
N
R

. 5
 M

EI
 2

01
7 

26
e  J

A
A

R
G

A
N

GRoofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Dakenman van het Jaar 2016



 

COLUMN

Transparant
Vrij recent werden wij verzocht een open begroting met 
 eenheidsprijzen in te dienen. De aannemer had onze 
eerder uitgebrachte offerte één op één doorgezet naar de 
opdrachtgever, een grote woningbouwvereniging. Onze 
aanbieding zou dan door een kostendeskundige, ingehuurd 
door de opdrachtgever,  grondig tegen het licht worden 
gehouden.

U begrijpt dat deze specialisten vragen over onze kosten
opbouw hadden. Er werd dus een afspraak gemaakt  
met ons, de aannemer, de opdrachtgever en zijn kosten
deskundige, zodat allen konden zien en horen hoe onze 
offerte was opgebouwd  en deze vergelijken met die  
van de experts. De adviseurs  hadden onze prijzen verge
leken met hun manier van calculeren en waren tot de 
conclusie gekomen dat wij héél vreemd calculeerden. Onze 
kosten waren per dakvlak en per item in een Excelsheet 
 keurig overzichtelijk gemaakt en iedereen kon eenvoudig 
meelezen. Als onze kosten niet hoger waren dan hun inschat
ting, werden uitsluitend onze kosten vermeld. Maar waren 
wij naar hun inzicht duurder, dan stonden onze prijzen in het 
ROOD. Deze afwijkingen moest ik dan maar even uitleggen. 

Ook vroegen zij zich oprecht af hoe het kan dat, hoewel we 
dezelfde werkzaamheden op de daken hadden omschre
ven, de eenheidsprijzen per dak verschilden. Waarom waren 
de kosten van een m² dak op 10 m hoogte anders dan die 
van het dak op 44 m hoogte? Waarom was de arbeidscom
ponent op een dak van 20 m² anders dan een rechttoe 
rechtaan dak van 600 m²? Waarom gaven we verschillende 
eenheidsprijzen voor gelijke werkzaamheden? Echt, dat werd 
mij gevraagd door deze ingehuurde experts.

Dat wij de arbeidsduur per dak naar dagproductie had
den omgezet, dat leek ons logisch. Echter, naar de mening 
van de deskundige was het aanpassen van de standaard 
calculatietijd naar de geraamde productieduur per dak 
niet echt transparant. Verder was daken naar dagproductie 
omzetten onzin, volgens de experts. Als wij onze mannen op 
het dak goed zouden sturen en instrueren, dan zouden zij 
zich inzetten voor optimalisatie van de productie. We zouden 
geen productieverlies hebben door verloren uren.  

Ook ten aanzien van de kraankosten liep de discussie op. 
Moesten we wel zo’n dure kraan inzetten voor de hoogbouw 
van 44 m+P en de tijd dat we hem huurden? Wat een onzin! 
Dat kon toch veel sneller, dus voordeliger? Aangezien lezen 
erg moeilijk is, had men over het hoofd gezien dat de kraan
kosten incl. 2 man begeleiding was. Ook hield men er geen 
rekening mee dat zo’n kraan een hele dag gehuurd moet 
worden, ook al kun je hem maar effectief 6 uur inzetten.  

Oké, dat is misschien wel waar, 
maar die mannen bij het kraan
werk inzetten was en bleef 
onzuiver in hun ogen.

Gelukkig mocht ik op mijn 
beurt ook iets vragen over 
hun sheet. Dus vroeg ik 
hoe het mogelijk was dat 
wij alleen zwarte en rode 
getallen hadden en geen 
groene. Waren wij nooit voor
deliger  dan hun eenheidsprij
zen? Want als zij anders tegen 
een kostenopbouw aankeken 
dan wij, dan zou dat toch in moe
ten houden dat wij op zulke momenten 
duidelijk voordeliger zijn dan in hun calculatie? 
Ja, dat was zo, maar daar deden ze niets mee, want dat 
was het ondernemersrisico. Daar waren ze niet voor door de 
opdrachtgever ingehuurd. Lekker transparant toch. 

Maar het kon nog mooier. Een paar dagen voor de start van 
onze werkzaamheden werd ik gevraagd om naar het kan
toor van de aannemer te komen. In al mijn onschuld dacht 
ik dat we de planning nog eens zouden doornemen en 
misschien het contract gelijk tekenen  want dat moest voor 
aanvang wel getekend zijn, anders mochten wij volgens de 
inkoopvoorwaarden van de aannemer niet starten.
Niets van dit alles. Wat schetst mijn verbazing: mij werd door 
de projectleider van ****** gevraagd of ik geen 5% korting 
kon geven, want  de opdrachtgever had geconcludeerd 
dat wij selfsupporting waren en de grote ***** mocht er 
daarom slechts 6% op zetten en dat was véééééél te weinig 
om iets te verdienen. Echt: hij vroeg het met droge ogen en 
hij meende er alles van.  

Transparantie in de bouw, op deze manier hebben we nog 
een lange weg te gaan.  

Theo Wiekeraad

Roofs     3

InsulationInsulation

BELOOPBAARHEID

CONSTANT

98%
LUCHT

Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.kingspanunidek.nl

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



colofoncolofon
UITGEGEVEN DOOR 

Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar

Tel: 0725400335 • Fax: 0725405131

info@lumail.nl • www.roofs.nl 

www.dakweb.nl • ISSN: Nr. 15661458

UITGEVER 

Palmyra Lindeman

HOOFDREDACTIE 

Edwin Fagel

Tel: 0725470309 • edwin@lumail.nl

REDACTIEMEDEWERKERS

Ton Berlee, Chris Geurts, Saskia ’t Hart,  

Albert Jan Kerssen, Otto Kettlitz, Marco de Kok,  

Dirk Lindeman, Palmyra Lindeman 

Yvonne Waterman, Theo Wiekeraad

VORMGEVING/OPMAAK

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

Jan Suijk • Tel: 0725400335 • jan@lumail.nl

DRUK Senefelder Misset, Doetinchem

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 11x per jaar

OPLAGE 7.500 exemplaren

ADMINISTRATIE Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

ABONNEMENTEN 

Opgave abonnementen uitsluitend schriftelijk bij  

de uitgeverij t.a.v. de abonnementenadministratie  

 of via email: abonnementen@lumail.nl. 

•  De kosten voor een jaarabonnement bedragen  

€50, excl. 6% btw per jaar. 

•  De kosten voor elk extra jaarabonnement bedragen  

€ 25, excl. 6% btw per jaar. 

• Digitaal abonnement € 25, excl. 21% btw per jaar.

• Losse exemplaren € 5,50 excl. 21% btw.

ABONNEMENTENADMINISTRATIE 

abonnementen@lumail.nl.

COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, 

vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de uitgever.

Foto voorplaat

Erik Steegman,  

Dakenman van het Jaar 2016

Kingspan Unidek www.kingspanunidek.nl
Aabo Trading bv www.aabo.nl
Prefa www.prefa.com
Daksafe www.daksafe.nl
Triflex bv www.triflex.nl
Intercodam www.intercodaminfra.com
Pittsburg Corning www.foamglas.nl
Aabo Safe bv www.aabosafe.nl
All Up www.allup.nl
Artilan bv www.artilan.nl
Nelskamp www.nelskamp.nl
Iko nl.iko.com
Aabo Trading bv www.aabo.nl
Ubbink bv www.ubbink.nl
Aabo Trading bv www.aabo.nl
Esdec www.esdec.com
Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com
Wecal www.wecal.nl
Hodak Dakmaterialen bv www.hodakdakmaterialen.nl
Probouwteam www.probouwteam.nl
Aabo Trading bv www.aabo.nl
Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl
Sievert www.sievert.be
Icopal www.icopal.nl
AG Plastics www.agplastics.com

2
10
11

22
32
34
38
39

42
44
45
48
49

52
56
58
62
63

67
68

DIT NUMMER KWAM TOT STAND MET MEDEWERKING VAN

4   Roofs4   Roofs4   Roofs Roofs   5Roofs   5Roofs   5

3  COLUMN 
Transparant

6  EEN MEDISCHE STAD IN DE STAD 
Het Erasmus MC in Rotterdam is een bijzonder uitgebreid project, waarbij het dak steeds  
een centrale rol speelt in de verwezenlijking van de wens van de opdrachtgevers. 

12  KWALITEIT VAN MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK OP DAKEN VEREIST SAMENWERKING 
Tijdens de feestavond voor de dakenbranche op 24 maart 2017 werd Erik Steegman  
uitgeroepen tot Dakenman van het Jaar 2016.

16  DE NIEUWE VERORDENING VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
Op 27 maart 2017 was er bij NEN in Delft een informatiemiddag met als onderwerp  
‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen: de nieuwe Europese Verordening en Compatibiliteit & Ergonomie’.

36  GESPUITGIETE KUNSTSTOF ACCESSOIRES VOOR EPDM DAKBEDEKKINGEN 
Leverancier van dakaccessoires Provatherm.nl uit Emmen introduceert een nieuwe kunststof doorvoer  
waarmee een zeer sterke verbinding met EPDM dakbedekking tot stand wordt gebracht.

40  WAT BETEKENT DE VERBETERDE KWALITEITSBORGING VOOR DE PRODUCENT/LEVERANCIER? 
In een serie artikelen brengt Nieman Kwaliteitsborging in kaart wat de aankomende  
Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) zal gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk.

46  HET WATER ÓP HET DAK 
Groenblauwe daken krijgen steeds meer belangstelling omdat ze het overschot aan water  
in steden tijdens de hevige buien kunnen helpen verminderen. 

50  HYBRIDE DAKOPBOUW MAAKT DUNNER EN LICHTER BRANDVEILIG DAK MOGELIJK 
Het zogeheten Hybride Dak van Wecal Isolatie Techniek verenigt ogenschijnlijk  
tegenstrijdige eisen. 

54  HODAK DAKMATERIALEN MIKT OP VERDERE GROEI 
Per 1 januari 2017 heeft Hodak Dakmaterialen aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven  
haar nieuwe locatie geopend. 

60  DAKliteratuur 
Een overzicht van de actuele publicaties.

64  NIEUWSLIJN 
Nieuws voor en door de dakenbranche.
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18 SPECIAL PARKEERDAKEN

20  MEERVOUDIG GEBRUIK VAN PARKEERDAKEN 
Tijdens het Parkeer24 Jaarcongres, op 6 april 2017 in Kasteel Vanenburg te Putten, 
verzorgde Triflex een presentatie onder de titel ‘Haal meer uit je parkeerdak’.

24  PARKEREN OP GEBOUWEN – TECHNISCHE ASPECTEN 
Naast het aanleggen van parkeergarages en –kelders, wordt vaak ook het dak 
benut voor het parkeren van auto’s. Verschillende aspecten zijn van belang, in  
dit artikel een kort overzicht.

 28  VANUIT DE AUTO DE TREIN IN 
Onlangs is de nieuwe OVT Breda opgeleverd. Het station is uitgevoerd met een bijzonder fraai parkeerdak.

30  NIEUW TEGELSYSTEEM VOOR PARKEERDAKEN MET LAGE VERKEERSINTENSITEIT 
Zoontjens heeft een nieuw parkeerdaksysteem ontwikkeld, speciaal voor de kleinere, minder intensief bereden  
parkeerdaken:  Pardak®80. 

 33  NIEUWSLIJN PARKEERDAKEN
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Het Erasmus MC in Rotterdam is een bijzonder uitgebreid project  

waarbij het dak steeds een centrale rol speelt in de verwezenlijking  

van de wens van de opdrachtgevers.

Een medische stad in de stad

De werkzaamheden aan de rand van het centrum van 
 Rotterdam lopen al sinds 1998 en sinds die tijd is het 
 Dordrechtse architectenbureau EGM architecten bij de 
 ontwikkelingen betrokken. In Roofs april 2016 is al ingegaan 
op de bijzondere wijze waarop daglicht een rol speelt in  
het ontwerp. Dit onderwerp moet in samenhang worden 
 gezien met de diverse andere functies die het dak vervult, 
met de (voor patiënten in bedden toegankelijke) groen
daken als het meest in het oog springende voorbeeld. In  
dit artikel wordt in een gesprek met verantwoordelijk partner 
en architect Willemineke Hammer een compleet overzicht 
van het project gegeven.

CONTEXT
Rotterdam wordt gekenmerkt door verschillende wijken die 
nauwelijks met elkaar in verbinding staan. Deels is dat een 
gevolg van de oorlog, deels is dat ook de manier waarop de 
stad is ingericht. Het Erasmus MC, aan de rand van het stads
centrum, vertoonde hetzelfde kenmerk. Het complex had 
enerzijds geen logische verbinding met de rest van de stad, 
anderzijds vertoonden de verschillende gebouwen onderling 
ook weinig samenhang. De renovatie en nieuwbouw van het 
complex hebben tot doel de onderlinge samenhang van de 
verschillende functies van het Universitair Medisch Centrum 
te versterken en ook een logische verbinding met de rest van 
de stad tot stand te brengen. Daarnaast was het natuurlijk 
belangrijk dat het medisch centrum gezond en comfortabel 
zou worden ingericht voor de patiënten en de mensen die  
er werken en studeren. Erasmus MC is een medische stad in 
de stad geworden.

“De daken zijn hier een belangrijk element in,” vertelt Hammer. 
“Het complex, dat feitelijk één en al dak is, bevat daken in 
alle verschijningsvormen. Het veelzijdige dakgebruik roept de 
vraag naar de definitie van een dak op: wanneer hebben 
we het over een dak? Veel oorspronkelijke gebouwen van 
het complex, en dus ook de daken daarvan, zijn ‘binnen’ 
geworden doordat er een overkapping over is aangebracht. 
Oude daken zijn dus ‘binnendaken’ geworden en als verblijfs
ruimte ingericht. Ook zijn bijvoorbeeld diverse oorspronkelijke 
parkeerdekken opnieuw ingericht als verblijfsruimte. En door 
het publieke gebied direct aan te sluiten op de bestaande  
in de toekomst nog te renoveren  parkeerdaken is een ‘drive 
in’ziekenhuis gerealiseerd. 

Om de verschillende onderdelen op een vanzelfsprekende 
manier met elkaar te verbinden, is gebruik gemaakt van 
een glasdak als ´backbone´ en diverse groenpartijen op 
en onder de daken. Hiermee draagt het complex bij aan de 
verduurzaming van de stad. Maar het centrale uitgangspunt 
van het ontwerp is dat het nieuwe medisch centrum een 
plek wordt waar je je direct welkom voelt. Je gaat naar een 
ziekenhuis om beter te worden, een ‘healing environment’ 
hoort daar vanzelfsprekend bij.”

BLT SANDWICH
Hammer vergelijkt de inrichting van het complex met die van 
een BLT (Bacon Lettuce Tomato) sandwich. De gebouwen 
zijn verticaal volgens een functionele gelaagdheid ingericht. 
Horizontaal (de ‘satéprikkers’) de verschillende (patiënten)
thema’s. Zo zijn dus de bovenste vijf verdiepingen steeds 
verpleegkundig. Daaronder zijn (van beneden naar boven) 
de poliklinische afdelingen, de operatiekamers en  de techni
sche ruimten gesitueerd. Op het dak bevinden zich tenslotte 
de daktuinen. Deze opbouw is steeds hetzelfde: reuring, 
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

RENOVATIE EN NIEUWBOUW ERASMUS MC TE ROTTERDAM
• OPDRACHTGEVER: ERASMUS MC TE ROTTERDAM
• ONTWERP: EGM ARCHITECTEN TE DORDRECHT
• LANDSCHAPARCHITECT: JUURLINK + GELUK BNSP TE ROTTERDAM
• CONSTRUCTEUR: ARONSOHN TE ROTTERDAM
• ADVISEUR INSTALLATIES: ROYALHASKONING DHV TE ROTTERDAM
•  BEREKENINGEN PEUTZ TE ZOETERMEER 

AKOESTIEK/WIND:• HOOFDAANNEMER: BALLAST NEDAM/BAM
• DAKDEKKER: ORANJEDAK TE ZWIJNDRECHT
• HOVENIER: VAN DER TOL TE BERKEL EN RODENRIJS
• GLASDAKEN: BRAKEL ATMOS TE UDEN

Het betreft kortom een zeer uitgebreid en zeer complex 
project, waar de architect steeds een centrale rol in speelt. 
Daarom is het belangrijk om voortdurend in gesprek te 
blijven met de diverse stakeholders en het proces intensief te 
managen. Hammer vertelt dat bij sommige bouwvergaderin
gen een groep van wel 50 personen aanwezig was. “Vanwe
ge de brede betrokkenheid, van de Raad van Bestuur tot en 
met de eindgebruikers, verloopt de samenwerking bijzonder 
goed. Bij een dergelijk project is een architect méér dan 
degene die de tekeningen maakt. Je kunt een goed idee 
hebben, maar als de personen die in het gebouw moeten 
werken daar niet bij worden betrokken, zal het niet werken. 
Er moet dus voortdurend worden overlegd, waarbij iedereen, 
ook bijvoorbeeld de schoonmakers, inspraak kan hebben. 
Uiteindelijk moet er wel een keuze gemaakt worden, maar 
het is veel eenvoudiger uit te leggen waarom bepaalde keu
zes zijn genomen aan iemand die is uitgenodigd om mee 
te denken over de juiste oplossing en de kwaliteit van keuzes 
wordt door deze betrokkenheid beter. Betrokken medewer
kers begrijpen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. De 

hoge ‘turn over’ en zelfredzaamheid beneden, steeds rustiger 
naar boven toe. Verticaal zijn de verschillende thema’s naast 
elkaar te vinden, met onderling zo veel mogelijk raakvlakken, 
voor integrale patiëntenzorg en maximale kennisdeling. (on
cologie, cardiologie, kaakchirurgie, etc.). “Elk thema kan zich 
identificeren met een eigen, herkenbare sfeer. De identiteit is 
niet in de vorm van een gebouw gegoten, maar juist met  
de sfeer van elk atrium geboden,” aldus Hammer. “Ook 
 hiervoor is het gebruik van het dak en groen belangrijk.  
De atria en daken helpen bij de navigatie binnen het com
plex omdat ze bijdragen aan een herkenbare sfeer in de 
onderliggende ruimte.”

