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COLUMN

‘En zo is het gekomen’
In de zoektocht met de hoofdredacteur naar een passend 
onderwerp voor deze column, stelde hij voor: “Vertel de lezers 
eens iets over jezelf.” Tja, daar ga je dan. Gek genoeg voelt 
dat voor een ervaren auteur toch een beetje onwennig aan. 
Voor degenen onder u die mij nog niet kennen, ik ben na 
een carrière in de advocatuur begonnen met een zelfstan
dige juridische praktijk die vooral focust op het aanspra
kelijkheidsrecht. Dat uit zich onder meer in een proefschrift  
over arbeidsongevallen en beroepsziekten en cliënten met 
alle denkbare asbestperikelen onder de zon. Een paar keer 
per kwartaal verzorg ik her en der stevige cursussen aan  
advocaten en diverse publicaties in juridische tijdschriften  
en handboeken. Ook wil ik wel eens een internationaal as
bestcongres bezoeken (Yokohama, Washington D.C. en zo) 
of er zelf eentje organiseren. Ja, u heeft het meteen door:  
het streberige type, ik kan het niet ontkennen en begin er 
ook maar niet aan. 

Ook ben ik de laatste vijftien jaar redacteur (geweest) van 
diverse juridische tijdschriften. Zo kwam ik terecht bij Roofs, 
als de nieuwe redacteur die graag aandacht schenkt  
aan het asbestdakenbeleid van de overheid. ‘En zo is het 
gekomen’, in een notendop. In precies 150 woorden weet  
u nu bijna alles van mij… 

Maar even serieus… er zijn belangrijkere zaken in de wereld, 
hoor. Zullen wij het daar niet liever over hebben? Wij hebben 
net verkiezingen gehad en wachten nu op een nieuwe rege
ring. Die moet de periode tot 2024 tot de helft overbruggen. 
Wat gaat Rutte III ons bieden? 

Bijvoorbeeld: wat gaat de regering doen aan het maat
schappelijke financieringstekort voor het vervangen van 
asbestdaken door nieuwe daken? Vele boeren en particulie
ren kunnen het zich niet veroorloven om zulke grote uitgaven 
te doen en de beschikbare subsidies zijn volkomen ontoe
reikend. Een gebrek aan subsidies werkt illegale verwijdering 
slechts in de hand en leidt tot een groeiende toename van 
illegale stort, wat op maatschappelijk niveau nog véél meer 
gaat kosten. Tijdens de boswandelingen met mijn hond 
(een geweldige Dobermann, nu weet u nóg wat meer van 
mij) kom ik steeds vaker zulk afval tegen in het besef dat dit 
slechts in frequentie en omvang zal toenemen. Ook voor de 
verkoop van nieuwe daken is dit van belang: er valt niet veel 
te verkopen als de klant het zich niet kan veroorloven om 
eerst van zijn oude dak af te komen. 

Hoe zal de nieuwe regering de veiligheid van dakdekkers 
bevorderen? Wellicht heb ik een overtrokken blik daarop, 
want de gevallen van dakdekkers die van of door het dak 
vallen, belanden natuurlijk op mijn bureau; dus die zie ik 

relatief veel. Stellig valt er op het 
arbobeleid wel wat te verbeteren, 
al is de visie van ISZW op hoge 
werkbakken recentelijk een 
beetje duister. 

Wat dat betreft, lijkt ISZW te 
denken dat het uitdelen 
van gigahoge boetes de 
veiligheid op de werkplek 
ten goede zal komen (of in 
ieder geval het budget van 
het Ministerie van Financiën). 
Maar veel ongevallen liggen 
in het spreekwoordelijke kleine 
hoekje, een moment van menselijke 
onoplettendheid. En daar doet een hoog 
boetebeleid niets aan. (Tip: boetes zijn aanmer
kelijk te matigen indien u uw arbobeleid helemaal tiptop in 
orde hebt.) Ook hier heb ik vele illustratieve praktijkvoorbeel
den van, die u in de toekomst nog mag verwachten. 

Een derde kwestie die aandacht verdient: preventie van 
beroepsziekten in de dakenbranche. Daarover zal ik in de 
volgende edities van Roofs vast nog wel meer schrijven. 

Yvonne Waterman
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‘En zo is het gekomen’ 

6  PRIJZENFESTIVAL IN EGMOND AAN ZEE 
Het Dak van het Jaar 2016 en de Dakenman van het Jaar 2016 zijn bekend gemaakt tijdens de feest
avond voor de dakenbranche in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.

10  MUSEUM VOORLINDEN HEEFT HET DAK VAN HET JAAR 2016 
Museum Voorlinden te Wassenaar is uitgeroepen tot het Dak van het Jaar 2016. In dit artikel vindt u de 
integrale tekst van het juryrapport.

14  EEN DAKENMAN IN HART EN NIEREN 
In Memoriam Albert van den Hout (19482017).

38  ALLES OVER MULTIFUNCTIONELE KLIMAATBESTENDIGE DAKEN 
Het samenwerkingsverband tussen de Stichting Roof Update en de HAS Hogeschool is in oktober de 
cursus ‘Klimaatbestendige multifunctionele daken en gevels gestart.’

42  DE ROL VAN DE KWALITEITSBORGER 
Op 21 februari 2017 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de   
Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). 

44  BOVÉ BREIDT ASSORTIMENT DAKVEILIGHEIDSHAKEN VERDER UIT 
Bové komt nu met een SafeClick bevestigingsset voor daken met een leien dakbedekking  
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46  EPDM SYSTEMS GAAT VERDER ONDER DE NAAM SEALECO  
EPDM Systems is onderdeel geworden van de Nordic Waterproofing Group.  
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48  NIEUWSLIJN 
Nieuws voor en door de dakenbranche.
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22  ‘HEALING IS LEADING’ 
In het ontwerp van de nieuwbouw van het Erasmus MC in Rotterdam speelde de 
daglichttoetreding een grote rol.
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heid daglicht in het gebouw toe te laten en anderzijds zo goed mogelijk te isoleren.
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Hoe zijn zonneenergie en daglicht op het dak te integreren?
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Museum Voorlinden in Wassenaar heeft het Dak van het Jaar 2016 en  

Erik Steegman is de Dakenman van het Jaar 2016. Dat is op 24 maart 2017 

bekend gemaakt tijdens de feestavond voor de dakenbranche in  

Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.

Prijzenfestival in Egmond aan Zee
PRIJSUITREIKING DAK VAN HET JAAR 2016

spectaculaire stationsdak van Arnhem CS. Ook hij stond bij 
het overlijden van Van den Hout stil door te memoreren dat 
Nederland precies een jaar geleden voetballer  Johan Cruijff 
verloor: “Albert was onze Johan Cruijff.” Hij vertelde vervolgens 
dat de winst van de DakAward het bedrijf geen windeieren 
heeft gelegd: het dakdekkerbedrijf mocht zich verheugen in 
internationale aandacht.

Na een uitgebreid buffet werden de gasten getrakteerd op 
een hilarische ‘fake speech’ van ‘Dr. Ad Kernenbach van de 
Katholieke Universiteit Leuven’ (in werkelijkheid cabaretier en 
presentator Otto Wijnen). Na deze luchtige noot werden  
de projecten van de longlist van het Dak van het Jaar 2016  
kort besproken door de jury. De jury bestond dit jaar uit:  
Otto Kettlitz (NiemanKettlitz), Marco de Kok (SGS INTRON), 
Karsten Konrad (HHD) en Dirk van Roosendaal (VBB).

VERKIEZING DAKENMAN OF –VROUW 
VAN HET JAAR 2016 
De avond werd georganiseerd om de kwaliteit die in de da
kenbranche aanwezig is te tonen en te vieren. Niet alleen de 
kwaliteit van de diverse partijen die gezamenlijk een bijzon
der dak hebben weten te realiseren, maar ook de individuele 
kwaliteit werd gevierd. Daartoe is, dit jaar voor het eerst, de 
verkiezing Dakenman of –vrouw van het Jaar 2016 georgani
seerd. De markt kon via de website kandidaten aandragen 
en vervolgens stemmen op de favoriete kandidaat. In de 
loop van februari en maart is er dan ook druk gestemd en 
campagne gevoerd via de social media. Dit heeft gere
sulteerd in een top 3 die door Dirk Lindeman bekend werd 
gemaakt. De kersverse directeur van NDA, Erik Steegman, 
ging er met de prijs vandoor. Hij was genomineerd voor zijn 
werk voor Leven op Daken en de Green Deal Groene Daken 
en won daarbij nipt van Jurgen van Keulen (JVK Daken) en 
Paul Verkaik (BDA Dak en Gevelopleidingen). 

Erik Steegman gaf aan zeer vereerd te zijn met de uit
verkiezing en bedankte in zijn speech de partners van  
Leven op Daken en de Green Deal. 

Rob Bootsman, Dakbedekkingsbedrijf Boko.

Erik Steegman neemt de prijs Dakenman van het Jaar 2016  

in ontvangst.

De presentatie van de avond was in handen van Pepijn Nicolas.

Bijna 200 mensen uit de platte en hellende dakenbranche 
waren aanwezig om de kwaliteit in de dakenbranche te 
vieren. Aan het begin van de avond werd stilgestaan bij  
het plotselinge overlijden van Albert van den Hout. Een 
 zichtbaar geëmotioneerde Chris Appels gaf aan dat voor 
hem Albert van den Hout de ‘Dakenman aller tijden’ is. Dit 
werd later onderschreven door Erik Steegman, die de prijs 
Dakenman van het Jaar opdroeg aan Van den Hout.  
Chris Appels vroeg de aanwezigen om een staande ovatie 
in plaats van de gebruikelijke stilte. Een langdurig applaus 
volgde. 

Rob Bootsman van Boko Dakdekkers was gevraagd een aan
tal woorden te wijden aan de winst van vorig jaar, met het 

Cabaretier en presentator Otto Wijnen.

Muzikant Marcel Hufnagel.
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PRIJSUITREIKING DAK VAN HET JAAR 2016

BASISSCHOOL OOG IN AL TE UTRECHT
Het meest in het oog springend is het fietspad dat over dit dak 
loopt, maar ook voor het overige is dit een bijzonder degelijk 
en fraai uitgewerkt dak. De partners van Leven op Daken wa
ren allen op het podium aanwezig om de toegepaste tech
nieken toe te lichten. Zowel de toepassing van het fietspad 
(die over de gymzaal van de school naar de Dafne Schip
persbrug leidt) als het educatieve tuindak en het zonnedak 
zijn op een bijzonder degelijke en fraaie manier uitgevoerd.

ENTREEGEBOUW KEUKENHOF TE LISSE
Het dak van het nieuwe entreegebouw van de Keukenhof  
is zeer divers. Naast een gedeelte glasdak (Brakel Atmos  
te Uden) in houten spanten (Heko Spanten te Ede) is  
er bovendien een gedeelte zonnedak en een groendak in 
gericht. Een zorgvuldige voorbereiding en engineering door 

Brabander Bouwadvies zorgde er vervolgens voor dat alle ex
pertises op een juiste manier werden gecombineerd. Het dak 
is waterdicht gemaakt door Voormolen Dakbedekking en de 
installaties zijn onzichtbaar in de dakconstructie ingewerkt 
(onder een rooster).

MUSEUM VOORLINDEN TE WASSENAAR
Daglichttoetreding was de centrale eis waar het dak van 
het nieuw gebouwde Museum Voorlinden in Wassenaar aan 
diende te voldoen. Laurence Meulman van het Rotterdamse 
architectenbureau Kraaijvanger Architects lichtte het project 
toe. Men wilde wel natuurlijk daglicht in het museum, maar 
te fel licht zou nadelig zijn voor de in het museum aanwezige 
kunstwerken, en daarom is gebruik gemaakt van gereflec
teerd noorderlicht. Het dak dat dit moest bewerkstelligen 
bestaat uit drie lagen: een laag met lichtdoorlatende alumi
nium buizen, een glazen zadeldak voor de waterdichtheid 
en velums die zorgen voor een diffuse lichtval. Al met al een, 
ook internationaal gezien, uniek dak.

Dat laatste heeft de jury ertoe bewogen om dit dak uit te 
roepen tot het Dak van het Jaar 2016. Marco de Kok las 
de motivatie van de jury voor, zoals dat is opgesteld in het 
juryrapport (zie elders in dit nummer). Vervolgens was het tijd 
voor alle aanwezigen om feest te vieren. 

