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Altijd zo gedaan
In interviewsituaties, waarin een innovatie wordt besproken, 
is een standaardvraag: ‘Hoe reageert de markt op deze 
ontwikkeling?’ Negen van de tien keer valt na die vraag een 
stilte, dan komt er een zucht, vervolgens begint het antwoord 
met: ‘Ach weet je, de bouw is behoudend…’

Dat behoudende van de bouw is welhaast spreekwoordelijk. 
Sterker nog: als je naar de afgelopen verkiezingen kijkt,  
kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het ook de tijds-
geest is: al die politieke partijen die terugwillen naar de  
jaren ’50 van de vorige eeuw! Natuurlijk zijn er in de daken-
branche wel bedrijven die actief aan de gang gaan met de 
vele ontwikkelingen die op het dak gaande zijn, die acteren 
als een gelijkwaardige partner in de bouwketen en die er 
ook alles aan doen om op kwaliteit te concurreren.  
Daar staat echter een grote groep dakdekkersbedrijven 
tegenover, helaas het merendeel van de markt, die denkt:  
‘Ik heb het altijd zo gedaan en dat ging altijd goed.’  
En: ‘Dat rolletje  bitumen is voor elke dakdekker hetzelfde dus 
de enige  manier om me te onderscheiden is de prijs’. 

Die behoudende mentaliteit heeft een remmende werking 
op de ontwikkelingen. Al jarenlang zijn de vakbeurzen vooral 
bestemd voor relatiebeheer en zijn ze niet meer de plek waar 
de belangrijke innovaties worden getoond. Een producent 
die iets nieuws in de markt wil zetten, iets dat de markt werke-
lijk nog niet kent, zal hoe dan ook moeten opboksen tegen 
deze behoudende mentaliteit. 

Met vakmanschap heeft dat allemaal niet zo veel te maken. 
Veel van deze partijen zullen wel een dak waterdicht kunnen 
maken (al gebeurt dat in de praktijk lang niet altijd op een 
goede manier). Maar ik merk dat de echte wil om een mooi 
resultaat neer te zetten vaak ontbreekt. De wil om de beste te 
zijn. Routine is in veel gevallen de belangrijkste factor.  
Niets mis met routine, maar stel dat The Beatles zich  tevreden 
hadden gesteld met de rock ’n roll-liedjes die ze in hun 
begintijd speelden. Stel dat Johan Cruijff het al leuk genoeg 
had gevonden om alleen al op het voetbalveld te staan.  
Stel dat Steve Jobs had gedacht: ‘Ik beperk me tot de 
 verkoop van de bestaande computers, dat heb ik altijd zo 
gedaan’. Natuurlijk: we kunnen in ons vakgebied niet alle-
maal the Beatles, Cruijff of Jobs zijn, maar we kunnen wel 
– net als zij – ons best doen de mogelijkheden van ons vak 
verder te verkennen.

En die mogelijkheden zijn legio. Binnenkort, om precies te zijn 
van 9 tot en met 11 juni, vindt in Rotterdam de derde editie 
van de Rotterdamse Dakendagen plaats. Het evenement 
laat al vanaf de eerste editie de vergezichten zien waar 
het met het dak naartoe moet. Het dak zal in de toekomst 

steeds meer gaan fungeren als 
‘bovenstad’. De daken van de 
stad zullen steeds meer en 
beter worden ingezet voor 
het meest uiteenlopende 
gebruik (recreatieruimtes, 
fruitteelt, café’s, sportvel-
den, energie-opwekking, 
etc.). Zo ontstaat er een 
extra laag in de stad.  
Het hoeft geen betoog dat 
het dak zich dan dus niet 
meer beperkt tot de water-
dichte laag, maar dat bovenop 
die laag mogelijkheden ontstaan 
die verder gaan dan ons voorstel-
lingsvermogen reikt. 

Zoveel mogelijkheden, zoveel verdienmodellen. We leven, 
zeker nu de economie aantrekt, in een heel interessante en 
boeiende periode voor de dakenbranche. De dakdekker kan 
zich er niet meer toe beperken om alleen het dak waterdicht 
te maken. Natuurlijk is die waterdichte laag ontzettend be-
langrijk en het op een goede manier waterdicht maken van 
het dak is een vak op zich. Maar de huidige tijd vraagt méér. 
Slechts een beperkt deel van de dakdekkersbedrijven lijkt 
zich daarvan bewust en investeert in bijvoorbeeld scholing, 
samenwerkingsverbanden, enzovoorts.

Dit moet kortom op grotere schaal gebeuren. Dat is niet 
 alleen belangrijk voor de portemonnee, maar heeft ook heel 
nadrukkelijk een maatschappelijk belang. Elders in dit num-
mer ziet u nog eens uiteengezet op welke manieren alleen al 
een begroeid dak bijdraagt aan diverse maatschappelijke 
vraagstukken. En we staan pas aan het begin van de ontwik-
kelingen, op diverse gebieden. Het is niet meer interessant 
dat we het ‘altijd zo gedaan’ hebben. De vraag is veel meer 
hoe we het zullen gaan doen.

Edwin Fagel

Foto: B
ia

nca
 S

ist
er

m
a

ns
.

Roofs     3

... 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

adv roofs Nederlands Skylux iWindow Opengaand 2017.indd   1 19/04/17   11:11
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Het monumentale Pakhuismeesteren  

in Rotterdam wordt momenteel  

getransformeerd tot een modern hotel. 

Op het dak is een fraai gebruiksdak 

aangelegd. Tevens zijn op het dak en 

aantal kleine houten appartementen 

gerealiseerd voor (langere) verhuur aan 

toeristen of expats.

Spectaculair gebruiksdak op monumentaal pakhuis

“Het betreft een bijzonder werk,” vertelt Harold van Haagen 
van het verantwoordelijke dakdekkersbedrijf Udo dakbedek-
kingen uit Raamsdonksveer. “Dat is het alleen al vanwege de 
locatie: vlakbij Hotel New York op de Kop van Zuid, vlak langs 
de Maas, tussen allemaal hoogbouw. De hoogbouw zorgde 
voor een stevige luchtstuwing die het aanbrengen van de 
isolatie en de dakbedekking bemoeilijkte. In de windbelas-
tingsberekeningen is hier (in o.a. het aantal bevestigers) 

uiteraard rekening mee gehouden. De werkzaamheden 
waren niet alledaags.”

Het dakterras is gerealiseerd op een betondak. Hier bovenop 
is een bitumineuze dampremmer aangebracht (260 P14)  
en een PIR-isolatie op afschot. Als waterdichte laag is vervol-
gens een EPDM dakbedekking aangebracht (Resitrix MB), 
losliggend en in de naden gelast met behulp van hetelucht. 
Frank Schrama van leverancier CCM vertelt waarom voor 
deze dakbedekking is gekozen. “Dit was met name vanwege 
de vele detailleringen (met name hoekaansluitingen en 
doorvoeren) die met het materiaal moesten worden inge-
werkt. EPDM is een flexibel materiaal dat zonder gebruik van 
open vuur kan worden verwerkt en dat daarom zeer geschikt 
is voor toepassing in deze situatie. Een ander argument was 
de levensduur van het materiaal en het gegeven dat EPDM 
geurloos is, waar bitumen bij warm weer nog wel eens een 
geur wil afgeven. Het dak zal intensief worden gebruikt dus 
daarom wilde men elk risico daartoe uitsluiten.”

Op de dakopbouw zijn vervolgens door VKP bv uit Kapelle 
hardhouten vlonders aangebracht. Dit bedrijf is gespeciali-
seerd in in dit soort toepassingen. De vlonders werden 
middels verstelbare tegeldragers op de dakbedekking aan-

Het monumentale pakhuis bevindt zich op de Kop van Zuid 
in Rotterdam. Het wordt door VolkerWessels-onderneming 
Van Agtmaal omgebouwd tot een modern hotel, waarbij de 
binnenkant ingrijpend wordt gerenoveerd. De karakteristieke, 
originele betonstructuur van het pakhuis blijft behouden en 
wordt zichtbaar in de vide in het hart van het hotel. Ook krijgt 
het gebouw een nieuwe fundering: in totaal worden  
428 nieuwe palen aangebracht. Door het op spanning bren-
gen van deze nieuwe palen zullen zij, samen met de 125 jaar 
oude bestaande houten palen, het totale gebouw gaan 
dragen. Onder het oude pakhuis zal een compleet nieuwe 
parkeerkelder worden aangelegd. Er worden bovendien 
twee extra verdiepingen aangebracht en de monumentale 
gevels worden in ere hersteld. 

Na de verbouwing is het pand een hotel met 230 kamers  
en onder andere:

• long stay appartementen;
• restaurant, bar, coffee corner;
• boardroom;
• fitness;
• eigen parkeerkelder;
• op de begane grond een Mercado (markt).

GEBRUIKSDAK
Het dak wordt, mede vanwege het fantastische uitzicht, inge-
richt als een plek waar men op een aangename manier kan 
verblijven. Overheersend in de uitstraling van dit gebruiksdak 
is het gebruik van houten vlonders op de vloeren en de 
gevels van de studio’s die op het dak zijn gebouwd, alsook 
de toepassing van de daglichtvoorzieningen in het centrum 
van het dak. 
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honderden mensen die de schepen op of af moesten.  
Men kon op deze dagen, de donderdagen, dus geen ge-
bruik maken van de kraan.

Al met al is dit dak een prachtig voorbeeld van de mogelijk-
heden van het dak op het gebied van meervoudig ruimte-
gebruik. Ook monumentale panden lenen zich klaarblijkelijk 
voor de toepassing van dit soort daken waarbij, met respect 
voor het verleden, een aanzienlijke waarde kan worden toe-
gevoegd aan het dak. ■

gebracht zodat deze niet hoefde te worden doorboord.  
Met behulp van de tegeldragers konden de vlonders water-
pas worden aangebracht.

STUDIO’S
De studio’s die op het dak zijn gerealiseerd, zijn bedoeld  
om langer te verhuren. De studio’s hebben lichthellende 
daken waar een vergelijkbare dakopbouw aangebracht. 
De damp remmer bestond hier uit een PE-folie. Ook op deze 
daken is gekozen voor de Resitrix MB, mechanisch bevestigd 
in de overlappen en de naden geföhnd met behulp van  
hetelucht. Vanwege de windbelasting op deze daken 
werden de isolatie en de dakbedekking hier mechanisch 
bevestigd op aangebracht. De afwerking bestond uit zinken 
kappen van AGS Products uit Dordrecht, die eveneens door 
Udo dakbedekkingen werden aangebracht. Tijdens de werk-
zaamheden werd de veilige werkplek gerealiseerd door  
middel van steigers. Voor veiligheid tijdens de onderhouds-
fase is op de daken van de studio’s een lijnsysteem van  
Eurosafe Solutions aangebracht.

Ook logistiek had het werk overigens de nodige uitdagingen, 
vooral als gevolg van de locatie bijzonder locatie waar  
werd gewerkt. Op de kade waar de kraan stond opgesteld, 
moest bijvoorbeeld eens per week worden aangemeerd 
door de cruiseschepen. De kade werd dan bevolkt door  

DAKRENOVATIE PAKHUISMEESTEREN TE ROTTERDAM
•  OPDRACHTGEVER: ROOM MATE HOTELS/MERCADO
•  ONTWERP: AWG ARCHITECTEN TE ANTWERPEN (B)
•  HOOFDAANNEMER:  AANNEMERSBEDRIJF VAN AGTMAAL BV  

TE OUDENBOSCH
•  DAKDEKKER: UDO DAKBEDEKKINGEN TE RAAMSDONKSVEER
•  HOUTEN VLONDERS: VKP BV TE KAPELLE
•  LEVERANCIER DAKBEDEKKING: CCM BV TE KAMPEN
•  LEVERANCIER ZINKEN KAPPEN: AGS PRODUCTS BV TE DORDRECHT
•  VALBEVEILIGING: EUROSAFE SOLUTIONS TE DORDRECHT

CARLISLE® biedt duurzame EPDM afdichtingen 
voor daken, gevels en gebouwen. Voor elk 
project een passende oplossing. Maatgerichte 
service: Individueel technisch advies en 
productbeoordelingen, van ontwerp tot realisatie.

\  ‘De Rotterdam’ en de woontorens ‘Boston & Seattle’ 
 op de Wilhelminapier in Rotterdam. Gereed in 2017.

Y  Het ‘Atrium’ op de Zuidas in Amsterdam. Gereed in 2017.

[  Het ‘Pakhuismeesteren’ op de Kop van Zuid 
 van Rotterdam. Gereed in 2017. 

WWW.CCM-EUROPE.COM

©Van Dongen-Koschuch Architects

©MVSA Architects

©AWG Architecten 

Genomineerd voor het 
‘Dak van het Jaar’

2017
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• Ergonomisch, minder fysieke belasting
•  Milieuwinst, meer te laden op een vracht  

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

info@nelskamp.nl
www.nelskamp.nl

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

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

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

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

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

(*In vergelijking met normale betondakpannen)

11/2016

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

graniet (33)

zwart (02)

oranjerood (01)

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

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

Heeft u ook een project voor de rubriek Dak van het Jaar 2017?
Neem dan contact op met Edwin Fagel via 072-5470309 of edwin@lumail.nl

Heeft u ook een project voor de rubriek Dak van het Jaar 2017?
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Waar blijft de Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor het aanbrengen van gebouw-

gebonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken? Bijna drie jaar wordt 

er nu gewerkt aan deze URL voor hellende daken en de laatste loodjes blijken 

de zwaarste. In dit artikel een overzicht van wat er is bereikt en wat nog altijd 

uitgewerkt moet worden.

De stand van zaken rond de URL valbeveiliging
VALBEVEILIGING

Dakdekkersbedrijven kunnen hun proces naar 
BRL 1513 certificeren en na toelating zijn die 
bedrijven gecertificeerde dakdekkersbedrijven. 
Onder de BRL 1513 vallen meerdere uitvoerings-
richtlijnen, bijvoorbeeld voor dakpannen, leien en 
ook dakramen. Voordeel van deze opzet is dat de 
samenhang van regels bewaakt wordt. Anker-
voorzieningen op hellende daken bijvoorbeeld 
mogen de functies van het dak niet nadelig 
beïnvloeden. Er moet onder andere rekening 
gehouden worden met de waterdichtheid, de 
luchtdichtheid en de warmteweerstand (koude-
bruggen) van het dak. Een ander groot voordeel 
is de samenhang met de Europese regelgeving, 

de nationale regelgeving en de productcertificaten. Dat is 
bepaald niet eenvoudig en geeft gelijk de meerwaarde aan 
van een URL.

Duidelijkheid verschaffen dus. Het doel van valveiligheids-
voorzieningen is veilig werken mogelijk maken. Dat kan op 
vele manieren en is aan regels gebonden. De voorzienin-
gen en de regels op dit gebied zijn verzameld en in kaart 
gebracht. Wanneer welke voorziening te gebruiken, wat heeft 
voorkeur, wat is wet, wat is mogelijk? Hier is een overzicht van 
gemaakt en deze is vergeleken met de ontwikkelingen in het 
buitenland. Tot zover is alles leerzaam en helder. Hoe veilig 
te werken op hellende daken en op welke wijze dat moet 
worden gerealiseerd, is in duidelijke overzichten uitgewerkt. 
Een mooi resultaat. Onduidelijkheid heerst nog op het vlak 
van bevestiging van gebouwgebonden ankervoorzieningen 
aan een dak. 

DE BEVESTIGING 
Veiligheidsvoorzieningen die aan een gebouw worden 
aangebracht en daaraan verbonden blijven zijn gebouwge-
bonden voorzieningen. De term ‘gebouwgebonden’ is voor 
het eerst gebruikt in het Bouwbesluit 2012. Gedacht moet 
worden aan klimladders, hekwerken en ook ankervoorzienin-
gen om personen te zekeren tegen vallen. De bevestiging 
van de voorziening aan het gebouw moet voldoen aan de 
Europese regels voor bevestiging, de Eurocodes. 

Als iets bevestigd moet worden, dan moet bekend zijn 
welke kracht er op uitgeoefend gaat worden. Je kunt dan 
uitrekenen (of in tabellen opzoeken) hoe sterk de schroef of 
bout moet zijn en ook hoe sterk de muur of het dak moet 
zijn. De rekenregels zijn opgesteld na uitvoerig onderzoek 
aan materialen en bevestigingen. In die rekenregels zijn ook 
veiligheidsfactoren opgenomen. Een goed voorbeeld is de 
bevestiging met pluggen in beton. Deze rekenregels voor 
bevestigen op deze wijze hebben een grote veiligheidsfactor 
omdat de kwaliteit van de boor, de wijze van boren, de kwa-
liteit van het beton en de bevestiger allemaal grote invloed 
hebben op het eindresultaat. 

VAN ANKERVOORZIENINGEN IS ONVOLDOENDE 
 DUIDELIJK WELKE KRACHT OVERGEBRACHT WORDT 
OP WELK BEVESTIGINGSPUNT!
Een ankervoorziening heeft als doel één of meerdere perso-
nen te zekeren tegen vallen. Het anker is de plaats waar de 
persoon (of personen) aanhaakt met zijn uitrusting. Dat is 
altijd een gesloten oog. Dat ankeroog kan bewegend zijn, 
 zoals bij een kabel of rail, maar het kan ook een vast punt zijn.  
In het geval dat een persoon valt, komt er een kracht op het 
ankeroog. Die kracht is gedefinieerd en mag nooit groter zijn 
dan de kracht die een persoon fysiek aan kan. Die kracht 
mag dus niet veel hoger zijn dan ca 3 KN. Personen die 
werken met valbeveiliging moeten daarom geïnstrueerd zijn, 
beschikken over de juiste uitrusting en deze op een juiste 

Op initiatief van de vereniging Het Hellende Dak (HHD),  
in de persoon van John Kouwenberg, is met SKG-IKOB in 2014 
een College van Deskundigen (CvD) ingesteld. Deze heeft tot 
doel te komen tot een Beoordelingsrichtlijn (BRL) veilig werken 
op hellende daken. Naar bevinden van HHD was (en is) er op 
dit gebied een grote behoefte aan meer duidelijkheid over 
hoe daken in te richten voor veilig onderhoud. In het CvD zijn 
de belanghebbenden van de Richtlijn vertegenwoordigd,  
te weten gebruikers, gebouweigenaren en leveranciers.  
Al snel bleek dat er bij SGS INTRON nog een CvD actief bezig 
was met dit onderwerp. Ook deze CvD werkt nog altijd aan 
een document. Veiligheid voor hellende daken werd daarop 
uitgewerkt in een Uitvoeringsrichtlijn (URL) die valt onder de 
bestaande BRL 1513 ‘Dakdekken Hellende Daken’.