Het ontwerp is tot stand gekomen volgens het principe  
‘healing is leading’. Dit betekent dat de binnenruimten 

zodanig zijn ingericht dat ze prettig en gezond zijn om in te 
verblijven. Zoals gezegd gebeurt dit door daglicht in de bin
nenruimte toe te laten en groen toe te passen. Het interieur 
is uitgevoerd in rustgevende materialen als Scandinavisch 
hout, waarmee een rustige en intieme sfeer wordt gecreëerd. 
De glasdaken worden gedragen door gelamineerd houten 
liggers met verzonken akoestische strips. Op deze manier 
wordt de galm tegengegaan die zonder deze strips in hoge 
mate zou optreden. De klimatologische omstandigheden 
onder de glasdaken worden voortdurend gemonitord en 
 indien nodig bijgestuurd (o.a. door middel van ventilatie) om 
te voorkomen dat de binnenruimte bijvoorbeeld op zonnige 
dagen te veel opwarmt.

“De meeste daken van het complex hebben een zogeheten 
‘kijkkwaliteit’,” vertelt Hammer. “Daarom zijn ze zoveel mogelijk 
uitgevoerd als daktuinen. De meeste daken zijn uitgevoerd 
als grindsedumdaken, maar er zijn ook enkele extensieve 
daktuinen ingericht waar patiënten met bed en al naartoe 
kunnen worden gereden als ze met hun bezoek even naar 
buiten willen. Deze daken zijn als een coulissenlandschap in
gericht, waar doorheen een pad is aangelegd en waar men 
op bankjes kan zitten. De groendaken leveren tevens een 
bijdrage aan een goede waterhuishouding van de stad. De 
daken kunnen immers bij hoosbuien het regenwater buffe
ren en vertraagd afvoeren. Het ziekenhuis beschikt overigens 
ook over een eigen waterzuiveringsinstallatie via welke het 
afvalwater van het ziekenhuis zelf weer schoon aan de stad 
terug wordt gegeven. 

DRAAGVLAK
Gedurende het gehele proces is het belangrijk dat goed 
overleg wordt gevoerd met zowel de opdrachtgever als de 
diverse andere stakeholders. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk 
dat de centrale Passage deels gegarandeerd vrij blijft om 
te kunnen vluchten bij brand. Een ander belangrijk aspect 
waar rekening mee diende te worden gehouden, was dat de 
verschillende gebouwen van het complex (wegens verschil
lende hoogten) ten opzichte van elkaar ‘werken’. Daarom 
zijn ook in de glazen daken dilataties aangebracht, zodat de 
panelen ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. 

onderlinge betrokkenheid bij het project gaat soms zo ver dat we 
ons wel eens versproken hebben en ons voorstelden als werkne
mers van het Erasmus MC!” ■

Beeldmateriaal: EGM architecten.
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Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
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Durisol

Staal vloeren
Hout

DAKSHINGELS
Perfectie en elegantie hand in hand.

DAK & GEVEL WWW.PREFA.COM
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sinds 1946Product: PREFA Dakshingels

Kleur: antraciet P.10
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Architect: Holzbauer & Partner
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Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

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

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

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

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

De afgelopen 30 jaar is er ontzettend veel veranderd in de 
dakenbranche. Door met de tijd mee te gaan, vooruit te durven 
kijken en onszelf constant opnieuw uit te vinden zijn we al 30 jaar 
een betrouwbare en flexibele partner voor zeer veel verwerkers 
van dakmaterialen in heel Nederland en ver daarbuiten. Daar zijn 
we trots op, maar vooral ook heel dankbaar voor. 

Onze drang om te ontwikkelen, te groeien en te verbeteren gaat 
onverminderd door. Dus in plaats van stilstaan bij het verleden 
kijken we ook nu liever vooruit en richten we ons alvast op 
de toekomst. Zodat we er alles aan kunnen doen om ook de 
komende 30 jaar de ultieme dakenpartner te zijn die álles voor 
het dak heeft, en álles voor het dak geeft. 

Op naar de volgende 30 ja
ar!
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Tijdens de feestavond voor de dakenbranche op 24 maart 2017 werd  

Erik Steegman uitgeroepen tot Dakenman van het Jaar 2016. Het betekende 

voor hem een voorlopig slotakkoord van een hectische periode.

DAKENMAN VAN HET JAAR 2016

organisatie open te stellen voor meerdere externe partijen. 
We hebben er intern over gediscussieerd, en er ook met 
externe en aangesloten partijen over gecommuniceerd, 
om het concept Leven op Daken verder onafhankelijk uit te 
bouwen. Uiteindelijk zijn wij er met de aandeelhouders toch 
niet uitgekomen. Leven op Daken is weer teruggebracht tot 
een concept van twee uitvoerende bedrijven. Uiteraard was 
er geen plaats meer voor een aparte directie en is in  
goed overleg besloten het dienstverband per 1 januari 2017 
te beëindigen.”

Inmiddels is hij zoals gezegd aangesteld als de nieuwe direc
teur van NDA. Het samenwerkingsverband van dakdekkerbe
drijven fungeerde sinds het vertrek van Dirk Lahuis in 2014 met 
een interim directeur in de persoon van André Schiebroek.  
Met de aanstelling van Erik Steegman zal NDA zich meer 
 focussen op de groeiende hoeveelheid mogelijkheden op 
het dak en zullen DIAC en de inkooporganisatie Coninko 
verder worden uitgebouwd.

GEBRUIK VAN HET DAK
“Zoals bekend bestaat NDA uit verschillende poten, name
lijk DIAC (Dak Informatie en Advies Centrum), Coninko en 
 Dakbehoud. Dit zijn allemaal sterke merken in de daken
branche. Na de afgelopen interimperiode is het zaak om 
deze merken verder uit te bouwen. Het meervoudig dakge
bruik is de toekomst, hier liggen de kansen voor de daken
branche. Die kansen liggen met name in de samenwerkings
verbanden want uit de praktijk blijkt dat de dakdekker dan 
wel de specialist is op het gebied van de waterdichte laag, 
maar hetgeen er bovenop komt is het specialisme van een 
andere partij – of het nu een parkeerdak is, een begroeid 
dak, PVpanelen of een ander type dakgebruik.”

“Met name op het gebied van Dakbehoud, in combinatie 
met het NDA Duurzaam Dak Concept, zie ik grote mogelijk
heden. We zien al dat in de nieuwbouw steeds vaker wordt 
gekozen voor een multifunctioneel dak. Denk bijvoorbeeld 
aan het voor de Dakaward 2016 genomineerde project zorg
complex Sanoforum in Brunssum. Hierbij zijn de daken van 
de nieuwbouw, met een oppervlakte van 4600 m², voorzien 
van een duurzame isolerende en waterdichte laag (door 
Verkoelen Dakspecialisten uit Weert) met een blauwgroene 

Toen Steegman hoorde dat hij was genomineerd in de 
verkiezing van de Dakenman van het jaar 2016, zat hij in de 
trein naar de Bouwbeurs. Zijn insteek voor het beursbezoek 
was deze keer geen geplande standbemanning, maar het  
in contact komen met zijn brede netwerk. Na zes jaar als 
directeur van Leven op Daken was hij sinds een maand 
begonnen aan een nieuwe uitdaging bij CCM, waarbij hij 
echter aan het einde van de maand alweer vernam dat 
afscheid van elkaar werd genomen. 

Steegman: “Ik zeg hier verder niets over, maar je kunt 
 begrij pen dat na een zeer hectische en bewogen week 
zo’n  bericht over een nominatie alles verandert, in ieder 
geval voor het gevoel, en daardoor geeft het veel kracht om 
 posi tief de beurs op te gaan.” Hij werd Dakenman van het 
jaar 2016 en dankzij de contacten op de Bouwbeurs is  
Erik Steegman per 1 mei aangesteld als directeur van de 
Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) waar Dakbehoud, 
DIAC en de inkooporganisatie Coninko onder vallen. Hij heeft 
zich natuurlijk ten doel gesteld om vanuit deze positie verder  
te werken aan de bevordering van het meervoudig gebruik 
van de daken. Terugkijkend geeft hij aan: “Het heeft kennelijk 
zo moeten zijn!”

GREEN DEAL GROENE DAKEN
Steegman heeft de titel Dakenman van het Jaar 2016 te 
danken aan zijn bijdrage aan de Green Deal Groene Daken, 
dat een belangrijke bijdrage levert aan de verdere ontwik
keling en toepassing van begroeide daken in Nederland. In 
Roofs maart en mei 2016 werd hier uitgebreider over bericht. 
Leven op Daken startte onder Steegmans verantwoordelijk
heid de Green Deal Groene Daken in 2013, samen met o.a. 
het ministerie van EZ en IenM. In 2016 is met minister Kamp 
en de 27 betrokken partijen het vervolg, de Green Deal 
Groene Daken 2, ondertekend. Ook nu nog werkt Steegman 
via de stichting uitvoering Green Deal Groene Daken aan  
de invulling hiervan. 

Waarom is hij weggegaan bij Leven op Daken? “Met de  
Wet Kwaliteitsborging van het Bouwen op komst, zag ik 
een belangrijke rol voor Leven op Daken weggelegd in de 
kwaliteitsborging van het totale gebruiksdak inclusief de 
isolatie en waterdichte laag. Daarvoor was het nodig om de 

Kwaliteit van meervoudig ruimtegebruik op daken vereist samenwerking



Roofs     15

DAKENMAN VAN HET JAAR 2016

GEEN VERLICHTING MAAR HET LEVEREN VAN LICHT
“Ook de gedachte van architect Thomas Rau is voor mij 
een belangrijk richtsnoer, mede vanuit mijn jarenlange visie 
binnen de uitvoering van duurzame, multifunctionele daken. 
Vanuit een toekomstige circulaire economie geeft Rau 
tijdens zijn presentaties altijd als voorbeeld aan dat het in 
de nieuwbouw niet meer gaat over het aanbrengen van de 
verlichting, maar over de verwachting van de opdrachtgever 
dat de producent een lange periode zelf voor het juiste licht 
gaat zorgen. De producent zal samen met de uitvoerende 
partij vanzelf gaan zoeken naar een duurzamere kwaliteit.”

“Zo moeten we naar mijn mening ook naar het dakbedek
kingssysteem gaan kijken. We zullen geen dak bedekking 
met het accent op een vaste periode garantie meer moeten 
adviseren (vaak voor de allerlaagste kwaliteit in het kader 
van ook de laagste prijs), maar duidelijk gaan voor een 
langere periode onder de noemer: wij zorgen voor de water
dichting. Om dit op een kwalitatieve manier voor elkaar te 
krijgen, zal de samenwerking tussen producent, opdracht
gever en dakdekker nog meer worden versterkt. De verschil
lende schakels in de keten opereren nog te veel op eilandjes 
waardoor onderling argwaan kan ontstaan. Door de hechte 
samenwerking tussen opdrachtgever, dakdekker en produ
cent die tot stand wordt gebracht, zie ik grote kansen voor de 
dakenbranche in het algemeen en de NDA in het bijzonder. 
We gaan doen wat we steeds maar weer beloven: samen 
gaan voor de verwachte kwaliteit middels een duurzaam 
gebruiksdak. Alles voor onze toekomstige generaties!” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

“We zullen deze ontwikkelingen ook gaan toetsen in het 
licht van de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het 
 Bouwen. We hebben de technieken en kwaliteit in huis om 
de meest uiteenlopende daken te maken. Soms komen 
nieuwe toepassingen in Nederland niet van de grond door 
problemen die zich in het prille begin openbaren. Dat is 
typisch Nederlands, we haken snel af en gaan dan weer tra
ditioneel verder. Denk bijvoorbeeld aan de problemen rond 
een grijswatercircuit, stadsverwarming en balansventilatie in 
o.a. de Vinex wijk als Amersfoort Vathorst. Dikwijls wordt door 
een slechte ervaring weer te radicaal afgezien van verdere 
uitbreiding van dit soort duurzame toepassingen, in plaats 
van het samen verder verbeteren en optimaliseren van de 
systemen. Vaak worden systemen pas weer opgepakt als 
beleid wordt veranderd als gevolg van maatschappelijke 
druk richting de politiek. Hierdoor hebben wij ten opzichte 
van het buitenland wel vaker een achterstand opgelopen in 
verschillende ontwikkelingen en technische toepassingen. 
Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van regenwater naar 
drinkwaterkwaliteit vanuit voorzieningen op het dak. Dit terwijl 
er grote maatschappelijke problemen middels o.a. het dak 
kunnen worden opgelost. Denk hierbij aan de klimaatver
andering die merkbaar is door grotere piekbelastingen van 
regenbuien, maar ook de daaraan gekoppelde droogte. 
Beide zullen extremer worden. Denk ook aan het gebruik 
van fossiele grondstoffen en de schaarste die hierdoor zal 
ontstaan, het Urban Heat Island effect en de biodiversiteit in 
stedelijke omgeving. De kwaliteit van deze gecombineerde 
systemen zal vervolgens inzichtelijk worden gemaakt om 
door kwaliteitsborgers te worden vastgelegd.”

en zelfs gele opbouw: een solar/begroeid dak, geplaatst en 
gemonteerd op een waterbufferend en waterbergend sys
teem middels retentieboxen (Jonkers Daktuinen, Optigroen). 
Het bewustzijn dat er veel meer op nieuwbouwdaken kan 
gebeuren, groeit ook bij architect en opdrachtgevers.” 

BEWUSTZIJN
“Dat bewustzijn groeit ook in de renovatiemarkt, al zijn hier 
nog wel stappen te zetten. Het moment waarop moet worden 
nagedacht over het vervangen van het dak, is het moment 
waarop nagedacht kan worden over een ander gebruik van  
het dak. Vanzelfsprekend moet daarbij rekening  worden ge
houden met de kwaliteit van zowel de waterdichte laag als de  
rest van de dakopbouw. Nog te vaak zie je dat bijvoorbeeld 
zonnepanelen worden aangebracht op een oude dakbe
dekking, zodat na een tijdje de hele opbouw weer van het  

dak moet worden gehaald om de dakbedekking te vervan
gen. Heel veel daken kunnen gelijk bij renovatie van de dak
bedekking worden ingericht als multifunctionele of begroeide 
daken. Het is alleen wel belangrijk om zelf te  bepalen wat in de  
betreffende situatie een gunstige toepassing is en hoe deze 
op een kwalitatieve manier is te realiseren. Dergelijke daken 
zullen altijd vanuit samenwerkende kennispartijen bekeken 
worden: de waterdichte laag en drukvaste  isolatie met een 
uiteindelijke opbouw. Dakbehoud kan hier, in samen werking 
met de relevante kennispartijen op het gebied van gebruiks
daken, voor de eindverbruiker een duidelijke rol gaan spelen. 
Op korte termijn zullen dus initiatieven worden ont plooid om 
onder de vlag van het NDA Duurzaam Dak Concept nieuwe 
samenwerkingsverbanden te ontwikkelen  zowel op het 
gebied van begroeide daken als combinaties met waterbuf
fering, parkeer en energiedaken.”

www.jonkershoveniers.nl 

www.verkoelen.nl www.optigroen.nl 

www.nda.nl 
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Op maandag 27 maart 2017 was er bij het  

Nederlandse  Normalisatie instituut (NEN) in Delft een informatie 

middag met als onderwerp ‘Persoonlijke  Beschermingsmiddelen:  

de nieuwe Europese Verordening en  Compatibiliteit & Ergonomie’.  

In dit  artikel wordt besproken wat dit   

betekent voor  persoonlijke  bescher 

mingsmiddelen die door dakdekkers  

bedrijven worden gebruikt.

De nieuwe verordening  
voor Persoonlijke  

Beschermingsmiddelen

WETGEVING PBM HERZIEN

PPE VERORDENING (EU) 2016/425
De CEmarkering en het daarbij behorende ECtype keurings
certificaat geven dus aan dat het PBM voldoet aan de 
 Europese Richtlijn voor PBM. Om aan te tonen dat een 
product daadwerkelijk voldoet, kan gebruik worden gemaakt 
van geharmoniseerde normen. De productnormen beschrij
ven de eisen aan de PBM’s en ook de testen die moeten 
worden uitgevoerd door, of onder toezicht van, een ‘notified 
body’. De fabrikant/ leverancier moet in de meeste gevallen 
in een gebruiksaanwijzing aangeven op welke wijze het PBM 
gebruikt moet worden en ook het onderhoud staat beschre
ven. De fabrikant of de importeur is ervoor verantwoordelijk 
dat de goederen voldoen aan de richtlijn. Er geldt een ‘ver
moeden van overeenstemming’ dat de PBM’s voldoen aan 
de richtlijn, wanneer zij zijn geconformeerd aan de betref
fende Europese geharmoniseerde normen. 