Hopelijk was deze avond het begin van een mooie traditie. Er 
gebeuren bijzondere dingen in onze branche, aangestuurd 
door innovatieve personen en partijen, en het loont de moei
te om daar eens per jaar met zijn allen bij stil te staan.  ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DAK VAN HET JAAR 2016 
Na de bespreking van de longlist van het Dak van het Jaar 
2016 (11 projecten) maakte Otto Kettlitz de shortlist van vier 
projecten bekend. De shortlist bestond uit:

ATLAS THEATER TE EMMEN
Namens het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf  
Serco Dakspecialisten lichtte Patrick Grobbée de bijzonder
heden van dit spectaculaire dak toe. Vanwege de hellings
hoek was het waterdicht maken van dit dak een grote 
 uitdaging. Deels vond dit plaats door de dakbedekking 
abseilend aan te brengen. Het groenpakket is vervolgens 
door producent Optigroen en verwerker de Koninklijke  
Ginkel Groep zorgvuldig uitgedacht en doorgerekend.

Jurylid Marco de Kok maakt de winnaar van het Dak van het Jaar 2016 bekend.

De winnaars van het Dak van het Jaar 2016.

" OOK INTERNATIONAAL GEZIEN EEN UNIEK DAK"

Atlas Theater te Emmen.

Basisschool Oog in Al te Utrecht.

Entreegebouw Keukenhof te Lisse.

Museum Voorlinden te Wassenaar.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Op 24 maart 2017 werd Museum Voorlinden te Wassenaar uitgeroepen tot het 

Dak van het Jaar 2016. Hieronder vindt u de integrale tekst van het juryrapport.

Museum Voorlinden heeft het Dak van het Jaar 2016
JURYRAPPORT DAK VAN HET JAAR 2016

In dat licht bezien, is het jammer dat de inzendingen voor 
het Dak van het Jaar 2016 eigenlijk maar gedeeltelijk een 
afspiegeling vormen van de ongelooflijk spannende ontwik
kelingen die de dakenbranche op dit moment laat zien. 
Aan de huidige lijst nominaties is af te lezen hoe divers en 
vooruitstrevend de dakenbranche in pakweg het afgelopen 
decennium is geworden. Nu de economie weer aantrekt, 
blijkt ook dat er van alles mogelijk is – en dat er gelukkig nog 
voldoende vakmanschap in de branche is overgebleven om 
deze mogelijkheden te realiseren. Al moet hier direct ook de 

kanttekening bij worden geplaatst dat de jury van mening 
is dat ook bij de hier genomineerde projecten niet altijd een 
optimaal resultaat is behaald. 

Zeer gecharmeerd was de jury van de twee begroeide 
daken in de nominatielijst. Bij het Zorgplein Brunssum is een 
buitengewoon innovatieve oplossing gevonden om het 
hemelwater gecontroleerd af te voeren, een oplossing die 
bovendien in samenwerking met diverse partijen, en door 
een combinatie van verschillende systemen is bewerkstelligd. 
Het Atlas Theater in Emmen is natuurlijk bijzonder vanwege 
de spectaculaire vormgeving van het dak, die zeer hoge 
eisen stelden aan de dakdekkers van het dakdekkerbedrijf 
die het dak waterdicht moesten maken.

Een ander dak, met o.a. een groendak, trok de aandacht 
omdat deze mooi de maatschappelijke functie die het 
dak kan hebben illustreert. De Basisschool Oog in Al kreeg 
een fietspad over het dak, waardoor verschillende delen 
van Utrecht met elkaar werden verbonden. Tevens kreeg 
de school een educatief groendak en op een derde dak 
werden zonnepanelen aangelegd. Al met al een prachtig 
voorbeeld van meervoudig dakgebruik dat op een zeer 
degelijke en zekere manier is uitgevoerd door de partners 
van Leven op Daken.

Duurzaamheid is een belangrijk thema waar kansen liggen 
om onderscheidend zijn. De twee gemeentehuizen op de 
lijst, die van gemeente Smallingerland in Drachten en die 
van de gemeente Horst aan de Maas, zijn daar sprekende 
voorbeelden van. Met name het laatstgenoemde dak, dat 
van het gemeentehuis Horst aan de Maas, is een fraai visite
kaartje voor de dakenbranche. Ook hier een combinatie van 
systemen, namelijk een witte, reflecterende dakbedekking 
met een zonneenergiesysteem. De innovatieve manier van 
asbestsanering, terwijl het gemeentehuis gewoon in bedrijf 
bleef, maakte indruk op de jury. 

Van het clubhuis van de fusievereniging Hockey Club 
Schiedam en de uitbreiding van de skibaan van Snowworld 
Zoetermeer was de jury vooral gecharmeerd van de estheti
sche kwaliteiten van de daken. Hierdoor werden hoge eisen 
gesteld aan de verwerkende bedrijven, met fraaie resultaten 
als gevolg.

Daglichttoetreding is een ander thema dat kennelijk aan 
 belang wint. Op deze lijst staan drie bijzondere glasdaken, 
dat van het winkelcentrum Docks Bruxsel in Brussel, de 
 Keukenhof in Lisse en het dak van Museum Voorlinden in 
Wassenaar. Bij de twee eerstgenoemde daken gaat het 
eerder om een overkapping van een buitenruimte, waar 
bijzondere esthetische en logistieke eisen werden gesteld. 

Uit deze bijzondere lijst vond de jury vier projecten zo bijzon
der dat ze het verdienden om extra in het zonnetje gezet te 
worden: Basisschool Oog in Al, Keukenhof Lisse, Atlas Theater 
in Emmen en Museum Voorlinden. Uit deze lijst heeft de jury 
unaniem een dak verkozen dat van een buitencategorie 
is. Waar vaak het dak als uitgangspunt wordt genomen, 
waarna wordt gekeken welke functies daar aan kunnen 
worden toegevoegd, ging het hier andersom: men ging uit 
van de functie en keek daarna welk dak daar bij kon worden 
gemaakt. Het resultaat is een dak dat met recht uniek  
kan worden genoemd, niet alleen voor het Nederlandse 
dakenbestand, maar ook internationaal gezien. Museum 
Voorlinden in Wassenaar is daarom verkozen tot het  
Dak van het Jaar 2016. ■

Het Dak van het Jaar is een prijs die de kwaliteit van de 
 dakenbranche wil tonen en vieren, en zodoende deze 
 kwaliteit wil bevorderen. De mogelijkheden op het dak wor
den steeds uitgebreider. De ontwikkelingen op het gebied 
van zonneenergie en zonnewarmte nemen een vlucht, het 
aantal vierkante meters begroeide daken neemt ziender
ogen toe, de manieren om het dak in te zetten als antwoord 
op tal van maatschappelijke vraagstukken worden talrijker. 
De luchtkwaliteit, de biodiversiteit, het ruimtegebrek, het ener
gievraagstuk – het antwoord ligt steeds vaker op het dak. 

Ronald Tilleman Photography.
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Op 20 maart 2017 is geheel onverwacht 

Albert van den Hout overleden. Zijn belang 

voor de ontwikkeling van de dakenbranche 

in de afgelopen vier decennia is van 

onschatbare waarde. Als directeur van 

Bureau Dakadvies (BDA) en oprichter/

hoofdredacteur van vakblad Dakenraad 

is hij verantwoordelijk voor talloze vaktech

nische publicaties over het dak. Behalve 

zijn fenomenale vakkennis spreekt uit deze 

artikelen zijn passie voor alles wat met het 

dak te maken heeft. Albert heeft hiermee 

gedurende ruim veertig jaar met een vol

komen natuurlijke autoriteit richting gegeven 

aan de ontwikkelingen in de branche en zodoende  

heeft hij de stand der techniek van de dakenbranche 

in zeer belangrijke mate mede bepaald.

Een dakenman in hart en nieren
IN MEMORIAM ALBERT VAN DEN HOUT (1948-2017)

Albert van den Hout begon zijn loopbaan bij het 
 Bouwcentrum, waarna hij bij branchevereniging VEBIDAK 
 terechtkwam. Als lid van een commissie die moest zorgen 
voor de verbetering van de kwaliteit van daken, is hij begon
nen met de verzameling van literatuur over daken en deze 
kennis op een begrijpelijke en leesbare manier door te ge
ven. Deze activiteit mondde uit in het schrijven van zeer veel 
artikelen, eerst in vakblad Dak Informatie Magazine (DIM), 
later ook voor o.a. Bouwwereld. In 1994 richtte hij Dakenraad 
op, een vakblad waarvan in februari 2017 de 136ste editie 
verscheen. 

Samen met Nico Hendriks heeft hij sinds begin jaren ’80  
BDA Dakadvies uitgebouwd tot de toonaangevende partij 
die zich, naast het inspecteren van daken en testen en 
 ontwikkelen van producten, met tal van activiteiten inzette 
voor het verwerven en verspreiden van kennis. Denk bijvoor
beeld aan de uitgave van het BDA Dakboek en de organisa
tie van de Nationale Dakendag, maar daar zijn met gemak 
talloze andere voorbeelden aan toe te voegen. Zo was hij 

medeauteur van de SBR Richtlijnen en de Vakrichtlijnen, was hij 
lange tijd hoofdredacteur van het Handboek Daken en was hij 
medeorganisator van diverse kennisbijeenkomsten. 

BDA ontwikkelde zich onder leiding van Albert van den Hout  
en Nico Hendriks tot een groep met drie poten (BDA Advies,  
BDA Keuringsinstituut en BDA Dak en Gevelopleidingen). Sinds 
2010 is de groep onderdeel van Kiwa en in 2012 trok Van den 
Hout zich (evenals Hendriks) terug uit het directieteam. Dat 
betekende echter niet het einde van zijn dadendrang. Hij bleef 
actief als dakadviseur en ook bleef hij de drijvende kracht achter 
Dakenraad. Recent gaf hij het rijk geïllustreerde Planten voor alle 
daken uit. 

Met het overlijden van Albert van den Hout verliest de  daken 
 branche een dakenman in hart en nieren. Gelukkig is zijn nala
tenschap goed gedocumenteerd en toegankelijk. Zijn invloed op 
de dakenbranche zal nog lange tijd voelbaar zijn. ■
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Het belangrijkste verkoopargument voor 

daglichtvoorzieningen in het dak is het 

gegeven dat daglicht goed is voor de 

gezondheid. Daarnaast wordt een ruimte 

met veel daglicht als aangenaam erva

ren. Daarbij moet het binnenklimaat niet 

uit het oog worden verloren.

Daglicht en binnenklimaat

SPECIAL DAGLICHT

en gezond, maar te veel licht, door bijvoorbeeld de toepas
sing van zowel glazen gevels als glazen daken, zorgt weer 
voor andere problemen: dat is een overdosis. Denk aan 
gevolgen als warmteoverlast, verblinding, reflectie, etc. Ook 
moet je voorkomen dat de gebruikers van het gebouw door 
al dat daglicht de hele dag de zonwering naar beneden 
laten. Daarom is een juiste balans tussen licht en schaduw  
in het ontwerp belangrijk.

BINNENKLIMAAT EN VENTILATIE
Bij het ontwerp (en de realisatie) van een gebouw dienen 
tevens de overige aspecten van het gebouw in ogenschouw 
te worden genomen. Denk hierbij met name aan een juiste 
ventilatie. Door de huidige aandacht voor de energiepres
tatie van een gebouw en luchtdicht bouwen wil dit aspect 
nog wel eens ondergesneeuwd raken. 

Vandaag de dag heeft 30% van het gebouwenbestand 
geen gezond binnenklimaat. Veel van de infectieziekten die 
een gevaar vormen voor de volksgezondheid, zijn ziekten 
die veroorzaakt worden door een slecht binnenmilieu. Dit is 
zorgwekkend, want we besteden tegenwoordig gemiddeld 
90% van onze tijd binnenshuis.
 