Doel van de URL is om uitvoerende bedrijven die valveilig-
heidsvoorzieningen aanbrengen de mogelijkheid te geven 
de aangebrachte voorzieningen aantoonbaar te laten 
voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden. 
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daarom dat HHD hier duidelijkheid eist: het grootste risico 
ligt nu bij de dakdekker. Voor alle duidelijkheid: nog nooit is 
iemand met ankervoorziening en al gevallen. 

Als je een constructeur de krachten die uit de EN 795 of de 
EN 16415 norm voortkomen voorlegt, dan leidt dat tot een 
dusdanig zware wijze van bevestigen van de ankervoor-
ziening, dat die praktisch uitsluitend met staalconstructies 
uitvoerbaar is, maar niet met lichte houtconstructies. En als  
de constructeur dat uitrekent, dan tekent die voor de 
 berekening, niet voor de voorziening of de werking ervan.  
Die normen zijn dus niet geschikt als grondslag voor con-
structieve berekeningen. 

EN WAT TE DOEN MET BESTAANDE 
 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Hellende daken worden al tientallen jaren voorzien van (ge-
certificeerde) dakhaken. Het bedrijf dat de haken gebruikt, is 
aansprakelijk voor zijn mensen en moet zich ervan vergewis-
sen dat wanneer voorzieningen gebruikt moeten worden, 
deze ook veilig zijn. Dit punt komt in de URL eveneens aan de 
orde: hoe toon je aan dat bestaande veiligheidsvoorzienin-
gen voldoen aan de eisen? En doe je dat naar de nieuwe 
eisen? En wie neemt dan de aansprakelijkheid voor keuring? 
En ook hier weer de vraag: met welke krachten moet je reke-
nen en rekening houden?

CONCLUSIE 
De laatste punten van uitwerking hebben dus betrekking  
op de bevestiging van veiligheidsvoorzieningen en dan  
met name de krachten waarmee gerekend moet worden.  
Er is grote behoefte aan duidelijkheid op dit punt en hopelijk 
duurt dat niet lang meer. ■

manier gebruiken. Het ankeroog 
maakt deel uit van een samenstel 
dat een dempende werking kan 
hebben, paaltjes die omklappen of  
vervormen bijvoorbeeld. Dat samen- 
stel kan ook een vergrote kracht 
tot gevolg hebben. Kabelsyste-
men, bijvoorbeeld, oefenen op de 
hoek- en tussenpunten veel grotere 
krachten uit dan de kracht die op 
het ankeroog wordt uitgeoefend. 
Daarom wordt gesproken van 
ankervoorzieningen: een samenstel 
van onderdelen, waaronder de 
bevestiging en het ankeroog. 

Ankervoorzieningen moeten aan 
Europese regels voldoen (EN 795). 
Zoals bekend vallen gebouwge-
bonden ankervoorzieningen sinds 
2015 niet meer onder de EN 795. 
EN 795 valt onder de richtlijnen van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. Onder die richtlijnen vallen ook normen 
voor bouwhelmen, vallijnen, harnas, schokdempers etc. 
Gebouwgebonden ankervoorzieningen moeten gaan vallen 
onder de bouwrichtlijnen. Ze zijn momenteel, met uitzonde-
ring van dakhaken, niet te certificeren en mogen ook niet 
als zodanig worden aangeboden. Voor hellende daken zijn 
er al lang twee normen die wel vallen onder de bouwrichtlij-
nen, die dan ook betrekking hebben op gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen, namelijk EN 516 voor betreding en 
looppaden en EN 517 voor dakhaken. Die producten moeten 
dan ook CE gecertificeerd zijn.

AANBRENGEN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN  
EN AANSPRAKELIJKHEID
Om te voldoen aan de krachten van de EN 795, worden 
ankervoorzieningen getest door een Notified Body: statisch 
tot 12 KN en dynamisch met een valgewicht. Deze krachten 
zijn opgesteld in samenhang met de normen voor harnas, 
schokdemper en vallijnen en met allemaal veiligheidsfac-
toren omgeven. Wanneer het meerdere personen betreft, 
dan kan ook getest worden naar de ontwerpnorm EN 16415 
tot wel 15 KN. De gehele ankervoorziening wordt getest, de 
fabrikant geeft aan op welke wijze en op welke ondergrond. 
Er zijn vele fabrikanten met meerdere systemen, geen van 
allen geeft de kracht aan op de bevestigingsmiddelen of de 
kracht per bevestigingspunt. Wanneer nu een persoon valt, 
en het betreft een ankervoorziening die getest is naar EN 795 
of EN 16415, dan is in het uitzonderlijke geval waarin de an-
kervoorziening het begeeft, de fabrikant moeilijk aansprake-
lijk te stellen! De bevestigingswijze is dan wel voorgeschreven 
door de fabrikant, maar de controle op de bevestigingswijze 
in de praktijk kan niet gedaan worden. Het probleem ligt in 
dat geval bij de leverancier van de ankervoorziening:  
de partij die het ding heeft aangeboden en aangebracht.  
In de praktijk is dat het dakdekkersbedrijf. Het was ook 
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Juist nu het bewustzijn van de bouw ten aanzien van het isoleren van 

 gebouwen enorm is gegroeid, kampt de isolatiesector met een groot 

 probleem: door een samenloop van omstandigheden is er een enorme 

schaarste ontstaan in MDI, een belangrijke grondstof van PIR/PUR-isolatie.  

De gevolgen hiervan zijn aanzienlijke prijsstijgingen en een schaarste  

van de PIR/PUR isolatieplaten.

Schaarste grondstof PIR/PUR leidt tot prijsstijgingen

ISOLATIE

Voor de huidige schaarste is een aantal oorzaken aan te 
wijzen. Eind 2016 vond een reeks incidenten plaats met een 
significante reductie van MDI tot gevolg:

•  Explosie en brand op de site Ludwigshafen van BASF  
(3 doden en 30 gewonden);

•  Chemisch incident bij Wanhau (4 doden, 4 gewonden);
•  Tijdelijke shutdown bij Huntsman (reden onbekend);
•  De toenemende vraag naar grondstoffen wereldwijd 

 overstijgt het aanbod;
•  De bouw van twee grote bijkomende MDI-fabrieken van 

BASF en Dow Chemical heeft grote vertraging opgelopen. 

Het is dus een samenloop van omstandigheden. Want niet 
alleen zijn enkele fabrieken uitgevallen, daarnaast heeft 
de bouw van twee nieuwe megafabrieken grote vertraging 
opgelopen. Het gaat om een productie-eenheid van BASF 
in het Duitse Ludwigshafen en één van de combinatie Dow/
Saudi Aramco in Saudi-Arabië. Momenteel is nog niet te voor-
spellen wanneer de twee fabrieken gaan produceren.  

Door deze samenloop van omstandigheden is krapte ont-
staan, omdat tegelijk de vraag wereldwijd blijft groeien.  
De meeste fabrikanten konden zich nog wel bevoorraden, 
maar veel overschot is er niet meer.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?
De schaarste heeft als logisch economisch gevolg dat er 
een enorme opwaartse druk is gekomen op de prijs van MDI. 
Dat stelt de fabrikanten voor de volgende keuze:

•  Moeten we de fabrieken stilleggen tot de prijzen weer dalen?
•  Blijven we grondstoffen (tegen de hogere prijzen) aankopen?

De eerste optie heeft tot gevolg dat bouwwerkzaamheden 
moeten worden stilgelegd. De tweede optie heeft een sterk 
stijgende prijs tot gevolg.

Fabrikanten die blijven produceren, zijn dus genoodzaakt 
de prijsstijgingen per direct door te rekenen aan de klant. 
Veel leveranciers van isolatieplaten rekenden al per 1 april 
2017 een prijsstijging van gemiddeld 7 à 8% door, maar snel 
daarna waren verdere prijsstijgingen nodig, met als gevolg 
een prijsstijging van gemiddeld 25% in een tijdsbestek van 
slechts twee maanden. 

Een minderheid van de fabrikanten kiest ervoor om een pro-
ductiestop in te lassen, wat gemiddeld een vertraging van 
meer dan 10 dagen in de levering tot gevolg heeft. Dit kan 
tot gevolg hebben dat bouwprojecten vertraging oplopen.

Andere isolatiematerialen, die niet te 
kampen hebben met deze schaar-
ste aan grondstoffen, zullen deze 
prijsstijgingen wellicht een beetje 
volgen. Zeker is in ieder geval dat de 
vraag naar deze andere materialen 

zal stijgen ten koste van PIR/PUR, met de nodige wijzigingen 
in de opbouw en constructie tot gevolg.

WAT KAN DE AANNEMER DOEN?
Fabrikanten en leveranciers rekenen de prijsstijgingen logi-
scherwijs door aan de aannemers. Deze kunnen de prijs-
stijgingen op hun beurt lang niet altijd doorrekenen omdat 
in veel gevallen de prijzen al lang van tevoren zijn vastge-
legd. Voor toekomstige overeenkomsten zou de aannemer 
 veiligheidshalve wellicht kunnen werken met dagprijzen.  
Ook zou verwezen kunnen worden naar de uitzonderlijke situ-
atie, die voor de aannemers een overmachtsituatie betekent. 
Op basis hiervan zouden nieuwe voorwaarden afgesproken 
kunnen worden. Branchevereniging VEBIDAK heeft inmid-
dels een persbericht doen uitgaan waarin ze haar leden 
adviseert onder meer de offertes aan te passen aan de 
ontstane situatie en in overleg te treden met (potentiële) 
opdrachtgevers bij wie offertes uitstaan met vaste prijzen en 
nog lopende geldigheidstermijnen.

Men doet er verstandig aan bestellingen zo snel mogelijk te  
plaatsen, want de levertijden kunnen oplopen tot 4 à 5 weken 
en langer. Noch de fabrikanten, noch de isolatieleveran- 
ciers durven nog beloftes te doen over de levertermijn of  
het prijsverloop. ■

Algemeen is inmiddels wel bekend dat isoleren 
de essentiële eerste stap is om tot een energie-
zuinig gebouw te komen. Door een gebouw op 
de juiste manier te isoleren, bespaart men niet 
enkel op de energiekosten, maar ook wordt hier-
door het comfort van de gebruiker aanzienlijk 
verbeterd. Isolatieproducten op basis van polyu-
rethaan (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) hebben 
een hoge isolerende waarde en zijn vergeleken 
bij de meer traditionele materialen beperkter in 
dikte. Bovendien kunnen ze goed tegen vocht. 
Het marktaandeel van deze materialen is dan 
ook aanzienlijk. 

De producten worden geproduceerd op basis 
van olie en hergebruikte (bio)grondstoffen. 
 Momenteel is hier grote schaarste in ontstaan, met de 
 nodige prijsstijgingen en andere problemen tot gevolg. 

WAT IS ER AAN DE HAND?
PIR en PUR zijn kunststofschuimen die geproduceerd worden 
op basis van o.a. drie hoofdcomponenten:

•  Methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI).  
Dit is het hoofdbestanddeel.

• Polyol (monomeer, petroleum based)
• Pentaan (blaasmiddel)

De schaarste is ontstaan in de productie van MDI.  
De wereldspelers in de productie van MDI zijn:

•  COVESTRO (Duitsland)
•  Wanhau Chemical Group (China)
•  BASF (Duitsland)
•  Dow Chemical (Verenigde Staten)
•  Huntsman (Verenigde Staten)
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Onlangs werd een nieuw type 

 loodvervanger op de markt geïntrodu-

ceerd: Leadax. Het materiaal gedraagt 

zich hetzelfde als lood en kan op de-

zelfde ambachtelijke manier worden 

 verwerkt, maar het heeft ten opzichte 

van lood een aantal opvallende an-

dere  eigenschappen. Een gesprek met 

 Robbert Engelen van de producent.

Loodvervanger met dezelfde eigenschappen als lood

PRODUCTNIEUWS

Allereerst was het daarom belangrijk de juiste grondstof  
te vinden. Deze werd gevonden in de kunststof  
polyvinylbutyral (PVB). Dit materiaal wordt veelal gebruikt  
in gelaagd glas, zoals in autoruiten, omdat het zowel zeer 
sterk als (wanneer het wordt samengeperst) transparant is. 

PVB bleek een zeer geschikte basisgrondstof om een lood-
vervanger van te ontwikkelen. Vele soorten compounds zijn 
onderzocht en gemodificeerd om tot het gewenste resultaat 
te komen. De eigenschappen van het materiaal in com-
binatie met aluminium strekmetaal lijken op die van lood. 
Daardoor is het materiaal goed te verstrekken en blijft het net 
als lood in de gewenste vorm. Men kan het eenvoudigweg 
bewerken met de bijbehorende gereedschappen, die zeer 
vergelijkbaar zijn met die voor de toepassing van lood. 

CIRCULAIR PRODUCT
Het product beschikt bovendien over 
dezelfde waterdichte eigenschappen 
als lood en het is UV resistent. De kleur 
en uitstraling van het product is vrijwel 
identiek aan die van lood. Volgens de 
leverancier gaat het product net zo 
lang mee als het gebouw. Dit is één 
van de eigenschappen waar het pro-
duct door Kiwa uitgebreid op is getest. 
Na het verstrijken van de levensduur 
kan het volledig worden gerecycled in 
een volwaardig nieuw product. 

Naast de gunstige technische eigen-
schappen, levert het product volgens 
Engelen ook een verbetering voor  
de arbeidsomstandigheden op:  
“Het product is immers beduidend 
lichter dan lood en het is in lange 
lengtes leverbaar. Daarmee is het 
eenvoudiger en sneller naar het dak 
te verplaatsen, waar vervolgens ook 
een duidelijke tijdwinst kan worden 
gerealiseerd in de verwerking. Doordat 
het product is vervaardigd uit residu 
dat overblijft bij de productie van 
gelaagd glas, draagt het bij aan de 
circulaire economie. Naast loodgrijs is 
er een zwarte en zelfs een koperkleu-
rige variant leverbaar.”

DISTRIBUTIE
De producent heeft ervoor gekozen het product via de 
Nederlandse distributeur VisscherHolland Bouw op de markt 
te brengen. Leadax is inmiddels verkrijgbaar bij de bouw- en 
dakmaterialengroothandel. Engelen: “Onze partner kent 
de markt goed, heeft een uitgebreid distributienetwerk en 
beschikt over veel expertise. We bekijken momenteel de 
mogelijkheden voor een verdere uitbreiding van ons dealer-
netwerk. Ook internationaal zijn er naar onze mening kansen. 
Daarom zijn we ook actief in diverse andere Europese 
landen (o.a. België, Groot-Brittannië en Denemarken) en 
hebben we plannen om in meer landen actief te worden.”

Engelen spreekt van ‘een nieuwe generatie loodvervangers’ 
en het product geeft ook wel aanleiding om er in deze ter-
men over te spreken. Hij heeft dan ook hoge verwachtingen 
van het product. De reacties sinds de introductie, tijdens de 
afgelopen Bouwbeurs, zijn volgens Engelen zeer positief en 
de toepassing van het materiaal in de bouw begint dan ook 
al een vlucht te nemen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Lood is in de bouw een veelgebruikt 
product om een fraaie en waterdichte 
afwerking van bijvoorbeeld een overgang 
tussen een dakkapel en het dakvlak te 
bewerkstelligen. De redenen om op het dak 
loodvervangers toe te passen zijn bijvoor-
beeld het voorkomen van loodstrepen en 
overwegingen op het gebied van milieu en 
arbeidsomstandigheden. Om die redenen 
zijn al langere tijd loodvervangende produc-
ten beschikbaar. Deze producten zijn vervaar-
digd op basis van kunststof, veelal EPDM of 
butyl. Hoewel deze producten niet de nadelen 
van lood hebben, hebben deze in veel geval-
len ook niet alle voordelen van lood. Denk 

daarbij aan de stugheid (vormvastheid) van het 
materiaal en de robuustheid (lange levensduur). 

AUTORUITEN
Engelen vertelt dat het bedrijf een jarenlang ontwikkeltraject 
heeft afgelegd om tot een product te komen dat wel de 
voordelen van lood heeft, maar niet de nadelen Men wilde 
een flexibel en betaalbaar product ontwikkelen dat gemak-
kelijk te verwerken is en dat goed is voor mens en milieu. 

" PVB BLEEK EEN ZEER GESCHIKTE 
 BASISGRONDSTOF OM EEN LOOD- 
VERVANGER VAN TE ONTWIKKELEN"

" NAAST DE GUNSTIGE TECHNISCHE  
EIGENSCHAPPEN, LEVERT HET PRODUCT  
EEN VERBETERING VOOR DE  
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN OP"

" HET PRODUCT DRAAGT BIJ AAN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE"

In het midden de gemodificeerde PVB-korrels waarvan Leadax gemaakt is, afkomstig uit de folie die achter-

blijft bij de productie van autoruiten. Rondom de verschillende kleuren waarin het product leverbaar is.
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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 gevolgen voor de aannemers en onderaannemers.

Wat betekent de verbeterde 
kwaliteitsborging voor 
de (onder)aannemer?