Die PPE Directive 89/686/EEC uit 1989 zal per 21 april 2018 
worden vervangen door de PPE Verordening (EU) 2016/425. 
Er start dan een overgangsperiode van een jaar. Fabrikanten 
en importeurs moeten vanaf dat moment naar de nieuwe 
verordening leveren. PBM’s die voldoen aan de PBM Richtlijn, 
kunnen tot 21 april 2023 nog verhandeld worden, daarna 
niet meer. Alle producten moeten dan voldoen aan de  
PBM Verordening.

GEHARMONISEERDE NORMEN
Omdat de verantwoordelijkheid duidelijker bij degene komt 
te liggen die het product in het Europese handelsverkeer 
brengt, is dit aspect nader uitgewerkt. De nieuwe richtlijn kent 
‘Economic operators’, waaronder wordt verstaan: fabrikan
ten, importeurs en distributeurs, maar ook degene die de 
producten online verkoopt. Er moet één centraal Europees 
contactadres worden vermeld om de afnemer een aan
spreekpunt te bieden voor verantwoording over het product. 
Deze economische operateur is onder andere verplicht een 
klachtenregister bij te houden. 

In de nieuwe verordening staat vermeld dat het certificaat 
een beperkte geldigheid krijgt van vijf jaar. Na deze vijf jaar 
wordt het product opnieuw beoordeeld, afhankelijk van wijzi
gingen die wel of niet zijn aangebracht en de dan geldende 
geharmoniseerde normen. Notified body’s blijken Europees 
gezien nog niet allemaal gelijk te werken, daar wordt de 
komende jaren aan gewerkt. Zij zijn onder andere verplicht 
om deel te nemen aan onderlinge afstemmingsoverleggen 
over de manier van testen. 

Dit laatste is niet onbelangrijk, want de toetsing van het 
product moet actueel blijven en de normen worden continu 
 geactualiseerd. De huidige lijst van geharmoniseerde nor
men is gekoppeld aan de Richtlijn 89/686/EEC. De normen 
moeten straks opnieuw via het  Official Journal worden 
geharmoniseerd conform de nieuwe Verordening 2016/425. 
Op deze manier kan worden aangetoond dat producten die 
aan de betreffende normen voldoen, ook in overeenstem
ming zijn met de actuele wetgeving. 

Waar als afnemer op te letten?  De economische operateur 
moet de klant inzichtelijk kunnen maken dat het product 
aan de wetgeving voldoet. Een conformiteitsverklaring moet 
beschikbaar zijn en kan op internet worden gepubliceerd. 
De opmaak van deze verklaring is voorgeschreven vanuit de 
wetgeving. Een conformiteitsverklaring moet bij de verorde
ning altijd worden meegeleverd door de economische 
operateur. Het is handig als een distributeur ook een kopie 
hiervan bewaart, bijvoorbeeld voor als de fabrikant failliet 
gaat en de website niet meer bestaat. De economische 
operateur moet altijd een gebruiksaanwijzing in de taal van 
het land hebben bijgevoegd. ■

Stephanie Jansen, NEN

Stephanie Jansen, NEN.

Bij de aankondiging van de informatiemiddag werd al duidelijk 
dat de belangstelling zeer groot was en bij intekening ontstond 
zelfs een wachtlijst. Voor een volle zaal gingen diverse sprekers  
in op de veranderingen in de wetgeving die zijn ingezet en  
gaan komen. 

Dit artikel is van toepassing op de uitrusting van dakdekkers, waar
onder lijnen, schokonderbrekers, harnassen, helmen, veiligheids
schoeisel, handschoenen, beschermende kleding, etc. Deze acces 
 soires worden kortweg Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) 
genoemd. In 1989 is de Europese richtlijn in werking getreden 
‘inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid
Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen’(directive 
89/686/EEG). Deze richtlijn geeft waar het PBM’s betreft aan waar 
deze aan moeten voldoen wanneer ze in het Europese handels
verkeer worden gebracht. 

Alle producten, dus ook alle PBM’s, moeten CEmarkering hebben. 
De partij die het product in het Europese handelsverkeer brengt, 
is verplicht hiervoor te zorgen. De manier van beoordeling of het 
product aan de wetgeving voldoet, vindt plaats door een daar
toe aangewezen instantie, een zogenaamde ‘notified body’. De 
beoordeling verschilt per categorie.  
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Parkeer daken



Roofs     2120     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Tijdens het Parkeer24 Jaarcongres, op 6 april 2017 in Kasteel Vanenburg  

te Putten, verzorgde Triflex een presentatie onder de titel  

‘Haal meer uit je parkeerdak’. In dit artikel een samenvatting.

Meervoudig gebruik 
van parkeerdaken

SPECIAL PARKEERDAKEN

Tijdens de presentatie werd aan de hand van praktijkvoor
beelden besproken hoe bijvoorbeeld een hogere isolatie
waarde, een warmte en koudeopslag (WKO) en een regen
wateropslag geïntegreerd kan worden in een parkeerdak. 
Vanwege het meervoudig ruimtegebruik worden er steeds 
meer daken ingericht als parkeerruimte. Dat levert op maai
veldniveau meer ruimte voor gras en groenvoorzieningen 
op. Maar de mogelijkheden van het dakgebruik houden 
daar niet op. Als immers een dak toch al wordt benut als bij
voorbeeld een parkeerdak, waarom dan niet direct het dak 
optimaal benutten? De technieken zijn aanwezig, het gaat  
er enkel om deze op de juiste wijze in te zetten. 

ENERGIEBESPARING
Energiebesparing wordt een steeds belangrijker item in de 
bouw. De doelstelling van Nederland om in 2020 de CO2
uitstoot met 20% terug te brengen ten opzichte van het jaar 
1990 is nog niet gehaald. Eén van de instrumenten om dit te 
bereiken is de aanscherping van de energieprestatieeisen 
van nieuwe gebouwen. Hiertoe wordt de minimale Rcwaarde 
steeds verder aangescherpt (momenteel Rc=6).

Volgens het Agentschap NL is WKO één van de meest relevan
te technieken om het totale energiegebruik terug te dringen. 
Gesteld wordt, dat in alle nieuwbouw de toepassing hiervan 
overwogen zou moeten worden. Bij WKO wordt warmte en 
koude opgeslagen in een watervoerende zandlaag in de 
bodem. Al naar gelang de behoefte kan koud (68 °C) en 
warm (1820 °C) worden opgepompt en worden afgestaan 
aan een gebouwinstallatie (luchtbehandelingskast, klimaat
plafonds, inductieunits, etc.). 

Een bekend voorbeeld van toepassing van een dergelijk 
systeem onder een parkeerdak is de nieuwbouw van de 
dependance van de Haagse Hogeschool te Delft (2009). Het 
pand heeft een vloeroppervlak van ongeveer 14.000 m² en is 
voorzien van een uitgekiend energieontwerp met ondermeer 
een verbeterde schilisolatie energieopslag in de bodem 
en een parkeerdekcollector. De energievraag wordt hier 
gestuurd door een regelsysteem met behulp van sensoren 
die de temperatuur, het CO2gehalte en het energieverbruik 
in alle ruimtes monitort. De combinatie van technieken levert 
een forse energiebesparing op. De diverse technieken doen 
tevens dienst als ‘proeftuin’ voor studenten.

WKO IN PARKEERDAK
Welke rol kan het parkeerdak spelen? In de juiste opbouw 
kan in het parkeerdak een zonnecollector worden toege
past, in combinatie met een WKO. In de zomer vindt op een 
dergelijk dak wateraccumulatie plaats, in de winter kan het 
dakoppervlak worden verwarmd uit de WKO. Zodoende 
kan de hellingbaan ijsvrij worden gehouden, eventueel met 
behulp van sensoren.

Om een dergelijk parkeerdak op een goede manier te 
realiseren, moet met een aantal aspecten rekening worden 
gehouden. Bij alle parkeerdaken moet een goede water
dichting worden gerealiseerd, om de onderliggende ruimte 

en/of de onderliggende constructie te beschermen tegen 
regenwater. Maar ook moet rekening worden gehouden met 
een goede hemelwaterafvoer, de blootstelling aan UV, dooi
zouten en autovloeistoffen, een duidelijke routing en tevens 
moet gladheid op het parkeerdak worden voorkomen. 

Bij een parkeerdak met een geïntegreerde WKO is met 
name het inwerken van de leidingen een aandachtspunt. 
Bij standaarddaken kan het systeem niet worden toegepast 
omdat bijvoorbeeld bij het gieten van asfalt de  temperatuur 
zo hoog oploopt dat de al gelegde leidingen zouden smel
ten. De watervoerende afdichtingen liggen bij gebruik van 
betontegels of asfalt onder het systeem. In geval van een 
calamiteit kan dit voor grote problemen zorgen omdat een 
flink deel van het dak zal moeten worden geopend om  
het probleem te kunnen lokaliseren en verhelpen. Een 
afdichtingssysteem op basis van vloeibare kunststoffen kan 
hier een oplossing bieden.

Triflex heeft hiervoor een geïsoleerd parkeerdaksysteem 
 ontwikkeld. Het systeem bestaat uit het zevenlaags  
Triflex ProParksysteem, dat in de basis is opgebouwd uit  
(van beneden naar boven) een primer, twee lagen ProPark 
met daar tussenin Triflex Speciaalvlies als wapening; daar 
 bovenop de Deckfloor instrooilaag, een vuurgedroogd mine
raal en de afwerklaag Cryl Finish. Dit systeem wordt aange
bracht op een isolatielaag en een ondergrond van gewa
pend en vezelversterkt beton. Dit geheel is bijzonder sterk, 
isolerend en flexibel (de toplaag is scheuroverbruggend). 

ELKE SITUATIE APART BEOORDELEN
Het is niet gezegd dat de toepassing van dit systeem in  
elke situatie de meest gunstige is. Elk project heeft zijn eigen, 
specifieke toepassing en vraagt om een gepast systeem. 
Daarom is het van belang dat een goede voorbereiding,  
op basis van een gedegen advies, aan de toepassing  
ten grondslag ligt. ■
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In de stedelijke omgeving is steeds meer sprake van ruimtegebrek. Naast  

het aanleggen van parkeergarages en –kelders, wordt vaak ook het dak 

 benut voor het parkeren van auto’s. Verschillende aspecten zijn van belang.  

In dit artikel een kort overzicht op basis van de traditionele oplossingen.

Bij alle gebruiksdaken is het belangrijk de waterdichte laag 
zodanig te beschermen dat deze haar functie gedurende 
de gehele levensduur kan blijven vervullen. Bij parkeerda
ken, die normaal gesproken hoge belastingen te verduren 
hebben, liggen de waterdichte lagen normaal gesproken 
onderin, dus onder de afwerkingslaag en eventuele sub
straatlagen. Dat betekent dus ook dat eventuele herstel
werkzaamheden doorgaans kostbaar zijn. In de bouwfase is 
het daarom van belang alert te zijn op de mate waarop de 
constructie wordt belast (denk daarbij ook aan bouw en 
kraanverkeer). Een goed doordachte constructie en een 
goed doordacht bouwproces zijn hier de sleutel tot succes.

De volgende aspecten verdienen de nodige aandacht:

•  Wat is het verschil in constructief gedrag van respectievelijk 
de toegepaste ondergrond en de dakconstructie?

•  Is het dakbedekkingssysteem geschikt voor statische én 
dynamische belasting?

•  Welke dakconstructie wordt toegepast?
•  Is de thermische isolatie voldoende drukvast?
•  Welk type verharding wordt gebruikt?
•  Wat is het gebruik van het parkeerdak?

BELASTING
Voor daken die toegankelijk moeten zijn voor voertuigen, 
bestaan geen specifieke normen. Doorgaans wordt gebruik 
gemaakt van de basiseisen voor bijvoorbeeld bruggen. 
Het verkeer op een dak verschilt niet van dat op de open
bare weg, met de aantekening dat het aantal aslasten en 
de  snelheden op het dak normaal gesproken aanzienlijk 
geringer is. Daarom kunnen deze normen niet zondermeer 
worden toegepast: dit zou leiden tot overdimensionering van 
de daken. Het maximaal toelaatbare gebruik en de maxi
maal toegestane belasting moeten daarom van tevoren 
goed worden afgesproken. Deze grenswaarden moeten 
vervolgens worden beschermd om te voorkomen dat de 
maximaal  toelaatbare belasting van een parkeerdak in de 
praktijk alsnog wordt overschreden.

De verharding (toplaag) moet vervolgens zodanig worden 
gedimensioneerd, dat er gedurende de levensduur  
geen vervormingen of spoorvormingen kunnen optreden.  
Dit is afhankelijk van zowel de mate van belasting als  
van de frequentie ervan. Er worden drie belastingklassen 
 onderscheiden, namelijk die voor voetgangers (belas
tingklasse 1), personenauto’s (belastingklasse 2) en 
 vrachtwagens (belastingklasse 3). 

DAKCONSTRUCTIE
Vanzelfsprekend is het van essentieel belang dat de onder
constructie van het dak voldoende draagkracht heeft en dat 
de dakbedekkingsconstructie geschikt is voor statische en 

dynamische belasting. In de praktijk worden alle mogelijke 
dakopbouwen onder de verharding toegepast: een traditio
neel warm dak, een omgekeerd dak, een koud dak en een 
ongeïsoleerd dak. Voor de waterdichtheid van de constructie 
kunnen de meest uiteenlopende dakbedekkingssystemen 
worden toegepast: gietasfalt, bitumineuze, kunststof, EPDM of 
vloeibaar. Deze worden toegepast in alle denkbare systemen 
(losliggend geballast, mechanisch bevestigd, volledig ver
kleefd). Het verdient sterk de voorkeur om bij de aanleg van 
een dak met een begaanbare of berijdbare verharding het 
dakbedekkingsssteem volledig verkleefd op de ondercon
structie aan te brengen. In geval van lekkage is de bescha
diging in deze systemen het meest eenvoudig te lokaliseren. 
Dit houdt in dat bij geïsoleerde dakconstructies de keuze 
beperkt is tot een traditioneel warm dak met cellulair glas of 
een omgekeerd dak met XPS.

Het afschot van de elementenverharding moet zodanig zijn 
dat er geen water op het dak blijft staan. Echter, (beperkte) 
plasvorming is niet altijd te voorkomen, als deze maar niet 
zodanig is dat het water in rechtstreeks contact staat met de 
funderings en/of straatlaag. Deze kunnen als gevolg van 
capillaire werking worden aangetast, waardoor de ele
mentenverharding verzakt (spoorvorming). Toepassing van 
drainagebanen, of bijvoorbeeld het gebruik van drainerend 
beton, kan dit probleem voorkomen. 

Parkeren op gebouwen – technische aspecten



OPBOUW VAN EEN PARKEERDAK
Er zijn verschillende opbouwmogelijkheden. Standaard 
bestaat de verharding van een parkeerdak uit de volgende 
lagen:

•  Scheidingslaag 
Bij toepassing van materialen die elkaar chemisch  
niet verdragen. Hier worden doorgaans kunststoffolies  
voor gebruikt.

•  Glijlaag 
Dit is een beschermlaag om horizontale krachten op te 
vangen. Deze krachten ontstaan door het gebruik van  
het parkeerdak: remmen, optrekken en draaien van 
 voertuigen. Dit is eveneens een kunststoffolie.

•  Beschermlaag 
Deze beschermt het dakbedekkingssysteem tegen verti
cale belastingen door het gebruik van het dak. Hiervoor 
worden meestal geotextielen, kunststoffolies of beton 
 toegepast, afhankelijk van de mate van belasting.

•  Waterafvoerende laag 
De waterafvoerende laag bestaat uit een filter en een 
drainagelaag. De filterlaag voorkomt dat fijnere deeltjes in 
de waterafvoerende laag terechtkomen. Dit kan immers 
een nadelig effect hebben op de hemelwaterafvoer. De 
drainagelaag voert overtollig water af naar de afvoeren en 
heeft tevens een beschermende functie voor de onderlig
gende lagen. Het type drainage hangt af van het type 
dakopbouw en het type verharding. 

•  Funderingslaag 
De funderingslaag verspreidt de optredende belastingen 
en voorkomt zo de vervorming van de verharding. Deze 
wordt toegepast bij belastingklasse 2 en 3. Als funderings
materiaal worden doorgaans steenmengsels gebruikt met 
een korrelverdeling van 0/20 en 0/40.

•  Uitvullaag 
In sommige situaties kan de toepassing van een uitvul  
laag noodzakelijk zijn om hoogteverschillen op te  
vullen en afschot aan te brengen in de verharding. Deze 
laag bestaat doorgaans uit gesteente met een korrel
verdeling van 2/82/9. 

•  Straatlaag 
Toleranties in de afmetingen van elementen en oneffen
heden in de funderingslaag kunnen worden opgevangen 
door de straatlaag. Veelal wordt hier brekerzand of split 
voor gebruikt.

VERHARDINGSLAAG
In veel gevallen wordt een ‘open’ verharding aangebracht, 
zodat de onderliggende constructie bereikbaar blijft. Met 
een elementverharding wordt een verharding bedoeld 
die waterdoorlatend is en bestaat uit geprefabriceerde 
elementen, zoals bijvoorbeeld straatstenen, betontegels, 
natuurstenen, e.d. Deze worden meestal gebruikt waar met 
lage snelheden wordt gereden. Deze laag wordt zo gesloten 
mogelijk en onder afschot (minimaal 2%) aangebracht, om 
indringing van vocht in de straat en funderingslaag zoveel 
mogelijk te beperken. 