Lastig aan dit aspect is dat de eisen tegengesteld lijken: 
waar wordt geventileerd, kan niet worden geïsoleerd of 
luchtdicht worden gebouwd. Waar daglicht wordt toegela
ten, kan eveneens geen isolatielaag worden toegepast – en 
er kan bijvoorbeeld geen zonneenergie worden opgewekt. 
In de markt zijn daarom diverse samenwerkingsverbanden 
ontstaan, waarbinnen wordt gewerkt aan optimalisatie van 
al deze aspecten. Een gezond gebouw is te bereiken via 
productinnovatie en samenwerking. ■

Wetenschappelijk bewijs naar de gunstige effecten van 
daglicht is slechts mondjesmaat voorhanden. Bekend is, dat 
blootstelling aan zonlicht (UV) essentieel is voor de aanmaak 
van vitamine D. Blootstelling aan daglicht zorgt tevens voor 
een preventieve werking tegen diverse ziektes, waaronder kan
ker. Onvoldoende blootstelling aan daglicht kan tevens het 
dag/nachtritme in de war sturen, wat eveneens negatieve 
gevolgen heeft voor de gezondheid. We kunnen kortom veilig 
aannemen dat de toepassing van voldoende daglicht goed 
is voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de mens.

BOUWBESLUIT
Welke eisen het Bouwbesluit stelt aan de toetreding van 
daglicht binnen een gebouw, hangt af van de gebruiks
functie van de ruimte. De daglichteis voor een woonfunctie 
is strenger dan de daglichteis voor een kantoorfunctie. Aan 
een bijeenkomstfunctie (bijvoorbeeld een restaurant) wordt 
zelfs geen daglichteis gesteld. 

Het Bouwbesluit stelt minimumeisen aan de daglichtopper
vlakte. Deze oppervlakteeis is afhankelijk van de oppervlakte 
van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten. Voor woningen 
geldt dat de daglichtoppervlakte niet kleiner mag zijn dan 
10% van de vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied. Voor 
een verblijfsruimte in een woning geldt de eis dat de dag
lichtoppervlakte minimaal 0,5 m² moet bedragen. Wanneer 
een verblijfsgebied van een woning 30 m² bedraagt, dan 
moet een equivalente daglichtoppervlakte aanwezig zijn 
van minimaal 3 m².

Er is echter een veel rijkere schakering mogelijk en veel 
architecten ontwerpen hier al op. Met name in openbare 
gebouwen en zorginstellingen is dit belangrijk. Bij gebruik 
van daglicht in het gebouw moet worden gezocht naar een 
juiste balans tussen verschillende factoren. Licht is belangrijk 

De Poorters van Montfoort.

Groevenbeek Noord te Ermelo.
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Daglicht is om verschillende redenen 

gezond. In het ontwerp van de nieuw

bouw van het Erasmus MC in Rotterdam 

speelde de daglichttoetreding een 

grote rol. Roofs interviewde partner en 

architect  Willemineke Hammer van het 

verantwoordelijke  architectenbureau 

EGM architecten uit Dordrecht.

‘Healing is leading’
SPECIAL DAGLICHT

VERKEERSSTROMEN
Het architectenbureau EGM architecten is in veel sectoren 
actief, maar onderscheidt zich met name in het ontwerp 
van gebouwen in de sector gezondheidszorg. Het bedrijf is 
al sinds 1998 betrokken bij het ontwerp van het complex. 
“De nieuwbouw van het ziekenhuis is een bijzonder veelzijdig 
project, met zo’n 207.000 m² grondoppervlak en een veel
heid aan functies. Het complex beslaat naast de verpleeg
afdelingen, operatiekamers, Intensive Care, diagnostische 
functies, poliklinieken en kantoren ook o.a. laboratoria en 
stralingsbunkers. Bij de inrichting van het complex werden de 
gebruiksfuncties van het ziekenhuis in kaart gebracht en zo 
efficiënt mogelijk ingedeeld. Onderzoek en behandeling van 
de verschillende patiëntenthema’s bevinden zich bijvoor
beeld dicht bij elkaar. 

Daarnaast ging een grondige studie naar de verkeersstro
men aan het ontwerp vooraf. Jaarlijks worden ongeveer 
42.000 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. In totaal 
werken zo’n 13.500 werknemers in het complex. Er zijn 
 bovendien zo’n 4.500 studenten en 1.000 onderzoekers  
aan het medisch centrum verbonden en die komen 
doorgaans met de fiets of het openbaar vervoer naar het 
 ziekenhuis. Het complex is zodanig ingericht dat al deze 
 bezoekers elkaar wel tegenkomen, maar dat ze elkaar niet  
in de weg zitten. De route van de studenten vanuit het nabij
gelegen metrostation Dijkzigt loopt bijvoorbeeld van noord 
naar zuid, terwijl bijvoorbeeld de route vanuit de parkeer
garages naar de diverse ziekenhuisafdelingen in tegen
gestelde richting loopt. Op deze manier wordt een levendige 
plek gecreëerd voor iedere groep gebruikers. En is er aan
gename reuring in de ‘backbone’, de publieke gebieden 
van het ziekenhuis.

Internationaal gooit de nieuwbouw van het Rotterdamse 
academische ziekenhuis hoge ogen. De grootschalige  
ver en nieuwbouw is dan ook bijzonder ambitieus. Gelegen 
op een centrale plaats in de Rotterdamse binnenstad, vormt 
het gebouwencomplex feitelijk een ‘medische stad in de 
stad’. In het complex komen zorg, onderzoek en onderwijs sa
men. De gebouwen zijn als een soort sandwich opgebouwd 
uit verschillende lagen, waarbij elke laag een eigen functie 
heeft. Het dak vervult een belangrijke rol in de invulling hier
van, met name door de wijze waarop via het dak daglicht in 
het gebouw wordt toegelaten. De ruggengraat van het com
plex wordt namelijk gevormd door een met glas overkapt 
publiek gebied (20x300 m), daglichtrijk en met veel groen.

Het daglicht speelt op verschillende manieren een belang
rijke rol in het gebruik van het gebouw en het welzijn van 
de gebruikers. Het architectenbureau heeft een zogeheten 
EBD tool (Evidencebased Design) ontwikkeld waarmee 
wetenschappelijk onderbouwde kennis over het effect van 
de ruimte op het welbevinden, veiligheid en efficiëntie wordt 
ontsloten. De toepassing van daglicht in het ontwerp is hier 
een belangrijk onderdeel in. 

GEZONDHEID
“Het gebruik van daglicht in het gebouw is om verschillende 
redenen een centraal punt in het ontwerp,” vertelt architect 
Willemineke Hammer. “Allereerst natuurlijk omdat daglicht 
gezond is. Daglicht heeft een gunstige invloed op de gezond
heid, het welzijn en de productiviteit van de mens. We hebben 
dit complex ontworpen onder het motto ‘healing is leading’, 
en daarom is op diverse strategische plaatsen voorzien in 
daglichttoetreding. In de (ondergrondse) stralingsbunker, 
bijvoorbeeld, zijn glazen patio’s aangebracht waarmee het 
daglicht wordt binnengebracht op plekken waar men kan 
wachten. In dergelijke gebieden zijn mensen op hun kwets
baarst en is de stressreductie die licht en groen brengen 
erg welkom. De zithoeken in deze ruimten biedt mensen de 
gelegenheid weer een beetje tot zichzelf te komen.”

“Andere plekken waar heel bewust daglicht om gezond
heidsredenen wordt toegepast, zijn de trappen. Door boven 
de trappen daglichtvoorzieningen toe te passen, wordt men 
gestimuleerd de trap te gebruiken. Het uitzicht vanaf de 
trappen is ook fantastisch: men kijkt in de groene atria van 
het ziekenhuis en men heeft bovendien een prachtig uitzicht 
op de skyline van Rotterdam waarmee de oriëntatie wordt 
ondersteund.”

IDENTITEIT EN ORIËNTATIE
Op het terrein Hoboken van het Erasmus MC zijn verschil
lende onderdelen samengevoegd: de patiëntenzorg van het 
ziekenhuis, onderzoek en onderwijs. Voor de sterke merken als 
het Sophia Kinderziekenhuis, de Daniel den Hoed Stichting 
(kankerbestrijding) en Thorax was het pand waar ze in werken 
een deel van de eigen identiteit. In de nieuwe situatie is de 
identiteit niet zozeer voorzien in de gebouwen zelf, als wel in 
de Passage, de atria en de pleinen van het complex. Zo is er 
bijvoorbeeld het Sophiaplein ingericht, dat op een karakteris
tieke en herkenbare manier is vormgegeven met veel groen, 
houten bankjes en tafeltjes  en met bijna net zoveel daglicht 
als men op een terrasje in de binnenstad zou hebben. Boven 
de meeste publieke gebieden zijn glasdaken toegepast. Om
dat elk plein, atrium en passage, mede door de hoeveelheid 
daglicht, een geheel eigen karakter heeft, draagt het daglicht 
tevens bij aan de oriëntatie van de gebruikers.

“Een dergelijk project vergt een enorm intensieve voorberei
ding waarbij steeds nauw overleg met de opdrachtgever en 
de uitvoerende partijen diende te worden gevoerd,” vertelt 
Hammer. “Wat is vereist, wat is wenselijk, wat is mogelijk? Veel 
gevels en daglichtvoorzieningen zijn prefab aangeleverd 
omdat het op deze locatie onmogelijk is de voorzieningen 
terplekke te maken. De gebouwen zijn met een ‘flexibel 

Willemineke Hammer, EGM architecten.

casco’ en een modulaire gevelopbouw zodanig ontworpen 
dat de panden relatief eenvoudig kunnen worden aange
past aan de veranderende behoefte. Gedurende de looptijd 
van het bouwproces zijn natuurlijk al veel veranderingen 
doorgevoerd die aan het begin van het traject nog niet 
waren voorzien. Zo is achter een reeds gerealiseerde gevel 
waar eerder kantoren opgenomen waren een OKcomplex 
gerealiseerd. Het belang van daglicht is dan ook van het 
begin af aan voor ogen gehouden. 

De toepassing van groen heeft daarnaast ook steeds een 
centrale rol gespeeld. Naast de groenpartijen in het gebouw 
wordt er bijvoorbeeld ook een groendak aangelegd dat zelfs 
toegankelijk is voor patiënten in bedden.” In een vervolgarti
kel zal nader worden ingegaan op de diverse andere daken 
en de functies die deze hebben voor de gebruikers van het 
ziekenhuiscomplex. ■
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VERGRENDELING
DE AFGELOPEN TWEE JAAR HEEFT ESSERTEC GEWERKT AAN EEN VERBETERING VAN 
HET RAAMKADER, WAARBIJ OOK DE VERGRENDELING EEN PUNT VAN AANDACHT IS 
GEWEEST. QUA VORMGEVING OOGT HET NIEUWE KADER EEN STUK BETER WAAR
BIJ MEN OP HET GEBIED VAN DE VERGRENDELING TE RADE IS GEGAAN BIJ DE 
KOZIJNINDUSTRIE, WAARIN AL JAREN GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN MEERPUNTS
VERGRENDELING. HET ONDERSCHEID TUSSEN VASTE EN VENTILERENDE KOEPELS IS 
NAGENOEG VERDWENEN. WANNEER WE OP LANGE TERMIJN KIJKEN, DAN BIEDT 
HET RAAMKADER OOK NOG ANDERE VOORDELEN. ALLE AFDICHTINGEN WORDEN 
NIET AAN ZONLICHT (UVSTRALING) BLOOTGESTELD EN ZULLEN DAN OOK NIET 
OF NAUWELIJKS VEROUDEREN. DE WIND EN WATERDICHTHEID WORDT HIERDOOR 
VOOR LANGE TERMIJN GEGARANDEERD. 
HET RAAMKADER BIEDT OOK VOORDELEN BIJ HET MONTEREN VAN DE LICHTKOEPEL 
OP DE OPSTAND: DOOR DE AFFABRIEK GEMONTEERDE SCHARNIEREN (IN RAAM
KADER ÉN OP DE OPSTAND) VERGT DAT HOOGUIT ÉÉN MINUUT. 
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Een bekend dilemma van daglichtvoorzieningen is enerzijds een gezonde 

hoeveelheid daglicht in het gebouw toe te laten en anderzijds zo goed 

 mogelijk te isoleren. Wat zijn op deze gebieden de minimumeisen en hoe is 

op beide gebieden een optimum te bereiken? Een gesprek met Dirk van Lith 

van de Duitse fabrikant van daglichtvoorzieningen Essertec.