WET KWALITEITSBORGING

Wat gaat er veranderen? De kwaliteitsborger is niet alle 
dagen op de bouw aanwezig. Sterker nog, hij gaat af op wat 
hij bij een aannemer aantreft. Dit zal herleidbaar, prestatie-
gericht en up-to-date moeten zijn. Registratie tijdens de 
bouw zal gaan toenemen. Op de risicovolle punten en op 
de zogenaamde ‘buitencontrolepunten’ zal helder uit de 
stukken moeten blijken dat wordt voldaan. Niet het moment 
van bouwaanvraag is maatgevend, maar het toetsmoment 
tijdens oplevering.

RELATIE AANNEMER EN OPDRACHTGEVER
Inhoudelijk veranderen er door het nieuwe stelsel behoorlijk 
wat zaken voor de aannemers in relatie tot de opdrachtge-
vers. Dit heeft ook consequenties voor de relatie aannemer/
onderaannemer. Hieronder volgt een overzicht van de 
 belangrijkste veranderingen, zonder de intentie om volledig 
te zijn. Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

• As built dossier
• Verzwaarde aansprakelijkheid
• Omgekeerde bewijslast
• Waarschuwingsplicht
• Informatieplicht
• Opschortrecht

As built dossier
De opdrachtgever zal straks moeten kunnen aantonen hoe 
het gebouw voldoet aan de wettelijke en contractuele eisen. 
De bewijslast hiervoor moet uit de uitgevoerde werkzaam-
heden volgen. Daarmee is de aannemer de gewezen partij 

om de bewijslast te verzamelen en te bundelen in een 
zogenaamd ‘as built’ dossier. Hierin komen onder andere de 
bewijzen voor het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, 
maar ook constateringen die tijdens het project zijn gedaan. 
Dit dossier is verplicht bij oplevering, zonder dit naslagwerk is 
gereedmelding door de opdrachtgever niet mogelijk. In dit 
dossier moeten dus bijvoorbeeld ook gegevens zijn opge-
nomen die het bewijs vormen dat een geleverd dak aan  
de gestelde eisen voldoet. 

Verzwaarde aansprakelijkheid
Met de invoering van de nieuwe wet verandert ook de aan-
sprakelijkheid van de aannemer. De wet stelt: “Bij aanneming 
van bouwwerken is de aannemer aansprakelijk voor ge-
breken die bij oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij 
deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen”.
Hier staat heel duidelijk dat de aannemer na oplevering ver-
antwoordelijk is voor alle gebreken die hem toe te rekenen 
zijn en niet zijn vastgelegd middels een proces-verbaal van 
oplevering. Dus ook nadat het bouwwerk is opgeleverd met 
een door de opdrachtgever getekend document. Let wel:  
dit betreft de consument als opdrachtgever (de “niet profes-
sionele” opdrachtgever). In alle andere gevallen mag er 
contractueel een andere verdeling van de verantwoordelijk-
heid worden afgesproken. 

Omgekeerde bewijslast
De genoemde verzwaring van aansprakelijkheid wordt in de 
nieuwe wet nog verder aangezet door eraan toe te voegen 
dat de bewijslast omgekeerd wordt. Een aannemer kan nu 
nog in het midden laten wie er verantwoordelijk is voor een 
gebrek. De opdrachtgever moet dan bewijs leveren dat de 
aannemer de fout heeft veroorzaakt. In de nieuwe situatie 
gaat de wet ervan uit dat de aannemer de klacht heeft 
veroorzaakt, tenzij deze aannemelijk kan maken dat dit niet 
het geval is. Een opdrachtgever kan dus gemakkelijker een 
klacht onder de aandacht brengen. 

Waarschuwingsplicht aangescherpt
Indien de aannemer onjuistheden aantreft in de opdracht 
(die hij redelijkerwijs behoort te kennen of kent) moet hij  
in het huidige stelsel de opdrachtgever waarschuwen.  
De nieuwe wet is aangevuld met de regel dat deze melding 
schriftelijk en ondubbelzinnig moet zijn. In het kort betekent 
dit dus dat er een duidelijk omschreven brief of e-mail  
naar de opdrachtgever moet als melding. Mondeling  
geldt niet meer.

Informatieplicht
Bij ingang van de nieuwe wet geldt ook een nieuw soort 
informatieplicht. Voor elk project zal de aannemende partij 
vooraf kenbaar moeten maken of en hoe de aannemer zich-
zelf heeft verzekerd tegen risico’s die tijdens het bouwen op 
kunnen treden. Hier gaat het om risico’s als betalingsachter-
standen of faillissement. Verzekeren is niet verplicht, melden 
dat de aannemer niet is verzekerd volstaat ook.

Opschortrecht verandert
Niet onbelangrijk om notie van te nemen: het opschortrecht 
vanuit de opdrachtgever gaat ook veranderen. Nu heeft 
een particuliere opdrachtgever het recht om maximaal 
5% van de aanneemsom in een depot van een notaris te 
storten en te gebruiken als een soort extra verzekering om 
oplevergebreken op te lossen. In het huidige stelsel valt deze 
5% automatisch vrij, drie maanden na oplevering, tenzij de 
opdrachtgever aangeeft gebruik te willen maken van zijn 
opschortingsrecht. In de nieuwe situatie mag de notaris 

het geld pas vrijgeven nadat de aannemer aan kan tonen 
dat hij de opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld 
om gebruik te maken van dit opschortingsrecht. Zo kan de 
termijn niet ongemerkt verstrijken voor de consument.

Relatie aannemer en onderaannemer
Wat niet zal veranderen, is dat een hoofdaannemer bepaal-
de werkzaamheden kan uitbesteden aan onderaannemers. 
Gezien de voorgaande verzwaringen van aansprakelijkheid 
en omgekeerde bewijslast is de verwachting dat onderaan-
nemers sneller aansprakelijk gesteld gaan worden voor 
geconstateerde fouten tijdens de bouw en na oplevering. 
Zorg er dus als onderaannemer voor dat het geleverde werk 
aantoonbaar voldoet aan de eisen en leg dit ook goed vast. 
Niet alleen helpt dit de hoofdaannemer met het vullen van 
het ‘as built’-dossier, maar het zorgt er ook voor dat de onder-
aannemer straks sterker staat als er problemen optreden. ■

Jelle Veurman, Nieman Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) is onder-
tussen aangenomen door de Tweede Kamer. Nu buigt  
de Eerste Kamer zich over de wet. De officiële plandatum  
van ingang is 1 januari 2018. Wat betekent dit voor de aan-
nemers en onderaannemers?

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 erop toezien dat het bouwwerk daad-
werkelijk aan de eisen voldoet. 

WIJZIGINGEN VOOR DE (ONDER)AANNEMERS
De aannemer is straks verantwoordelijk voor het al dan niet 
in gebruik kunnen nemen van het gerealiseerde gebouw. 
Dat kan op het moment dat onomstotelijk vast staat dat het 
gebouw aan alle eisen voldoet. Niet de bouwvergunning is 
maatgevend meer, maar de handtekening van de erkende 
kwaliteitsborger die verklaart dat de bouwer zijn werk goed 
heeft gedaan. En dat kan deze borger alleen doen als aan-
toonbaar blijkt dat dat ook zo is. 
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De positieve effecten van begroeide 

 daken op mens en milieu zijn steeds 

 beter bekend. Maar zonder economi-

sche meerwaarde zal de grootschalige 

toepassing van dit type daken niet van 

de grond komen. In het kader van 

 de Green Deal Groene Daken en  

de  hieruit voortvloeiende projecten  

rond  begroeide daken zijn factsheets 

opgesteld waarmee de economische 

waarde van begroeide daken  

in kaart worden gebracht.

De waarde van begroeide daken
SPECIAL BEGROEIDE DAKEN

Vanuit het samenwerkingsverband De Groene Agenda wor-
den nieuwe verdienmodellen rondom dakbegroeiing ontwik-
keld om zodoende de toepassing van groene daken op te 
schalen. De verdienmodellen zijn met name interessant voor 
VvE’s, wooncorporaties, bedrijven, winkels en overheden. 

THEMA’S
In de Green Deal Groene Daken zijn zeven manieren geformu-
leerd waarop de toepassing van begroeide daken kan 
worden gestimuleerd. Deze manieren hangen weer samen 
met de specifieke eigenschappen van deze daken. Deze zijn 
in verschillende thema’s onder te brengen. In dit artikel  
wordt de (economische) waarde van begroeide daken 
besproken aan de hand van deze thema’s.

GEZONDHEID
Een groene omgeving is prettig en ontspannend. Vastgesteld 
is dat leerlingen die uitkijken op groen beter leren en dat 
zieken die uitkijken op groen beter herstellen. De verlaging 
van hoge temperaturen in de zomer, de schonere lucht en 
geluidsdemping zijn eveneens goed voor de gezondheid. 
Groen heeft een direct effect op het welzijn van de mens. Dit 
wordt waargenomen als sierwaarde, geur, de verandering 
van de seizoenen en het dierenleven (biodiversiteit) dat door 
het groen wordt aangetrokken. In verschillende onderzoe-
ken wordt groen positief belicht in relatie met bijvoorbeeld 
depressiviteit, stress, hart- en vaatziekten, ADHD, etc. 

VASTGOEDWAARDE
Groen verhoogt dan ook de waarde van onroerend goed. 
Dit geldt voor de omgeving van het gebouw, maar ook voor 
het gebouw zelf. Met een begroeid dak wordt waarde aan 
het gebouw toegevoegd. Overigens is de isolerende waarde 
van een begroeid dak te verwaarlozen. Zie voor de onder-
bouwing hiervan het artikel ‘Begroeide daken isoleren niet’  
in Roofs februari 2016. Wel kun je, volgens een studie van  
TU Eindhoven, spreken van een koelend vermogen, met 
name in de zomer. Ook heeft de beplanting op het dak een 
koelend effect op het dakoppervlak. Om deze reden hebben 
ze een gunstig effect op de opbrengst van zonnepanelen, 
met name bij hogere temperaturen.

WATERHUISHOUDING
Begroeide daken houden neerslag vast, wat betekent dat 
niet de volledige hoeveelheid neerslag via het rioolsysteem 
hoeft te worden afgevoerd. Hoeveel water de begroeide 
 daken vasthouden, hangt af van het type begroeiing, 
de substraatdikte en de eventuele toepassing van een 
drainage laag. Vastgesteld kan worden dat begroeide daken 
op met name grote gebouwen zoals fabriekshallen, zieken-
huizen en grote kantoren een bijdrage leveren aan het 
afvlakken van de neerslagpieken. In voorkomende gevallen 
kan het gebufferde water worden ingezet voor biologische 

DE GROENE STAD
IN DE GROENE STAD ZIJN DE VOLGENDE PARTIJEN VERENIGD:
•  LTO VAKGROEP BOMEN EN VASTE PLANTEN;
•  VHG, DE BRANCHEVERENIGING VOOR ONDERNEMERS  

IN HET GROEN;
•  ANTHOS, DE KONINKLIJKE HANDELSBOND VOOR  

BOOMKWEKERIJ- EN BOLPRODUCTEN.

WERKSPOREN GREEN DEAL GROENE DAKEN
BINNEN DE GREEN DEAL GROENE DAKEN WERKEN ZEVEN 
 WERKSPOREN AAN EEN MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIE  
NAAR GROENE DAKEN:
• DIFFERENTIATIE BELASTINGEN;
• GEBOUWLABELS;
• BIODIVERSITEIT;
• MINDSET;
• OMGEVINGSWET;
• INNOVATIE;
• VUISTREGELS EN MODELLEN
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 Bolproducten. Het samenwerkingsverband heeft zich tot doel 
gesteld om via voorlichting, het belichten van succesvolle 
praktijkvoorbeelden en het delen van nieuwe wetenschap-
pelijke inzichten ‘groener denken’ te stimuleren.

Een ander samenwerkingsverband is dat tussen de mini-
steries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu  
met een zevental steden en andere partners. Deze partijen  
gaan aan de slag om manieren te ontwikkelen om de waar-
den van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in geld  
uit te drukken. De partijen hebben hiertoe de Citydeal 
 ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ afgesloten.  
Deze Citydeal houdt in dat gemeenten, private partijen en 
kennisinstituten gebruikerservaringen en kennis gaan delen. 
Dit heeft tot doel om de beschikbare tools te verfijnen. 

Het gaat hier met name om de zogeheten TEEB-stadtool en 
de ANK. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity. Met de TEEB-stadtool kan de monetaire waarde 
van stedelijk groen en water worden bepaald. ANK staat voor 
Atlas Natuurlijk Kapitaal, op deze website wordt het natuurlijk 
kapitaal in Nederland in kaart gebracht. De Citydeal heeft 
tot doel deze instrumenten te verfijnen, te integreren en nog 
beter te laten aansluiten bij de uitvoeringspraktijk. In een 
recente studie werd onderstreept dat groen een wezenlijke 
factor in het stedelijk vestigingsklimaat is voor bewoners en 
bedrijven. De Citydeal moet er dan ook toe bijdragen dat 
groen en water in de nabije toekomst een grotere rol gaan 
spelen in de gemeentelijke besluitvorming. ■

reiniging van vrijkomend afvalwater in helofyterfilters. In de 
Green Deal Groene Daken wordt door de vertegenwoordi-
gers van de overheden de mogelijkheid onderzocht om hier 
economisch op in te spelen. Dit kan in de vorm van differen-
tiatie van belastingbedragen zoals kortingen op belasting  
bij aanwezigheid van een groen dak (Waterschapsbelasting, 
OZB en Rioolheffing). 

BIODIVERSITEIT
Een gevarieerde beplanting biedt diverse mogelijkheden om 
de biodiversiteit in de stad te stimuleren. Met name pollen- 
en nectarrijke bomen, struiken en planten zijn van belang 
voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook vogels en kleine 
zoogdieren gedijen beter in gevarieerd groen. Het dak kan 
hier een bijdrage aan leveren, met name in de verbinding 
van het dak met het maaiveld liggen kansen. Zie hiervoor 
ook het artikel ‘Wat is de biodiversiteit van begroeide daken?’ 
in Roofs november 2016. Kansen liggen in dit opzicht in de 
koppeling met bijvoorbeeld Nul-Op-de-Meter-woningen,  
die immers al gebouwd zijn met het oog op duurzaamheid. 
Onderzocht wordt momenteel hoe de meerwaarde van  
begroeide daken voor gebouwen beter is te waarderen in  
de gangbare gebouwlabels zoals BREEAM en GPR. 

INITIATIEVEN
Diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn aan  
de slag gegaan om enerzijds deze waarden uit te dragen  
en anderzijds de toepassing van dit type daken concreet 
handen en voeten te geven. Zo is De Groene Stad een 
samenwer kingsverband tussen LTO (Vakgroep Bomen  
en Vaste Planten), branchevereniging VHG en Anthos,  
de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en 
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Leven
DAKEN

op

meervoudig ruimtegebruik

Hét kennisplatform voor een gegarandeerde 

en duur zame  totaaloplossing van isolatie, 

dakbedekking tot aan met de  dakinrichting. 

Voor meer  informatie verwijzen wij u graag 

naar onze website.

www.levenopdaken.nl

Leefdaken ter verbetering 
van woon- en werkklimaat
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TUSSENKOP

In Zuid-Europa wordt volop geleefd op daken. Ook in Nederland is deze 

 beweging de laatste jaren in opkomst. Met name in steden worden daken  

en dakterrassen van woningen en appartementencomplexen gebruikt  

als leefomgeving. Dus een extra tuin of buitenruimte bovenop de woning,  

als verlengstuk van de leefruimte. Juist voor de dakverwerker een interessante 

ontwikkeling: een leefomgeving creëren als aanvulling op het dakwerk.

Verlengstuk van de leefruimte

Als dakverwerker komt u regelmatig bij mensen die het 
dak van hun aanbouw of tuinhuis willen laten bedekken of 
vervangen. Maar wist u dat ook deze daken prima kunnen 
worden omgetoverd tot een levendig dak? Binnen het alles-
in-één-concept van Royal Roofing Materials dak & bouw zijn 
alle elementen aanwezig om een dakterras en/of groendak 
aan te leggen. 

LUXE DAKTERRAS
Juist omdat daken vaker als leefdaken worden benut, 
ontstaat er steeds meer vraag naar luxere tegels. Voorheen 
waren de tegels die op het dak werden toegepast voorna-
melijk betonnen exemplaren. Nu zijn de keramische tegels 
met een luxe uitstraling erg in trek. En dat zorgt voor een 
mooi afgewerkt dakterras. 

Om het u als dakdekker makkelijk te maken, biedt Royal Roo-
fing Materials dak & bouw een keuze uit diverse tegeldragers. 
Met de tegeldragers kunnen vloeren worden opgehoogd 
en oneffenheden in het dakoppervlak eenvoudig worden 
weggewerkt. 

DUURZAAM GROEN DAKTERRAS
Een extra mogelijkheid is om naast tegels ook beplanting te 
gebruiken. Een groen sedumdak biedt namelijk volop voor-
delen, zoals geluidsisolatie, een isolerende werking tegen hit-
te in de zomer en het bindt fijnstof. Bovendien levert het een 
positieve bijdrage aan de waterhuishouding van regenwater. 
Een levendig groen dakterras is eenvoudig te realiseren met 
de Royal groendaksystemen. Er is keuze uit diverse systemen, 
elk met hun eigen kenmerken en voordelen.

Diverse gemeenten verstrekken subsidie op groendaken van-
wege het duurzame karakter en waterhuishouding van een 
groendak. Dat maakt de keuze voor een groendak natuurlijk 
aantrekkelijk!

Een groendak in een handomdraai
 

met de Royal Sedum Cassette

www.royalroofingmaterials.com

• Snelle en eenvoudige verwerking door  

cassette systeem

• Geschikt voor platte en hellende daken

• Gemakkelijk te verwijderen  

tijdens onderhoud

DAKTERRASSEN EN GROENDAKEN

GROENDAKEN ZIJN MAATWERK; LAAT U GERUST EENS ADVISEREN DOOR UW ROYAL 
ACCOUNTMANAGER! BEKIJK DE ROYAL WEBSITE: WWW.ROYALROOFINGMATERIALS.
COM VOOR MEER INFORMATIE EN UW DICHTSTBIJZIJNDE VERKOOPVESTIGING.