In veel gevallen wordt gekozen voor straatstenen of betonte
gels als verharding. Deze zijn goed bestand tegen mechani
sche en klimatologische omstandigheden, het oppervlak is 
voldoende stroef voor een veilig rijoppervlak en ze zijn zeer 
maatvast. Per belastingklasse en gewenste berijdbaarheid 
kan bepaald worden in welk verband de stenen of tegels 
geplaatst moeten worden (elleboogverband, halfsteensver
band, keperverband, blokverband). Voor een egaal oppervlak 
kan de toepassing van tegeldragers van belang zijn, waarbij 
in ogenschouw moet worden genomen dat de tegels vol
doende stevig op of in de tegeldragers zijn bevestigd. Dit om 
‘klepperen’ (met beschadigingen tot gevolg) te voorkomen. ■
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SPECIAL PARKEERDAKEN

VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN DIT ARTIKEL IS GEBRUIK GEMAAKT VAN  
DE BROCHURES TERRASDAKEN/PARKEERDAKEN. HANDREIKINGEN BIJ  
HET ONTWERP EN DE AANLEG VAN NOPHADRAIN EN STERK EN WATERDICHT.  
GIETASFALT VOOR PARKEERDAKEN – SYSTEEMOMSCHRIJVINGEN VAN  
DE NEDERLANDSE GIETASFALT ORGANISATIE. ZIE VOOR EEN COMPLETE 
 BESCHRIJVING DE SBR DAKBESTRATINGSRICHTLIJN.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



28     Roofs Roofs     29

Onlangs is de nieuwe OVT Breda 

 opgeleverd. Het station is uitgevoerd  

met een bijzonder fraai parkeerdak.

Vanuit de auto de trein in

SPECIAL PARKEERDAKEN

zich pal boven de perrons, zodat men direct vanuit de auto 
de treinen kan bereiken. Het draagt bij aan de levendig
heid van de terminal, doordat er lichtkoven in het dak zijn 
aangebracht. Hierdoor is vanaf de perrons de beweging op 
het dak te zien (en andersom). Zowel op het parkeerdak als 
daaronder zijn bomen in bakken geplaatst. 

COMFORT EN VEILIGHEID
Nadrukkelijk moest de OVT een aangename en vriendelijke 
uitstraling krijgen. Dit was dan ook een belangrijk  criterium 
in de keuze van de materialen. Voor het parkeerdak bete
kende dat een keuze voor donkerbruine betontegels. De 
toegepaste tegels (1x1,30 m) zijn door Tetto Dakdesign uit 
’sHertogenbosch speciaal voor dit project ontwikkeld en op 
maat gemaakt. De tegels zorgen niet alleen voor de nodige 
stabiliteit, maar ook voor een blijvend strak lijnenspel. 

De waterdichte laag bestaat uit een tweelaags bitumineus 
dakbedekkingssysteem (volledig verkleefd) en is door  
Boko Dakbedekkers aangebracht. De tegels zijn rechtstreeks 
op de dakbedekking aangebracht. Door de dikte van de 
dragers onder de gewapende Schellevis tegels is er voldoen
de ruimte voor het hemelwater om naar de afvoerpunten 
te stromen. Het rijvlak is hierdoor altijd winddroog, wat naast 
comfort ook een toename van de veiligheid betekent. En 
op het hele dak wordt schuin ingeparkeerd. De tegels zijn 
vervaardigd met diagonale schijnvoegen, om de parkeer
vakken te accentueren.

Omdat het dak over het spoor heen is gebouwd, moest het 
in fasen worden aangelegd. Het spoorverkeer en de reizigers 
mochten immers zo min mogelijk hinder ondervinden van  
de werkzaamheden en de winkels moesten openblijven.  
De werkzaamheden hebben in totaal vier jaar geduurd. 
Afgelopen najaar werd de terminal officieel geopend door 
staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In Breda is onlangs in opdracht van ProRail het grootste 
bouwproject van NoordBrabant gerealiseerd. De  Openbaar 
Vervoer Terminal (OVT) aldaar is meer dan alleen een 
modern treinstation met een geïntegreerd busperron. Het 
behelst tevens 147 appartementen, 21.500 m² kantoorruimte, 
9.000 m² winkels, vier horecagelegenheden en ruimte voor 
4.200 fietsen. Het parkeerdak biedt ruimte aan 720 auto’s.  
Het heeft een oppervlakte van zo’n 19.600 m² (inclusief loop
paden en rijbanen). 

Uitgangspunt van het ontwerp van Koen van Velsen architec
ten uit Hilversum was dat de nieuwe OVTerminal van Breda 
een levendig punt in de stad zou worden. De renovatie van 
het station had daarom niet alleen tot doel het gebouw  
om te toveren naar een verkeersknooppunt voor treinen, bus
sen, automobilisten, fietsers en voetgangers. Ook bevinden 
zich winkels, kantoren en woningen in het nieuwe gebouw. 
Dit alles maakt van de OVT een levendig en fraai overstap  
of transferpunt.

Heel bewust is ervoor gekozen de parkeergelegenheid op 
het dak te realiseren. Een parkeerkelder of –garage was niet 
wenselijk omdat dit niet in overeenstemming zou zijn met de 
hierboven beschreven uitgangspunten van het ontwerp. Het 
geheel moest van de buitenkant ook prettig zijn om naar te 
kijken. Ook sociaal gezien is het parkeren in het daglicht pret
tiger en veiliger dan in een kelder. Het parkeerdak bevindt 
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Zoontjens heeft een parkeerdaksysteem 

ontwikkeld, speciaal voor de kleinere, 

minder intensief bereden  parkeerdaken: 

Pardak®80. Inmiddels zijn de eerste 

 projecten uitgevoerd.

Nieuwste tegelsysteem 
voor parkeerdaken 

met lage verkeersintensiteit

SPECIAL PARKEERDAKEN

Zoals bekend, bestaan de parkeerdaken van Zoontjens  
uit betontegels die op tegeldragers worden gelegd. De nu  
40 jaar oude parkeerdaksystemen voor personenauto’s 
 kennen sinds jaar en dag twee toepassingsvarianten:  
met grote betontegels en met middelgrote betontegels.  
De grote, vierkante betontegels zijn acht jaar geleden 
 doorontwikkeld van 900 mm naar 1100 mm. Samen met  
de spantechniek op de hoeken van de tegels is dit heel 
 gunstig voor de stabiliteit van druk bereden parkeerdaken  
of parkeerdekken. Nu is er ook een doorontwikkelde versie 
van de middelgrote betontegels.

DAKSYSTEEM VOOR LANG PARKEREN
De eerste generatie Pardak® bestond uit betontegels van  
500 mm vierkant. Dit systeem functioneerde in de praktijk 
goed op relatief kleine parkeerdaken met veel langpar
keerders. Dit systeem is geëvolueerd naar betontegels 
van 600 mm vierkant. Deze aanpassing gaf een zodanige 
verbetering van de stabiliteit, dat gaandeweg ook meer in
tensief gebruikte parkeerdaken in beeld kwamen. Omdat het 
systeem hiervoor niet echt is ontworpen en de grootte en het 
gewicht van auto’s toenam, werden deze daken gevoeliger 
voor onderhoud. Dat is de reden waarom de fabrikant naar 
een oplossing heeft gezocht. De vondst is een parkeerdak
tegel van 800 mm vierkant met vrijwel dezelfde tegeldragers 
en spanelementen die ook bij de grote parkeerdaktegels 
 worden gebruikt, samen Pardak®80 genoemd. Met de in  
de tegeldragers verankerde spanelementen levert dit een 
zeer stabiele rijvloer op. 

HET SYSTEEM
Het systeem bestaat uit vierkante betontegels en rubber
granulaat tegeldragers met geïntegreerde afstandhouders 
en spanelementen. De betontegels hebben afmetingen  
van 798 mm x 798 mm x 80 mm. Het oppervlak van de  
tegels is voorzien van diagonale groeven. De zijkanten zijn 
voorzien van de karakteristieke sleuven die bijna alle tegels 
van Zoontjens kenmerken.

De tegeldragers hebben een diameter van 400 mm en 
een dikte van 30 mm en bestaan uit met polyurethaanhars 
gebonden gerecycled rubbergranulaat (geselecteerd uit 
vrachtwagen en landbouwverkeersbanden). De functie van 
de drukverdelers is de verticale krachten die bij het berijden 
van het parkeerdak optreden op te vangen en te spreiden. 
Van de onderkant van de drukverdelers zijn de buitenkanten 
afgerond. Om oneffenheden in de ondergrond te nivelleren, 
worden ook dunnere egalisatiedrukverdelers met dezelfde 
diameter toegepast, die desgewenst ook als halve of kwart 
drukverdeler kunnen worden gebruikt. 

De kruisstukken zijn in de tegeldragers geïntegreerd. De 
kunststof kruisstukken dienen als afstandhouder tussen de 
tegels. Het kruisstuk ligt verzonken in de tegeldrager, waar
door het altijd op de juiste plaats komt te liggen. De span
elementen zijn de belangrijkste onderdelen van het systeem. 
Het gepatenteerde spanelement wordt op elke kruising van 
tegelvoegen geplaatst. Door de stelschroef van het span
element aan te draaien, ontstaat er een verbinding met de 

tegeldrager en ontstaat er een voorspanning op de tegels, 
waardoor het tegelveld één geheel vormt. De spanelemen
ten zorgen ervoor dat de horizontale krachten, die vooral 
optreden als auto’s remmen, accelereren, een bocht nemen 
of keren, worden opgevangen en over de naastgelegen 
tegels worden verdeeld. Ook de verticale bewegingen die 
tussen twee tegels ten opzichte van elkaar optreden als een 
auto over de voeg rijdt, worden opgevangen.

AUTOSTALLING OP HET DAK
Het eerste dak met dit systeem ligt op het nieuwe pand van 
Autobedrijf Kees Balvert in Den Haag. Het parkeerdak heeft 
een op afschot gestort betonnen dak met een oppervlakte 
van 470 m². De dakbedekkingsconstructie bestaat uit een 
omgekeerd dak met 120 mm XPS 500 op een volledig ge
kleefde tweelaagse dakbedekking met een toplaag van APP 
dakbanen. De aansluiting van de dakbedekking bij de borst
wering is schubvormig afgewerkt met een beplating over de 
randstroken. Het nieuwe pand is als turnkeyproject ontwik
keld en gebouwd door Zwarts Bouwbedrijf BV uit Naaldwijk. 
Werkvoorbereider Ad Verduijn kwam in contact met 
Zoontjens en besprak met de opdrachtgever het nieuwe 
Pardak®80systeem voor deze toepassing: “We waren er snel 
uit, het tegelformaat paste goed in breedte/lengteverhou
dingen, waardoor er weinig restmaten waren. Het eindresul
taat komt overeen met de verwachtingen. Het is een mooi 
en stabiel dak geworden, door het grotere formaat van de 
parkeerdaktegels en de spanelementen. Het is een dak dat 
vooral als stalling van auto’s wordt gebruikt, maar dan is het 
toch een geruststellende gedachte als je er verder geen 
omkijken meer naar hebt.”

Op de KNVB Campus in Zeist is op het deelgebied SMC,  
het Sport Medisch Centrum, ook een parkeerdak met  
het systeem uitgevoerd. Het parkeerdak heeft een ondercon
structie van kanaalplaten met een druklaag en een opper
vlakte van 800 m². De dakbedekkingsconstructie bestaat  
uit een volledig gekleefde tweelaagse dakbedekking met 
een toplaag van APPdakbanen en een omgekeerd dak met 
240 mm XPS 500, in twee lagen gelegd, afgewerkt met een 
dampopen scheidingslaag. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Dak van nieuwe supermarkt 
als ideale parkeeroplossing

Om de beperkte ruimte in het centrum zo optimaal moge
lijk te benutten en het winkelend publiek toch voldoende 
parkeerfaciliteiten te kunnen bieden, werd ervoor gekozen 
om het gebouw te voorzien van een parkeerdak met een 
oppervlak van 2.000 m2. 

BIJZONDERE VORMGEVING
De nieuwe supermarkt is onder architectuur ontworpen, dus 
werd er ook gekeken naar een parkeersysteem dat aansloot 
bij de bijzondere vormgeving van het gebouw. Daarnaast 
waren aspecten als duurzaamheid, waterdichtheid en 
 stabiliteit belangrijke overwegingen bij de keuze van het 
parkeersysteem. Om deze redenen koos hoofdaannemer 
Ten Brinke Bouw in overleg met InfraDAK Nesselaar BV voor 
het strakke lijnenspel van het EasyPark 9090 systeem met 
antraciete tegels van Rooflogix. Het in het najaar van 2016 
gerealiseerde parkeerdak biedt ruimte voor 64 auto’s en is 
toegankelijk via een hellingbaan. Klanten kunnen na het 
winkelen via een gebruiksvriendelijke rolbaanconstructie met 
hun volle winkelwagen terug naar hun auto. 

DUURZAME WATERDICHTHEID
Het toegepaste EasyPark 9090 systeem is aangebracht op 
een dik isolatiepakket dat aansluit bij de duurzaamheid 
van het gebouw. Ook de hoge kwaliteit van de toegepaste 
betontegels en rubber oplegging zijn gericht op duurzaam
heid en optimale bescherming van de waterdichtheid van 
het dak. Het unieke tegeldragersysteem met nokken zorgt 
ervoor dat de betontegels ook bij intensief gebruik veilig, stil 
en goed stabiel op hun plaats blijven. 

Meer informatie: www.intercodaminfra.com 

Advertorial

Rooflogix, onderdeel van Intercodam Infra uit Almere, heeft zich gespecia

liseerd in multifunctionele daksystemen. Al vele jaren levert dit bedrijf 

hoge kwaliteit parkeerdaken voor zeer uiteenlopende gebouwen zoals 

woonboulevards, ziekenhuizen, autobedrijven, flatgebouwen, wooncentra, 

particuliere woningen en kantoorgebouwen. Onlangs heeft Rooflogix een 

 parkeerdaksysteem verzorgd in het centrum van Duiven, waar een nieuwe 

Lidl supermarkt werd gevestigd. 

NIEUWSLIJN PARKEERDAKEN

Infratech 2017 succesvol
InfraTech 2017 stond in het teken van het thema ‘Slim Verbinden’ en 
heeft alle records verbroken met 637 exposanten en 21.017 bezoekers. 
Er zijn ruim 200.000 contactmomenten geweest tussen exposanten  
en bezoekers, die ook tal van bijeenkomsten, debatten en presen  
taties hebben bijgewoond. De volgende editie vindt plaats van  
1518 januari 2019 in Ahoy’ Rotterdam.

Beter samenwerken met behulp van STABU
Op de STABU pagina is het sinds kort mogelijk om voor  
alle producten van Tetto Dakdesign de bestekinformatie en 
specificaties in te zien en te downloaden. STABU staat voor 
STAndaardbestek Burger en Utiliteitsbouw. Deze organisatie 
streeft sinds de jaren ’80 naar een overzichtelijk en eenduidig 
classificatiesysteem voor de bouw. 

Voorheen was deze informatie vooral interessant voor bestek
schrijvers en architecten, maar sinds 2015 wordt met het 
nieuwe informatiesysteem STABU Bouwbreed geprobeerd om 
de CB.nl (conceptenbibliotheek voor de bouw) van inhoud te 
voorzien. Het doel hiervan is het optimaliseren van de commu
nicatie en afstemming tussen de verschillende partijen, die in 
diverse fasen bij het bouwproces zijn betrokken.

Parkeerdak op winkelcentrum Vlijtseweg Apeldoorn
In 2016 is aan de Vlijtseweg in Apeldoorn een DekaMarkt World of Food geopend. Naast deze World of Food 
wordt nu meer winkelruimte gerealiseerd, waar Aldi zich zal vestigen. De bouw hiervan is in handen van aan

nemingsbedrijf Draisma, ondersteund door Proghram Bouwmanagement. Waar er bij de DekaMarkt geparkeerd 
wordt op straatniveau onder en naast het gebouw, komt er in het nieuwe pand parkeergelegenheid op het  

dak, bereikbaar via een hellingbaan door het gebouw. Opdrachtgever Dreef Beheer heeft gekozen voor  
het Parkdak®110 systeem van Zoontjens voor de aanleg van dit parkeerdak. Naar verwachting wordt  

medio juni 2017 begonnen met het leggen van de eerste meters. In totaal telt dit project 1500 m².

Internationale vakbeurs parkeren
In 2017 is er geen ParkeerVak, maar wel  
de internationale parkeervakbeurs tijdens  
het EPA Congress & Exhibition 2017, op  
2022 september in Rotterdam. Naast het 
congres wordt er een vakbeurs gehouden 

met een mix van Nederlandse en buiten
landse exposanten. In de zogenaamde 
‘Exhibitorscorner’ kunnen standhouders 
zichzelf extra profileren door het geven van 
korte lezingen. De beurs is zonder kosten 
toegankelijk voor iedereen die met parkeren 
van doen heeft.



Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.vrf.eu

www.flowlight.nl

www.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
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www.sealeco.nl

Permanente thermische prestaties. 
Langdurige bescherming.

FOAMGLAS®-isolatie

© Frank Hanswijk

 Parkeerdaken
 Waterdaken
 Groendaken
 Terrasdaken
 Metaaldaken
 Industriële daken
 Gebogen daken
 Afschotisolatie
 …

... en vanzelfsprekend

 Advies
 Details
 Bestekservice
 Uitvoeringsondersteuning

info@foamglas.nl  
www.foamglas.nl
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Leverancier van dakaccessoires Provatherm.nl uit Emmen introduceert een 

nieuwe kunststof doorvoer waarmee een zeer sterke verbinding met EPDM 

dakbedekking tot stand wordt gebracht.