Isolatie en inbraakwerendheid van daglichtvoorzieningen

SPECIAL DAGLICHT

sen de beglazing door kunnen laten lopen tot aan de rand 
van de koepel (tot in het raamkader). Dat raamkader  
is thermisch onderbroken en voorzien van een metalen 
kader dat voor meer sterkte zorgt. Daarnaast zorgt dit 
ervoor dat de schroefverbindingen voor de montage van 
de  vergrendeling en de scharnieren geborgd worden. Stil
staande lucht isoleert. Met het raamkader zorgen we ervoor 
dat er (vrijwel) geen luchtstroming tussen de beglazing 
plaatsvindt.”

“Een maximale Uwaarde van 2,2 klinkt overigens  
aardig, maar de vraag is hoe de consument deze waarde 
kan of moet interpreteren. Er worden immers verschillende 
 methoden (en normen) gehanteerd waarmee deze  
U waarde bepaald wordt. Niet zelden wordt alleen de  
Uwaarde van de beglazing gemeld. Dat zegt niets over  
de U waarde van de gehele lichtkoepelconstructie,  
dus:  beglazing, overgang beglazing naar opstand,  
opstand etc.”

“Voorkomen moet worden dat de bevestigingspunten 
 koudebruggen worden,” vervolgt Van Lith. “Er ligt momen
teel een nieuwe norm op de plank die aanmerkelijk re
alistischer is dan de huidige. De EN1873:2014 neemt de 
gehele  beglazing, de overgangen tussen de verschillende 
 onderdelen én de verschillende onderdelen mee in de 
 berekening. Momenteel wordt slechts naar het centrale 
 gedeelte van de beglazing gekeken en dan nog naar  
dat stukje van de beglazing waar de spouwruimte het 
grootst is. De EN1873:2014 is nog niet geharmoniseerd,  
maar biedt aanmerkelijk realistischere informatie dan nu  
het geval is.”

INBRAAKWERENDHEID
Daarnaast is de inbraakwerendheid van deze systemen een 

belangrijk thema. Van Lith: “Dit vormt een onderdeel van 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Inbraakwerendheidsklasse 
2 houdt in dat een gelegenheidsinbreker er minstens drie 
minuten over moet doen om zich, met een standaard om
schreven gereedschapsset, via een lichtkoepel toegang te 
verschaffen. Wat voor maatregelen je ook treft, de beglazing 
van een lichtkoepel blijft een kwetsbaar onderdeel.” 

“In Duitsland maakt men vooral gebruik van traliewerk dat 
onder de lichtkoepel (in de uitsparing) gemonteerd wordt. 
Hierbij wordt gegaan tot Inbraakwerendheidsklasse 4. Of je 
dat daadwerkelijk wilt, hangt af van het beveiligingsniveau 
dat je nastreeft. In Nederland wil men liever een vrij uitzicht 
naar buiten, zonder traliewerk of iets dergelijks.”

“Inbraakwerendheidsklasse 2 vormt wat dit betreft dan ook 
een redelijk compromis maar niet meer dan dat. Het certifi
ceren van onze nieuwe generatie lichtkoepels voor Inbraak
werendheidsklasse 2 staat voor dit jaar gepland.” ■

Het is natuurlijk gezond om via het dak daglicht toe te laten, 
maar feit blijft dat het glazen of kunststof oppervlak dat 
nodig is om het daglicht door te laten een risico vormt voor 
de primaire functies van het dak, met name de isolerende 
werking. Het is de uitdaging om dit in de voorziening zelf op 
te lossen, bijvoorbeeld door meerdere lagen toe te passen. 
Maar het risico op koudebruggen blijft aanwezig, bijvoor
beeld ter plaatse van de bevestigingen. Ook vormt een 
daglichtvoorziening dikwijls een zwakke plek in de inbraak
werendheid van een gebouw. Hoe hiermee om te gaan?

Het Duitse Essertec is al decennialang producent van o.a. 
lichtkoepels. Doordat de regelgeving in Duitsland op dit ge
bied net een beetje verder gaat dan in Nederland, loopt het 
assortiment voor op de Nederlandse bouwpraktijk. Met de 
komende Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen wordt de 
focus op kwalitatieve oplossingen gelegd, waarmee het voor 
de hand ligt dat Nederland het Duitse voorbeeld zal volgen. 
Dirk van Lith brengt de producten in Nederland op de markt 
en licht e.e.a. toe. 

U-WAARDE
Van Lith: “De maximale Uwaarde van een individuele con
structie in een dak, zoals bijvoorbeeld een lichtkoepel, is  
2,2 W/M2K. Als Duitse producent is de ENEV (‘EnergieEin
sparVerordnung’) voor ons leidend. De ENEV is het Duitse 
equivalent voor de EPN, tegenwoordig EPG (Energie Prestatie 
Gebouwen). Deze loopt echter voor op de Nederlandse 
normering.”

“Onze gerichtheid op de ENEV heeft ertoe geleid dat wij  
ons al sinds de jaren zestig richten op optimaal isolerende 
lichtkoepels. Het raamkader vormt daar een sprekend 
 voorbeeld van. Hiermee voorkomen we een koudebrug  
aan de rand van lichtkoepel, omdat we de spouwruimte tus
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Het beschikbare dakoppervlak wordt 

steeds meer gebruikt voor de toe

passing van zonnesystemen. Maar het 

belang van daglicht voor het comfort 

van de binnenruimte moet daarbij  

niet verwaarloosd worden. Hoe zijn 

 zonneenergie en daglicht op het dak 

te integreren?

De integratie van zonne-energie en daglicht
SPECIAL DAGLICHT

en het (ter discussie staande) salderingssysteem, waarmee 
men met een goede prijs de overtollig opgewekte energie 
kan teruggeven aan het net.

Parallel starten steeds meer woningcorporaties met ener
gierenovatieprojecten waarmee zij invulling geven aan de 
ambitie van de Rijksoverheid, die een energieneutrale be
bouwde omgeving in 2050 nastreeft. Op weg daar naartoe 
is de ambitie dat alle huurwoningen van woningcorporaties 
in 2020 voorzien moeten zijn van label B (of beter), en in 2030 
van label A. 
Voor nieuwbouw worden de maatregelen ook steeds con
creter. De eisen staan beschreven in de BENGeisen en een 
belangrijke stimulans voor PVpanelen lijkt de BENG 3eis te 
zijn waarin wordt gesteld dat 50% van het energieverbruik 
afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen, zoals de zon.

WOONCOMFORT
Op dit moment wordt er al flink geëxperimenteerd met 
energieneutrale nieuwbouw, zoals de NOMwoningen. Naast 
de complete projecten die worden opgeleverd, zijn er flink 
wat renovaties gerealiseerd, zoals De Poorters van Montfoort. 
Al deze ervaringen worden nauwlettend gevolgd door de 
Rijksoverheid om te leren wat er zoal mogelijk is om (bijna) 
energieneutraal te kunnen bouwen. Daarbij is het van 
belang dat er ook naar andere belangrijke ontwerpeisen 
wordt gekeken. Eén daarvan is het comfort voor de gebruiker. 
Comfort begint zich echter, net als duurzaamheid, te transfor
meren tot een containerbegrip waaronder zich een diversiteit 
aan onderwerpen scharen.

De Healthy Home Barometer is een jaarlijks terugkerend 
onderzoek onder Europeanen naar het belang van een 

gezonde leefomgeving. In deze Barometer wordt de comfort
beleving gebaseerd op acht verschillende factoren, waar
van energiekosten er één is. Daarnaast worden voldoende 
daglicht, een goede nachtrust, genoeg ruimte, goede staat 

van onderhoud en 
een gezond bin
nenklimaat door 
bewoners gezien als 
belangrijke factoren 
die het wooncomfort 
bepalen.

Terug naar de waar
genomen tendens 
van PVpanelen op 
de daken. Daken 
worden steeds vaker 
fullroof met PVpa
nelen uitgevoerd en 
dan valt één ding op. 
Bij fullroof PV daken 

zijn bijzonder weinig mogelijkheden om de ruimte onder het 
hellende dak te gebruiken als leefruimte. Doordat het dak 
dicht is, kan slechts heel beperkt of helemaal geen daglicht 
en frisse lucht de ruimte binnentreden.

ORIËNTATIE
Om dit probleem enigszins op te kunnen vangen, zien wij dat 
ramen vervolgens op de andere zijde van het dak worden 
toegepast, bijvoorbeeld op het noorden, en deze worden 
dan al gauw met triple glas uitgevoerd. Terwijl juist de op 
het zuidwesten georiënteerde ramen, net als de PVpanelen, 
een voordeel hebben. De ruimte achter de ramen kan in de 
wintermaanden worden verwarmd door de passieve zon
toetreding. Ook maakt daglicht van twee kanten een ruimte 
dynamisch en zorgt het door het uitzicht voor een beter 
contact met de buitenwereld. Daarnaast blijkt uit onderzoek1 
dat ruimten met gemiddeld twee uur per dag direct zonlicht 

worden ervaren als meer comfortabele ruimten dan ruimten 
waar nooit direct zonlicht binnenkomt.  

Vervolgens kunnen dakramen in de zomermaanden worden 
gebruikt voor nachtkoeling. Goed geïsoleerde gebouwen kun
nen in de zomermaanden opwarmen en hierdoor oververhit 
raken waardoor het comfort verslechtert. Door een gevelraam 
aan de noordzijde te openen en een dakraam te openen in 
het hellende dak ontstaat er een thermische trek. Deze trek 
zorgt ervoor dat de temperatuuroverschrijding wordt terugge
drongen en de woning gedurende de koele zomernacht weer 
op een acceptabel en comfortabel niveau wordt gebracht.

OPLOSSINGEN
Het integreren van daglicht en PV is op dit moment hard in 
ontwikkeling. De partijen die producten aanbieden op het 
hellende dak werken momenteel aan goede aansluitdetails 
om waterdichtheid en esthetiek te  waarborgen. Daarnaast is 
het van belang dat de verantwoordelijkheden en garanties 
voor alle partijen transparant en duidelijk zijn. Goede en 
juiste aan sluitingen zijn al te vinden.

Een goede en weloverwogen integratie op het dak is van 
essentieel belang als ervoor wordt gekozen om woningen 
individueel te voorzien van een hernieuwbare energievorm, 
zoals PVsystemen. Alleen de energieopbrengst van de PV
elementen in de  BENGeisen verrekenen zonder rekening te 
houden met de nuttige en bruikbare vloeroppervlakte direct 
onder het hellende dak is niet duurzaam. Een holistische2 
benadering van het gebouwontwerp waarbij de belangen 
van de toekomstige bewoners boven alles gaat, is dan ook 
essentieel. Als gebruikerscomfort en gezondheid leiden tot 
noodzakelijke aanpassingen in de technische installatiekeu
zes om te voldoen aan de BENGeisen en energieonafhanke
lijkheid, dan is dat meer dan het overwegen waard. ■

Marcel Vreeken, VELUX

De ruimte die daken ons bieden wordt al decennialang be
nut voor de toepassing van nieuwe technologieën. Gelukkig 
ligt de tijd dat we een woud aan tvantennes op de daken 
zagen verschijnen al jaren achter ons. Ook de opvolger van 
de tvantenne, de schotel, lijkt met de intrede van digitale 
televisie en glasvezelaansluitingen zijn beste tijd te hebben 
gehad. Maar mede door de vooruitgang en de drang naar 
energieonafhankelijkheid verandert het dakenlandschap, 
door de komst van PVpanelen, langzaam maar zeker op
nieuw. 

Is de toepassing van PV op daken een tijdelijke trend, of 
moeten we deze technologische ontwikkeling eerder beoor
delen als ‘de nieuwe vorm van dakbedekking’? Als dit laatste 
het geval is, is men dan vervolgens ook in staat om de 
integratie van PVpanelen op daken constructief, technisch, 
fysisch en esthetisch verantwoord toe te passen? 

De tijd lijkt rijp om hierover een discussie te voeren, omdat 
wij aan de vooravond staan (of volgens diverse koplopers 
zijn wij hier allang in beland) van een verdere verduurza
ming van de woningvoorraad. De definities voor nieuwbouw 
worden momenteel bepaald binnen BENG (Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen), met daarbij een duidelijke boodschap 
om het gebruik van hernieuwbare energie in het gebouw
ontwerp fors mee te wegen.

STIMULANS
Wat wij zien, is in elk geval een duidelijke toename van het 
aantal zonnepanelen op daken. Voor de particulier gesti
muleerd door BTWaftrek voor de aanschaf van de panelen 

1  Een analyse van Europese regelgeving heeft inzicht opgeleverd in de noodzaak om 

een periode in het jaar een minimum aan direct zonlicht in een ruimte mee te rekenen. 