Roofs     3130     Roofs

De partners van de Green Deal Groene Daken werken nauw samen aan een 

praktische handreiking voor biodiversiteit op groene daken. Onderzoekers, 

overheden en markt ontwikkelen concrete handvatten om daken met een 

zo hoog mogelijk ecologische waarde te vergroenen. Het belang om groene 

daken multifunctioneel in te zetten voor waterberging, het verbeteren van  

de waterkwaliteit, maar ook het bieden van (verblijfs)mogelijkheden voor 

mensen, planten en dieren wordt in de samenwerking onderstreept.

Green Deal Groene Daken werkt aan ‘Handreiking voor biodiversiteit’

SPECIAL BEGROEIDE DAKEN

De voordelen van groene daken zijn velen ondertussen  
wel bekend. Groene daken houden o.a. hemelwater langer 
vast, brengen het terug in de atmosfeer en verlengen de 
levensduur van het dak. Bekend is ook dat groene daken 
van toegevoegde waarde zijn voor de lokale biodiversiteit. 
De mate van die meerwaarde hangt echter sterk af van de 
dakinrichting en de omgevingscondities. 

Om groene daken in Nederland een zet in de goede richting 
te geven, is in 2014 de Green Deal Groene Daken (GDGD) 
opgericht. GDGD is een samenwerkingsverband  
tussen gemeentes en waterschappen, het bedrijfsleven,  
verzekeraars, onderzoeksinstituten en de Rijksoverheid.  
Wilco van Heerewaarden, vestigingsmanager bij BTL Advies, 
vertelt: “Binnen de GDGD is het werkspoor Biodiversiteit bezig 
om groene daken een bijdrage te laten leveren aan natuur 
in de stad. Wij zijn het initiatief gestart om een handreiking 
op te stellen voor het realiseren van groene daken met een 
hoge meerwaarde voor biodiversiteit. De doelstelling van de 
handreiking is om initiatiefnemers en plantoetsers hiervoor 
concrete handvatten en kaders aan te reiken.”

WAT DOET BIODIVERSITEIT? WAT HOUDT HET IN?
“Naast de andere voordelen van een ‘regulier’ groendak, 
biedt een verhoogde biodiversiteit nog meer voordelen,” 
aldus Tom Zeegers, ecoloog bij BTL Advies. ”Zo zorgt biodiver-
siteit voor ecosysteemdiensten. Dit zijn diensten die worden 
geleverd aan de mens en gereguleerd worden door de 
natuur. Een voorbeeld is bestuiving door vlinders en bijen. 
Vlinders en bijen kunnen zich beter verspreiden via biodiver-
se groendaken en vinden daar ook hun voedsel. Door een 
betere verspreiding en een gezondere populatie van bijen, 
wordt de bestuiving van landbouwgewassen bevorderd.  
Zo zorgen zij indirect voor voedsel en een goede opbrengst 
waar iedereen van profiteert. Hier is dan ook sprake van een 
economisch belang. Er zijn ook soorten die insecten op het 
menu hebben staan die wij als vervelend ervaren. Zo eten 
lieveheersbeestjes graag bladluizen en zijn er heel wat vleer-
muizen en vogels die muggen eten.” 

Naast ecosysteemdiensten heeft een groendak nog meer 
voordelen. De belevingswaarde van groen is voor mensen 
belangrijk. Groen creëert niet alleen een visueel mooie om-
geving, maar ook een omgeving waarin men tot rust kan 
komen. Er is aangetoond dat groen een positief effect heeft 
op het herstel, de productiviteit, het stressniveau en het wel-
zijnsgevoel van mensen. Dit effect wordt versterkt als er een 
mooie vlinder langs vliegt of een vogel zijn melodie fluit.  
Dit zorgt voor een levendige en aangename omgeving. 

VOOR WELKE SOORTEN BIED JE RUIMTE MET EEN 
BIODIVERS DAK?
Maar is een sedumdak niet ook al biodivers? Zeegers:  
“Het klopt inderdaad dat een sedumdak voor sommige  

soorten al een meerwaarde biedt ten opzichte van een  
‘grijs’ dak. Echter, deze meerwaarde is zeer beperkt.  
Bovendien wordt met relatief beperkte inspanningen al snel 
veel meer bereikt.” 

De beperking van sedum is de relatief korte bloeiperiode, 
namelijk van juni tot en met augustus. Hierdoor is deze 
vegetatie in het voor- en najaar niet interessant voor insecten 
die afhankelijk zijn van nectarplanten (bloemen), zoals bijen 
en vlinders. Bovendien is de vegetatie monotoon qua struc-
tuur, waardoor bijvoorbeeld schuilmogelijkheden ontbreken. 
Insecten profiteren hierdoor nauwelijks van een sedumdak. 
Omdat groene daken zich veelal geïsoleerd boven de vaste 
grond bevinden, beperkt biodiversiteit zich tot soortgroepen 
die zich via de lucht kunnen verplaatsen. Dit zijn met name 
vogels en insecten. Zie het kader aan het einde van dit arti-
kel voor meer informatie. 

DE EFFECTIVITEIT VAN EEN BIODIVERS DAK
In Zwitserland is tijdens een studie op zeventien biodiverse 
groendaken een groot aantal spinnen en kevers gevonden, 
die worden beschouwd als bedreigd of zeldzaam. Op een 
groendak van meer dan 90 jaar zijn zelfs negen orchidee-
ensoorten gevonden en nog vele andere, bedreigde en 
zeldzame plantensoorten. In een studie in Engeland vond 
men een grote diversiteit aan insecten, waarvan 10% op de 
(voormalige) Rode Lijst staat of als nationaal zeldzaam wordt 
gezien. In Nederland vond Moerland (2011) op een biodivers 
dak een soortenaantal dat bijna viermaal zo groot was als 
op een extensief dak. Ook in Tiel zijn verschillen in insecten-
soorten gevonden, waarbij een biodivers dak (elf soorten) 
meer dan twee keer zoveel soorten herbergt als op een 
sedumdak (vijf soorten). Een diversiteit aan plantensoorten 
zorgt niet alleen voor betere omstandigheden voor dieren, 
maar beschermt ons ook tegen klimaatverandering, plagen 
en overwoekerende planten. 

DE OMGEVING
Het bereiken van biodiversiteit op groene daken is ook 
 afhankelijk van de ligging van het betreffende object.  
Een groendak, volledig geïsoleerd in bebouwd gebied,  
met weinig aangrenzende groenstructuren, is met name voor 
insecten lastig bereikbaar. Als er meerdere groene daken  
in de directe omgeving aanwezig zijn, of waardevolle boom-
structuren, dan vormt het dak onderdeel van een groen 
netwerk van zogenaamde stapstenen. De bereikbaarheid 
van een groendak is in deze situatie vele malen beter. 
 
Van Heerewaarden: “Zo worden versnipperde groenstructu-
ren met elkaar verbonden en het areaal waar veel diersoor-
ten van kunnen profiteren vergroot. Vandaar dat het dak niet 
als een op zichzelf staand leefgebied gezien moet worden, 
maar juist als een onderdeel van de bestaande of te rea-
liseren groenstructuur.”
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Dit betekent dat niet alle groene daken in een omge-
ving van een hoge ecologische kwaliteit kunnen of 
moeten zijn (bestaande uit complete ecosystemen). 
Daken met minder potentie voor een hoger biodiver-
siteitsgehalte dragen nog altijd bij aan de algehele 
biodiversiteit van een regio. Elke vierkante meter telt.

ALLE TIPS IN ÉÉN HANDREIKING
Zoals vermeld is binnen de Green Deal Groene Daken 
het initiatief genomen om een informatieve hand-
reiking op te stellen. De focus hiervan ligt op het 
bevorderen van biodiversiteit op groene daken. De 
handreiking wordt praktisch en toegankelijk geschre-
ven voor een brede doelgroep;  namelijk voor iedere 
initiatiefnemer van een groendak met biodiversiteit. 
Dit betekent dat de handreiking bruikbaar is voor 
particulieren, bedrijven, beleidsmedewerkers en 
plantoetsers van overheden en voor aannemers 
die groene daken realiseren. Met de handreiking 
als hulpmiddel kan een ieder maatwerk leveren in 
advies en uitvoering. Naar verwachting komt de 
handreiking eind 2017 beschikbaar via het netwerk 
van de Green Deal Groene Daken. ■
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BIODIVERSITEIT VAN DAKEN

VOGELS
DAKEN VORMEN VOOR VOGELS EEN VEILIGE PLEK OM TE 
BROEDEN, OMDAT DEZE GEBIEDEN VOOR VEEL ROOFDIEREN 
 (KATTEN, VOSSEN, MARTERS) SLECHT OF NIET TOEGANKELIJK 
ZIJN. OP GRIJZE DAKEN KOMEN VOGELS TOT BROEDEN DIE 
ZICH THUIS VOELEN IN PIONIERSSITUATIES, ZOALS MEEUWEN, 
STERNEN EN SCHOLEKSTERS. DOOR DAKEN  STRUCTUURRIJKER 
EN GEVARIEERDER IN TE RICHTEN, KUNNEN OOK ANDERE 
VOGELSOORTEN OP DEZE DAKEN BROEDEN, BIJVOORBEELD 
ZANGVOGELS. VOORWAARDE IS DAN WEL DAT ER VOLDOENDE 
BESCHUTTING VOOR HET NEST AANWEZIG IS. 

DAARNAAST KUNNEN DAKEN WORDEN INGERICHT ALS 
 VOEDSELGEBIED VOOR VOGELS. DEZE VOGELS HOEVEN DAN 
NIET PER SÉ OP DEZE DAKEN TE BROEDEN, MAAR WEL IN DE 
DIRECTE OMGEVING. DOOR INGERICHTE DAKEN WORDT HET 
VOEDSELGEBIED VERGROOT VOOR VOGELS. VOEDSEL VOOR 
VOGELS KAN BESTAAN UIT INSECTEN DIE WORDEN AANGE-
TROKKEN DOOR EEN BLOEMRIJKE VEGETATIE, ZADEN VAN 
PLANTEN EN BESSEN. 

VLINDERS
VOOR VLINDERS KUNNEN DE DAKEN GESCHIKTE VOEDSELGE-
BIEDEN VORMEN. VLINDERS ETEN NECTAR EN ZIJN DAARDOOR 
AFHANKELIJK VAN BLOEMRIJKE VEGETATIE. DAARNAAST HEB-
BEN OOK VLINDERS BESCHUTTING NODIG OM TE SCHUILEN 
MET SLECHT WEER. HIERVOOR ZIJN ZIJ AFHANKELIJK VAN 
HOGER OPGAANDE EN MEERJARIGE PLANTEN. 

ALS VOORTPLANTINGSGEBIED ZIJN DAKEN MINDER GESCHIKT, 
AANGEZIEN DE RUPSEN VAN VLINDERS PER SOORT AFHANKE-
LIJK ZIJN VAN SPECIFIEKE WAARDPLANTEN. DIT BETEKENT  
NIET DAT HET CREËREN VAN VOORTPLANTINGSGEBIED ON-
MOGELIJK IS, MAAR ZEKER NIET GEMAKKELIJK. NET ALS BIJ 
 VOGELS GELDT DAT DAKEN EEN AANVULLING KUNNEN VOR-
MEN OP HET LEEFGEBIED VAN VLINDERS IN DE OMGEVING.  
DOOR DAKEN WORDT HET VOEDSELNETWERK UITGEBREID EN 
KRIJGEN VLINDERS DE KANS OM HET BEBOUWDE GEBIED TE 
DOORKRUISEN EN NIEUWE GEBIEDEN TE BEREIKEN. 

(WILDE) BIJEN
ZOWEL HONINGBIJEN ALS WILDE BIJEN ZIJN VERANTWOOR-
DELIJK VOOR DE BESTUIVING VAN GECULTIVEERDE PLANTEN, 
MAAR OOK VAN WILDE PLANTEN. OOK VOOR BIJEN ZIJN VOED-
SEL, NESTMOGELIJKHEDEN EN BESCHUTTING BELANGRIJK.  
ALLE BIJEN ETEN NECTAR EN POLLEN. DOOR GEBRUIK TE 
 MAKEN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN (LIEFST INHEEMSE) 
PLANTEN, DIE OP VERSCHILLENDE TIJDEN VAN HET JAAR 
BLOEIEN, KOMEN BIJEN AAN VOLDOENDE VOEDSEL. 

MEESTAL WORDT BIJ BIJEN GEDACHT AAN DE BEKENDE 
 HONINGBIJ. DEZE SOORT LEEFT IN KOLONIES VAAK VERZORGD 
BIJ EEN IMKER. VEEL ANDERE BIJENSOORTEN LEVEN ECHTER 
SOLITAIR. DE MEESTE SOORTEN NESTELEN IN DE GROND.  
VAAK IS DIT LOS ZAND, WAAR ZE ZICH GEMAKKELIJK IN  KUNNEN 
GRAVEN. ZANDIGE PLEKJES TUSSEN DE VEGETATIE OP HET DAK 
KUNNEN AL VOLDOENDE ZIJN. EEN KLEIN DEEL VAN DE BIJEN-
SOORTEN MAKEN NESTEN BOVEN DE GROND EN DOEN DIT 
VAAK IN DOOD HOUT, HOLLE STENGELS, TUSSEN LEMEN MUREN 
EN GRASPOLLEN. MET DEZE KLEINERE GROEP KAN REKENING 
WORDEN GEHOUDEN DOOR DOOD HOUT AAN TE BRENGEN 
OP HET DAK. OOK KAN EEN BIJENHOTEL WORDEN GEPLAATST 
ALS NESTGELEGENHEID.

ANDERE INSECTEN EN ONGEWERVELDEN
ER ZIJN OOK ANDERE INSECTEN DIE GEBRUIK KUNNEN MAKEN 
VAN HET DAK. DENK HIERBIJ AAN (ZWEEF)VLIEGEN, KEVERS, 
WANTSEN, SPINNEN, SPRINKHANEN EN SPRINGSTAARTEN. 
DEZE DIEREN VERVULLEN VEEL DIENSTEN IN EEN ECOSYSTEEM: 
AFBRAAK VAN ORGANISCH MATERIAAL, NUTRIËNTEN BE-
SCHIKBAAR MAKEN VOOR PLANTEN, GROND LUCHTIG MAKEN 
WAT BEVORDERLIJK IS VOOR PLANTEN, ENIGE BESTUIVING  
EN JAGEN OP PLAAGINSECTEN (BIJVOORBEELD BLADLUIZEN).  
OOK VORMEN ZE ZELF EEN VOEDSELBRON VOOR BIJVOOR-
BEELD VOGELS. DEZE INSECTEN PROFITEREN VAN DE MAATRE-
GELEN DIE GENOMEN WORDEN TEN BEHOEVE VAN DE VOGELS, 
VLINDERS EN DE BIJEN.

Groener 
bouwen

www.btl.nl

Investeer in waarde en de toekomst, investeer in groen op daken

Groener_bouwen_195x129_260417.indd   1 24-04-17   15:46



Beton fort 
en bunkers 
Vuurtoreneiland 
hersteld 
en duurzaam 
afgedicht

Gerenoveerd fort nieuwe 
bestemming als restaurant

Vuurtoreneiland, een klein eiland in het Markermeer, 

was ooit een lichtbaken voor de scheepvaart 

op de Zuiderzee. Ruim 300 jaar na aanleg heeft 

het eiland onder de rook van Amsterdam een 

nieuwe bestemming gekregen; het karakteristieke 

fort op het eiland is een winterrestaurant geworden. 

Tevens zijn de bunkers opgeknapt. Het aangetaste 

betonnen dak vroeg om grondig herstel en een 

goede afdichting. Eigenaar Staatsbosbeheer ging 

op zoek naar een oplossing en vond deze in Triflex. 

20172324_Advertorial-170522.indd   2 23-05-17   09:06

Vuurtoreneiland werd aangelegd in 1701. Samen met Fort Pampus en Fort 
Diemerdam maakt Vuurtoreneiland vanaf 1883 onderdeel uit van de be-
roemde Stelling van Amsterdam. Een stelling ter verdediging van aanvallen 
vanuit de Zuiderzee. De Zuiderzee is niet meer en Vuurtoreneiland verloor 
haar functie. Wat overbleef is een uniek stukje historie met een rijke natuur.

Eigenaar Staatsbosbeheer besluit enkele jaren geleden Vuurtoreneiland te 
behouden voor de toekomst en toegankelijk te maken voor publiek. Zonder 
af te doen aan de bijzondere karakteristieken van het eiland. Het fort op 
Vuurtoreneiland is voorzien van een betonnen dak dat leunt op een zware 
stalen constructie. Door de elementen is het beton behoorlijk aangetast en 
niet meer waterdicht. Sealteq Ivacon was eerder betrokken bij renovatie-
werkzaamheden van monumenten op het nabij gelegen Pampus. Het bedrijf 
wordt opnieuw benaderd door Staatsbosbeheer. 

In 2015 verrichten Ivacon en BunkerQ, bureau voor erfgoedontwikkeling 
en restauratie, op Vuurtoreneiland eerst voorbereidende en herstelwerk-
zaamheden van het dak van het fort. Ze verwijderen de groenvoorziening 
en lagen oude dakbedekking. Nadat het beton is hersteld, voorziet Sealteq 
Ivacon het dak van een duurzame afdichting. De vloeibare systemen van 
Triflex lenen zich uitstekend voor de hobbelige ondergrond. In totaal betreft 
het oppervlak 1.000 m², wat uiteindelijk weer is voorzien van groen.

De renovatie en afdichting was een hele onderneming. Aan- en afvoer van 
materiaal en apparatuur moest over het water met bootjes. Rob Braaksma, 
directeur van Ivacon: “Dat vroeg wat creatief handelen. Maar dankzij 
de schitterende omgeving was het de moeite meer dan waard.”