Gespuitgiete kunststof accessoires voor EPDM dakbedekkingen

PRODUCTNIEUWS

smeltbare tussenlaag als SBS gemodificeerde bitumen, om 
toch thermisch te kunnen lassen. Maar ook wordt bij het in
werken van details veelal verkleefd met een MS polymeer kit. 
Daarom hebben wij met name gezocht naar een grondstof 
die goed hecht met een MS polymeer kit.”

In Italië heeft EPDM nog niet zo’n groot marktaandeel als in 
Nederland. Het kostte daarom nog wat overredingskracht 
om het proces voor deze ontwikkeling in gang te zetten. 
Toen men echter op de Dakmeter het aandeel EPDM op de 
Nederlandse markt zag, was men overtuigd. De zoektocht 
naar de juiste grondstof om EPDM met het kunststof te verbin
den was een langdurige, eenvoudigweg omdat de testen 
veel tijd in beslag namen. Als een bepaalde oplossing niet 
voldeed, kon weer van voren af aan worden begonnen. 

“Naast MS polymeer kit wordt ook wel gebruik gemaakt van 
cyano acrylaat lijm (10 seconden lijm) en in een enkel geval 
van gemodificeerde PU kit,” vertelt Sanders. “Met alle drie 
typen kleefstof is een test uitgevoerd door de verbinding  
een week lang in water van 60° C te bewaren. De cyano 
acry laat lijm blijkt dan niet watervast te zijn. Met dit type kleef
stof kan dus geen watervaste verbinding worden gemaakt. 

Je kunt het wel gebruiken als hulpmiddel bij het tijdelijk 
fixeren van een verbinding, mits de waterdichtheid met een 
ander type kleefstof wordt gewaarborgd. De eigen sterkte 
van de gemodificeerde PU kit was een factor 2 à 3 lager dan 
die van MS polymeer kit. Het verdere onderzoek heeft zich 
uitsluitend toegespitst op het gebruik van MS polymeer kit.”

Uiteindelijk bleek de oplossing te liggen in een combinatie 
van een nieuwe grondstof en het toepassen van een opper
vlaktebehandeling. De oppervlaktebehandeling laat geen 
zichtbare sporen op het product achter en wordt daarom  
in eigen beheer door Provatherm.nl uitgevoerd. Eén van 
de basisgrondstoffen van de Italiaanse producent bleek 
geschikt voor deze oppervlaktebehandeling. Hierdoor kan 
direct uit een groot assortiment worden geput. 

PROEVEN
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een tweetal  
in de markt gangbare MS polymeer kitten. Daarnaast is  
ook een eigen kit in de tests meegenomen. Er werd geen 
 significant verschil in sterkte tussen de verschillende 
 kitsoorten waargenomen. 

De proeven werden in eigen huis uitgevoerd en bestonden 
eruit dat een strook van 50 mm breed EPDM op een  
plakstuk werd gekit. De kit hardde vervolgens gedurende vier 
weken uit. Vervolgens werd de sterkte bepaald door middel 
van het belasten van de verbinding met een gewicht van  
10 tot 20 kg onder een hoek van 90°. Zodra er separatie  
over de volle strookbreedte van 50 mm tussen de EPDM 
strook en het plakstuk optrad, werd de hechtkracht  
gemeten. Dit gebeurde door het wegen van de belasting.  
Tevens werd het bezwijkbeeld vastgelegd.

Vervolgens werden de proefstukken vier weken bij 80° C  
in droge omstandigheden bewaard en opnieuw getest. Van 
 terugval van de sterkte na vier weken bij 80° C was geen 
 sprake. De gevonden waarden bleven vrijwel gelijk aan  
de initiële sterkte. In vrijwel alle gevallen was de hecht 
kracht van de kit groter dan de eigen sterkte van de kit.  

De  kwaliteit van de kit is dus maatgevend voor de sterkte 
van de verbinding. Bij een goede kwaliteit kit ligt deze sterkte 
rond de 130 Nm per 50 mm strookbreedte. Deze waarden zijn 
vergelijkbaar met de initiële sterkte van APP gemodificeerde 
bitumen dakbanen. Van dit type dakbedekking loopt deze 
sterkte na veroudering nog wel wat terug. Er is niet getest op 
schuifsterkte. Omdat de sterkte van de kit maatgevend is,  
zal de gebruikelijke overlap van 100 à 150 mm, mede gelet 
op de gevonden waarden van de pelsterkte, voldoen. 

PVC
Zoals gezegd is de ontwikkeling toepasbaar op het  volledige 
assortiment. Het bedrijf levert de meest uiteenlopende 
acces soires voor het platte dak en deze zijn nu dus alle
maal op een verantwoorde manier met behulp van EPDM 
in te  werken. Desgewenst levert het bedrijf ook maatwerk. 
Overigens heeft de fabrikant geen patent op de ontwikkeling 
aangevraagd, men koestert liever de voorsprong. 

Het ontwikkeltraject had overigens ook een interessante bij
vangst. Tijdens het onderzoek kwam men er namelijk achter 
dat PVC dakbanen en hard PVC net als EPDM uitstekend 
hechten aan MS polymeer kit. Al is een thermische verbin
ding altijd sterker dan een gekitte verbinding. Bijzondere 
gevormde delen, zoals bijvoorbeeld noodoverlopen, kunnen 
dus van hard PVC, zoals ook in PVC daken gebruikelijk is, 
worden gemaakt. Andere dakbanen, zoals TPO en ECB, zijn 
ongeschikt voor deze toepassing.

Met de introductie van deze nieuwe ontwikkeling is volgens 
Sanders een antwoord geformuleerd op een belangrijke 
vraag uit de markt. Er worden immers steeds meer daken 
uitgevoerd met behulp van EPDM en het is van belang  
dat de verbinding met de diverse spuitgiet accessoires op 
een zekere manier tot stand komt. De diverse fabrikanten  
zijn al met de innovatie aan de slag gegaan en de verwach
ting is dat op deze daken de toepassing van dit nieuwe 
product gemeengoed wordt. ■

Provatherm.nl (voorheen Pronk Handelsonderneming) is 
 leverancier van kunststof spuitgiet onderdelen voor diverse 
typen dakbedekkingen, zoals PVC, ECB en TPO. Daar komt  
nu EPDM bij. Sinds de pensionering van Tiddo Mendelts,  
per 1 januari 2014, staat het bedrijf onder leiding van zijn 
schoonzoon Marco Sanders. Vanaf dat moment opereert 
men ook onder de nieuwe naam. Aan het beleid is verder 
niets veranderd, het bedrijf is importeur van Italprofili SRL  
uit het Italiaanse Torre di Mosto, dat kunststof accessoires 
produceert voor kunststof en bitumineuze daken. Men voert 
een zo breed mogelijk assortiment. Mendelts is nog wel als 
adviseur bij het bedrijf betrokken.

VERBINDING MET EPDM DAKBEDEKKING
Wat is precies de betekenis van deze nieuwe ontwikkeling? 
“Normaal gesproken komt de verbinding tussen de dakbe
dekking en de spuitgiet accessoires als hemelwaterafvoeren, 
dakdoorvoeren en andere accessoires tot stand door middel 
van thermisch lassen,” vertelt Sanders. “Ook de lasnaden in 
de dakbanen worden thermisch gelast. Maar EPDM is niet 
thermisch te lassen. Daarom is de verbindingstechniek van 
EPDM met kunststof anders dan die van andere dakma
terialen. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een 



WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

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)

AABOSAFE Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Maak kennis met de Dakhaas 
Razendsnel veilig aangelijnd werken op hellende daken.

Voor kortdurende klussen op een hellend dak is het opbouwen 
van een steiger of collectieve valbeveiliging veelal kostbaar en 
tijdrovend. Helaas wordt het hellende dak in die situaties vaak zonder 
valbeveiliging betreden. Dat is niet alleen bij de wet verboden, maar 
vooral ook levensgevaarlijk. Vanaf nu bestaat er geen excuus meer 
om onaangelijnd hellende daken te betreden dankzij de Dakhaas: dé 
snelst te plaatsen mobiele oplossing voor veilig aangelijnd werken op 
hellende daken.

De Dakhaas is opgebouwd uit een hoeklijnvormige ankerplaat die via een 
valband aan de dakhaasbody is bevestigd. Om deze body te installeren 
neemt u een aantal dakpannen weg en klemt de instelbare beugel op 
de kruisingen van 2 boven elkaar liggende panlatten met de verticale 
tengellat. Daarna bevestigd u op een deugdelijke manier de ankerplaat met 
de speciaal bijgeleverde bevestigingsschroeven in de tegenovergestelde 
richting van de valrichting aan een constructieve houten balk of gording. 
Deze ankerplaat biedt via de valband een extra zekerheid en voorkomt dat 
bij uitglijden op het dak een eventueel loskomende dakhaasbody alsnog 
tot een val zou kunnen leiden. Bij einde werkzaamheden wordt de dakhaas 
weer snel en gemakkelijk gedemonteerd zodat deze gebruikt kan worden 
bij een volgend karwei.

Wanneer u ervoor zorgt dat uw vallijn nooit verder reikt dan 1.5 meter 
boven de dakgoot, bent u altijd veilig. En mocht u onverhoopt toch 
wegglijden? Dan kunt u zelf gemakkelijk weer overeind komen en uw werkt 
voortzetten. Veilig werken op hellende daken doet u voortaan dus simpel 
en snel met de Dakhaas!

Veilig werken tijdens:
• Reparaties, kortstondig werk of inspecties 

op pannendaken
• Werkzaamheden op platte daken die 

grenzen aan een pannendak
• Het aanslijpen van pannen rondom een 

dakvenster 
• Reparatie, inspectie- en onderhoudswerk 

rondom schoorsteen of nok
• Het op hoogte inbrengen van 

spouwmuurisolatie 
• Onderhoud en reparatie aan goten
• Werken op een steiger (additionele 

valbeveiling)
• Montage en onderhoud van zonnepanelen 

(dakhaas evt. over de nok bevestigen)

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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In een serie artikelen brengt Nieman Kwaliteitsborging in kaart wat 

de aankomende Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) 

zal gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk. De hele keten zal 

daarbij onder de loep worden genomen. In deze aflevering belicht 

Jelle Veurman de producenten en leveranciers.

Wat betekent de verbeterde kwaliteits borging voor 
de producent/leverancier?

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN
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De tweede wijziging betreft de aansprakelijkheid van een 
aannemer die met aanpassing van het Burgerlijk Wetboek 
verzwaard wordt. Dit bestaat uit twee aspecten. Het zoge
naamde ‘verborgen gebrek’ geldt straks voor elk probleem 
dat niet bij oplevering is ontdekt. Daarnaast geldt dat 
wanneer een probleem gemeld wordt, een aannemer moet 
onderbouwen dat hij daar niet verantwoordelijk voor is. 
Deze verzwaring van aansprakelijkheid zal ook zijn weerslag 
hebben op de leverancier. De aannemers zullen deze ver
antwoordelijkheid zoveel mogelijk terug willen leggen in de 
bouwketen. Men staat sterker wanneer men in staat is  
om aan te tonen dat het product of werk niet de oorzaak is 
van de klacht.

KANSEN VOOR DE LEVERANCIER
Deze nieuwe werkelijkheid brengt kansen met zich mee. 
Tijdens de uitvoeringsfase kan de leverancier van toegevoeg
de waarde zijn voor de aannemer door de juiste verwerking 
van de producten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het 
onjuist verwerken van een goed product zorgt er namelijk 
alsnog voor dat de gestelde eisen niet gehaald worden. 
Denk bijvoorbeeld aan een onjuist geplaatste afdichting 
rond een dakraam. Zowel het dakelement, het raam en de 
afdichting zijn op zichzelf prima onderbouwd, maar toch 
wordt er mogelijk niet voldaan aan de gestelde eisen ten 
aanzien van de waterdichtheid en de luchtdichting.

De leverancier kan verwerkingsinstructies en productdocu
mentatie aanleveren of meer specialistische kennis over
dragen via toolbox meetings en installatievideo’s. Ook zou 
kunnen worden overwogen om zelf controles uit te voeren 
op het door de aannemer geleverde werk. Daarmee kunnen 
klachten worden voorkomen en ruimere garanties afgegeven.

Een andere mogelijkheid is dat leveranciers zich gaan 
richten op het aanbieden van onderbouwde systeemoplos
singen. Stel: een leverancier ontwerpt, maakt en levert een 
compleet dakelement met isolatie, ramen, installaties en 
dakbedekking. Dan heeft hij hiervoor alle regie in handen. 
Hij kan zelf bepalen hoe dit complete systeem op elkaar is 
afgestemd en op welke manier het voldoet aan de gestelde 
eisen. Sterker nog, hij kan een dergelijk concept al op voor
hand helemaal uitwerken qua details, berekeningen, certifi
caten en testen. Hij heeft dan een bewezen concept dat als 
geheel ingezet kan worden in een project, inclusief de bijbe
horende bewijslast. Dit geheel kan één op één opgenomen 
worden in het ‘as built’ dossier en de focus kan dan liggen 
op de projectspecifieke risico’s die overblijven. Zo voegt men 
extra waarde toe waardoor men zich kan onderscheiden en 
men meer grip heeft op de eigen interne kwaliteitsborging.
Concluderend kunnen we stellen dat de leverancier en/
of producent voorziet in de bouwstenen om na invoering 
van de WKB aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan 
de eisen. Door hier inventief mee om te gaan, ontstaan er 
nieuwe mogelijkheden die zowel de klanten van de leveran
cier als de eigen organisatie ondersteunen bij het maken en 
aantonen van kwaliteit. ■

Jelle Veurman, Nieman Kwaliteitsborging 

De WKB is ondertussen aangenomen door de Tweede Kamer. 
Nu buigt de Eerste Kamer zich over de wet. De officiële plan
datum van ingang is 1 januari 2018. Wat kan de producent 
en/of leverancier (vanaf hier genoemd: leverancier) ver
wachten van deze wet?

De nieuwe wet houdt in dat bouwwerken die vallen onder 
Gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken en grondgebon
den eengezinswoningen) niet meer door de gemeente 
worden getoetst aan de bouwtechnische voorschriften uit 
het Bouwbesluit 2012. De verantwoordelijkheid om aan te 
tonen dat wordt voldaan, ligt vanaf dan bij de marktpartijen. 
De vergunninghouder is primair verantwoordelijk om aan  
te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het 
Bouwbesluit. De vergunninghouder zal door de aannemer 
moeten worden voorzien van bewijslast. Een onafhankelijke 
kwaliteitsborger zal er op toezien dat het bouwwerk daad
werkelijk aan de eisen voldoet. 

WIJZIGINGEN VOOR DE PRODUCENT/LEVERANCIER
Om meteen met de deur in huis te vallen: de WKB heeft for  
meel geen betrekking op de leverancier. Er staan in de WKB 
geen nieuwe verplichtingen genoemd ten aanzien van het  
maken en/of leveren van producten voor de bouw. Is daar
mee de kous dan af? Laten we voor het beantwoorden van 
deze vraag een tweetal relevante aspecten van de WKB be 
lichten: de aantoonplicht en de verzwaarde aansprakelijkheid.

Zoals eerder aangegeven is de vergunninghouder straks 
ervoor verantwoordelijk dat het opgeleverde bouwwerk aan
toonbaar voldoet aan de gestelde eisen. Het werk hiervoor 
wordt door de aannemer verzorgd, dus is het niet meer dan 
logisch dat hij ook de relevante bewijsvoering aanlevert. 
In theorie kan een aannemer dit zelf verzorgen, maar in 
praktijk kan de leverancier de aannemer die aantoonplicht 
uit handen nemen voor de door hem geleverde producten. 
Neem bijvoorbeeld de isolatie van een dakelement. Deze zal 
prestaties moeten leveren die invulling geven aan de vereiste 
isolatiewaarde voor dit dak. Door de leverancier van die 
isolatie is dit onderzocht, berekend en gemeten. Die product
documentatie kan door de aannemer in het ontwerp en het 
gebouwdossier verwerkt worden.

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

IKO compact roofIKO graphite roofIKO eco roof

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

nl.iko.com

Setting the Standard

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

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

MASSIEF DAKPAKKET
VOOR EXTRA

WATERDICHTHEID EN
ZEKERHEID

BASIS VOOR HET IKO GREEN ROOF

ENERGIEBESPAREND
DAKCONCEPT

MET LUCHTZUIVERENDE
EIGENSCHAPPEN

BASIS VOOR HET IKO SOLAR ROOF

BRANDWEREND
DAKCONCEPT

VLIEGVUURBESTENDIG
Broof (t1-t4)



Kies voor kwaliteit die voldoet aan
de eisen van deze tijd!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

PURILAN PLUS 

• Voldoet aan de isolatie-eisen van het Bouwbesluit 
 Verwerking nog eenvoudiger met vast indekdeel

• Uniek in zijn soort Enige kleine uitzetraam (4-pans) met isolatiewaarde U= 1,6 W/m2K

• Compleet Compleet raam met vast aluminium indekdeel, in één doos

• Kwaliteit Stevig wit kozijn en uv-bestendig

• Zeer geschikt voor vervangingsmarkt 
 Vervanging door bestaand ongewijzigd gat van binnenuit; afwerkrand hoeft niet vervangen

• Eenvoudige montage Licht in gewicht en perfecte aansluiting op de pannen

• Keurmerk Purilan Plus dakraam heeft het CE keurmerk

Voldoet aan de 
isolatie-eisen van 
het Bouwbesluit!

www.ubbink.nl/purilanplus
UBB Adv PurilanPlus 230x300.indd   1 25-02-16   09:26

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Brightwhite PVC Dakbedekking:  
Verhoog het rendement van uw zonnepanelen. 
Bij zonnepanelen wordt veel gesproken over het maximale rendement. Om dit te behalen 
wordt gekeken naar zaken als de stand van de zon en schaduwwerking. Vreemd genoeg 
wordt er maar zelden gekeken naar het dak zelf als rendementsverhogende factor. En dat 
terwijl juist dáár extra winst te behalen valt..
 