In de Britse standaard, BS 8206-2:2008 is dit ook duidelijk geformuleerd. De aankomen-

de Europese norm prEN 17037 verwijst eveneens naar dit minimum aan direct zonlicht.

2  Met een holistische benadering wordt bedoeld dat de verschillende keuzes die worden 

gemaakt in het ontwerp, installatietechnisch, esthetisch, bouwfysische en comfort tech-

nisch op elkaar inwerken en in samenhang zijn of worden gebracht.



Een VELUX lichtkoepel geeft een nieuwe dimensie aan elke ruimte onder het platte dak. Dankzij 

het natuurlijke licht voelt de kamer direct lichter, ruimer en vooral comfortabeler aan. Dit jaar 

komt er een nieuwe lichtkoepel op de markt: de VELUX koepel gebogen glas. Bij deze lichtkoepel 

wordt een modern ontwerp gecombineerd met alle voordelen van de bestaande lichtkoepels.

NIEUW: VELUX koepel gebogen glas

Mooi, modern en duurzaam 
De schaal van de nieuwe koepel bestaat van rand tot rand 
uit glas, wat zorgt voor een mooie moderne uitstraling. 
 Omdat de schaal volledig uit glas bestaat, is hij  bovendien 
zeer duurzaam. 

Groot montagegemak
De nieuwe VELUX lichtkoepel van gebogen glas kent een 
groot montagegemak. Hoewel de schaal van glas is, is 
 montage op 0° graden gewoon mogelijk. 

Buitenzonwering mogelijk 
De VELUX lichtkoepel gebogen glas is eenvoudig te voorzien 
van een buitenzonwering. Een groot voordeel, want buiten-
zonwering houdt tot wel 72% van de zonnewarmte tegen 
terwijl daglicht wel gewoon naar binnen komt.

Nieuw met vertrouwde eigenschappen en kwaliteit 
VELUX lichtkoepels staan bekend om hun kwalitatief hoog-
waardige eigenschappen. Alle voordelen van de bestaande 
VELUX lichtkoepels zijn ook van toepassing op de nieuwe 
VELUX koepel gebogen glas. Dat betekent dat de lichtkoepel 
aan het Bouwbesluit 2018 voldoet en in aanmerking komt 
voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. De combinatie  
van een goed isolerende opstand en HR++ ruit zorgen voor 
een uitstekende isolatiewaarde. Bovendien is er in de kamer 
nauwelijks last van contactgeluid van regen of hagel. Meer informatie: www.velux.nl/lichtkoepel
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Glazen dakpannen 
Met de glazen dakpannen van Kroon Keramiek  
creëert men een natuurlijk licht op zolder, in de 
schuur, het duivenhok, onder het afdak, etc.   
De dakpannen zijn van glas gemaakt en sluiten 
aan op de meeste dakpanmodellen van diverse 
dakpanfabrikanten, met uitzondering van de  
modellen OVH en VH (deze zijn enkel beschikbaar  
in een acrylaat uitvoering).

Museum Voorlinden genomineerd voor 
Beste Gebouw van het Jaar
Museum Voorlinden is genomineerd voor  
de titel BNA Beste Gebouw van het Jaar.  
De nominatie valt onder de categorie 
 Identiteit & Icoonwaarde. Uniek in het ontwerp 
is het dak waardoor het daglicht door  
115.000 onder een hoek afgesneden buisjes 
indirect naar binnen valt. Een velum en trans
parant glazen dak in combinatie met indirect 
ledlicht zorgen ervoor dat een haast magisch 
licht de kunstwerken beschijnt, zowel op zon
nige dagen als bij avond en in ieder seizoen.

Platdakvenster met gebogen glas
VELUX heeft een nieuw platdakvenster met gebogen glas geïntro

duceerd. Het gebogen glas is het resultaat van technologische 
innovatie en biedt tal van voordelen. Het venster is uitgerust met 
CurveTech. Het krasvrije beschermglas verlengt de gebruiksduur 
van het venster. Het venster is gemakkelijk te onderhouden. Door 

de gebogen vorm neemt aflopend regenwater de vuildeeltjes 
mee. Het ‘glasstoedge’design zorgt voor een oppervlak zonder 

profielen. De drie glaslagen, een combinatie van dubbele be
glazing en het gebogen beschermglas, bieden een uitstekende 

akoestische en thermische isolatie.

FAKRO trainingscentrum viert 5-jarig bestaan
Vijf jaar geleden opende FAKRO het trainingscen
trum, een plek voor verwerkers en verkopers van 
dakramen en aanverwante producten. Op 23 maart 
2012 vond de eerste Basiskennistraining plaats. Het 
was destijds een klein groepje vakmannen. Tijdens 
de training maakten ze kennis met het bedrijf en de 
producten. Nu, vijf jaar later, bestaat de Basiskennis 
training nog steeds, het vormt de start van een bijzon
dere samenwerking. Het trainingsaanbod is inmiddels 
flink gegroeid en ook dat kleine groepje deelnemers 
is niet meer zo klein. Ruim 800 bouwprofessionals heb
ben een training bij FAKRO gevolgd.

Lezingenavond Stichting Living Daylights
Afgelopen najaar werd voor de vijfde keer de Daylight Award uitgereikt. Reden voor de 
Stichting Living Daylights om in een tentoonstelling terug te blikken op de afgelopen 
edities en hierbij een lezingenprogramma te organiseren. Op donderdagavond  
9 maart 2017 werd de tentoonstelling in het Borneo Architectuur Centrum geopend  
en vond de eerste lezingenavond plaats. De lezingen op deze eerste avond werden 
gegeven door de winnaars van de meest recente editie van de Daylight Award.  
De jonge architect Tim de Graag vertelde over het ontwerp voor de 20x3woning in 
Zierikzee, waarmee de Daylight Award 2017 in de categorie <1000 m2 won. Architect 
Vincent Panhuysen van KAAN Architecten ging in op het ontwerp voor de Hoge Raad in 
Den Haag, waarmee het bureau de Daylight Award 2017 in de categorie >1000 m2 won.

Ubbink en Techcomlight breiden samenwerking uit 
Techcomlight zorgt voor helder en natuurlijk (dag)licht, Ubbink zorgt  

voor optimale ventilatie. Door dit te combineren krijgt men licht  
en ventilatie via één compact systeem. Het systeem is geschikt  

voor iedere ruimte. 

De samenwerking is begonnen met een succesvolle start in 2014  
met de loodvervanger Ubiflex voor hellende daken. In 2015 is het  

Luchtdicht Dakdoorvoermanchet van Ubbink aan het assortiment  
van Techcomlight toegevoegd. Vanaf heden breiden beide partijen  

de samenwerking uit met een ventilatieset voor de Solatube  
voor platte en hellende daken. 

Door gebruik te maken van elkaars expertise is een nieuw combina
tieproduct ontstaan. Techcomlight biedt nu de oplossing voor licht en 
frisse lucht met een gegarandeerde water en luchtdichte verwerking. 
Kenmerkend zijn de gemakkelijke en snelle installatie, zelfs op moeilijk 

bereikbare plaatsen en een mooie plafondafwerking. Natuurlijk als het kan, mechanisch als 
het moet. De dakdoorvoer is door zijn ontwerp trekbevorderend en genereert hiermee een 

natuurlijke stroom frisse lucht. Mocht dit niet voldoende zijn, dan heeft men de optie om me
chanisch te ondersteunen. De Solatube werkt met dezelfde principes. Bij voldoende daglicht 

werkt de Solatube zonder mechanische ondersteuning. ’s Avonds kan met behulp van een 
zuinige ledlamp het gewenste lichtniveau worden bereikt.



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



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

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

www.dakdekkersgroothandel.nl

www.neodak.nl

Roofs     37



Roofs     3938     Roofs
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Met het toenemende gebruik van daken, het groeiend aantal mogelijkheden  

en de hoge eisen die worden gesteld aan de levensduur en kwaliteit  

van de producten die dit gebruik mogelijk maken, is het voor professionals  

in de bouw belangrijk om de kennis over het multifunctionele dak te ver

groten. Door het samenwerkingsverband tussen de Stichting Roof Update en  

de HAS Hogeschool (Den Bosch en Venlo) wordt in oktober de cursus  

‘Klimaatbestendige multifunctionele daken en gevels gestart.’

bestaande producten en we hebben een groot deel van de 
kennis al in huis. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor pro
fessionals die betrokken zijn bij de planvorming, het ontwerp, 
de aanleg en het beheer van daken of gevels en die zich wil
len verdiepen in klimaatbestendige multifunctionele daken 
en gevels. We denken dan aan architecten, constructeurs, 
installateurs, medewerkers van adviesbureaus, aannemers 
en dakdekkers, maar ook aan planvormers, ontwikkelaars, 
stedenbouwkundigen, hoveniers, tuin en landschapsarchi
tecten en beheerders. 

MODULAIRE CURSUS
De modules zijn gebaseerd op de stappen die genomen 
moeten worden bij het doorlopen van het gehele proces/
project na het ontstaan van een idee over de ontwikke
ling van een multifunctioneel dak en/of gevel. Uiteindelijk 
ontstaat een compleet stappenplan met alle bijbehorende 
informatie voor ontwikkeling, realisatie en beheer.  Elke mo
dule is afzonderlijk te volgen.

De Basismodule (1,5 dag) behandelt onder meer 
 Duurzaamheid, Randvoorwaarden en mogelijkheden, Kosten 
en baten analyse (PPP) en Cofinanciering. In de module 
Ontwerp (2 dagen) gaat de cursus in op Randvoorwaar
den, beperkingen en risico’s, materialen en eigenschappen, 
waterdetectiesystemen en –huishouding, kennis over flora en 
fauna en verdienmodellen en rekentechnieken.  Voorberei
ding en aanleg is de module (1,5 dagen) die onder meer 
ingaat op de voordelen van ketensamenwerking, de toepas
sing van materialen en duurzaamheid. In deze modulen 
bezoeken we praktijkvoorbeelden op locatie. Tenslotte ko
men in de module Beheer van 1 dag onder meer de visuele 
inspectie en garanties en verzekeringen ter sprake.

CERTIFICAAT
Aan deze cursus zijn geen opleidingseisen verbonden. We 

gaan ervan uit dat de cursist opereert op hboniveau. Bij het 
goed afronden van een losse module ontvangt de cursist 
een bewijs van deelname van HAS Kennistransfer en Bedrijfs
opleidingen. Zijn alle modules goed afgerond, dan ontvangt 
de cursist van de HAS Kennistransfer en bedrijfsopleidingen 
het certificaat voor ‘Specialist Klimaatbestendige multifuncti
onele daken en gevels’.

VIJF VRAGEN OM UW KENNIS OVER DAKEN TE TESTEN
1 Wat wordt verstaan onder een “bruin dak” ?
2  Hoeveel m2 groendak is er nodig om de emissie aan 

fijnstof van 1 auto te verwijderen? 
3 Hoeveel procent water houdt een groendak vast?
4  Wat zijn de belangrijkste parameters voor het ontwerp 

van een groendak  
op een bestaand dak?

5  Hoe werkt de geoelektrische waterdetectie in  
meerlaags opgebouwde daken?

ANTWOORDEN
1  Bruine daken genieten, in tegenstelling tot groene daken, 

nog weinig bekendheid. Bij bruine daken wordt de 
oorspronkelijke, vaak ruderale, grond teruggeplaatst op 
het dak. Dit gebeurt zonder het aanplanten van kruiden, 
maar bijvoorbeeld wel door het toevoegen van steen of 
hout. De braakliggende grond wordt als het ware opge
tild en op het dak geplaatst.

2  Als je beschikt over een groendak met een beplanting 
van gras is 1m2 groendak al voldoende om de emissie van 
1 auto te doen verwijderen . Dit wordt aangetoond  
in onderzoek van Rowe, D.B.: Green roofs as a means of 
pollution abatement. Environmental Pollution (2011) en 
een wat ouder onderzoek : Johnson, J. and Newton,  
J., Building Green.A guide to using plants on roofs,  
walls and pavements. Greater London Authority, 2004. Hoe 
hoger de vegetatie, hoe beter de afvang van fijnstof. Hoe 
fijnbladiger de vegetatie, hoe groter de afvang van fijnstof. 