Productomschrijving
Op Vuurtoreneiland is gewerkt met Triflex ProTect. Een 2-componenten 
afdichtingshars op basis van Polymethylmethacrylaat (pmma). Nadat 
er een primer is aangebracht, volgt een eerste laag vloeibare dak-
bedekking op de ondergrond. Hier wordt het wapeningsvlies blaasvrij 
in aangebracht. De waterdichte laag is vervolgens met een tweede laag 
afdichtingshars afgewerkt, dit alles volgens de ’nat in nat’-methode. 
De details zijn ingewerkt met Triflex ProDetail. Beide systemen zijn 
gewapend, scheuroverbruggend en extreem weersbestendig. 
Geen overbodige luxe in een omgeving waar de elementen volledig 
hun gang kunnen gaan.

 ‘ Door de elementen was het beton 
van het fort behoorlijk aangetast 
en niet meer waterdicht.’

Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE  Zwolle | T: +31 (0)38 460 20 50 | F: +31 (0)38 460 38 57
info@triflex.nl | www.triflex.nl
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Waterbufferende en waterbergende daken gaan een steeds belangrijkere  

rol spelen in het Nederlandse waterbeleid. Terecht, want de veranderende  

klimatologische omstandigheden maken grootschalige toepassing van  

dit soort daken noodzakelijk. Daarbij is het wel belangrijk deze daken op  

een kwalitatieve manier uit te voeren en deze kwaliteit voor langere tijd te  

kunnen garanderen.

Waterbergende daken als antwoord op klimaatverandering

SPECIAL BEGROEIDE DAKEN

stand in een wisselwerking tussen gemeenten, provincies en 
waterschappen. Omdat Nederland zich voor het grootste 
deel onder zeeniveau bevindt, moet het uitgangspunt van 
beleid steeds het recht van de Nederlander zijn om zonder 
wateroverlast te kunnen leven en functioneren. De Watertoets 
is een belangrijk instrument om te waarborgen dat water-
huishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwich-
tige wijze in beschouwing worden genomen bij alle water-
huishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten 
van Rijk, provincies en gemeenten. Daarom is de Watertoets 
onderdeel van de bouwvergunning.

BELEID
De kern van het waterbeleid is dat het grondoppervlak dat 
benut wordt voor de realisatie van een bouwproject moet 
worden gecompenseerd. Het bouwproject houdt immers 
een ‘verharding’ van de grond in, waardoor er waterafvoe-
rende capaciteit verloren gaat. Het dak speelt hier een 

belangrijke rol in. De andere opties zijn het aanleggen van 
een vijver op maaiveldniveau of ondergrondse waterber-
ging in waterbassins. Deze opties zijn in veel gevallen minder 
aantrekkelijk omdat een vijver ten koste gaat van bijvoor-
beeld parkeerplaatsen en in veel gevallen niet eens mogelijk 
is vanwege de hoge grondwaterstand. Waterbassins gaan 
vaak ten koste van kelderruimte en zijn soms vanwege de 
aanwezigheid van leidingen en kabels lastig te realiseren. 

Toepassing van een waterbergend of waterbufferend dak 
is veel minder ingrijpend en voegt juist waarde toe aan 
het pand. Het lijkt tegenstrijdig om water op het dak vast te 
houden, maar er zijn inmiddels legio systemen beschikbaar 
waarmee dit op een verantwoorde manier kan worden 
gerealiseerd. Je ziet dan ook steeds vaker dat een waterber-
gend dak vanuit het bestek wordt voorgeschreven. Hierbij 
is de mate van waterberging te controleren. Als het op een 
bepaalde locatie gewenst is om bijvoorbeeld 8 kuub water 
in 24 uur af te voeren, dan kan dit eenvoudigweg worden 
ingesteld. Met andere woorden, aan het (waterbergend) dak 
is een verdienmodel te koppelen. Nog even afgezien van de 
voordelen van begroeiing op het dak op het gebied  
van bijvoorbeeld biodiversiteit, luchtkwaliteit en beleving,  
is het belang van het dak voor de waterveiligheid en water-
kwaliteit groot. 

Veel gemeenten onderkennen dit. Zij promoten actief de toe-
passing van groen-blauwe daken en roepen subsidies in het 
leven om dit ook financieel te ondersteunen. Vaak zijn deze 
subsidies overigens een schijntje van het bedrag dat (van 
ons belastinggeld) besteed zou moeten worden als de pro-
blematiek op een andere manier moet worden aangepakt.

PRAKTIJK KAN BETER
Zoals gezegd wordt de toepassing van groen-blauwe daken 
om deze redenen steeds vaker voorgeschreven in de be-
stemmingsplannen en bestekken. Dat betekent echter lang 
niet altijd dat het dak in de praktijk de waterbergende rol 
speelt die het volgens de berekeningen zou moeten spelen. 
De bouw is in dit opzicht vaak zelf het probleem omdat veel 
partijen nog niet de kennis en expertise hebben die beno-
digd is om het dak op een juiste manier te realiseren.  
Veel partijen hebben ook nog niet de juiste mindset. Wij zien 
in de praktijk nog te vaak dat geprobeerd wordt goedkopere 
alternatieven in de dakopbouw toe te passen. 

De juiste toepassing van een groen-blauw dak is een samen-
spel van diverse expertises. De expertise van de dakdekker 
is om het dak waterdicht te maken, die van de dakhovenier 
om daar op een juiste manier de opbouw op aan te brengen. 
Opdrachtgevers zijn geneigd te willen werken met één aan-
spreekpunt voor het hele dak, wat er in de praktijk op neer-
komt dat men slechts één factuur wil ontvangen. Vanuit het 

oogpunt van kwaliteit is dit niet de beste situatie. Beter zou 
zijn het werk apart te gunnen en de garanties te koppelen. 
Zo wordt de expertise van alle partijen optimaal benut en is 
iedere partij verantwoordelijk voor zijn eigen onderdeel. 

Aan de kant van de (publieke) opdrachtgever zou juist  
een samenvoeging van loketten kunnen leiden tot een effi-
ciëntere afhandeling van de aanvraag en een duidelijkere 
situatie op het gebied van de handhaving. Momenteel is 
van de locatie van het dak afhankelijk welke overheids-
instantie controleert of wordt voldaan aan het bestem-
mingsplan en wie de eventuele sanctie(s) oplegt in geval 
van overtreding.

CONCLUSIE
Waterbergende en waterbufferende daken worden kortom 
steeds meer beleid en het is van belang dat de daken-
branche hier op de juiste manier op inspeelt. Er is op dit 
gebied veel kennis en kunde in de markt aanwezig, maar 
er zijn ook veel partijen die zich er onvoldoende van bewust 
zijn dat het ontwerp en de aanleg van (waterbufferende of 
waterbergende) begroeide daken een specialisme is.  
Het dak wordt steeds belangrijker in het formuleren van een 
antwoord op diverse maatschappelijke vraagstukken.  
De dakenbranche heeft de verantwoordelijkheid hier op een 
juiste manier mee om te gaan en zodoende de kansen te 
pakken die er overduidelijk liggen. ■

Henk Vlijm, Optigroen

We spreken van waterbuffering wanneer het water vertraagd 
wordt afgevoerd, bijvoorbeeld via het substraat. We spreken 
van waterberging wanneer het water wordt opgevangen  
en gecontroleerd wordt afgevoerd. Door water op het dak  
te bufferen of te bergen, wordt het rioolsysteem ontlast.  
Met name in stedelijke gebieden is dit van groot belang 
omdat de riolen niet zijn berekend op de piekbuien van 
tegenwoordig. In stedelijke gebieden zijn rioleringen bere-
kend op een piekbelasting van t=100. Dit getal staat voor 
een regenbui die eens in de 100 jaar voorkomt. In de huidige 
omstandigheden valt een dergelijke bui minimaal één keer 
per zomer, dikwijls ook vaker. 

Vrijwel alle waterschappen passen hier hun beleid op aan. 
Dit gebeurt op basis van de Waterwet (Wtw). Deze wet regelt 
het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbe-
tert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke 
ordening. Het beleid, en de handhaving daarop, komt tot 



LATEN AANLEGGEN DOOR ROYAL
‘DOE HET ZELF’ NEEMT ROYAL ROOFING MATERIALS HEEL  
LETTERLIJK. HOEWEL HET AANLEGGEN VAN EEN GROENDAK  
NIET MOEILIJK IS, NEMEN WE U DEZE WERKZAAMHEDEN  
GRAAG UIT HANDEN. DE ROYAL-VERKOOPMEDEWERKERS  
INFORMEREN U GRAAG OVER ALLE MOGELIJKHEDEN EN  
RANDZAKEN RONDOM DE ROYAL GROENDAKSYSTEMEN.  
VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR:  

WWW.ROYALROOFINGMATERIALS.COM.

Groendak aanleggen: doe het zelf!

DE EENVOUD VAN HET LEGGEN VAN  
EEN ROYAL GRS GROENDAK:
• zorg voor een wortelwerende dakbedekking
•  plaats de Royal GRS L-profielen daar waar de scheiding  tussen grind en 

het groendak komt 
• bedek het dak met de drainagematten
•  verdeel een mooi laagje substraat over de Royal GRS  drainage- 

matten heen
•  plaats daar overheen de sedummatten en rol deze uit zoals een grasmat
• bevochtig de sedummatten totdat ze door en door nat zijn
• houd de sedummatten de eerstvolgende dagen vochtig

Het aanleggen van een groendak met sedummatten is op zich niet zo 

 moeilijk. En kan aangelegd worden op zowel een plat dak als een hellend  

dak van een maximale helling tot 45 graden. Het aanleggen van een 

 groendak is net als een gazon met graszoden leggen. Een gedegen 

 voorbereiding is alvast het halve werk.

Snel een degelijk groendak
 

met Royal Green Roof System

www.royalroofingmaterials.com

• Snelle en eenvoudige verwerking 

• Geschikt voor platte en hellende daken

• Lichtgewicht groendaksysteem

• Bij grote dakoppervlakken silolevering  

mogelijk

www.optigroen.nl

OptigrOen ‘retentiedak’ type drOssel
Groen-blauwe daken als oplossing voor de wateropgave 
bij nieuwbouw, bestaande bouw en herontwikkeling

Hoosbui 
proof 
bouwen

nieuw: slimme water-

berging via weer-app!

Mawipex B.V.   
NL-4411 PB Rilland    

info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

T  0113 55 77 77  
F  0113 55 77 78

Mawipex maakt deel uit van Tectum Group nv

Groendak
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In de enorme opgaven op het gebied van energiebesparing en CO2 reductie, 

waar Nederland zich voor gesteld ziet, is een grote rol weggelegd voor  daken. 

Wateropvang, groen en energieopwekking zijn grote troeven op (platte)  daken. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving rekende enkele scenario’s door. Het is 

een hele kluif, zelfs met 2050 als horizon, maar onze daken zijn er klaar voor.

CO2- reductie en energiebesparing

SPECIAL BEGROEIDE DAKEN

Energiebesparing vormt ook nog een uitdaging, al lijkt daar 
niet zozeer de financiering als wel de ontzorging en fasering 
van maatregelen de belangrijkste uitdaging te vormen.  
Het besparen en isoleren kennen ze een beperkte financie-
ringsuitdaging toe.

De financiering van energiebesparing is de meest diverse 
opgave. De opdrachtgevers variëren van zeer professioneel 
(woningcorporaties en beheerders van commercieel vast-
goed) tot gefragmenteerd en veelal onervaren (particulieren 
en verenigingen van eigenaren). In algemene zin vormt 
niet de financiering, het ontzorgen en de fasering van de 
maatregelen de grootste uitdaging. Uitgangspunt voor de 
opdrachtgever vormt primair het meerjaren onderhoudsplan 
en niet zozeer de routekaart naar energieneutraliteit.

De opwekking van hernieuwbare elektriciteit met behulp van 
wind en zon is dankzij het huidige rijksbeleid goed financier-
baar. Er is sprake van een ‘volwassen’ financieringsmarkt 
voor wind (op land en op zee) en voor zon (op daken en op 
land). Er zijn nog wel in bepaalde deelmarkten uitdagingen 
ten aanzien van de financiering, zoals de schaal, de profes-
sionaliteit en continuïteit bij initiatieven van energiecoöpera-
ties en Postcoderoos-projecten. De regionale energiefondsen 
spelen juist op deze deelmarkten een belangrijke rol.

DAKEN INZETTEN
De daken in de gebouwde omgeving en nieuw te bouwen 
objecten bieden een groot potentieel aan kansen om onze 
CO2-footprint te verkleinen. “Het potentieel van de Rotterdamse 
daken hebben we in kaart gebracht, ” zegt Florian de Boer 
van de Urbanisten. De kaart met kansen voor het Rotterdams 
Daklandschap schetst hoe de 14,5 km² daken nuttig zouden 
kunnen worden gebruikt. Met veel ruimte voor energieopwek-
king op loodsen in de haven tot groen en wateropvang in de 
binnenstad. Maar ook veel dubbele functies. Wateropvang, 
groen en zonnepanelen zijn een interessante combinatie die 
steeds meer in de ontwerpen van nieuwbouw en renovatie 
worden meegenomen. 

Erik Steegman, initiatiefnemer van de Green Deal Groene 
Daken, constateert: “Groen blauw op daken gaat een 
belangrijk onderdeel worden voor klimaatadaptatie binnen 
bijvoorbeeld BREEAM. Door nuttig gebruik te maken van  
het beschikbare dakoppervlak en door rekening te houden 
met de klimaatdoelstellingen bij het ontwerp van nieuw-
bouw, is een gigantische stap te zetten.” 

Een vierkante meter groen dak kan volgens het  
United States Environmental Protection Agency EPA jaarlijks  
5 kg aan CO2 absorberen. Bovendien leidt het lager energie-
verbruik als gevolg van een groendak tot de reductie van 
carbon dioxide (jaarlijks 3.2 kg/m2). En door de zonnepane-
len op een groen dak te plaatsen, verhoogt het rendement 
van de panelen door de lagere temperatuur boven het dak. 
Steegman: “Voor de NEN 8292 hebben wij recent een bereke-
ning gemaakt omtrent de jaarlijkse vergroening van daken. 
Via de bekende leveranciers kwamen wij op 600.000 m² in 
2016 begroeid dak per jaar, waarbij in 2017 een slordige 10% 
extra gedaan wordt (660.000 m²) Dit is voor minimaal 80% in  
de nieuwbouw gerealiseerd. Gerekend over de 5 miljoen m²  
nieuwbouw zal nu ruim 10% dak begroeid worden,  
zowel extensief als (meer en meer) intensief.”

Naast het groen zijn de daken steeds meer in te zetten als 
waterberger met een bufferende watercapaciteit. Steegman: 
“Tussenlagen op daken bij appartementencomplexen, 
bovenop parkeergarages of op onderliggende winkels zijn 
momenteel erg in trek om multifunctioneel en/of begroeid 
aan te leggen. Dit marktsegment in de nieuwbouw groeit 
sterk. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld het centrumplan 
Leidsche Rijn Utrecht, Kwintijn Amsterdam, winkelcentrum 
Terwijde Utrecht en natuurlijk depot Boijmans van Beuningen,  
naar ontwerp Winy Maas. Maar ook in de renovatie staan 
we aan de vooravond van meer groen op daken, in simpel 
sedum, maar ook met multifunctioneel gebruik. Op bijvoor-
beeld Hofbogen Rotterdam (1,9 km spoor) en nieuwe polder-
daken in Amsterdam (op de Wibautstraat) zijn we al dan niet 
binnen de Green Deal Groene Daken bezig met groen-
blauwe daken. Het is een grote winst dat wij standaard gaan 
denken aan groen-blauw op het dak.”

NAAR NUL-OP-DE-METER
De energieneutrale woning is een belangrijke stap naar  
een beter energieplaatje in Nederland. Zo’n 15% van al het 
energieverbruik in Nederland gebruiken we in woningen.  
Die energieprestatie wordt bereikt door naast zuinige ketels 
ook te investeren in hogere isolatie van de gebouwschil en 
het toevoegen van zonnepanelen op het dak.

Christoph Maria Ravesloot, lector duurzaam bouwen met 
BIM, Hogeschool Rotterdam: “Een kosteneffectieve oplossing 

voor Nul-Op-de-Meter woningrenovatie wordt sneller gevon-
den als je meteen vanuit de potentie voor opwekking van 
duurzame energie op het dak van een woning redeneert 
en ontwerpt. Nul-Op-de-Meter kan het beste bereikt worden 
door vanuit EnergiePlus te ontwerpen.” 

Die ‘plus’ in het energieplaatje van een gebouwontwerp 
staat voor een overschot aan energie, een energieleverende 
woning. De gebruiker van een dergelijke woning heeft geen 
energielasten en de woning loopt ver vooruit op de toekom-
stige bouwregelgeving. Het is bij een energie-plus woning 
van belang om een woning te ontwerpen met zo min 
mogelijk energieverlies, een lage warmtevraag, een gezond 
binnenklimaat en optimaal comfort. Aandachtspunten zijn 
dus optimale isolatie, een goede naad- en kierdichting, effi-
ciënte installaties en duurzame energiebronnen. De toege-
paste installaties dienen optimaal afgestemd te worden op 
het ontwerp. Zonneboilers, zon-pv systemen of in sommige 
gevallen zelfs kleine (stedelijke) windturbines behoren tot de 
producten die deze prestatie mogelijk maken. Het dak is er 
klaar voor. ■

Bron: Schure et al. (2017), Investeringen energietransitie en 
financierbaarheid – Uitdagingen met betrekking tot investe-
ringen 2020–2040, Den Haag: PBL.

Stichting Roof Update

De energietransitie naar een vergaande CO2-arme samen-
leving is een grote opgave. Het gaat gepaard met grote 
investeringen in het energiesysteem. De onlangs verschenen 
notitie Investeringen energietransitie en financierbaarheid 
– Uitdagingen met betrekking tot investeringen 2020–2040 
van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), maakt een 
inschatting van de extra investeringen benodigd voor  
80 tot 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van emissies  
in 1990, met bestaand beleid.