Zonnepanelen zijn warmtegevoelig, hoge temperaturen beïnvloeden de werking van de cellen 
negatief en verminderen daarmee het maximale rendement dat de panelen kunnen opleveren.  
Het is daarom zaak om ervoor te zorgen dat de panelen zo min mogelijk aan hoge 
temperaturen worden blootgesteld. Helaas is het gros van de daken donker van kleur, en 
donkere kleuren houden warmte vast.  AaboFLEX BrightWhite PVC biedt hierin de ultieme 
oplossing.
 
AaboFLEX BrightWhite PVC is een sterke polyester gewapende, KOMO en CE-gekeurde PVC 
dakbaan die door-en-door helderwit van kleur is. De witte kleur zorgt voor een extreme 
reflectie van circa 80% van de zonnestraling. Hierdoor warmt het dakoppervlak ongeveer de 
helft minder op dan bij een traditioneel zwart dak waardoor zonnepanelen minder aan hitte 
onderhevig zijn en dus beter blijven presteren. Onderdaks zorgt dit “Cool Roof”-effect tevens 
voor merkbaar minder warmteontwikkeling hetgeen kan bijdragen aan een fikse besparing in 
bijvoorbeeld energiekosten voor airconditioningsystemen.
 
AaboFLEX BrightWhite PVC is met recht dé rendementsverhogende oplossing voor ieder 
plat dak en de ultieme versterker van ieder zonnestroomsysteem.



Groenblauwe daken krijgen steeds meer belangstelling omdat ze het 

 overschot aan water in steden tijdens de hevige buien kunnen helpen 

 verminderen. Bedrijven en burgers worden met subsidies van gemeenten  

en waterschappen gestimuleerd het regenwater op en rond hun gebouwen 

te bufferen. Het hemelwater is heel goed bruikbaar, maar kennis van zaken  

is vooral voor de professionele gebruiker van groot belang.

Het water óp het dak

GROENBLAUWE DAKEN

Stichting Roof Update

Half maart stonden deelnemers aan de Green Deal  Groene 
daken op een dak van het winkelcentrum  Alexandrium in 
Rotterdam. Samen met de deskundigen van de Community 
of Practice (CoP) ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’ 
van STOWA en Stichting RIONED bekeken ze het sedum dak
vlak dat opgenomen is in dit onderzoek. 

Begroeide daken met extra waterberging kunnen de gevol
gen van hevige buien verminderen en daarmee helpen bij 
de aanpassing van steden aan klimaatverandering. Het is 
belangrijk de effecten van groenblauwe daken via metin
gen en monitoring goed te kwantificeren en de data om te 
zetten in bruikbare informatie. Op die manier kunnen ze als 
‘bewezen techniek’ mee worden genomen als volwaardige 
klimaatadaptatiemaatregelen in het beleid, naast andere 
maatregelen. Dit is dan ook een belangrijke achterliggende 
reden voor het starten van deze CoP.

Vier meetdaken vormen de basis voor de CoP:  NIOOdaklab 
(Wageningen), Polderdak (Amsterdam), Alexandrium 
 (Rotterdam) en Ecopannendaken (Enschede). Vertegenwoor
digers van deze daken willen graag samen met andere wa
terschappen, gemeenten en kennis instellingen van elkaars 
werkpraktijk leren en gebruik maken van aanvullende kennis 
uit wetenschap en  kennisinstellingen.

Eén van de onderwerpen waarover weinig onafhankelijke 
onderzoeksresultaten zijn, is de kwaliteit van het water dat 
van het dak komt. En over de kwaliteit van het hemel water 
als het wordt opgevangen in een buffer, of voor later gebruik 
in een regenton wordt opgeslagen. 

KWALITEIT DRINKWATER
Jaren geleden schrokken we op van een Amerikaans 
 onderzoek naar de kwaliteit van water dat van dakvlakken 
afkomt.  Studenten van de Cockrell School Faculty in Texas 
publiceerden de resultaten van een onderzoek naar de 
kwaliteit van drinkwater dat werd ‘gevoed’ met opgevangen 
regenwater. De studenten concludeerden dat van de vijf 
dakbedekkingsmaterialen die waren  getest, de grootste 
hoeveelheid water voor hergebruik werd gegarandeerd door 
gegalvaniseerd metaal, beton en zogenaamde ‘koelende 
daken’. Daarnaast concludeerden de onderzoekers dat 
daken met bitumen, fibreglass, grind en ‘groene’ daken 
kleine hoeveelheden organisch materiaal bevatten. Deze 
organische materialen zijn niet per se gevaarlijk: “Maar wan
neer ze worden gemixt met chloor, dan kan er een chemi
sche reactie ontstaan die nieuwe verbindingen oplevert die 
een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid, 
inclusief een verhoogde kans op kanker. Mixen met chloor 
is onvermijdelijk om het water drinkbaar te maken,” vertelt 
assistentonderzoeker prof. Mary Jo Kirisits. 

Maar drinkwater is natuurlijk een heel ander product dan 
het natuurlijke regenwater dat al dan niet nog langs een 

dakvlak stroomt. In de jaren 2000 was nog veel onbekend 
over de kwaliteit en samenstelling van afstromend hemel
water. Het direct lozen van water van de daken met bitumen 
dakbedekking werd in sommige gevallen niet toegelaten 
zonder aanvullende, zuiverende voorzieningen. Onderzoek 
in 2008 toonde aan dat de uitloging van PAK (Polycyclische 
Aromatische Koolwaterstoffen) concentraties in nieuwe bitu
menproducten onder de waarden blijven van het maximaal 
toelaatbare risico. 

De literatuur en een rondvraag langs enkele deskundigen 
stelt ons gerust: het hemelwater dat van onze Nederlandse 
platte daken komt, en in het bijzonder het water dat langs 
de nieuwe dakproducten stroomt naar van het riool ontkop
pelde bestemmingen, is van goede kwaliteit. 

OF ZELFS BETER
Bouwfysisch ingenieur Judit Horváthné Pintér en  
GeertJan Derksen van de Stichting Roof Update laten  
in het artikel ‘Groendaken als retentiebekken’ in  
Dak&Gevel Groen 4 (2013) met enkele rekenvoorbeelden 
zien dat een groendak het afvoersysteem effectief ontlast.  
De hoeveelheid neerslag die niet direct wordt opgenomen 
door de substraatlaag en/of vegetatielaag,  wordt vertraagd 
door de drainage/ bufferplaten vrij gegeven. Ook de water
kwaliteit neemt toe door de ver traging: al het water wordt 
gefilterd door de vegetatie en/of de substraatlaag. “Dit water 
komt dus veel schoner aan bij de RWZI, of beter nog: kan 
ingezet worden als grijswatersysteem.”

Ir. Gerrit Box, eigenaar van Kilian Water en deskundige op het 
gebied van hemelwaterbenutting, infiltratie en  helofyten filters, 
ziet geen gevaar in het benutten van hemelwater. “De kwali
teit van hemelwater is afhankelijk van veel factoren. Zo wordt 
vaak het eerste beetje regen zuur voordat het de grond of  
het dak raakt als het lang droog is geweest. Zoals in een 
gaswasser worden chemische verontreinigingen en fijne 
stofdeeltjes als het ware uit de lucht gespoeld.” 

“Afhankelijk van het soort dak en eventueel bladafval op 
het dak of in de dakgoot zal het hemelwater vervolgens 
vervuild worden met voornamelijk organische stof. Bij nieuwe, 
 bitumen daken lossen er onder invloed van zonlicht o.a. 
fenolen in op, die het water donker kleuren. Zeven helpt niet 
tegen opgeloste stoffen. Een deel van de mogelijke veront
reinigingen laat zich gewoon niet wegnemen, een deel 
 verdwijnt vanzelf door bijvoorbeeld oxidatie en weer een 
ander deel kan door bijvoorbeeld (voor)bezinking weg
genomen worden.”

“Het is dus van belang te weten wat u kunt verwachten 
qua waterkwaliteit,” aldus Box. “Om dit te beoordelen, is een 
redelijke kennis van waterzuivering noodzakelijk. Het aanleg
gen van een hemelwatersysteem zonder enige kennis van 
zaken is niet in alle, maar wel in veel gevallen vragen om 
problemen. Ieder jaar komen we weer op plaatsen waar dit 
jammerlijk mis is gegaan omdat niemand van de betrokke
nen (gebruiker/eigenaar, architect, bouwbedrijf, installateur 
of loodgieter) er verstand van had.” Box waarschuwt voor  

het ondeskundig gebruik van watergerelateerde onder
werpen op websites en andere media. “Er worden vaak 
beloften gedaan die moeilijk waar te maken zijn.  
Ons leidingwater is bijvoorbeeld zo goedkoop dat een 
 regenton zich moeilijk terugverdient.”

PROOSTEN OP EEN BETER WATERBEHEER
De samenwerking tussen de deelnemers van CoP en  
de Green Deal Groene Daken kreeg half maart een positieve 
impuls. In de middagsessie kwamen tal van  rapporten en 
onderzoeken boven tafel die ontsloten  kunnen worden  
om ons kennisniveau te verhogen. Het doel is te komen  
tot de vorming van actuele vuist regels en begrippen waar
mee de gebruikers (zoals overheid, waterschappen en de 
industrie) hun informatie en  kwaliteitseisen kunnen onder
bouwen en hun voordeel mee kunnen doen. De informatie 
zal onder meer ontsloten worden via de website van  
de Green Deal Groene Daken (greendealgroenedaken.nl).

Regenwater van daken wordt, tenslotte, zelfs gebruikt als 
grondstof voor het brouwen van bier. Het bedrijf  Hemelswater 
vangt regenwater af en maakt er bier van. Hemelswater 
ontstond uit een samenwerking tussen  Amsterdam Rainproof, 
MediaLAB Amsterdam en circulair ondernemer Joris Hoebe. 
“Ik werkte in het MediaLAB  samen met Amsterdam Rainproof 
om mensen bewuster te maken van het ‘rainproof’ probleem. 
Thuis brouwde ik bier en kwam ik erachter dat ik heel veel 
water aan het verspillen was. Toen het buiten ging regenen, 
werd het simpele idee geboren: Eureka!” Het eerste product 
is een bitterblond bier, dat in samenwerking met de sociale 
onderneming Brouwerij de Prael is gebrouwen.” Het  ini tia tief 
won de ASN Bank Wereldprijs 2016 en het project kon 
rekenen op veel (inter)nationale belangstelling. Het bedrijf 
startte met een productie van 3000 flesjes (1000 liter), maar is 
bezig met het opschalen. Het plaatsen van regentonnen bij 
de plaatselijke horeca is één van de opties om een circulair 
product te maken. Ook in  andere steden dan Amsterdam 
zoeken de brouwers naar uitbreidingsmogelijkheden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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UTHERM ISOLERENDE 
ISOLATIEPLATEN
voor platte daken

www.unilininsulation.com/nl

PANNEN DAK

Tot 40% snellere 
installatie

Lichter en sterker Tot 25 jaar garantie

25 JAAR

Altijd de juiste 
maatvoering

www.esdec.com

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF ✔ Snelle montage

✔ Slechts 4 componenten

✔ Universeel verstelbaar

✔ 1 stuk gereedschap

✔ IJzersterke basis voor zonnepanelen

✔ Het dak blijft intact

✔ Betrouwbaar 

✔ Tot 25 jaar garantie

DE VOORDELEN VOOR U DE VOORDELEN VOOR UW KLANT

DÉ NIEUWE MONTAGE 
STANDAARD VOOR 
SCHUINE DAKEN

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

Eurolite Slate is een zeer duurzame daklei op basis van gerecycled 
rubber. Deze bijzondere dakbedekking heeft daardoor niet alleen 
een hoogwaardige, klassieke uitstraling maar is tevens zeer robuust, 
onderhoudsarm, kent een uitzonderlijk lange levensduur en is bestand 
tegen de meest extreme weersomstandigheden. Bovendien is het een zeer 
milieuverantwoorde keuze.

Een dak met Eurolite Slate is blijvend mooi. In tegenstelling tot originele 
natuurleien en dakpannen kan het niet breken, splijten of kapotvriezen. 
Omdat het geen kleurcoating heeft kan deze ook niet slijten noch afpellen. 
Bovendien is Eurolite slate in hoge mate zelfreinigend. 
 
De elementen passen door hun vorm perfect in elkaar, wat de verwerking 
op een dak snel en eenvoudig maakt. Bovendien zorgt de dikte van het 
leipanmodel voor een luxe, robuuste en natuurlijke uitstraling. Het unieke 
universele nok- gevel- hoekkeperstuk versterkt de authentieke uitstraling van 
een natuurleien dak. Eurolite slate combineert zo de voordelen van moderne 
materialen met een klassieke uitstraling.

Eurolite Slate
Hoogwaardige rubber dakleien

• Licht van gewicht (9,25kg/m2)
• Lifetime proof: levensduurverwachting 

van meer dan 50 jaar
• Bestand tegen de meest extreme 

weersomstandigheden.
• Praktisch onverwoestbaar
• Weerbestendig
• Vliegvuurbestendig en geluiddempend
• Milieuvriendelijk en onderhoudsvrij
• Eenvoudig en snel te installeren
• 50 jaar fabrieksgarantie
• Speciaal nok- gevel- hoekkeperstuk zorgt 

voor authentieke  afwerking
• Blijvend kleurecht
• Draagt bij aan duurzaam bouwen  

(cradle to cradle)

Duurzame materialen,
klassieke uitstraling.

Eurolite Slate dakleien zijn leverbaar in de fraaie kleuren 
Charcoal Black, Sterling Grey en Rustic Brown.
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De eisen voor de isolatie van daken worden steeds verder aangescherpt. 

 Tevens moet het dak naast Broof t1 (vliegvuurbestendig) voldoen aan  

steeds strengere brandwerende eisen en moet er bij voorkeur licht en dun 

worden gebouwd. Daarnaast dient het dak goed beloopbaar te zijn.  

Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige eisen worden verenigd in het zogeheten 

Hybride Dak van Wecal Isolatie Techniek. In opdracht van de leverancier is  

het hybride daksysteem onderworpen aan uitgebreide brandtesten.

Hybride dakopbouw maakt dunner en lichter brandveilig dak mogelijk

ISOLATIE

een staalconstructie. De brandtest werd uitgevoerd volgens 
NENEN 1365 en 1363. Classificatie volgens NENEN 135012. 
Daarbij wordt gekeken naar drie gevolgen van een brand: 

•  R: de stabiliteit van de constructie. De constructie zal als 
gevolg van de hitte doorbuigen (instorten). De test meet  
de maximale doorbuiging en de buigsnelheid.

•  E: vlamdoorslag. De constructie mag geen vlamdoorslag 
door of langs de opbouw vertonen, langer dan 10 secon
den aaneengesloten (branddoorslag) 

•  I: intensiteit opwarming bovenzijde: ΔT 140°C /individueel 
180°C (brandoverslag). Als deze hitte wordt bereikt, zal de 
bovenkant ook kunnen ontvlammen. 

Als E optreedt, dan zal automatisch I ook optreden. En als 
R optreedt, dan zal automatisch ook E (en dus I) optreden. 
De test wordt dus stopgezet indien R is bereikt. De maximale 
tijdsduur tot dat moment is de waarde die men aan het 
einde van de test aan het systeem kan toekennen.”

DAKOPBOUW
Tijdens de test werd een opbouw van 4x3 meter boven de 
oven geplaatst, op stalen liggers (HEA 200) en tegen een 
gasbeton wand. Het model werd aan de kopse zijden (4 m)  
mechanisch bevestigd. Aan de zijde van de betonnen 
wand werd het model niet bevestigd om de meting van de 
doorbuiging mogelijk te maken. Dit is dus een ongunstigere 
situatie dan in de praktijk.

Het hybride dak bestaat zoals gezegd uit een gecombi
neerde isolatieplaat. De onderlaag bestaat uit een  
Isoroof SB steenwol isolatie (80 mm, dikte afgestemd op 
 bovendal staalplaat). Het betreft een systeem uit platen van  
1,2 m x 2,0 m die een lambdawaarde van 0,038 W/m.K 
 hebben. Voor deze afmeting is o.a. gekozen omdat op  
deze manier de tilnorm niet wordt overschreden (de  
platen zijn lichter dan 25 kg per stuk). Daar bovenop is de 

Xtratherm FRL T&G isolatie aangebracht met plaatafmeting 
1,2 m x 2,4 m. Hierdoor is het mogelijk de platen te verleggen 
in halfsteensverband over de Isoroof SB isolatie, waardoor de 
naden zoveel mogelijk afgedekt zijn. De PIRplaten worden 
onderling verbonden via een tandgroefverbinding, zodat er 
geen luchtlekken kunnen ontstaan. Ter plaatse van de gas
beton wand werden de platen voor de test zo strak mogelijk 
tegen de wand gelegd. De isolatieplaten zijn verticaal onder
ling aan elkaar verbonden met een kliksponning en aan de 
geprofileerde staalplaat mechanisch bevestigd met door 
VRF Europe aangeleverde gegalvaniseerd stalen bevestigers, 
omdat verondersteld werd dat bij gebruik van een kunststof 
tule voor bevestiging van de PIRisolatie de stijfheid van de 
dakopbouw en daarmee het eindresultaat nadelig beïn
vloed zou kunnen worden.