Stichting Roof Update

Het klimaat verandert en daarmee wordt de opslagcapaci
teit voor water in bebouwd gebied steeds belangrijker. Ook 
zijn meervoudig ruimtegebruik en schone lucht belangrijke 
thema’s. Eén mogelijke oplossingsrichting die tegenwoordig 
veel wordt toegepast, is het toepassen van klimaatbestendi
ge multifunctionele daken en gevels. Eric Pelsers, dakdeskun
dige van Stichting Roof Update: “We hebben geconstateerd 
dat er in de branche behoefte is aan het verhogen van de 
kennis over de mogelijkheden op daken. Niet alleen wordt 
het dak benut voor het oplossen van de milieu en klimaat
problemen waarmee de stedelijke gebieden zich gecon
fronteerd zien, ook het terugdringen van faalkosten is een 
belangrijke motivatie om de kennis in de branche te helpen 
verhogen.”

Illiya de Hoogh, Senior adviseur opleidingen bij de HAS: “In 
deze cursus behandelen docenten van HAS Hogeschool 
samen met Stichting Roof Update het gehele traject van kli
maatbestendige dak en gevelbedekking vanaf het waarom 
tot en met het beheer. De cursus sluit goed aan op onze 

KLIMAATBESTENDIGE DAKEN

Alles over multifunctionele klimaatbestendige daken

3  Bewezen is tussen de 18 en 75%, afhankelijk van de opbouw 
en de laagdikte. Volgens de FLL norm mag je bij een sedum
dak met 6 cm substraat (minimaal advies)  een afvloeiing 
coëfficiënt nemen van 0,5. Dat betekent dat het groendak 
de helft (50 procent) van het regenwater voor zijn rekening 
neemt!

4  De vijf belangrijkste parameters zijn:
 • de constructie mogelijke draaglast; 
 • gewenst gebruik; 
 • capaciteit en kwaliteit bestaande hemelwaterafvoer; 
 •  locatie (Het heeft geen zin om tien hoog een bijen  

en vlindervriendelijk groen dak aan te leggen. De wind, 
bezonning en schaduw van gebouwen in de omgeving 
bepalen de mogelijkheden van vegetatie);

 •  bereikbaarheid (voor aanvoer, aanleg, onderhoud  
en veiligheid).

5  Geoelektrisch onderzoek gebruikt eigenschappen van pas
sieve en actieve spanning: zelfpotentiaal en millivoltages 
metingen. Het principe van de geoelektrische metingen is 
gebaseerd op het feit dat een elektrische stroom altijd de 
weg van de minste weerstand tussen twee elektroden in een 
elektrisch circuit zoekt. Als er ergens tussen twee draden in 
het circuit vocht zit, is die plek nauwkeurig te bepalen. Van 
deze eigenschap wordt gebruik gemaakt door aan de natte 
lekkagepunten met behulp van één of meerdere tracer(s) 
(elektroden) stroom in de dakconstructie te brengen en 
deze vervolgens weer op te vangen in een op het maaiveld 
geplaatste tegenpool. Op intensief te gebruiken daken kan er, 
als er een opening (lek) in de dakconstructie aanwezig is, ter 
plaatse van deze openingen een hoger elektrisch potentiaal 
gemeten worden, waarmee nauwkeurig wordt vastgesteld 
waar de lekkage zich bevindt en is een plaatselijke ingreep 
voldoende om de schade te herstellen.

SCORE
Indien u alle vijf de vragen goed hebt beantwoord: overweeg 
deelname aan de Stichting Roof Update. Bij één fout of meer: kijk 
naar het aanbod van de cursus en kies één of meerdere modu
les. Het zal u en uw bedrijf veel goed doen! ■



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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

• 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)

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

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

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

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.ROOFS.NL

Niets meer missen uit de dakenbranche?

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS | NR. 1 JANUARI 2017 26e JAARGANG
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Op 21 februari 2017 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer 

 ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).  

Naar verwachting zal de WKB per 1 januari 2018 in werking treden.   

Nieman Kwaliteitsborging heeft vanuit o.a. het ‘VKB instrument SWK’ al  

ervaring opgedaan met deze wet als externe kwaliteitsborger en is zich  

verder aan het voorbereiden op de komst van de WKB.

De rol van de kwaliteitsborger
WET KWALITEITSBORGING

instrumentaanbieders diverse pilotprojecten aan het draaien 
en hiermee gaan instrumenten worden (door)ontwikkeld. 
Tijdens de pilotprojecten wordt de deelnemende partij 
voorbereid op de WKB en wordt beoordeeld of het bouwwerk 
daadwerkelijk aan de eisen uit het Bouwbesluit voldoet. Het 
doel is om uiteindelijk een verklaring af te geven. Een aantal 
pilotprojecten is al opgeleverd en in gebruik genomen. 

GEFASEERDE INVOERING EN WERKWIJZE
De wet zal gefaseerd van kracht worden. Dat houdt in dat 
bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 (waaronder 
grondgebonden eengezinswoningen) vanaf 1 januari 2018 
niet meer door de gemeente worden getoetst aan de bouw
technische voorschriften uit het Bouwbesluit. De verantwoor

delijkheid om aan te tonen dat wordt voldaan, ligt vanaf 
dan bij de marktpartijen. De verwachting is dat vanaf 2020 
gevolgklassen 2 en 3 van kracht worden.

Nadat alle fasen in werking zijn getreden, dient de ver  
gunninghouder te bepalen in welke gevolgklasse het 
bouwwerk valt. Vervolgens dient hij een keuze te maken uit 
één van de goedgekeurde instrumenten en een erkende 
kwaliteitsborger in te schakelen. Dit instrument moet geschikt 
zijn voor de gevolgklasse waarin het bouwwerk valt. Het be
voegd gezag zal de vergunningaanvraag niet meer toetsen 
op de eisen uit het Bouwbesluit, maar zal beoordelen of de 
aanvrager van de omgevingsvergunning een goedgekeurd 

instrument gaat hanteren en een erkende kwaliteitsborger 
gaat inschakelen.

Uit oogpunt van proportionaliteit en betaalbaarheid worden 
de regels met betrekking tot de toelating van instrumenten 
voor kwaliteitsborging mede afhankelijk gesteld van de 
gevolgklassen voor de verschillende typen bouwwerken. Hoe 
groter de gevolgen van het falen van een bouwwerk en van 
het gebruik ervan, hoe zwaarder de regels voor kwaliteitsbor
ging en het instrument.

‘AS BUILT’ DOSSIER
De externe kwaliteitsborger dient vast te stellen dat het bouw
werk daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 

en legt deze bewijslast vast in het ‘as built’ dossier. De bouwer 
en de hele keten zal hem hierbij gaan helpen. Door diverse 
partijen is er geanalyseerd welke informatie minimaal be
schikbaar moet zijn in het ‘as built’ dossier. De gegevens die 
bij de gereedmelding van het bouwwerk beschikbaar moe
ten zijn zal in de Algemene Maatregel van Bestuur worden 
gesteld. Bij of krachtens de Algemene Maatregel van Bestuur 
zullen criteria worden opgesteld die bepalen in hoeverre de 
kwaliteit van bouwwerken transparant en reproduceerbaar 
moeten zijn. 

KEURINGEN
Tijdens de pilotprojecten is geconstateerd dat de keurings
planning met de daarbij behorende keurlijsten steeds be
langrijker zullen gaan worden. De bouwer heeft in de huidige 
situatie vaak niet de keurlijsten ter beschikking en als de bou
wer deze al heeft opgesteld, dan zijn deze vaak te algemeen 
of alleen gericht op ‘goed en deugdelijk werk’. Het is juist van 
belang dat de keurlijsten projectspecifiek ingericht zijn en 
dat ook op de onderdelen uit het Bouwbesluit wordt gekeurd 
en hiermee afgehecht.

ROL VAN DE LEVERANCIER
Tijdens een aantal pilotprojecten en het opstellen van het 
bijbehorende opleverdossier werd ook duidelijk dat de rol 
van de leveranciers en onderaannemers de nodige aan
dacht vraagt. Deze partijen staan doorgaans verder van het 
bouwproces af, maar zullen in de toekomst wel steeds vaker 
een cruciale rol gaan spelen in het leveren van bewijslast 
aan de bouwer en in het dragen van verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid. Het is voor de bouwer onmogelijk om 
het ‘as built’ dossier alleen samen te stellen. Leveranciers, pro
ducenten en onderaannemers kunnen de bouwer ontzor
gen door de meer specialistische input over de producten 
aan te leveren. Nieman Kwaliteitsborging is diverse leveran
ciers aan het voorbereiden op de Wet Kwaliteitsborging. 

PRAKTIJKDAG KWALITEITSBORGING
Op 17 mei aanstaande organiseren Nieman Kwaliteits borging 
en Balance & Result de 2e Praktijkdag Kwaliteits borging voor 
het Bouwen. Graag vertellen wij op eze dag op welke manier 
u deze veranderingen kunt doorvoeren. Naast een plenair 
gedeelte worden er in een aantal workshops antwoorden op 
vragen gegeven zoals: Hoe ontwerp, realiseer en verifieer je 
risico gestuurd ontwerpen? Hoe ga je slim om met bestaande 
concepten en repeterende bewijslast? Hoe regel je keten
verantwoordelijkheid & ketenbetrokkenheid? Hoe richt je  
een ‘as built’ dossier logisch in? Via de website van  
Nieman Kwaliteitsborging vindt u meer informatie en kunt  
u zich aanmelden. ■

ing. Patricia Meijerink

Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 
verschuift de focus van het verkrijgen van een vergunning 
naar het kunnen aantonen dat het opgeleverde bouwwerk 
de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Om dit doel te 
kunnen behalen, zal voor ieder vergunningplichtig bouwwerk 
een onafhankelijke kwaliteitsborger ingeschakeld moeten 
worden, die door toepassing van een borgingsinstrument zal 
moeten toezien of het bouwwerk daadwerkelijk voldoet aan 
de minimumeisen uit het Bouwbesluit.

De aanvrager van de omgevingsvergunning voor het 
 bouwen is vanaf de inwerkingtreding primair verantwoorde
lijk om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de  
eisen uit het Bouwbesluit 2012. De bewijslast hiervoor zal 
over het algemeen aan de externe kwaliteitsborger worden 
 voorgelegd door de bouwer (daarin ondersteund door 
andere betrokken partijen). De bouwer legt deze bewijslast 
vast in een ‘as built’ dossier. Dit dossier dient alle relevante 
bewijsstukken te bevatten om aan te tonen dat het bouw
werk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. 

Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet erop toe dat het 
bouwwerk daadwerkelijk aan de eisen uit het  Bouwbesluit 
voldoet en zal aan de vergunninghouder een verklaring 
afgeven op het moment dat er een gerechtvaardigd 
 vertrouwen bestaat dat het bouwwerk voldoet aan het 
Bouwbesluit. De vergunninghouder verstrekt de verklaring  
en het ‘as built’ dossier aan het bevoegd gezag en zonder 
verklaring en gereedmelding mag het bouwwerk niet in 
gebruik worden genomen. 

DE KWALITEITSBORGER
De externe kwaliteitsborger zal, zoals al eerder  omschreven, 
door toepassing van een instrument toe moeten zien op 
het voldoen aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit. Op 
dit moment is Nieman Kwaliteitsborging met een aantal 
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Van ankervoorzieningen op daken wordt meer en meer verwacht.  

De dakveiligheidshaak van Bové is een product dat zich al decennia  

bewijst. Het bedrijf komt nu met een SafeClick bevestigingsset voor  

daken met een leien dakbedekking direct op het dakbeschot.

Bové breidt assortiment dakveiligheidshaken verder uit

VALBEVEILIGING

Dakveiligheidshaken zijn er in diverse uitvoeringen en be
namingen en om de opdrachtgevers de helpende hand te 
bieden, is daarom een handleiding geschreven. Daarin staat 
wat bedoeld wordt met ladderhaken, klimhaken, dakogen, 
gevelhaken, etc. Belangrijk is de uitsplitsing naar de moge
lijke toepassingen op de verschillende soorten daken en 
dakconstructies. Traditionele daken, maar ook moderne klap
kappen. Een dakveiligheidshaak voor een met leien bedekt 
dak is anders dan voor een dak bedekt met pannen. Dat 
heeft alles te maken met de wijze van waterdicht inwerken 
en het gebruik op het dak. 