In de notitie staat een onderdeel ‘Routekaarten naar klimaat-
neutraliteit vanuit decentrale overheden’ door NIA/BNG Bank, 
met een analyse die dieper ingaat op de uitdagingen voor 
het halen van de doelstellingen in de gebouwde omgeving. 
Hiervoor werken decentrale overheden routekaarten uit om, 
vanuit hun huidige energieverbruik nu, te komen tot klimaat-
neutraliteit in de periode 2030–2050. Deze routekaarten be-
staan uit een mix van drie typen maatregelen: drie knoppen 
waar aan gedraaid kan worden, zoals de rapporteurs het 
omschrijven. Deze zijn:

1)  Energiebesparing, bijvoorbeeld door middel van isoleren-
de maatregelen of beïnvloeding van gedrag;

2)  Opwekking van hernieuwbare elektriciteit, bijvoorbeeld 
door middel van zonnepanelen of windmolens;

3)  Gebruik van hernieuwbare warmte, bijvoorbeeld via 
warmtenetten, gebruik van groen gas of warmte-koude 
opslagsystemen.

Eén van de factoren die invloed hebben op de effectiviteit 
van de maatregelen in de routekaarten  (beïnvloedbaarheid 
van de knoppen), betreft de financierbaarheid. In tabel 2  
is per doelgroep aangegeven of er ten aanzien van de 
financiering sprake is van een grote uitdaging, een  beperkte 
uitdaging dan wel geen uitdaging (mainstream). De onder-
zoekers stellen dat de grootste uitdagingen liggen in de 
hernieuwbare warmtevoorziening, terwijl hernieuwbare 
elektriciteit momenteel (dankzij beleidsmaatregelen zoals 
SDE+, saldering en Postcoderoos) goed financierbaar zijn. 

Emissie- 
reductie 

[Mton CO2]

Nationale 
kosten 

[mld euro/jaar]

Kosten- 
effectiviteit 

[Euro/ton CO2]

Gebouwde omgeving 

Huizen zon-PV 6,1 1,7 270 

Huizen - isolatie 3,3 1,2 370 

Huizen - warmtepompen 10,4 6,6 630 

Huizen - nul op meter 4,6 5,5 1200 

Kantoren optimale 
verwarming/koeling 4 0,4 90 

Kantoren - LED lampen 1 0,01 10 

Kantoren - isolatie 1,7 3,5 2060 

Kantoren - zon-PV 4,2 1 230 

Kantoren - WKO 1,6 0,6 360 

Warmtenetten 2 0,5 – 0,75 250 – 375 

Tabel 2 Schema de belangrijkste knoppen op weg naar energie-neutraliteit.

Tabel 1 Overzicht van enkele maatregelen met groot emissiereductiepotentieel in 2030.



Waterbufferende functie 
 

met het groendak FlorDepot

www.royalroofingmaterials.com

• Eenvoudige systeemopbouw

• Licht van gewicht

• Waterbufferende functie; mogelijkheid  

tot groendak subsidie

• Bij grote dakoppervlakken silolevering mogelijk

. Bufferen en vertraagd afvoeren hemelwater

. Isolatie van het gebouw

. Beperken van opwarming van de stad
 (Urban Heat Island effect)
. Verminderen geluidsoverlast
. Verminderen CO2 voetafdruk
. Vergroten biodiversiteit
. De mens voelt zich beter
. Groene duurzame uitstraling
. Verlengen levensduur daken
 (wegnemen UV straling)
. Waardevermeerdering van panden en
 omgeving omgeving omgeving omgeving

DEN OUDEN

Natuurlijk... www.denoudengroep.com

Contact
Dayenne van Overdijk
+31 (0)6 53 41 76 12
d.vanoverdijk@denoudengroep.com

Lefty Verduyn Lunel
+31 (0)6 51 00 83 66
l.verduynlunel@denoudengroep.com

DAKTUINSUBSTRATEN 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.continu-isolatie.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

Uw logo 
en website 
ook hier?

Bel 072-5400335

Uw logo 
en website 
ook hier?

Bel 072-5400335

Uw logo 
en website 
ook hier?

Bel 072-5400335

www.sealeco.nl

In plaats van lood

leadax.com
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Door de klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met piek-

buien. Daardoor stellen steeds meer gemeenten en  waterschappen vanuit 

de Watertoets de verplichting om water te bergen op het eigen perceel. 

Het dak is ongebruikte ruimte en kan hier ideaal voor worden ingezet. 

 ZinCo Benelux bv biedt als systeemleverancier een totaaloplossing voor  

de inrichting van elk type dak.

Het multifunctioneel 
benutten van daken

vertelt Riemens. “ZinCo biedt syste-
men om water tijdens piekbuien 
tijdelijk te bergen en later vertraagd 
af te voeren. Zo is het mogelijk om op 
het dak bijvoorbeeld 40 liter regen-
water op te slaan en via het daktuin-
systeem vertraagd af te voeren naar het rioolsysteem. Er zijn 
zeer veel verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de 
locatie, de draagkracht van het dak, de gewenste mate van 
waterberging of –buffering, etc. Per locatie moet bekeken 
worden welke oplossing het meest gunstig is. ZinCo werkt 
hier samen met gespecialiseerde partijen, waardoor elke 
gewenste ledigingstijd (= de tijd die nodig is om de volledige 
waterberging naar het rioolsysteem te ledigen) mogelijk is.”

Riemens besluit: “Als extra toegevoegde waarde zorgt een 
groen of een groenblauw dak ook voor een grotere biodi-
versiteit, vangen ze fijnstof af, regelen ze de temperatuur van 
een gebouw, verkoelen ze de stad en zijn ze bovendien fraai. 
De keuze voor een groen of groenblauw dak kent dus alleen 
maar voordelen!”

Begroeide daken en daktuinen worden steeds vaker toege-
past in binnensteden en dat is niet voor niets. Ons land heeft 
door de klimaatverandering te kampen met een toenemend 
aantal stortbuien en bijhorende overstromingen. ZinCo is al 
ruim 40 jaar actief op het gebied van begroeide daken en 
daktuinen. Het bedrijf is wereldwijd in meer dan 35 landen 
actief en geldt op dit gebied dan ook als een zeer ervaren 
en deskundige partner. Naast leverancier is ZinCo daarom 
ook actief als adviseur. Duurzame en kwalitatief hoogwaar-
dige (daktuin)oplossingen voor de lange termijn zijn de 
voornaamste prioriteit van het bedrijf.

Accountmanager Harmen Riemens vertelt dat deze 
 duurzame insteek ook is terug te zien in het assortiment. 
“Kenmerkend aan onze producten, van beschermlaag tot 
vegetatielaag, is dat ze zijn geproduceerd uit gerecyclede 
materialen,” vertelt hij. “Onze substraten op basis van ZinColit 
zijn hiervan een mooi voorbeeld. Dit is een restproduct uit de 
keramische industrie, dat wordt gebruikt als hoofdbestand-
deel van al onze substraten.”

Naast het uitgebreide assortiment biedt ZinCo op het gebied 
van daktuinen ondersteuning in de plan- en ontwerpfase 
aan architecten, projectontwikkelaars, aannemers en dak-
dekkers. Riemens: “Dit alles om elke richting van het dak mo-
gelijk te maken en op elk project te komen tot een optimaal 
resultaat.” ZinCo werkt met een landelijk dekkend netwerk 
van gecertificeerde hoveniers die de projecten realiseren.

WATER BERGEN OP DAKEN
Het dak is de ideale locatie om water te bergen en zodoen-
de het rioolsysteem te ontlasten. “Door de klimaatverande-
ring heeft ons land steeds vaker te maken met extreme 
 wolkbreuken, die complete straten en kelders blank zetten,” 

Buffering en vertraagde afvoer van
regenwater op daken
Door de klimaatverandering en de toename van verhard oppervlak krijgt
regenwater steeds minder de kans om natuurlijk te infiltreren in de bodem.

Met de nieuw ontwikkelde Floradrain FD 60 neo biedt ZinCo een
effectieve oplossing om overbelasting van ons rioolstelsel tijdens piekbuien te 
voorkomen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

ZinCo Benelux b.v.  -  Postbus 9092  -  1006 AB Amsterdam  -  Tel. +31 (0)20 667 48 52  -  daktuin@zinco.nl  -  www.zinco.nl
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Achttien ijzerbomen sieren  

de Utrechtse Moreelsebrug. 

De fiets- en voetgangersbrug 

is sinds 16 december 2016 

geopend en loopt geheel 

over het spoor van Station 

Utrecht. Zo is er een verbin-

ding tussen de Croeselaan 

aan de westzijde van het sta-

tion en het Moreelsepark aan  

de oostzijde. De bomen zijn,  

Boombakken Moreelsebrug: groendaken in het klein

SPECIAL BEGROEIDE DAKEN

bedrijf benaderde Sjaak Lagerwaard van JL Kunststoffen, 
die vertelt: “De noodzakelijke verhitting van de EPDM zou 
de coating aan de buitenzijde van de boombakken geen 
goed doen. Vandaar dat Cazdak bij ons aanklopte voor een 
afdichting op basis van vloeibare kunststoffen, die we koud 
 aan brengen.” JL Kunststoffen voorzag elke boombak van 
Triflex ProDetail. 

BASIS VOOR MINI-GROENDAKEN 
Chantal van Tatenhove, Rayonmanager bij Triflex vult aan: 
“Nog te weinig mensen weten dat deze systemen een zeer 
goede oplossing zijn voor groendaken. Want daar kunnen 
we bij de boombakken rustig van spreken: elke bak is als 
het ware een mini-groendak.” Een goede bescherming van 
de metalen bakken zit volgens Van Tatenhove vooral in de 

 hechting van de systemen met de ondergrond. “Voor een 
goede waterdichting van groendaken is een volledig ver-
kleefde bedekking aan te raden. Bovendien is een voordeel 
hierbij dat je een eventueel lek, bijvoorbeeld wanneer je er 
met een schop doorheen steekt bij het planten, heel een-
voudig kunt lokaliseren.”

“Waar veel andere dakbedekkingen verkleefd moeten worden 
door bijvoorbeeld verhitting of verlijming, worden onze syste-
men op basis van PMMA koud aangebracht, waarna ze een 
chemische verbinding aangaan met de ondergrond. Die is 
vele malen sterker dan een mechanische verbinding. Hiermee 
zijn de Triflex afdichtingsystemen bestand tegen worteldoor-
groei, volgens de hoogste classificatie,” aldus Van Tatenhove.

De rasechte Utrechtse biecht op dat ze een glimlach niet 
kan onderdrukken bij het zien van de bomen op de brug.  
“Al is onze bijdrage bescheiden, toch is het leuk te weten dat 
onze systemen bijdragen aan de levensduur van zo’n icoon 
middenin Utrecht.”

FABRICAGE EN AFDICHTING IN FRIESLAND 
De eerste bakken zijn midden in de wintermaanden decem-
ber en januari gemaakt. Voor het aanbrengen van de 
beschermen de laag, ging Sjaak Lagerwaard met zijn team 
naar Friesland. In de fabricagehal van bruggenbouwer  
BSB Staalbouw in het Friese Sumar, brachten zij de meer-
laagse vloeibare afdichting aan. “Daar hadden we geen  
last van de regen die in die periode veelvuldig viel.” 
 Overi gens werden niet alle bakken in Friesland afgedicht. 
“In verband met de planning van het vervoer, zijn de laatste 
bakken op locatie afgedicht.”

Alle brugdelen zijn met vrachtwagens vervoerd naar Utrecht, 
waar ze met behulp van een enorme hijskraan op hun plek 
werden gehesen. De boombakken kregen een plek onder 
het brugdek, tussen de liggers. De bomen kwamen later en 
zijn met krat en al in de boombakken geplaatst. 

BOMEN UIT LIMBURG
De ijzerbomen zijn gekweekt in Limburg en zijn zo’n zeven 
meter hoog. In de herfst kleurt het blad mooi rood. Maar dat 
was niet de enige reden waarom ze zijn gekozen. Ze staan 
ook bekend als taaie bomen. Zo direct boven het spoor 
wil je voorkomen dat takken eenvoudig breken. Angst voor 
 vierkante wielen als gevolg van gladde sporen is ook niet 
nodig. De ijzerboom doet er een maand over om zijn blad  
te verliezen.

Om de bomen in slechts 80 cm aarde te laten overleven,  
is de nodige techniek aangebracht.

Een speciale uitgave van architectenbureau Cepezed over 
dit project leert dat de water- en voedselvoorziening van 

de bomen computergestuurd is. De trogconstructie van het 
brugdek herbergt de waterleidingen en kabels. En beluch-
ting vindt plaats met geperforeerde buizen. Al deze technie-
ken zorgen ervoor dat de bomen goed kunnen overleven 
in slechts 80 centimeter grond. Zodat wandelaars en fietsers 
nog lang van deze fraaie bomenbrug kunnen genieten. ■

Bij de aanbesteding van het ontwerp van de brug koos  
de gemeente Utrecht voor architectenbureau Cepezed.  
De bomen, tezamen met het ranke profiel van de brug, 
gaven daarin de doorslag. In opdracht van de gemeente 
en ProRail ging het bureau aan de slag. De Friese bruggen-
bouwer BSB Staalbouw realiseerde de brug, die 295 meter 
lang en 10 meter breed is. 
 
CORROSIE BOOMBAKKEN VOORKOMEN 
De complete stalen constructie van de brug is op locatie in 
Friesland gerealiseerd. Daar zijn de onderdelen voorzien  
van een grijskleurige epoxy coating. Ook de achttien boom-
bakken. Er was echter de vrees dat alleen deze epoxylaag 
niet voldoende zou zijn om corrosie op den duur te voor-
komen. Het planten van de bomen zou namelijk beschadi-
gingen aan de epoxy coating kunnen opleveren, waardoor 
op termijn roestvorming zou kunnen ontstaan. Het was 
aanleiding voor de opdrachtgever om aan te kloppen bij 
dakdekkersbedrijf Cazdak voor een extra beschermende 
laag van de boombakken. 

De opdrachtgever dacht aan een EPDM dakbedekking, 
maar daar zag het dakdekkersbedrijf geen heil in. Het 

naast het sierlijke en strakke  

ontwerp, de blikvangers van de brug. De realisatie van de boombakken had  

echter zogezegd best wat voeten in de aarde. 

“ VOOR EEN GOEDE WATERDICHTING VAN GROENDAKEN 

IS EEN VOLLEDIG VERKLEEFDE BEDEKKING AAN TE RADEN. 

EEN AFDICHTING OP BASIS VAN PMMA VOORZIET IN EEN 

HOOGWAARDIGE HECHTING.”
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Eén van de belangrijkste argumenten van een begroeid dak is  

de bijdrage die het levert aan een betere leefomgeving,  

voor zowel mens, flora als fauna. Roosendaal Landscaping bv uit Katwijk  

heeft hiervoor het Triple B® concept ontwikkeld. Triple B® staat voor  

Birds, Bees and Butterflies. Inhoudelijk bestaat het concept uit  

drie pijlers: Biodiversiteit, Bodem & Water en Beleving & Bewustzijn.

Triple B® concept is verrijking voor mens, flora en fauna

SPECIAL BEGROEIDE DAKEN

zorgt voor biodiversiteit bij dieren. Een geslaagde biodiver-
siteit is dus te herkennen aan de variëteit in soorten vogels, 
vlinders en bijen in de (dak)tuin. Hoe groter de variatie,  
hoe meer natuur en milieu wordt geholpen. De versteende 
stad zorgt immers voor overlast (water en geluid). Een boom 
bijvoorbeeld, neemt water op, dempt geluid en het geritsel 
van bladeren verdrijft het omgevingsgeluid. 

Het Triple B® concept biedt de mogelijkheid om al in de  
ontwerpfase te kiezen voor de juiste typen begroeiing,  
het creëren van luwte en open water, in combinatie met 
ruimtelijke beleving en beeldkwaliteit.

BODEM & WATER
De basis van een goede ontwikkeling van beplantingen is 
een goede bodemstructuur en een goed bodemleven.  
Het bodemleven zorgt vooral voor de afbraak van organisch 
materiaal. Hierbij komen afvalstoffen vrij, die op hun beurt 

Het belang van het concept voor de biodiversiteit van de om-
geving is in de naam vervat. Als vogels, bijen en vlinders zich 
in een woonomgeving manifesteren, is dat een mooi resultaat. 
Het zegt immers niet alleen iets over het vestigingsklimaat van 
flora en fauna, maar ook over onszelf. Een omgeving waar 
planten en dieren goed gedijen, is ook voor de mens prettig 
en gezond. Een biodiverse omgeving draagt ook bij aan de 
oplossing van economische en milieuvraagstukken.

Het Triple B® concept vormt bestaande en nieuwe  
(dak)tuinen om naar groene buitenruimten, die een bij - 
drage leveren aan mens en milieu. Wat houden de drie 
pijlers in? Hieronder een overzicht:

BIODIVERSITEIT
Biodiversiteit ontstaat door variatie in de inrichting en diversi-
teit in soorten begroeiing. Diversiteit in de soorten beplanting 

dienen als voeding voor andere bodemorganismen en 
uiteindelijk voor de beplanting. De bodemstructuur is daar-
naast bepalend voor de mate van waterberging. De bodem 
is dus een buffer van voedsel en water. De versteende stad 
zorgt voor wateroverlast, begroeide daken kunnen dit water 
mede bergen. De vochtige bodem heeft op warme dagen 
weer een koelend effect op de stad.

Het Triple B® concept voorziet in de basis van een goede ont-
wikkeling van beplanting (door bodemleven en bodemstruc-
tuur) en bepaalt het watervasthoudend vermogen. Voor de 
waterretentie heeft het Triple B® concept een nieuwe innovatie 
voor de daktuinopbouw ontwikkeld, waarbij veel water wordt 
gebufferd (50/60 ltr per m²) en dit weer langzaam afgeeft. 