Onder het isolatiesysteem is overigens ook een standaard 
 PEfolie T200 als dampremmer aangebracht. Het isolatiesys
teem is vervolgens afgewerkt met behulp van met door  
VRF Europe aangeleverde kunststof tules in de overlap me
chanisch bevestigde AlkorPlan F, 1,2 mm PVC dakbedekking. 
De overlappen van de dakbedekking zijn thermisch gelast. 
Ter plaatse van de gasbeton wand is de dakbaan licht 
 omhoog opgezet, maar niet bevestigd (geen kimfixatie). 

Aan de onderzijde van de staalplaat, ter plaatse van de 
oplegging, is de oplegging op de stalen balk afgedicht  
met op maat gemaakte Wecal Firestop (een indrukbare  
flexibele minerale wol met een breedte van 200 mm). Er is 
geen cannelurevulling toegepast omdat dit in de praktijk  
in veel situaties ook niet het geval zal zijn. Doordat het  
dal van de staalplaat hierdoor ‘open’ blijft, zal dit normaal 
gezien een nadelige invloed hebben op het eindresultaat 
van de brandeigenschappen van de dakopbouw en zal 
toepassing van cannelurevulling in de praktijk enkel een 
verbetering opleveren.

VERLOOP TEST
De temperatuur in de dakopbouw en de mate van door
buiging werden tijdens de test gemonitord met behulp 
van sensoren. De doorbuiging werd bovendien verzwaard 
door een tegel als ballast. In totaal zijn er verspreid over het 
oppervlak drie voelers voor de meting van de doorbuiging 
geplaatst en zeven thermokoppels bovenop het model. “We 
schrokken wel even toen al direct aan het begin van de test 
de PEfolie vlam vatte,” vertelt De Waard. “Dit leverde namelijk 
aan het begin een kortstondige branddoorslag op omdat 
aan de (open) kopse kanten ter plaatse van de stalen balk 
vanaf minuut 2 tot ongeveer de 12de minuut lichte vlamver
schijnselen waarneembaar waren.” (Zie foto 1)

Een andere afwijking was het gevolg van het opbollen  
van de dakopbouw door de hitte (in plaats van door
buigen). Dit kwam door de verhoogde temperatuur,  
met name in de cannelures en bij de muuraansluiting. 

Als men een brandveilig dak wil, wordt dit traditioneel gere
aliseerd met behulp van een steenwol isolatie. De minimale 
warmteweerstand voor platte daken is Rc=6 m2.K/W. Als men 
dit met behulp van steenwol wil realiseren, is een pakket van 
minimaal 240 mm nodig. Deze dikte van de dakopbouw is in 
de meeste gevallen niet wenselijk of vanwege het gewicht 
niet mogelijk. Wecal Isolatie Techniek heeft daarom gezocht 
naar een oplossing waarmee een dunnere en lichtere 
dakopbouw wordt bereikt, maar wel wordt voldaan aan de 
brandwerende eisen. Dit heeft geresulteerd in een isolatie
pakket dat bestaat uit Isoroof SB steenwol (80 mm) en een 
Xtratherm FRL T&G PIRisolatie (100 mm). 

Volgens directeur Henk van Schaik levert deze opbouw een 
aantal aanzienlijke voordelen op ten opzichte van een va
riant die enkel uit steenwol bestaat. De dakopbouw wordt er 
immers stabieler en stijver door en ook wordt de dakopbouw 
bij toepassing van deze combinatie beduidend lichter, waar
door ook minder zwaar constructief kan worden gedimensi
oneerd. Andere opvallende winstpunten met dit systeem zijn 
een blijvend betere beloopbaarheid (klasse C), een dunner 
pakket (kortere bevestigers), minder volume, minder verticaal 
transport en dus ook een lagere prijs per m². 

BRANDTEST
Wat betreft brandwerendheid wilde men minimaal een gelijk
waardig resultaat behalen aan een constructie met steen
wol en Rc= 3,5 m2.K/W. Daarom zijn de brandeigenschap
pen van het systeem in december 2016 getest bij Efectis.  
Erik de Waard van adviesbureau DWAT verzorgde namens 
Wecal Isolatie Techniek de voorbereiding en engineering 
van de test. Hij licht de uitgangspunten van de test toe. “In 
 Nederland is Efectis een erkende autoriteit op het gebied 
van brandtesten,” aldus De Waard. “Het onderzoek had tot 
doel een zoveel mogelijk op de praktijk afgestemde indus
triële dakopbouw te testen. Het betreft dus het ‘hybride’ dak
systeem met als ondergrond een geprofileerde staalplaat op 

‘Foto 1: Vlamverschijnselen bij begin test < 10 s aaneengesloten tot bovenzijde dak”.

Foto 2: Vervorming staaldak door doorgloeien met eerste vlamverschijnselen  

bij open zijde cannelure”.
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CONCLUSIES BRANDTEST
Als we de drie testcriteria nog eens bekijken, 
zien we het volgende: 

De manuele berekening van de doorbuig
snelheid laat zien dat deze na 22 minu ten  
is overschreden. De maximale doorbuiging 
is echter tijdens de test niet gehaald door
dat de test is stopgezet toen de kritische 
waarden van de andere twee criteria 
werden bereikt. Extrapolatie van de grafiek 
levert op dat de maximale doorbuiging  
van de constructie rond de 75ste minuut zou 
zijn opgetreden. 

Geconcludeerd kan worden dat de leveran
cier het zich niet eenvoudig heeft gemaakt 
door de test uit te voeren onder omstandig
heden die in de praktijk gangbaar zijn.  
Met de behaalde testresultaten kan aan  
het systeem in ieder geval de classificatie 
REI 30/R45 worden toegekend. Deze waarde 
geldt dus bij een lichtgewicht dakopbouw 
(ca. 17 kg/m²) en een Rc = 6 m².K/W.  
Omdat uit temperatuurmetingen werd  
aangetoond dat de oppervlaktetem 
peratuur tot aan minuut 53 niet boven de  
60 °C is gekomen, kan verondersteld  
worden dat het systeem ook toepasbaar  
is met andere typen dakbedekking, mits 
Broof t1 (vliegvuurbestendig). 

De brandeigenschappen van het  Wecal 
 Hybride dak zijn in de praktijk relatief 
eenvoudig te verbeteren. Zo is de vlamdoor
slag/overslag bij vlakke opleg op de  
balk te verhogen door toepassing van 
 Wecal FireStop, zowel aan de onderzijde  
van de cannelure als in de cannelure. In dat 
geval is de waarde van de vlamdoorslag/
overslag naar verwachting te verhogen 
naar zo’n 60 minuten. Door andere maat
regelen (zoals o.a. het ter plaatse van de 
gasbetonmuur aanbrengen van een  
80mm Isoroof SB steenwol randisolatie, het 
plaatsen van een zetstuk tot juist achter de 
randisolatie en het opzetten en aftapen 
van de PEfolie achter de aan te brengen 
randisolatie op het zetstuk) zijn de brand
eigenschappen nog verder te verbeteren. 
Omdat het hier gaat om praktijkgerichte 
detailoplossingen, zullen deze toepassingen 
op aanvraag, en in samenwerking met de 
marktpartijen, voor specifieke projecten 
aanvullend getest kunnen worden. ■

 Hierdoor vond een glooiing plaats: er kwam een knik in het pakket. Dat dit ge
beurde, is opvallend: kennelijk ving de stijve, met kliksponning aangebrachte, 
PIRisolatie de beweging van het staal op. Door de knik in het pakket konden de 
voelers hun metingen niet meer verrichten. De testengineer heeft deze daarom 
rond de 19de minuut opnieuw op de bedekking geplaatst, om daarmee de meting 
van de doorbuiging via voelers weer op de juiste wijze te kunnen blijven uitvoe
ren. Om een goed beeld te verkrijgen van de snelheid van de doorbuiging, was 
daarmee wel een manuele berekening van de doorbuiging tussen de 19de en de 
26ste minuut nodig.

Daarna bleef het pakket stabiel. Na de 35ste minuut (bij een temperatuur van meer 
dan 900° C) waren de eerste vlammen zichtbaar aan de open zijde van het staal
dak en ter plaatse van de aansluiting met de gasbeton wand tekende zich een 
verdere beweging van het staaldak af. (Zie foto2)

Vanaf de 38ste minuut was de ‘open’ aansluiting op de stalen balk ook de plek 
waar de eerste vlammen langer dan 10 seconden tot boven de dakbedekking 
reikten. Dit betekende het falen van criterium E. (Zie foto 3)

Vanaf de 53ste minuut deed hetzelfde verschijnsel zich voor bij de muuraansluiting 
met de gasbeton wand, wat het falen van criterium I betekende. (Zie foto 4)

Foto 4: ‘Branddoorslag bij falen criterium I ter plaatse van aansluiting dak met gasbetonwand”.

Dit was het signaal om de test stop te zetten, hoewel de maximale doorbuiging 
van 290 mm in geen van de 3 metingen op de dakopbouw nog was bereikt. 

ISOLATIE

Foto 3: ‘Vlamverschijnselen bij falen criterium E > 10 s aaneengesloten tot bovenzijde dak”.

•  Dunner hybride isolatiepakket: Rc > 6 m2.K/W met 80mm ISOROOF SB MWR + 100mm XTRATHERM FR-L PIR + AlkorPlan F 1.2 mm PVC
•  Dakopbouw: stabieler, lichter en stijver
•  Aanzienlijk betere beloopbaarheid
•  Minder volume, dus minder (verticaal) transport
•  Kortere bevestigers met verbeterde rekenwaarden
•  Lagere m2 prijs isolatiepakket
•  Brandwerendheid: REI 30 / R45 Engineering voor verder verhoogde brandwerendheid mogelijk (REI 60)
•  Meer info: www.wecal / info@wecal.nl / 0343 - 59 50 10

WECAL HYBRIDE DAK
Engineering voor industriedaken met verhoogde brandwerendheid

Totaalpakket voor de dakdekker

Wecal: Compleet en objectief in isolatie & dakbedekkingsmaterialen

wecalhybridedak230x300mm.indd   1 24-04-17   14:04
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Per 1 januari 2017 heeft Hodak Dakmaterialen aan de Ruysdaelbaan  

in Eindhoven haar nieuwe locatie geopend. Het bedrijf is in 2013 in Geldrop 

opgericht en heeft sindsdien een gestage groei doorgemaakt. Hoe wil  

men zich in de toekomst op de markt profileren?

Hodak Dakmaterialen mikt op verdere groei
BEDRIJFSNIEUWS

Oprichter Mike van Hoorn vertelt dat hij 
destijds in goed overleg met zijn toenma
lige werkgever Mawipex het bedrijf heeft 
opgericht. De directe aanleiding was de 
overname van het bedrijf door de Tectum 
Group, maar het idee om voor zichzelf te 
beginnen speelde al langer bij Van Hoorn. 
“Het ondernemen zit me in het bloed,” zegt hij. “De focus van 
onze activiteiten lag oorspronkelijk op de EPDM dakbedek
king maar al snel werd duidelijk dat we zouden moeten 
gaan acteren als totaalleverancier voor het platte dak. Het 
merendeel van onze klantenkring bestaat uit dakdekkers
bedrijven met minder dan 15 man personeel. Het is voor 
deze bedrijven echt een belangrijk pluspunt als je al je ma
terialen op één adres kunt afhalen en niet nog voor bijvoor
beeld het hout naar een aparte groothandel moet rijden.”

NIEUWE LOCATIE
Momenteel opereert het bedrijf met zes mensen: drie in de 
binnendienst, drie in de buitendienst. De verwachting is  
dat daar nog dit jaar één of twee mensen bij zullen komen. 
Met de verhuizing naar Eindhoven heeft de dakgroothandel 
haar servicemogelijkheden verder kunnen uitbreiden. Ook 
kan het bedrijf op deze locatie haar lokale functie beter uit
oefenen. De bereikbaarheid is namelijk verbeterd en omdat 
de groothandel een compleet pakket biedt, komen veel 
dakdekkers ’s ochtends vroeg, voor ze naar het werk gaan, 
alle materialen afhalen die ze die dag nodig hebben. “Er zijn 
natuurlijk meerdere dakgroothandels in de regio actief,  
maar wij denken met onze service onderscheidend te kun
nen zijn,” vertelt Van Hoorn. 

“De locatie is zodanig opgezet dat er gemakkelijk kan wor
den geladen en gelost. Wij leveren onze EPDM en bijvoor
beeld zinkwerk op aanvraag op maat. Wij leveren uitsluitend 
Amerken, bij voorkeur van Nederlandse fabrikanten. Zo 
houden we de lijnen kort. Het aandeel EPDM ten opzichte 
van bitumen stijgt nog steeds. Omdat wij waar nodig de 
projecten begeleiden, kunnen we ook een ondersteunende 

functie vervullen voor dakdekkers die voor het eerst met 
EPDM werken. In de nieuwe locatie wordt ook een cursus
lokaal ingericht waar we onze klanten cursussen kunnen 
geven over het aanbrengen van de verschillende merken 
dakmaterialen (bitumen, EPDM, zink, etc.).”

SERVICEPAKKET
“Onze begeleiding kan desgewenst nog verder gaan,”  
aldus Van Hoorn. “Wij kunnen onze klanten technisch en 
commer cieel adviseren en we hebben de expertise in huis 
om bijvoorbeeld bouwfysische en/of windbelastingsbere
keningen uit te voeren. Ook maken wij legplannen voor 
isolatie en EPDM en zorgen wij er door middel van maatwerk  
voor dat de klant zo min mogelijk restafval heeft. Juist omdat 
er in de regio zo veel dakgroothandels actief zijn, die alle
maal hun werk óók goed doen, zijn dit de details waarop je 
je kunt onderscheiden.” 

“Bovendien is de bezorging (vóór 14 uur besteld, de volgen de  
dag bezorgd) bij ons gratis. Natuurlijk gaan we met een klant 
in gesprek als deze enkel kleine bestellingen laat bezorgen, 
maar onze ervaring is dat je er in dit soort gevallen met goed 
overleg op basis van wederzijds respect altijd wel uitkomt.”

Sinds maart van dit jaar bieden wij ook de zogeheten 
‘spoedservice’. Dit houdt in dat als men op het werk een 
 materiaal of gereedschap blijkt te missen, wij dit direct 
 komen brengen. Dit doen wij in samenwerking met een 
 aantal transporteurs. Deze rijden toch al dagelijks in alle 
richtingen, en ze zitten bij ons in de buurt, zodoende  
kunnen we snel reageren en de spullen direct naar de 
bouwlocatie brengen. Daar vragen we vanzelfsprekend wel 
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Van Hoorn geeft tenslotte aan dat de verdere groei van het 
bedrijf gerealiseerd moet worden door een uitbreiding van 
het servicepakket. “Dat is noodzakelijk want de verschillen 
tussen de dakgroothandels onderling zijn klein. Juist als je niet 
primair op prijs concurreert, moet je zorgen dat je dienstver
lening optimaal is. Dat is dus een kwestie van goed luisteren 
naar de klant en daar zo goed mogelijk op inspelen.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

een bedrag voor, maar dat staat in geen ver
houding tot wat het kost als je een dakdekker 
heen en weer moet sturen.”

AMBITIES
“We willen op een gezonde manier verdere 
groei realiseren,” aldus Van Hoorn. “De enige 
manier om dat te doen is om te streven naar 
optimale klanttevredenheid. Het grootste deel 
van onze huidige klantenkring is het gevolg 
van mondtotmondreclame. Dat bereik je 
door een goede service en een kwalitatief as
sortiment. Je ziet bovendien dat veel groothan
dels in de huidige markt onderdeel zijn van 
een leverancier. Dat levert kansen op voor een 
onafhankelijke, kleinere partij. Wij kunnen, om
dat we een kleine organisatie zijn, snel schake
len en ons flexibel opstellen. De marktontwikke
ling levert wel een risico op voor partijen als de 
onze, omdat de leveranciers waar we het van 
moeten hebben, de eigenaars zijn geworden 
van onze concurrenten. Het is afwachten hoe 
dit zich zal ontwikkelen, maar daarom is het 
van belang dat we streven naar een sterke, 
eigen marktpositie. We zijn dan ook aan het 
bekijken of het voor ons mogelijk is een extra 
vestiging te openen, bijvoorbeeld meer in het 
midden van het land, of meer commerciële 
krachten aan te nemen. Hier is nog geen be
sluit over genomen.”

BEDRIJFSNIEUWS

Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

T.  040 - 280 72 65
E. info@hodakdakmaterialen.nl
W. www.hodakdakmaterialen.nl

Openingstijden:
Ma. t/m vr. 07:00 - 17:00 uur.
Za. 08:00 - 11:00 uur.