NORMERING
Dakveiligheidshaken moeten voldoen aan de norm  
EN 517:2006. Die verplicht de leverancier onder andere  
aan te geven hoe de haak bevestigd moet worden. Met  
de handleiding wordt hierin voorzien. Om de opdracht
gever de zekerheid te bieden van een aantoonbaar en 
contro leerbaar goede bevestiging, bestaat sinds vijf jaar de 
mogelijkheid van registratie en rapportage. Opdrachtge
vers  kunnen in één oogopslag online de geschiedenis en 
de  status van de dakveiligheidshaken als ook aanvullende 
zaken als een dakplan inzien. Uiteraard moet alles wel zijn 
vastgelegd, bijvoorbeeld conform de nieuwe URL 151309. 

In 2013 werd de SafeClick bevestigingsset voor dakveilig
heidshaken voor pannenbedekking geïntroduceerd. De dak
haak met constructielat was de eerste gebouwgebonden 
ankervoorziening voor hellende daken die ook op moderne 
dakconstructies bevestigd kan worden zonder koudebrug
gen, doorbreking van de onderfolie of luchtlekkage te 
veroorzaken. In 2015 werd het programma bevestigingssets 
uitgebreid voor daken met een bedekking van leien op 
latten. Een RVS onderplaat maakt het mogelijk om ook hier 
verantwoord dakveiligheid aan te brengen zonder het dak 
geweld aan te doen. 

Nu is er een SafeClick bevestigingsset voor daken met een 
leienbedekking direct op dakbeschot. De vraag naar een 
gedegen oplossing voor deze monumentale leidaken wordt 
niet alleen ingegeven door steeds strengere eisen aan de 

veiligheid, maar vooral de wens om voor het aanbrengen 
van de haak niet altijd tegelijkertijd zowel buiten als binnen 
te moeten zijn. Een steiger opzetten aan de binnenzijde, of 
een kostbaar plafond moeten slopen en herstellen, maken 
dat er te vaak wordt afgezien van ankervoorzieningen. En 
hoewel geld geen reden mag zijn af te zien van veiligheid, is 
dat in de praktijk vaak toch wel het geval. 

BEVESTIGINGSSET
De gepatenteerde bevestigingsset werkt als volgt: de leidek
ker maakt een deel van het dak vrij van leien, waarna het 
houten dakbeschot zichtbaar wordt. Dit dakbeschot moet 
voldoende dik zijn en mag uiteraard niet zijn aangetast. Met 
een gatzaag maakt hij een vooraf gedefinieerde opening 

Bové is een familiebedrijf dat al meer dan 65 jaar beves
tigingsmiddelen van eigen fabricaat levert aan pannen 
en leidekkers. Het bedrijf is actief in meer dan 20 landen 
en in diverse daarvan toonaangevend. Een belangrijke 
productgroep is dakveiligheidshaken. Was dit aanvankelijk 
een serviceproduct, inmiddels beslaat het assortiment vele 
uitvoeringen en is Bové een gevestigde merknaam voor 
dakveiligheidshaken. 

Er is de laatste tijd veel te doen over de bevestiging van 
gebouwgebonden ankervoorziening op de dakconstructies. 
Roofs brengt geregeld artikelen op dit gebied. De traditionele 
bevestiging van dakveiligheidshaken is met behulp van  
doorendoor bouten aan sporen of gordingen van voldoen
de afmeting. Dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld bij 
ongewenste koudebruggen of lichte dakconstructies. Om 
haar klanten optimaal te voorzien, heeft de leverancier het 
programma dakveiligheidshaken dan ook uitgebreid met 
SafeClick bevestigingssets voor pannen en leiendaken, en 
bijbehorende service. 

Langakker 1 • Ravenstein •    0486 - 411868 •     sales@bove-nl.nl •     www.bove-nl.nl

• 10 jaar garantie
• kleurvast, krasvast 
• bek volledig gecoat

• prettig te verwerken
• nu in handige plastic 
   emmer verpakt

Bové bekent kleur met gecoate leihaken

leigrijsleigroenleipaars

NIEUW
Bové voor innovatie en kwaliteit

waardoor hij twee RVS schoten kan voeren en bevestigen. Achter 
de schoten plaatst hij vervolgens een klemstuk en bevestigt deze 
met een bout aan het beschot. Vervolgens plaatst hij het bijgele
verde vulstuk in het gat. Schoten, klemstuk en vulstuk vormen na 
plaatsing één geheel. Nu  
kan de leidekker het eerste lood direct op het dakbeschot aan
brengen. De haak wordt vervolgens met drie bouten aan het 
klemstuk bevestigd en zit muurvast aan het dak. De dakveilig
heidshaak kan nu traditioneel worden ingedekt. 

Vanzelfsprekend zijn alle dakveiligheidshaken met bevestigings
set op dakconstructies getest en gecertificeerd.  
Minstens zo belangrijk is de afstemming met ervaren leidekkers 
over de vraag of de haak ingewerkt kan worden naar de regels 
van het leidekken. Bové begeleidt indien gewenst het aanbren
gen van dakveiligheidshaken met instructie  
en informatie. Over veiligheid mag immers geen onduidelijkheid 
bestaan. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Leverancier EPDM Systems is per 1 januari 2017 overgenomen door de 

 Zweedse EPDM rubberfolie fabrikant SealEco. Daarmee is het bedrijf 

 onderdeel geworden van de beursgenoteerde Nordic Waterproofing Group. 

Per 1 april j.l. is deze stap zodanig geformaliseerd dat sinds die datum de 

naam en huisstijl van SealEco worden gehanteerd.

EPDM Systems gaat verder onder de naam SealEco

BEDRIJFSNIEUWS

de markt te zien is geweest, is  
Van Dijk daarom op zoek gegaan 
naar een krachtige partij om 
 samen het bedrijf voort te zetten. 

“SealEco had in 2014 al een 
 Nederlands verkoopkantoor 
geopend voor de verkoop van 
Rubbershell SA,” vertelt hij. “Daar
mee had de fabrikant het signaal 
afgegeven dat men in Nederland 
onder de eigen naam aanwezig 
wilde zijn. De tijd was voor  
EPDM Systems rijp om tot de groep 
toe te treden. Het moederbedrijf  
was er voorstander van om voor
lopig alles bij het oude te laten, 
maar toch is er gezamenlijk beslo
ten om de veranderingen direct 
door te voeren. Daarmee schep je 
duidelijkheid, zowel voor de markt 

als voor onszelf. Per 1 april j.l. is onze bedrijfsnaam veranderd 
in SealEco bv en tegelijk is onze huisstijl aangepast. We heb
ben er de afgelopen zes weken met behulp van zes werk
groepen hard aan gewerkt om deze deadline op een goede 
manier te halen en hierdoor staan we vóór het hoogseizoen 
klaar met onze nieuwe identiteit. ”

Overigens zijn dit de enige wijzigingen die als gevolg van de  
overname zullen worden doorgevoerd. Voor het personeels
bestand, het assortiment en de marktbenadering heeft 
deze ontwikkeling geen gevolgen. “Behalve dat we nu nog 
completer kunnen zijn en directer kunnen communiceren 
met de markt,” vertelt van Dijk. “Wij waren al jarenlang de 
grootste klant van SealEco, maar het maakt duidelijk verschil 
uit of je klant bent of collega. Er gaan voor ons nu deuren 
open die voorheen gesloten bleven. Bovendien zijn wij nu 
ook fabrikant, wat betekent dat je op een andere basis met 
je klanten praat. Deze stap is een zeer positieve ontwikkeling 
in de markt, waar nu een EPDM fabrikant is bijgekomen.”

KERNWAARDEN
De Nordic Waterproofing Group is met ruim 700 werknemers 
in Europa breed actief op het gebied van waterdichting  
in de meest uiteenlopende toepassingen, met de meest  
uiteenlopende materialen. SealEco is binnen de groep  
de specialist op het gebied van EPDM. Het bedrijf streeft  
naar een zo laag mogelijke milieuimpact in alle aspecten 
en op ieder niveau van de organisatie. 

Van Dijk: “Het bedrijf werkt volgens drie speerpunten, name
lijk: ‘ethiek’, ‘relatie’ en ‘betrouwbaarheid’. Wat betreft ‘ethiek’ 
volgen we hoge normen en waarden in ons dagelijks werk. 
Als onderdeel van het beslissingsproces is ons doel de im
pact op het milieu te minimaliseren. Op het punt van de ‘re
latie’ proberen wij ons steeds in de positie van onze klant te 
verplaatsen. Wij ontwikkelen onze partners door middel van 
effectief teamwork, zowel binnen als buiten onze organisatie. 
De ‘betrouwbaarheid’ blijkt uit de kwaliteit die we willen leve
ren in alles wat we doen. Wij nemen onze verantwoordelijk
heid en hebben de integriteit en vereiste kennis om aan de 
behoeften en verwachtingen van onze klant te voldoen. Ons 
doel is om op deze manier Europees marktleider te worden.”

“Het is een logische stap,’ besluit Van Dijk. “We zijn met deze 
stap nog veel meer een complete partner geworden. De 
insteek is om onze klanten op een nog betere manier van 
dienst te kunnen zijn en zodoende een gezonde groei op de 
Nederlandse markt te kunnen bewerkstelligen.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Dit jaar bestaat EPDM Systems 20 jaar. Het bedrijf werd op 
13 maart 1997 opgericht en heeft in de loop der jaren een 
exceptionele groei doorgemaakt. Momenteel telt het bedrijf 
32 medewerkers en er zijn steeds meer bedrijfsonderdelen 
bijgekomen. Naast de toepassingen voor het dak en gevel, 
werd in 2006 de naam Geotop voor vijvertoepassingen geïn  
 troduceerd. Een jaar later werden tevens de bedrijfs activi tei
ten van TopSkin bv in Almelo overgenomen, waardoor het 
eigen label van Topskin EPDM werd voortgezet voor zowel dak 
als vijvertoepassingen. In 2012 werd met het EPDM Hotspot 
concept voor de bouwmaterialenhandel gestart.

SCHAALVERGROTING
Directeur en medeeigenaar Edwin van Dijk vertelt dat het 
bedrijf zich in de afgelopen 20 jaar op een gezonde manier 
heeft ontwikkeld, maar dat alle uitbreidingen wel voor een 
versplinterde identiteit zorgden. Mede door het ontbreken 
van opvolging van de oprichter en grootaandeelhouder en 
vanwege de schaalvergroting die in de afgelopen jaren in 

Wij zijn begonnen als EPDM Systems 
en in de loop der jaren hebben wij 
de handelsnaam Geotop toegevoegd.
Vanaf heden gaan wij verder onder de 
naam SealEco BV.

EPDM Systems heeft een sterke positie op de Nederlandse 
markt met veel kennis en ervaring op gebied van EPDM
rubberfolies voor dak-, gevel-, vijver- en Geotoepassingen.
Gelijktijdig met het 20-jarig bestaan van EPDM Systems en de 
overname van SealEco AB uit Zweden is dit het juiste moment 
om ons opnieuw te positioneren op de Nederlandse markt. 
Wij zijn trots om aan te kondigen dat wij verder gaan onder de 
familienaam SealEco. 

Wij blijven uw partner als de EPDM rubberspecialist met onze 
topmerken Prelasti, Superseal, Topskin, Rubbershell, Alphaflex, 
EPDM Hotspot, Cladseal, Elastoseal en Ecostar.

We make waterproofing easy

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

Wij zijn
SealEco 

Directeur en mede-eigenaar Edwin van Dijk.
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SOPREMA introduceert ‘Copper & Silver Art’
Een traditioneel metalen dak is en blijft een bijzondere verschijning in de daken

wereld. Dankzij een productiemethode, waarbij zeer fijne metalen deeltjes aan  
het synthetisch membraan worden toegevoegd, is SOPREMA in staat om een dak

baan te produceren met een koper of aluminium look. 
 

De synthetische membranen van de Copper & Silver Artproducten  (geproduceerd bij 
dochteronderneming FLAG in Italië) zijn flexibel, duurzaam en beschikken over sterke 

technische eigenschappen. Bovendien gebeurt de plaatsing zonder gebruik van 
open vuur. Door gebruik te maken van een synthetische basis heeft een metalen dak 

een akoestisch voordeel.
 