BELEVING & BEWUSTZIJN
Essentieel is dat men zich bewust is (of wordt) van de 
 problematiek en de mogelijkheden van de voorgestelde 
 oplossingen. Bewustwording leidt tot duurzaam handelen 
met grote gevolgen. De beleving, en het welbevinden  

van de mens, ontstaat door de leefomgeving in te richten naar 
gezonde behoeften. Diverse onderzoeken geven  
aan dat een ‘begroeide’ omgeving rustgevend werkt en leidt tot 
minder stress, een betere concentratie, minder agressiviteit en 
meer geluksbeleving. 

Het Triple B® concept brengt de esthetiek, ontspanning en kwali-
teit van ruimte samen in het ontwerp en de aanleg  
van een begroeid gebruiks- en/of beleefdak.

Roosendaal Landscaping bv biedt een totaalpakket aan en 
heeft daarbij alles in één hand: design, kennis & kunde, realisatie 
en onderhoud door vakbekwame dakhoveniers. Zusterbedrijf Uni-
versal Greenfields bv is toeleverancier voor groene daken en be-
groeide gevels en werkt samen met professionals als architecten, 
projectontwikkelaars, aannemers en overheden. Ook hoveniers 
en particulieren behoren tot de klantenkring. Onderscheidend 
daarbij is de kwekerij en het daktuin afhaalcentrum. Alle produc-
ten voor een begroeid dak zijn op voorraad, inclusief het Triple B® 
plantenassortiment en de Triple B® vegetatiematten. ■
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Onderzoek biodiversiteit begroeide daken
De Vlinderstichting en Vogelbescherming 
 Nederland zijn een laagdrempelig onderzoek 
 gestart om te onderzoeken wat nu daadwerkelijk 
de bijdrage van groene daken voor natuur is.  
De Vlinderstichting en Vogelbescherming 
 Nederland hopen zo ondermeer te ontdekken  
tot hoe hoog vlinders kunnen komen en of 
begroeide daken meer biodiversiteit hebben. 
 Deelname aan het onderzoek is eenvoudig,  
via de respectievelijke websites van de organisa-
ties kan men een formulier invullen en toesturen.

Betere dakconstructies door integrale aanpak
Bouwend Nederland is een samenwerkingsverband rijker. Met de oprichting van TotaalDakConcept willen 
autonome A-leveranciers technisch optimale en integrale dakconstructies realiseren. Met dit initiatief willen de 
partners tegenwicht bieden aan een versnipperde markt, die gekenmerkt wordt door een ondoorzichtig aanbod 
van goedkope materialen, gebrek aan integrale kennis en daardoor kwalitatief minder goede dakconstructies. 

TotaalDakConcept bestaat uit complementaire 
partners uit de gehele bouwkolom. Hierdoor is men in 
staat om in elke fase van het bouwproces optimale 
kwaliteit te bieden. Door deze proces beheersing kun-
nen dakconstructies worden  gerealiseerd die duur-
zaam, waterdicht en stormvast zijn en gekenmerkt 
worden door hoge isolatiewaarden. Deze intensieve 
samenwerking binnen de bouwkolom leidt tot een 
snellere bouwtijd en een langere technische en eco-
nomische levensduur van het dak.

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een 
adviserende taak. Architecten en opdrachtgevers kun-
nen zich laten adviseren over technische  aspecten, 
regelgeving omtrent Arbo en veiligheid en over ener-
gieprestaties van het dak.  Bovendien kunnen archi-
tecten gebruikmaken van een  integrale bestekservice, 
die vrij toe gankelijk is via de website.

Wetenschap en praktijk komen samen op Groene Poort over klimaatverandering
Op dinsdag 18 april vond in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort weer een Groene Poortbijeenkomst plaats. Deze keer  
was de bijeenkomst gewijd aan groen en klimaatverandering. Peter Kuipers Munneke, weerpresentator bij de NOS en polair 
 meteoroloog (glacioloog), legde uit waarom het klimaat verandert en wat ons te wachten staat. “Scenario’s van het KNMI laten 
zien dat we in de toekomst jaarlijks zo’n 60% meer dagen met behoorlijk veel regen kunnen verwachten. Dat geldt ook voor de 
temperatuur: er zullen meer dagen zijn met hittestress. Groen kan zeker helpen om de gevolgen daarvan op te vangen. “Het zou 
goed zijn als we steden meer op een bos laten lijken. Grote en kleine groene oplossingen zorgen voor meer infiltratie, tempera-
tuurdemping enzovoorts. En dan heb ik het nog niet eens over andere effecten van groen zoals fijnstofopname en waardestijging 
van onroerend goed.” Steden klimaatadaptief inrichten is volgens de wetenschapper een goede zaak, maar niet genoeg.  
“We moeten de verdere opwarming van de aarde tegengaan door onze CO2-uitstoot te verminderen. Daarom pleit ik voor  
‘re-use, reduce & recycle’.”

Daarna lieten enkele landschapsarchitecten en hoveniers zien al volop met groene klimaat-
robuuste gebiedsinrichtingen bezig te zijn. VHG-directeur Egbert Roozen bracht het belang 
van groen en de behoefte aan een coördinerend bewindspersoon op dit gebied onder de 
aandacht. “Iedereen ziet het belang van groen. Een gecoördineerde, landelijke aanpak van 
het Deltaplan Groen is naar ons idee noodzakelijk voor de groene, gezonde steden van de 
toekomst. Dat willen we graag meegeven aan de deelnemers in de kabinetsformatie.”

Dafne Schippersbrug geopend
Op zaterdag 13 mei was de officiële opening van de  

Dafne Schippersbrug, in aanwezigheid van Dafne Schippers.  
De hele dag waren er activiteiten rondom de brug en er was 
veel belangstelling. De brug is onderdeel van het bijzondere 

project Basisschool Oog in Al, dat deels bestaat uit  
een daktuin en dat op de shortlist stond voor  

de verkiezing Dak van het Jaar 2016.

Subsidie groene daken Utrecht verlengd
Er is nauwelijks aanvraag geweest voor het aanleggen van 
groene daken in de gemeente Utrecht. De subsidieregeling  
werd in het leven geroepen om hui-
zenbezitters te stimuleren hun dak te 
vergroenen. In totaal werden in de 
afgelopen 8 jaar slechts 109 aanvra-
gen gehonoreerd, waardoor de sub-
sidiepot met 300.000 euro pas dit 
jaar leegraakt. De subsidieregeling 
dak- en gevelgroen wordt voortge-
zet en krijgt een ook weer een nieuw 
budget. Huiseigenaren kunnen tot 
50 procent van de aanlegkosten 
van een groen dak terugvragen.

Groene daken in de strijd tegen 
Haagse meeuwen

Groene daken beperken de ‘nestgelegenheid’, 
zoals het stadsbestuur van Den Haag het noemt, 

voor meeuwen, die van al dat groen kennelijk niet 
zijn gediend. Veel liever broeden meeuwen op 

grinddaken, die volgens een recent schrijven ‘sterk 
lijken op de natuurlijke habitat van de meeuw’.

Voor de vergroening in Den Haag is een budget 
beschikbaar van totaal 600.000 euro. Per vierkante 
meter aangelegd groen dak wordt 25 euro subsi-

die beschikbaar gesteld, tot een maximum van  
50 procent van de aanlegkosten. Bewoners ont-

vangen tot maximaal 10.000 euro per aanvraag. 
Bewoners – kopers en ook huurders – kunnen een 

subsidieaanvraag indienen.
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2016

Volgt u mij?
En dan word je wakker op 25 maart in Egmond aan Zee als 
Dakenman van het Jaar 2016. Dan sta je toch anders op.  
En nu, ruim twee maanden later, voelt het nog steeds anders. 
Uiteraard ligt de prijsuitreiking voor 2016 alweer ver achter 
ons, maar telkens denk je wel even terug aan die avond en 
de meerwaarde van alle werkzaamheden waar je, uiteraard 
volledig terecht, deze prijs voor in ontvangst mocht nemen.

Ik heb het natuurlijk over de activiteiten die ervoor  moe - 
ten zorgen dat we het platte dak in de toekomst altijd 
 mogen inzetten voor multifunctioneel gebruik. En het verder 
 vergroenen van het dak, met als wens het dak in te zetten  
voor klimaatbestendigheid, zorgdragend voor verbetering 
van de stedelijk biodiversiteit. Ooit gestart als club van 
 producenten met de leus: ‘Kwaliteit op hoog niveau!’,  
samen met verwerkers binnen ‘Leven op Daken’ en  
nu het ‘Duurzaam Dak Concept’ - en al jaren met  
een heel brede inzet van veel partijen binnen de fase 2 
‘Green Deal Groene Daken’.

Ook in de toekomst zullen we daar binnen onze daken-
branche naar blijven streven, door partijen met elk hun 
 eigen specifieke kennis bijeen te brengen. Dit alles leidt tot 
een succesvolle samenwerking in het lange traject van 
technisch ontwerp, met architect opdrachtgever, producent, 
uitvoerend specialist, bouwkundig aannemer tot en met zelfs 
het beheer voor de gebruiker van het project.

Als bestuurder, nu van de Nederlandse Dakdekkers 
 Associatie (NDA), ben ik trots wanneer ik steeds weer dat 
 samenspel zie ontstaan tussen ‘onze’ bedrijven met pro-
ducten en diensten die concurrerend kunnen zijn, maar 
waarbij iedere partner zijn rol in het grote geheel aanvaardt. 
Het behoort bij de visie van ons allemaal om gezamenlijk 
aan tafel te gaan zitten en te bespreken hoe wij de werk-
zaamheden samen willen gaan aanpakken. Dan gunnen 
we elkaar ook dat we geld verdienen.

In het verlengde van onze visie zien wij steeds meer de 
maatschappelijke taak weggelegd om ook andere par-
tijen bij elkaar te brengen en te zorgen voor een eenduidig 
 stimuleringsbeleid voor meervoudig gebruik van daken.  
Wij gaan daarom ook graag met nieuwe partijen aan tafel 
om belemmeringen van meervoudig ruimtegebruik weg  
te nemen en daar gezamenlijk nieuwe uitdagingen mee 
aan te gaan.

En dan is het mooi dat dit resulteert in een prijs zoals 
 allereerst de Dak Award voor het Dak van het Jaar 2016, 
indirect het resultaat van samenwerkende partijen met 

een  toekomstvisie die ook geld willen verdienen aan mooie 
daken – en de prijs voor de Dakenman van het Jaar, een titel 
als voorbeeldfunctie voor de man of vrouw die de beweging 
start waarna de anderen kunnen volgen. Een titel waar ik 
nog dagelijks trots op ben. En in het kader van de verdere 
uitbouw van samen stimuleren van multifunctioneel dakge-
bruik, klimaatadaptatie en verdere vergroening in stedelijke 
omgeving: “Volgt u mij daarin? Dan verdienen wij in 2017 
samen de prijs der prijzen!”

 

Erik Steegman
Directeur NDA Duurzaam Dak Concept

 

Dak Informatie- en Adviescentrum 
   Tel 036 530 4950 
 

Nevelgaarde 40 
3436ZZ Nieuwegein 

www.dakinfo.nl 
 info@dakinfo.nl 

 

 

 
    

 
  

    
Vacature: Ondernemende Dakenexpert 
Vanuit het Dak/ Informatie en Adviescentrum (DIAC) vragen wij 
de komst van een allround Dak expert (m/v) die de groei van het 
centrum verder kan gaan stimuleren. 
 
Het DIAC is een onafhankelijk en objectief adviesbureau 
gespecialiseerd in platte en hellende daken. U kunt bij het DIAC 
terecht voor professioneel en deskundig advies met betrekking 
tot de conditie van uw daken. 
 
Affiniteit met het dak en technische kennis van daken is 
onontbeerlijk. U bent bekend met Risico inventarisatie en 
kwaliteitscontrole. Het zelf inspecteren middels moderne (digitale) 
technieken is ook onderdeel van de functie.   
 
U wordt verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van het 
DIAC. Daarbij wordt u ondersteund door de directie en de 
marketingmanager. 
 
U bent werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Nieuwegein met een 
landelijk bereik middels auto van de zaak. 
 
Heb je interesse, reageer dan middels mail info@dakinfo.nl en 
zend ons bij voorkeur alvast een CV. Voor tussentijdse  vragen 
kunt u bellen naar Erik Steegman, tel. 0611620662.    

 
DIAC 
Dak/ Informatie en 
Advies Centrum 
 
Nevelgaarde 40  
3436 ZZ Nieuwegein 
Tel. 036-530 4950 
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ELEKTRO 2017 gaat dit jaar hét ontmoetingsmoment worden voor de elektro-

branche. Doordat de beurs Elektrotechniek in 2017 niet doorgaat, komt het 

magazine Henk & Fred met een eigen event. “De formule zal totaal verrassend 

en vernieuwend zijn”, aldus Matthea Kiemeney, bladmanager Henk & Fred.

Kom het zien, doen en beleven op ELEKTR0 2017
HENK & FRED ORGANISEERT HET NIEUWE SPRAAKMAKENDE EVENT BINNEN DE ELEKTROBRANCHE

DRIEDAAGS EVENEMENT
Een bezoek aan ELEKTRO 2017 is een 
must als je geinteresseerd bent in 
 elektrotechniek. “Elke beursdag staat 
 garant voor een dag vol kennis, inspi-
ratie en beleving”, aldus Kiemeney.  
“Elektro Avenue is de hoofdstaat van  
het event en vanuit daar zijn vier 
thema’s te ontdekken met elk hun eigen 
innovatiezone”. Bezoek stands, neem 
deel aan lezingen, spreek met inspire-
rende spelers uit de elektrotechniek en 
kijk je ogen uit. Enkele highlights van  

het event zijn: Henk & Fred-examen, Wie is de snelste,  
de H&F Experience Escaperoom en het H&F Vestzaktheater. 
Natuurlijk zijn er foodtrucks en terrassen aanwezig. Met enter-
tainment en muziek van prominente artiesten wordt elke  
dag op gepaste wijze afgesloten bij het hoofdpodium. 

Het wordt één groot feest waar je bij moet zijn. Alle informatie 
rondom ELEKTRO 2017 vind je op www.elektro2017.nl.  
Hier kan je je ook aanmelden voor gratis toegangskaarten. 
Vul je gegevens in en ontvang per mail een e-ticket.  
De barcode op het ticket wordt bij de entree gescand en 
direct omgezet in een persoonlijke badge. 
 

OVER HENK & FRED
Henk en Fred zijn de twee gezichten van het gelijknamige 
magazine die het vak elektrotechniek graag beter en moder-
ner willen profileren. Henk & Fred verschijnt vijf keer per jaar 
en staat boordevol interessante nieuwtjes, innovaties en 
spraakmakende interviews. Met een oplage van 24.000 exem-
plaren is Henk & Fred in drie jaar tijd uitgegroeid tot een van 
de meest toonaangevende vakbladen in de branche.  
Het blad is verzelfstandigd en valt sinds 1 januari van dit jaar 
onder de vlag van Media Vakman B.V. in Deventer. 

ELEKTRO 2017 vindt plaats op  
26, 27 en 28 september in de 
Beursfabriek in Nieuwegein.  
Het driedaags event is voor iede - 
reen die zich interesseert in elektro- 
techniek. Of je nu monteur, werk-
voorbereider, student of directeur 
bent: tijdens dit event komen 
 letterlijk alle disciplines samen.  
Er is veel te zien, te doen en te 
beleven. De 7.000 vierkante meter 
oppervlakte is gevuld met bruisen-
de themapleinen en vier te gekke 
innovatiezones waar je kennis kan 
maken met de nieuwste gadgets 
en trends. 

www.elektro2017.nl

MELD JE  
NU GRATIS 

AAN!

26-27-28  
SEPTEMBER 2017 

BEURSFABRIEK 
NIEUWEGEIN

HÉT NIEUWE SPRAAKMAKENDE EVENT BINNEN DE ELEKTROTECHNIEK!



Vraagt uw klant om een dakkapel? 

Tip ons en 
verdien 10%

WWW.DAKKAPELLEN-SHOP.NL

Dakleer, EPDM

Bitumen                                

Lood of 

loodvervanger

STEL, u krijgt tijdens uw werk de vraag of u ook dakkapellen 

levert of iemand kent die dat doet. Wat zegt u dan? Waarschijnlijk zegt u “nee”.

Maar daar gaat verandering in komen, want vanaf nu zegt u “ja!”

Er is maar één ding dat u moet doen: aan ons doorgeven wie er  belangstelling 

heeft en wij doen de rest (inmeten, uitbrengen van de offerte, verkoop, 

productie, plaatsing en de volledige garantie).

EN WAT KRIJGT U DAARVOOR?
Als wij de dakkapel verkopen ontvangt u tot 10% van het netto factuurbedrag. 

Makkelijk verdiend toch? €

U kunt ook zelf onze dakkapellen 

verkopen. Tegen een kleine vergoeding

ontvangt u dan van ons een startersset

en een training 1:1 of per groep.

De training duurt een dagdeel, wordt

bij ons op kantoor gegeven en kost u

helemaal niets. Gratis dus!

BEL SNEL VOOR MEER INFORMATIE OF VRAAG 
EEN GRATIS FOLDER AAN 

06-57664894
INFO@DAKKAPELLEN-SHOP.NL

«««

verkopen. Tegen een kleine vergoeding

ontvangt u dan van ons een startersset

De training duurt een dagdeel, wordt

bij ons op kantoor gegeven en kost u

BEL SNEL VOOR MEER INFORMATIE OF VRAAG 

dakkapellenshop460x300.indd   1 30-05-17   14:28
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Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni 2017 viert VRF Europe haar 40-jarig jubileum 

met een feestelijke bijeenkomst in Deurne. Roofs had een jubileuminterview 

met algemeen directeur Jaap van der Graaf, sales manager internationaal 

Kjell Verdonschot en sales manager Nederland Dennis Moerings.