PrOducTEn:
 
•  EPdM dakbedekking (op maat gemaakt)

•  Bitumen dakbedekking

•  Plat dak isolatie (PIr, EPS)

•  daktrimmen

•  Isolatie schroeven

•  dakshingles (APP & 3-tabs)

•  Afvoeren en noodoverstorten

•  Zink producten 

•  Vloeibare dakbedekking 

•  Lichtkoepels

•  Werkkleding

SErVIcE: 
 

•  Snelle leveringen

•  Ruime voorraad

•  Maatwerk is altijd mogelijk

•  Verzorging dakinspecties

•  Calculaties

•  Dakadviezen

•  (Gratis) opleidingen

•  Spoedservice (binnen 1 uur leveren)



In het kader van onder andere maatschappelijk en milieu verant-
woord ondernemen, is het daarom zaak om hier een passende op-
lossing voor te bedenken. Probouwteam.nl heeft daarom een breed 
scala aan snijmachines voor EPS isolatie, waarmee het mogelijk is 
om zonder rommel  platen EPS op het juiste formaat of in de juiste 
vorm te snijden. Onze machines vinden hun weg naar dakdekkers, 
afwerkingsbedrijven, isolatiebedrijven en zelfs (beton)kunstenaars.
 

De machines van Probouwteam.nl snijden middels een verwarmde 
draad of een verwarmd mes door het EPS als een warm mes door de 
boter. Zelfs pakketten van 40 cm dik zijn geen probleem. De ma-
chines zijn handzaam, gemakkelijk te vervoeren en vergen weinig 
studie. Iedereen kan er mee werken! 

Probouwteam.nl maakt het verwerken van EPS isolatie makkelijk!

Het is het klassieke verhaal : platen EPS isolatiemateriaal moeten passend worden gemaakt voor 

het dak waarop ze toegepast worden. Met een zaag, want dat is het traditionele gereedschap voor 

het verwerken van de platen. Tijdens het zagen worden talloze piepschuimkorrels gelanceerd, die 

vrij komen in het mileu. Ze plakken aan kleren, waaien in de natuur en vervuilen zo alles waar ze 

mee in aanraking komen. De korrels vergaan niet en blijven voor langere tijd in het milieu.

Werken met een machine van Probouwteam.nl zorgt voor een 
 aantal grote voordelen:
 
-  Het verwerken van de platen EPS gaat gemiddeld genomen   

sneller dan het zagen van de platen. Bijzondere vormen kunnen  
in no-time worden uitgesneden, mede dankzij een grote 
 hoeveelheid hulpstukken en snijmessen. Gaten voor een afvoer, 
uitspa ringen voor leidingen, uitsparingen voor balken en schuine 
snedes zijn in no-time gemaakt.

 
-  U snijdt vanaf nu de platen zonder rommel te maken! Er onstaat 

geen wolk van korrels meer, die het milieu vervuilen. U werkt 
schoon en netjes.

 
-  Een machine van Probouwteam.nl is relatief snel terugverdiend:  

er gaat geen tijd verloren op een project in opruimwerkzaam-
heden. Tevens is het mogelijk om heel accuraat te snijden, waar-
door materiaalverlies zoveel mogelijk wordt beperkt.

 

Probouwteam.nl komt graag naar u toe om een aantal van onze 
machines te demonstreren. Onze adviseur neemt bijvoorbeeld  
een aantal van de meest gangbare machines mee naar een project 
van u of uw thuisbasis en laat u zien, wat de machine kan en hoe  
u dit in uw situatie kunt gebruiken.
 
Een groot aantal bedrijven in de dak- en afbouwbranche werkt  
al met een machine van Probouwteam.nl. Op de website vindt u  
het complete aanbod machines, reserve snijdraden en snijmessen 
en de mogelijkheid om deze direct te bestellen. U kunt hier ook  
de productdemonstratie aanvragen.
 
Holland Marsh 18 - 9663 AV NieuwePekela - Tel 0597-612279 
Fax 0597-613653 - info@probouwteam.nl - www.probouwteam.nl
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DAKliteratuurDAKliteratuur

Esther Wienes e.a.: Het Rotterdamse Dakenboek Je ken ‘t dak op! 
Rotterdam: [z.u.], 2017. 

Een informatief en inspirerend koffietafelboek over platte daken in 
Rotterdam. In het boek komen visionairs aan het woord over het 
benutten van platte daken in Rotterdam op het gebied van wo
nen, werken en recreatie (rood), regenopvang (blauw), vergroe
ning (groen) en energie (geel). Verschijnt november 2017. 

De kwaliteit van riet. Ontwikkeling van een testmethode  
voor de beoordeling van de kwaliteit van riet. 
Nijkerk: Riet ABC, 2016.

Na jaren van fundamenteel onderzoek is het de rietbranche 
gelukt om de kwaliteit van riet meetbaar te maken. Het boek 
beschrijft de fundamentele eigenschappen en voorwaarden 
waar kwalitatief goed dakdekkersriet aan moet voldoen. Het 
beschrijft tevens een methode waarop de kwaliteit van riet 
bepaald (gemeten) kan worden.

Dakhandboek. Techniek op het hellende dak.  
Montfoort: Monier, 2017

2,5 kilogram kennis en ervaring omtrent de techniek op  
het hellende dak. De omvangrijke uitgave (ca. 600 pagina’s) 
bevat technische gegevens over dakpannen, daksysteem
componenten, dakelementen en zonneenergiesystemen.  
Tevens bevat het de laatste informatie betreffende verwer
kingsvoorschriften, detailleringen en verwijzingen naar  
normen en regelgeving. 

Marcel Wilders: Het Compleet Arbo-Regelgevingboek 2017. 
Zeist: UitgeverijStudiecentrum Kerckebosch, 2017

Alle wet en regelgeving op het gebied van arbo, 
met onder andere de Arbowet, Arbobesluiten,  
Arboregelingen, de Beleidsregels inzake de arbocatalogi, 
certificering en boeteoplegging, Warenwetgeving,  
het Besluit en de Regeling risico’s zware ongevallen 2015 
(BRZO en RRZO), Asbestbesluiten en de Wet op de onder
nemingsraden. Inclusief een jaar toegang tot de online 
versie via Arbowetweter.nl.

Handboek Duurzaam Energiezuinig Bouwen. 
Oegstgeest: Archidat Bouwformatie, 2017.

Dit boek bevat meer dan 80 hoogwaardige    
bouw en referentiedetails die stuk voor stuk  

voldoen aan de actuele eisen op het gebied  
van duurzaamheid en energieprestatie.

Nationaal Solar Trendrapport 2017. 
Heerhugowaard: Solar Solutions Int. 

i.s.m. Solar Magazine, 2017.

Onderbouwde cijfers over werkgelegenheid, omzet  
en trends in de solarbranche. Het rapport is gratis 

 te downloaden via de respectievelijke websites van  
Solar Solutions Int. en Solar Magazine.

Op weg naar een lerende organisatie. 24 pioniers  
die hun organisatie transformeren met de Learn methode. 

Veldhoven: Washi Books, 2017

Nieuw organiseren, wendbaar zijn, werkgeluk.  
Binnen organisaties is er een beweging op gang die  

niet meer te stuiten is. Hoe haak je hierop aan? Hoe trans
formeer je naar een organisatie waarin iedereen elkaar 

versterkt? 24 Learn pioniers delen hun ervaringen.

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving - Editie 2017. 
Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, 2017. 

In dit boek zijn de regels opgenomen, die betrek
king hebben op het bouwcontractenrecht, met 
o.a. DNR 2011, UAV 2012, Aanbestedingswet, 
Gids Proportionaliteit, AVA 2013.

Heeft u een bijdrage voor deze 
rubriek? Mail naar de redactie: 
edwin@lumail.nl

Albert van den Hout: EPDM-Dakboek. [z.u.], 2017.  

Daken van EPDM bewijzen duurzame meerwaarde.  
Verschijnt mei 2017.
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Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

De mogelijkheden die zetwerk op maat biedt zijn eindeloos. Van het bekleden van 
een dakkapel en afwerken van goten tot  het compleet bedekken van een dak én 
gevels met bijv. felsbanen. Maar ook het inpakken van oude kozijnen met Plastisol 
of bekleden van details aan een pand met zink, koper of PVDF: ons zetwerk op maat 
is oneindig veelzijdig. 

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk 
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 15 
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of 
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd ergens in de buurt voor u 
gezet worden! 

U kunt uw zetwerk op maat gewoon bestellen bij elk van onze 19 vestigingen. Wij zorgen 
dan dat alles direct voor u klaar staat of snel naar u verzonden wordt. Dit kan uiteraard 
samengaan met alle andere van onze ruim 8000 artikelen uit ons assortiment!

Zetwerk op maat 
Vanuit 15 zetterijen verspreid door Nederland.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

• Wij zetten zink, Plastisol, PVDF en koper
• Verschillende kraaldiameters mogelijk
• Tot 4 meter lengte uit één stuk gezet
• Wij zetten ook felsbanen, recht en getoogd
• 15 zetterijen verspreid door heel Nederland
• Meestal direct na bestelling gezet
• Grote voorraad prefab Rheinzink HWA
• Gereedschap en hulpproducten uit voorraad
• Landelijk te leveren of razendsnel af te halen
• Binnenkort ook zetwerk vanuit Deventer en 

Zwijndrecht! 

Oneindig
veelzijdig.
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Eerste SDE+ ronde 2017:  
96% van de aanvragen  
voor zonne-energie
De Stimuleringsmaatregel voor 
Duurzame Energie (SDE+) is ‘één 
van de belangrijkste instrumen
ten om de transitie van fossiele 
energie naar duurzame energie 
te ondersteunen’, aldus minister 
Kamp. De SDE+ kent in 2017 twee 
rondes waarin een beroep kan 
worden gedaan op de maatregel. 
Voor iedere ronde is 6 miljard euro 
beschikbaar. Zo was in 2014 en  
2015 nog maar 3,5 miljard be
schikbaar en groeide dit budget 
naar 8 miljard in 2016 en  
12 miljard in 2017. In de eerste 
SDE+ ronde in 2017 werd voor 
zonneenergie aangevraagd:  
96% van de totale aanvragen 
(4.484 van de 4.673), 69% van het 
opgesteld vermogen (2,6 GW)  
en 45% van het totaal aange
vraagde budget (3,2 miljard). De 
tweede ronde wordt in september 
of oktober opengesteld.

agenda
18 mei 2017 
The Solar Future NL´17
Bomencentrum Nederland te Baarn
Info: www.thesolarfuture.nl

18 mei 2017
Landelijke Asbest Praktijkdag 2017
Van der Valk Utrecht
Info: www.asbestpraktijkdag.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

PERSONALIA
Per 1 april 2017 is  

Remco van de Vossenberg  
bij Hodak Dakmaterialen  

uit Eindhoven in dienst getreden  
als Commercieel Technisch adviseur voor 

de regio ZuidNederland. Hij zal  
zich gaan bezighouden met het verko

pen van Firestone Rubbergard EPDM en 
de verschillende Icopal daksystemen.

Eerste Dakcursus Platte daken 2017 
Aan de eerste Dakcursus van 2017 van  
BDA Dak en Gevelopleidingen werd door  
25 personen deelgenomen. Na het examen  
ontvingen 19 cursisten direct het diploma,  
een slagingspercentage van bijna 80%.  
De hoogste examencijfers werden gescoord  
door Guido van Erp van de Zinkunie. Hij ontving  
een mooie sculptuur van De Dakconnaisseur.  
Eervolle vermeldingen waren er voor Jurgen Darras  
en Wannes Neeckx van ATAB België en  
Mohammed Farhad van de BDA Dakadvies. 

Momenteel draait de tweede Dakcursus van 2017.  
De eerstvolgende 7daagse Dakcursus Platte Daken  
start op 19 september. Voor deze cursus kunnen  
nog deelnemers geplaatst worden. De cursus is  
vooral bedoeld voor nieuwe instromers en door 
stromers in de dakbedekkingsbranche en voor  
medewerkers van corporaties, gemeenten en aan 
nemers die in relatief korte tijd veel kennis willen  
vergaren over alle facetten van het platte dak. 

Rookgasafvoer moet en kan veiliger
Als gevolg van een aantal incidenten kool
monoxidevergiftiging en de wens om de 
 rookgasafvoerinstallaties veiliger te maken, 
 stappen installateurs dit jaar in groten getale 
over van een parallelle naar concentrische 
 rookgasafvoer voor gasinstallaties. Om instal
lateurs te helpen met deze overstap, organiseert 
groothandel Rensa op 11 mei 2017, samen  
met rookgasafvoerfabrikant Ubbink, een gratis 
webinar over de concentrische rookgasafvoer. 
Hierin komen alle praktische componenten 
rondom de techniek ter sprake.

Sievert wint Red Dot Award
De nieuwe designaanpak van het hetelucht gereedschap 

van Sievert, met een optimale combinatie van design en 
ergonomie, is bekroond met de internationale Red Dot Award. 

De DW 3000 van Sievert is samen met de Handyjet  
en Powerjet bekroond.

Samen sterk voor gezonde en veilige woningen
Tijdens Building Holland 2017 presenteerden Rockwool en VELUX Nederland op hun gezamenlijke stand een nieuwe oplossing voor 
hellende daken op de woningmarkt; een oplossing die niet alleen energetisch hoog scoort, maar ook op het punt van gezond

heid en veiligheid voor de bewoner. Bij gezondheid gaat het om de prestaties van 
de binnenluchtkwaliteit van een gebouw, thermische en akoestische eigenschap
pen, visueel comfort en ruimtelijke kenmerken. Bij veiligheid gaat het om je be
schermd voelen tegen externe invloeden en om je persoonlijke en sociale veiligheid, 
zoals maatregelen tegen klimaatextremen, criminaliteit, explosies en brand.  
Al die aspecten hebben een duidelijke invloed op de leefbaarheid in woningen.
 
De twee bedrijven zetten dan ook gezamenlijk het belang van gezonde en veilige 
gebouwen voor de gebruikers centraal met een oplossing voor dit probleem:  
een model van een hellend dak met daarin verwerkt RockZero® Daksystemen van 
Rockwool en een daglichtoplossing van VELUX. Het product is niet gezamenlijk 
 ontwikkeld, maar presenteert wel een gezamenlijk oplossing.

Landelijke Asbest Praktijkdag
Op donderdag 18 mei 2017 organiseert UitgeverijStudiecentrum Kerckebosch i.s.m. 
met OOMadvies en AT Osborne voor de 8ste keer de Landelijke Asbest Praktijkdag. 
Tijdens deze praktijkdag krijgt men inzicht in de laatste wijzigingen en actualiteiten 
in de aanpak van asbest. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

•  Programma versnelling in de aanpak van asbestdaken;
•  Versnelling in de praktijk: brede regionale samenwerking Drenthe;
•  Protocol SZW/Omgevingsdiensten/CBI´s: informatie delen  

en gericht controleren;
•  Een andere kijk op (veiligheids)cultuur en communicatie:  

wat kunnen we leren van het gedrag van apen? 
•  Ontwikkelingen onderbouwing asbestblootstelling en adembescherming;
•  Inventariseren vanaf 1 maart 2017: wijzigingen, valkuilen, tips & tricks;
•  Businesscase Asbestverwijderaars: daken verwijderen  

en direct vervangen door nieuwe daken;
•  Inventarisatie nieuwe asbestregels: de juridische consequenties; 
•  Asbest en calamiteiten: de Handreiking Aanpak Asbestincidenten; 
•  SMArt 2.2: interactieve praktijksessie voor het delen  

van gebruikerservaringen; 
•  Privaatrechtelijk Toezicht & Handhaving op asbest in combinatie  

met asbestPbladen; 
•  Veranderende eisen: hoe houden we asbestonderzoek in  

de bodem werkbaar?



66     Roofs
WOLFIN - ZEKER WATERDICHT

WOLFIN
Wanneer alleen het  
beste goed genoeg is 

Waarom WOLFIN? Daarom:

• Extreme chemicaliënbestendigheid: geschikt voor speciale, industriële toepassingen;

•  Kwaliteitsreceptuur: homogene samenstelling die niet aan veroudering onderhevig is;

•  Unieke bitumenbestendigheid: rechtstreeks toepasbaar op bitumen;

•  Zeer dampdoorlatend: voordelige renovatie van vochtige dakconstructies;

•  Homogene, onderhoudsvrije lasverbindingen: lange levensduur gegarandeerd.

Waarom voor alternatieven kiezen, als u weet dat WOLFIN de beste kunststof dakbaan is die 

beschikbaar is op de markt?

WOLFIN is onderdeel 
van de Icopal Groep

Wilt u meer weten over WOLFIN? Kijk dan op www.icopal.nl

De volgende Roofs verschijnt op 6 juni 2017

IN DIT NUMMER ONDER ANDERE:

VRF Europe viert haar 40-jarig jubileum

Special: Begroeide daken

 Nieuw samenwerkingsverband voor vervanging asbestdaken

Dak van het Jaar 2017: Op de Kop van Zuid in Rotterdam 

wordt het monumentale Pakhuis Meesteren getransformeerd 

tot een modern lifestyle hotel.

Dit jaar staan nog enkele Specials gepland in Roofs, met als onderwerpen:
Begroeide daken, (veilig) Werken op Hoogte, Bedrijfsauto's en Isolatie/Ventilatie/Luchtdicht bouwen.
 
De redactie nodigt de markt uit bij te dragen.
Mail uw thema's, productnieuws en/of projectinformatie naar de redactie: edwin@lumail.nl.
Telefonisch kan ook: 072-5470309.



... 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)
• binnenkort verkrijgbaar

www.skylux.be

NIEUW
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