De membranen zijn geschikt voor alle dakvormen, dakhellingen en ondergronden  
in een gelijmde of mechanisch bevestigde toepassing. Door gebruik te maken  

van decoratieve profielen, in dezelfde kleur als de dakbaan (zilver of koper),  
zijn de verbindingsnaden voortaan onzichtbaar. 

agenda
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
Bomencentrum Nederland 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

911 juni 2017 
Rotterdamse Dakendagen
Diverse locaties
Info: www.rotterdamsedakendagen.nl

P E R S O N A L I A

Kingspan Unidek bv
Per 20 februari jl. is Roger Theelen gestart 
als salesmanager Flatroofs bij Kingspan 
Unidek BV. Hij heeft een ruime ervaring in 
de sales van bouwtechnische oplossin
gen en is veelal werkzaam geweest in de 
prefab betonindustrie. Hij zal de werk
zaamheden overnemen van de huidige 
salesmanager Jurrian Hilberts. Deze start 
per 1 maart in zijn nieuwe rol als Business 
Development Manager binnen de busi
ness unit EPS van de isolatiefabrikant.

NDA en Coninko
Per 1 mei a.s. is Erik Steegman aangesteld  
als directeur van NDA B.V. en Coninko B.V.  
Erik Steegman is voor velen een bekende 
vanwege zijn activiteiten gedurende vele 
jaren in de dakenbranche.De interim periode 
van André Schiebroek komt hiermee ten 
einde. Zowel NDA als Coninko zijn in de 
afgelopen periode met een gezonde basis 
voorbereid voor verdere uitbouw van de 
 Dakbehoud Nederland organisatie en het  
op de kaart zetten van NDA als autoriteit  
op dakgebied. Ook de uitbouw van de 
 inkooporganisatie Coninko zal verder ter 
hand worden genomen.

ADAKTIS gaat verder als Van Venrooy Dakbedekking
ADAKTIS Dakwerken was 50 jaar een begrip in de noordelijke provincies. Een goed bedrijf dat stond voor kwaliteit, degelijkheid, 
betrouwbaarheid en vakmanschap. Door een samenloop van omstandigheden is het bedrijf de afgelopen jaren in een neer
waartse spiraal beland. Van Venrooy Dakbedekking, met vestigingen in Hoogeveen, Apeldoorn en Almere, heeft op 21 maart 2017 
het failliete bedrijf overgenomen. Door deze overname zal de dienstverlening aan de klanten van ADAKTIS gecontinueerd blijven. 
Het bedrijf zal verdergaan als Van Venrooy Dakbedekking, vestiging Groningen. Ouddirecteur Anne Hoekstra blijft, in een nieuwe 
functie, het eerste aanspreekpunt en helpt daarnaast de overgang in goede banen te leiden. Alle lopende activiteiten en onder
houdscontracten worden voortgezet.

Dakspecialist Msquared Groep verlengt 
 samenwerking met Unica Schutte ICT
Dakspecialist Msquared Groep en Unica Schutte ICT  
hebben hun samenwerking verlengd. Met de 
 ondertekening van een nieuwe overeenkomst blijft  
Unica Schutte ICT ook de komende jaren de  ICTpartner 
van de investeringsmaatschappij, die tevens aan  
haar bedrijven die actief zijn in de  dakenbranche onder
steunende diensten verleent.

BVB Substrates introduceert lichtgewicht daktuinstubstraat
Met het nieuwe daktuinsubstraat Pearllight van BVB Substrates komt nu een groendak voor 
iedereen binnen bereik. Het substraat is vaak de zwaarste component van het systeem om

dat een regulier daktuinsubstraat verzadigd al gauw 1500 kilo per m³ weegt.  
BVB Pearllight weegt verzadigd maximaal 800 kilo/m³. Dit houdt in dat het gewicht van een 
compleet daktuinsysteem in plaats van ca. 100 kilo per m² daalt naar een gewicht van ca. 

45 kilo per m². Hiermee komt ook voor bebouwing met een lichte dakconstructie een groen
dak binnen bereik terwijl de opbouw van het groendaken systeem hetzelfde blijft.

Het nieuwe daktuinsubstraat is in staat om ca. 18 liter per m² water vast te houden. Ondanks 
het hoge watervasthoudend vermogen behoudt het substraat een hoog percentage aan 

poriën waar lucht in zit. Hierdoor houden wortels toch voldoende zuurstof.

Met het Topgreen Pearllight GDP 45 is er daarnaast een systeem beschikbaar waarmee 
hellende daken als groendaken kunnen worden uitgevoerd. Dit systeem wordt in Nederland 

door Begroeningstechniek Joru Support bv uit Horst op de markt gebracht. Opvallend aan 
dit systeem is dat d.m.v. de combinatie met het Pearllight substraat het een lichtgewicht systeem is (50 kg/m² verzadigd). Dit is 

nagenoeg gelijk aan bestaande hellende pandaken. De werkwijze is vergelijkbaar met dat van een conventioneel pannendak 
waardoor het groendak is aan te brengen door iedere dakdekker. De eerste projecten met dit type hellende groendaken systeem 

zijn inmiddels succesvol uitgevoerd, zoals in Sevenum bij zorgboerderij ‘De Vorster Hand’. 

Zonne-energie opwekken op monumentale daken
Netwerkbedrijf Alliander, BOEi, Wijnhuisfonds, Nudge en de gemeenten Zutphen en Leeuwarden lanceren 
de competitie Van een Leien Dakje. Met de competitie zoeken zij naar innovatieve, ambitieuze en reali
seerbare zonneenergie oplossingen voor monumentale panden. De centrale vraag van de competitie 
luidt ‘hoe kun je het onbenutte dakoppervlak duurzaam gebruiken en tegelijkertijd het monumentale 
karakter van het pand behouden?’ Geïnteresseerden hebben tot medio september de mogelijkheid om 
via de website een ontwerp in te dienen. Deelnemers maken kans op een geldprijs van in totaal €3.500. 

Goedgekeurde modelovereenkomst ZZP dakdekkers beschikbaar
Vanaf heden is de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor het werken met ZZPers in de sector van bitu
mineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven beschikbaar. De modelovereenkomst is gezamenlijk opgesteld door partijen bij de 
CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) in samenwerking met de Belastingdienst. CAOpartijen 

bestaan uit werkgeversorganisatie VEBIDAK en de vakbonden FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen.
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ESDEC INTRODUCEERT CLICKFIT EVO 
DÉ NIEUWE STANDAARD IN SOLAR MONTAGE VOOR PANNENDAKEN

Esdec ontwikkelt, produceert en levert professionele montagesystemen voor zonnepanelen op alle type daken. 
Onze innovatieve systemen zijn geïnspireerd door de installateur. Ze zijn eenvoudig te plaatsen, vergen weinig tot 
geen onderhoud en gaan gegarandeerd meer dan 20 jaar mee. Dankzij de veelzijdige bevestigingsmogelijkheden en 
de modulaire opbouw kunnen onze montagesystemen op alle gangbare daken worden gemonteerd zonder daarbij 
de bestaande dakconstructie te beschadigen. Een goed montagesysteem ondersteunt het PV-systeem optimaal en 
zorgt ervoor dat de kwaliteit en levensduur van het geplaatste PV-systeem gewaarborgd blijven.

Esdec luistert naar de gebruiker
“Esdec is er voor de klant,” vertelt Stijn Vos, Managing Director van Esdec. “Innovatie en investeren in slimme 
oplossingen voor de PV-markt is top focus voor ons. Oplossingen die het werk van de installateur gemakkelijker 
maken. Het opgesteld vermogen in Nederland neemt al jaren toe en die ingezette groei houdt de komende jaren 
zeker aan. Een installateur die met enige regelmaat zonnepanelen plaatst, weet hoe belangrijk de keuze voor een 
goed montagesysteem is. Zo’n montagesysteem draagt letterlijk de volledige investering. We zijn altijd blij met 
de input van onze klanten en bij het doorontwikkelen van onze montagesystemen, nemen wij die feedback graag 
ter harte.  De opbrengst van deze inspanningen moest een universeel montagesysteem zijn, waarmee de klus 
eenvoudig, snel en betrouwbaar uitgevoerd kan worden.  Het revolutionaire resultaat lanceren we op 22 maart 
tijdens de Solar Solutions onder de naam: ClickFit EVO. 

ClickFit EVO – slechts 4 basis componenten 
Esdec ontwikkelde ClickFit EVO speciaal voor de professionele solarinstallateur. Het montagesysteem heeft een 
modulair karakter en bestaat uit vier universeel toepasbare componenten waarmee alle gangbare zonnepanelen 
op elk pannendak gemonteerd kunnen worden. Net zoals bij onze afnemers, staat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel. De componenten zijn dan 
ook vervaardigd uit hoogwaardige materialen. De dakhaken, koppelstukken en klemmen bestaan uit Magnelis. Ze hebben een kern van staal en zijn 
omgeven door een zelfhelende coating van zink, aluminium en magnesium die de componenten tegen corrosie beschermt. De overige componenten 
zijn gemaakt van eersteklas aluminium of van uv-gestabiliseerd en glasgevuld kunststofcomposiet. Alle componenten zijn uitvoerig  getest en zijn 
bestand tegen langdurige blootstelling aan zonlicht en andere weersinvloeden. Het hele systeem wordt in Nederland gemaakt.

“INNOVATIE EN INVESTEREN IN SLIMME OPLOSSINGEN VOOR DE 
PV-MARKT IS TOP FOCUS VOOR ONS”

Supersnelle montage zonder de dakconstructie te beschadigen
Door het unieke ontwerp is het mogelijk om dit montagesysteem twee keer zo snel te plaatsen. ClickFit EVO is met één stuk gereedschap te installeren. 
De revolutionaire haak-en-kliktechniek maakt andere gereedschappen overbodig en de zelfuitlijnende klikverbinding van de universele dakhaak levert 
aanzienlijk montagegemak op. Dankzij het inventieve design van het ClickFit EVO montagesysteem zijn de PV-panelen zowel horizontaal als verticaal 
plaatsen. De universele moduleklemmen zijn standaard uitgerust met diefstal vertragende schroeven. 

Succesvolle sneakpreview
De afgelopen weken heeft Esdec het nieuwe schuindak systeem tijdens een roadshow bij haar klanten in Nederland en België gepresenteerd. Op 38 
verschillende locaties hebben meer dan 1000 installateurs alvast een voorproefje kunnen zien van dit ingenieuze montagesysteem en hebben ze het 
bevestigingsgemak kunnen ervaren. De roadshow was een groot succes en ClickFit Evo is zeer positief ontvangen.  

Maak de klik met Esdec
Esdec ontwikkelt, produceert en levert professionele montagesystemen voor zonnepanelen op daken. Sinds de oprichting van Esdec BV in 2004 zijn er 
wereldwijd meer dan 4.500.000 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,3 GWp op ClickFit en FlatFix geïnstalleerd. Esdec is één 
van de grootste Nederlandse producenten van montagesystemen voor zonnepanelen.  Alle producten zijn in binnen- en buitenland uitvoerig getest 
en voldoen aan de allerhoogste eisen. 
 
Gemakkelijk, snel en betrouwbaar installeren met innovatieve, hoogwaardige en duurzame montagesystemen; dat maakt Esdec mogelijk.

www.esdec.com

DÉ NIEUWE 
MONTAGE 
STANDAARD VOOR 
SCHUINE DAKEN

Altijd de juiste 
maatvoering

Lichter en sterkerTot 40% snellere 
installatie

Tot 25 jaar garantie

MONTEREN WAS NOG 
NOOIT ZÓ MAKKELIJK

25 JAAR

ESDEC bv
Paderbornstraat 4
7418 BP Deventer
The Netherlands

085 7607 220
info@esdec.com
www.esdec.com

✔ Snelle montage

✔ Slechts 4 componenten

✔ Licht en sterk

✔ Tot 25 jaar garantie

✔ IJzersterke basis voor zonnepanelen

✔ Het dak blijft intact

✔ Betrouwbaar 

✔ Tot 25 jaar garantie

DE VOORDELEN VOOR U DE VOORDELEN VOOR UW KLANT



... en haal de hemel in huis

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ...

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)
• beschikbaar vanaf juni 2017

www.skylux.be

geniet van de 
cashback actie* 

bij aankoop van een
 iWindow/iDome

€ 100

* Stuur uw aankoopfactuur en rekeningnummer naar korting@skylux.be.  Actie enkel geldig voor aannemers/dakwerkers tot 30/04/2017.
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