VRF Europe viert 40-jarig jubileum

JUBILEUM

boutlastechniek en een divisie bevestigingsmaterialen voor 
dak en gevel. 

Het zwaartepunt en de focus van de activiteiten kwam 
steeds meer op deze laatste divisie te liggen. De andere 
twee divisies werden respectievelijk in 2000 en 2001 verkocht. 
In 1999 al werd men in Hongarije actief met een eigen kan-
toor en magazijn voor het bedienen van de Oost-Europese 
landen. Op het gebied van bevestigingsmaterialen versterkte 
het bedrijf zich met de aankoop van de afdeling ‘dak en ge-
vel’ van Bolle Technofast (2001). In 2005 volgde de overname 
van het Belgische Duvimex en in 2007 is Falnim bv overge-
nomen. Door deze overname is het bedrijf ook leverancier 
geworden van alle gereedschappen en toebehoren  
voor de dakdekker. 

Ook internationaal is er expansie. Inmiddels verkoopt het 
bedrijf haar producten in 23 Europese landen. De laatste 
jaren zijn daar verkoopkantoren en magazijnen in Engeland 

De producent en leverancier van o.a. Eurofast bevestigings-
materialen geldt in Nederland en Europa al decennialang 
als een gerenommeerde partner in de dakenbranche. 
Tijdens de feestelijkheden kan men een kijkje nemen in de 
keuken van het bedrijf. Zo zullen er rondleidingen worden 
gegeven en kan men de productiefaciliteiten bekijken. 

STABIELE GROEI
De historie laat duidelijk zien dat het bedrijf in de 40 jaar van 
haar bestaan steeds een stabiele groei heeft doorgemaakt. 
Het bedrijf dat in 1977 door de heer Van Roij senior werd op-
gericht, was onder andere gespecialiseerd in de productie 
van klemfittingen. Zoals zoveel bedrijven, begon hij als een-
manszaak in de garage. Het was de tijd waarin de sociale 
woningbouw een vlucht nam. Het bedrijf maakte in de jaren 
’80 dan ook een duidelijke groei door. Tegen de tijd dat zijn 
zoons Tjeu en Jos van Roij het bedrijf overnamen (in 1995), 
bestond het uit drie vennootschappen. Naast fabrikant 
van fittingen- en leidingsystemen, was er een divisie stift- en 
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van een daksysteem maar hooguit 2% van de totale aan-
neemsom behelst, staat of valt het eindresultaat met de kwa-
liteit van die bevestiging. Daarom wordt in de praktijk maar 
zelden bezuinigd op de kwaliteit van de bevestigers. De 
samenwerking die we met de collega-fabrikanten hebben is 
zeer belangrijk. Kennisdeling, testen en samen ontwikkelen is 
van essentieel belang om een zo goed mogelijk daksysteem 
te kunnen adviseren aan de klant.”

“Het servicepakket is ondersteunend,” vervolgt Verdonschot. 
“Het is een kwestie van goed naar de markt luisteren en 
daarmee aan de slag gaan, met de expertise die wij in huis 
hebben.” “Zo bieden we onder andere technische ondersteu-
ning in de vorm van pull-out testen en windbelastingsbereke-
ningen. Per jaar voeren we er ongeveer 3000 uit. Daarbij is het 
van groot belang dat we snel reageren op uitdagingen die 
in de praktijk om een snelle oplossing vragen. In de meeste 
gevallen lossen we het probleem nog dezelfde dag op.”

“We zijn al jaren een betrouwbare partner voor onze klanten 
en relaties,” besluit Moerings. “Door onze focus op een 
 kwalitatief product en een klantgerichte marktbenadering 
hebben we onze marktpositie verkregen en weten uit te 
bouwen. Kennis van zaken en een goede bereikbaarheid zijn 
hier onmisbare elementen in, maar zeker ook het plezier in 
ons werk. Wat je met plezier doet, wint aan kwaliteit.”

Daarom ook zal de jubileumviering op 16 en 17 juni vooral 
plezierig zijn. Vele relaties uit binnen- en buitenland zullen  
op het terrein van de hoofdlocatie in Deurne samenkomen 
om dit feest te vieren. En met vertrouwen zal worden vooruit-
geblikt naar de toekomst. ■

en Denemarken bijgekomen. Tevens zijn er plannen om de 
komende jaren in andere landen vestigingen te openen. 
Ook het hoofdkantoor in Deurne is in de loop der jaren flink 
gegroeid. In 2010 en 2013 werden er hallen bijgebouwd, 
zodat er nu ruimte is voor de productie en assemblage met 
een capaciteit van ongeveer 15.000 palletplaatsen. 

Door het specialisme waarin men werkzaam is, heeft het 
bedrijf de aandacht getrokken van de Würth Group, met als 
resultaat dat VRF in 2002 als een ‘allied company’ is opge-
nomen in de Würth Group. 

MARKTBENADERING
De groei van het bedrijf in de loop der jaren heeft volgens 
Van der Graaf te maken met de marktbenadering, waar een 
kwalitatief product, een servicegerichte marktbenadering  
en samenwerking met Europese dakbaan- en isolatieprodu-
centen de pijlers van zijn. 

“Dat klinkt voor de hand liggend, en dat is het misschien  
ook wel, maar we hebben er een dagtaak aan om hier op 
een goede manier invulling aan te geven,” zegt hij. “Zo was 
VRF Europe de eerste in Europa die een CE-markering invoer-
de, de ETA/06-0007. Hiermee waren we trendsetter in Europa. 
Ook leveren we producten met alle relevante kwaliteitscerti-
ficaten zoals, onder andere, het FM Approval, EMI en Sinteff. 
De kwaliteit van de producten wordt gewaarborgd door ons 
eigen Quality Center. Hierdoor kunnen we garanderen dat 
de bevestigingsmaterialen altijd voldoen aan de relevante 
eisen (zoals 15 cycli Kesternich). Aangezien de bevestiging 

JUBILEUM

Dit jaar vieren wij het 40-jarig jubileum van 

VRF Europe bv en het 25-jarig jubileum van onze 

dochteronderneming Duvimex Belgium bvba. 

1977-2017

“Fixed quality”
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Een stevige sneeuwbui of langdurige vorst kan grote schade aan het dak 

 toebrengen. Hoewel strenge winters in Nederland eerder uitzondering  

dan regel zijn, loont het in sommige gevallen de moeite om de ellende vóór  

te zijn door een systeem voor dakverwarming toe te passen.

Dakverwarming ter voorkoming van sneeuwaccumulatie

PRODUCTNIEUWS

In de loop der jaren heeft Roofs veel aandacht gegeven aan 
het fenomeen ‘wateraccumulatie’. Dit omdat jaarlijks nog 
veel daken instorten als gevolg van hevige regenval. Als deze 
daken volgens de geldende bouwregelgeving waren uitge-
voerd, zouden ze niet zijn ingestort. De conclusie moet dan 
ook zijn dat veel daken niet aan de regelgeving voldoen. Bij 
elk dak is het van vitaal belang dat de hemelwaterafvoeren 
voldoende capaciteit hebben en op de juiste plaats, op de 
juiste manier, zijn aangebracht. In NEN 6702 staan de eisen 
hieromtrent geformuleerd.

Sneeuwaccumulatie is een verwant fenomeen. Recent zijn 
in Nederland diverse projecten met een dakverwarmingssys-
teem uitgevoerd. Dit lijkt een indicatie dat het bewustzijn op 
dit gebied groeit. Een dak dat voldoet aan de bouwregelge-
ving is bestand tegen een normale sneeuwbui. Wanneer zich 
echter ergens sneeuwophopingen gaan voordoen, wordt dit 
een ander verhaal. Dan kan er gevaar voor instorting dreigen. 
Een dakverwarmingssysteem kan dat voorkomen. Dakverwar-
mingssystemen worden in Nederland dan ook vooral toege-
past in situaties waarbij een hogere loods grenst aan een 
lagere, of waarbij twee daken hellend naar elkaar toelopen.

SNEEUWACCUMULATIE
Bij sneeuwaccumulatie wordt het gewicht van de sneeuw 
zo groot dat het (staal)dak doorbuigt. Als deze situatie lang 
aanhoudt, kan dit – net als bij wateraccumulatie – leiden  
tot het (gedeeltelijk) instorten van het dak. Wanneer de 
sneeuw handmatig wordt verwijderd, kan dit leiden tot be-
schadiging van de dakbedekking.

Er zijn verschillende systemen beschikbaar,waarbij de toe-
passing met infrarood het meest gangbaar is. Jo Schiprowski 
van leverancier HSI Heating Solutions heeft de markt onlangs 
via presentaties tijdens de regiobijeenkomsten van VEBIDAK 
geïnformeerd over het systeem. De leverancier is wereldwijd 
actief vanuit het hoofdkantoor in Schijndel. Het bedrijf levert 
verwarmingssystemen voor diverse toepassingen (binnen-
ruimte, sportvelden, infrastructuur, agricultuur en dak).  
Voor het dak levert men zowel systemen voor het dakvlak  
als voor de dakgoten en hemelwaterafvoeren. 

In Nederland zijn in het afgelopen jaar enkele aansprekende 
projecten met het systeem uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld  
een deel van het dak van leverancier van bakproducten 
Zeelandia Goes (oppervlakte dakverwarmingsdeel  
ca. 750 m²) met het systeem uitgevoerd, als ook het dak van 
de uitbreiding van hagelslagproducent Delicia in Tilburg 
 (oppervlakte dakverwarming ca. 550 m²).

SYSTEEM
Het systeem bestaat uit platte verwarmingslinten die een-
voudig aan een besturingsunit kunnen worden gekoppeld. 

Zodoende kan het gehele dakvlak, of juist een specifiek 
gedeelte ervan, van het systeem worden voorzien. Bij toepas-
sing op platte daken worden de linten direct op de onder-
grond bevestigd (geplakt), of in de isolatie geïntegreerd. Het 
systeem bevindt zich dus normaal gesproken op de dak-
bedekking, maar indien er een complete dakrenovatie wordt 
uitgevoerd kan het ook onder de dakbedekking worden 
aangebracht. Het systeem is namelijk beloopbaar. Er zijn ook 
varianten beschikbaar voor toepassing op hellende daken 
of in dakgoten. Deze worden met behulp van strips aan de 
ondergrond bevestigd. 

De verwarmingsoplossingen zijn gebaseerd op een infra-
roodtechnologie die, afhankelijk van de toepassing,  
30-50% minder energie gebruikt dan concurrerende syste-
men. De systemen zijn volgens de leverancier zuinig, betrouw-
baar, milieuvriendelijk en hebben een hoog rendement. Dit 
bereikt men door de toepassing van zeer dunne (25 micron) 
metalen amorfe strips van 25 mm breed. Deze strips zijn zeer 
sterk. Traditioneel wordt gebruik gemaakt van verwarmings-
draden: in deze systemen worden de elementen alleen ter 
plaatse van de bedrading warm. De amorfe metalen strips 
worden daarentegen over de gehele breedte warm. Dit zorgt 
in combinatie met een goed geleidende mantel en een 
geavanceerd besturingssysteem voor een optimaal resultaat 
tegen een zo gering mogelijk verbruik. 

Het systeem wordt uitgerust met sensoren waarmee de mate 
van opwarming wordt afgestemd op de weersomstandig-
heden. De controle-unit kan in de meeste gevallen worden 
aangesloten op het gebouwbeheersysteem. In geval van 
storing kan het systeem eventueel een optisch signaal afge-
ven. Het systeem behoeft weinig onderhoud, een tweejaar-
lijkse check door de leverancier is doorgaans voldoende. 
Prijstechnisch wordt het systeem volgens Schiprowski interes-
santer naarmate de dakoppervlakken groter worden. Dit zijn 
doorgaans ook de daken die het meest baat hebben bij de 
toepassing van een dergelijk systeem.■
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VELUX introduceert 
lichtkoepel met 
 gebogen glas
De nieuwste lichtkoepel 
van VELUX is de eerste 
ter wereld met gebogen 
edge-to-edge glas. Dankzij 
het gebogen ontwerp 
wordt regen van het glas 
afgevoerd, waardoor de 
lichtkoepel geschikt is  

voor volledig platte daken. “Deze lichtkoepel is een mijlpaal 
voor de plat dak-markt. Het elegante design sluit naadloos 
aan op het dak. Daarnaast laat de lichtkoepel een onge-
evenaarde hoeveelheid daglicht door en zorgt de elektri-
sche variant voor goede ventilatie,” zegt Jolanda de Gooijer, 
Product Groep Manager bij VELUX Nederland.

agenda
9-11 juni 2017 
Rotterdamse Dakendagen
Diverse locaties
Info: www.rotterdamsedakendagen.nl

29 juni 2017 
Diploma-uitreiking TECTUM
NBC te Nieuwegein
Info: www.tectum.nl

12-14 september 2017 
Bouw Compleet Gorinchem 
Evenementenhal te Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl

4-5 oktober 2017 
Bestelauto Expo 2017 
Expo Houten
Info: www.bestelauto-expo.nl

Uitbreiding kantoor Roval en Reynaers
Roval en Reynaers blijven groeien. Om die groei intern op te kunnen vangen, onder-
gaat het kantoor in Helmond momenteel een uitbreiding van 500m2. Er komen extra 
kantoren en vergaderruimtes 
om alle medewerkers te voorzien 
van een fijne en duurzame werk-
plek. De bouwwerkzaamheden 
zijn in volle gang; de fundering 
is inmiddels gestort. De artist 
impression geeft een indruk hoe 
het bedrijfspand er na de uitbrei-
ding uitziet.

Geen PIR? Geen paniek!
In een persbericht laat producent van Airpop (EPS) isolatieproducten Isobouw weten 
dat EPS een goed alternatief is voor PUR- en PIR isolatieplaten. De grondstofschaarste 
geldt immers niet voor het isolatiemateriaal EPS (Airpop). Ook met EPS kun je eenvoudig 
de BENG- en NOM normen halen. Met een lambda-waarde van 0,031 ligt het isolerende 
vermogen van EPS op een uitstekend niveau. Met de innovatie RenoTopHR van IsoBouw 
kunnen in vergelijking tot PUR/PIR met geringere opbouwhoogtes aan de dankrand 
hoge isolatiewaarden worden bereikt, met de Eurobrandklasse ‘End Use B-s1,d0’.

Website B² transities online
Werkgevers- en werknemersorganisaties van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche en de betonreparatie-
branche hebben sectorplannen opgesteld met als doel de arbeidsmarkt op korte en middellange termijn te verbeteren. In 
de sectorplannen zijn arbeidsmaatregelen aangedragen waarvoor co-financiering van het rijk is gekregen. 

B² transities is een intersectorale voorziening binnen de betonreparatiebranche en de bitumineuze en kunststof dakbedek-
kingsbranche gericht op het voorkomen van uitval door dreigende arbeidsongeschiktheid en/of dreigende werkloosheid.

Nieuwe vakbeurs 
“Bestelauto Expo 2017” 
De bestelauto krijgt een eigen event  
in Nederland. Op woensdag 4 en  
donderdag 5 oktober 2017 vindt in  
Expo Houten Bestelauto Expo 2017 plaats. 
Dit vakevenement is een logisch gevolg  
van de explosieve groei in het aantal  
verkochte bestelauto’s. Het event bundelt 
alle producten en informatie voor ZZP-ers, 
MKB-ers, fleetowners en automotive-mana-
gers. De beurs biedt een ‘all in one’ concept: 
bezoekers kunnen op één dag kennisma-
ken met alle aspecten van hun bedrijfs-
wagen. Van aanschaf van de wagen zelf,  
tot inruil, inrichting en inbouw, belettering, 
lease en financiering, onderhoud, telema-
tica en fleet-managementsystemen.

Start modernisering stelsel Energieprestatie Gebouwen
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

 Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel 
Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalings-

methode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvou-
dige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader 

van de bouwregelgeving.
 

De uitvoering hiervan ligt in handen van een Programmaraad en 
een Projectgroep. De Programmaraad heeft als taak samen te wer-
ken aan draagvlak voor de vernieuwing en stuurt de projectgroep 

aan die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt.
 

De nationale bepalingsmethode wordt vastgelegd in een 
 Nederlandse Technische Afspraak, NTA 8800. Het ministerie van  

BZK heeft diverse uitgangspunten vastgesteld. De methode moet 
bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie 

Gebouwen (EPBD). Daarnaast moet de methode aansluiten bij de 
behoefte en beleving van de consument. De eerste versie van de 

methode moet medio 2018 klaar zijn (90%-versie).

Icopal introduceert bitumenbestendige kunststof op Nederlandse markt
Icopal breidt het assortiment kunststof dak- en afdichtingsbanen uit met het merk WOLFIN. 
Hiermee biedt men een oplossing voor afdichtingen waaraan bijzondere eisen worden 
gesteld. De chemische bestendigheid, dampdoorlatendheid en onderhoudsvrije lasverbin-
dingen maken de banen geschikt voor industriële toepassingen en renovatie van vochtige 
dakconstructies. WOLFIN dakbanen worden wereldwijd al meer dan 50 jaar toegepast. 
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Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.kingspanunidek.nl
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Anjo
INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23 

anjo.nl

Bij platte daken denk je aan Anjo!
Anjo ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor de dak- en

installatiebranche om snel en eenvoudig topkwaliteit te kunnen leveren. 

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

Patent op betrouwbaarheid
• Vent-Alu ontluchtingen
• Hemelwaterafvoeren
• Windgedreven ventilatoren
• Rookgas renovatiesets
• Kabeldoorvoeren
• Ventilatiedoorvoeren
• Rookgasafvoerkappen

Bij platte daken denk je aan Anjo!

ANJO_advertentie 195x129 2.indd   1 11-04-17   13:40

NÚ 
VERKRIJGBAAR!

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

KIJK OP DE WEBSITE VOOR ONZE DEALERS



DE VEELZIJDIGHEID  
VAN SOPREMA

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

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

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

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

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

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

zonder doorboring van de waterdichting.

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

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

 

ONTDEK OOK ONS  
XPS-GAMMA  

soprema.nl


