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COLUMN

‘Man valt door dak’


Regelmatig word ik met de bovenstaande mededeling
geconfronteerd: man valt door dak. Soms in de media,
soms in de jurisprudentie, soms ook aan de telefoon met
een nieuwe cliënt. Het blijft altijd een moment van afgrijzen,
want het klinkt gewoon eng en je wenst het niemand toe.
Maar ja, daarna neemt de jurist in mij de overhand –
zo zit ik gewoon in elkaar – en klinkt onmiddellijk de eerste
vraag van mijn zijde: wat zijn de feiten?
De feiten zijn cruciaal om diverse redenen. Ten eerste om
te bepalen hoe de aansprakelijkheid van de werkgever
jegens de gelaedeerde werknemer ligt. Ten tweede,
om de boetes van Inspectie SZW (voorheen de
Arbeidsinspectie) af te weren, die tot in de tienduizenden
euro’s kunnen lopen. Van groot belang daarbij is om
het arbobeleid van tevoren op orde te hebben – dat is
altijd een sterk argument. Ten derde, om het preventiebeleid te verbeteren.
Het lastige van de aansprakelijkheidskwestie is dat het
recht er bij voorbaat van uit gaat dat de werkgever
aansprakelijk is, tenzij zich één van twee omstandigheden
voordoet. De werkgever kan aantonen dat hij alles heeft
gedaan dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd
om het ongeval te voorkomen. Of hij kan aantonen
dat er sprake is van eigen schuld van de werknemer,
maar dan moet het wel gaan om een onvoorstelbare
stupiditeit. Dus opnieuw komt het aan op de vraag:
wat zijn de feiten?

voor dit werk aangeboden. Zij voelen
zich door dit nieuwe beleid over
vallen. Dus de beoogde voort
varendheid om de deadline
van 2024 te halen, heeft hiermee een deuk opgelopen.
Anderzijds zien asbestsaneringsbedrijven en dakdekkers zich gedwongen om
dan zelf het dak op te
gaan, met als gevolg vaker:
‘Man valt door dak’. Tja, dat
komt de veiligheid ook niet
ten goede!
In een ideale wereld zouden
Inspectie SZW en de sector meer –
vooraf – met elkaar in overleg gaan en
voorzienbare problemen met elkaar oplossen.
Hoe moeilijk kan dat zijn?

Yvonne Waterman

Wanneer de werkgever er in slaagt om te bewijzen dat hij zijn
wettelijke zorgplicht helemaal op orde had en hem niets te
verwijten valt, is hij niet aansprakelijk voor de schade van de
werknemer, ongeacht hoe hoog die schade is. De werknemer blijft dan (in relatie tot de werkgever) volledig met de
schade zitten, ook al deed hij zijn werk en is hem zo mogelijk
nog minder te verwijten. Zo werkt het in Nederland.
Tot het recente verleden was het heel normaal om bij lastig
bereikbare asbestgolfdaken te werken met een verreiker
en veiligheidslijnen. Of met een werkbak die met een
stalen kabel aan een hijskraan is gehangen. Plotseling ziet
Inspectie SZW hier nu een gevaar in: werkbakken die niet
speciaal voor personenvervoer zijn ontwikkeld, mogen
niet langer voor dit soort werk gebruikt worden, tenzij het
slechts bij uitzondering en voor een maximum van vier
uurtjes is.
Wat is het gevolg? Enerzijds zien vele asbestverwijderings
bedrijven het niet meer zitten om lastige asbestdaken
te saneren; want Inspectie SZW heeft wel verboden uitge
vaardigd, maar in hun ogen geen praktische alternatieven

Roofs

3

INHOUD
3	COLUMN
'Man valt door dak'
6	DUURZAAM DAK VOOR SPORTCAMPUS ZUIDERPARK
In het Zuiderpark in Den Haag, op de voormalige locatie van het stadion van ADO Den Haag,
is Sportcampus Zuiderpark gerealiseerd.

10	WARMTEACCUMULATIE BIJ DAKEN
Warmteaccumulatie betreft het vermogen om warmte en koude op te slaan, bijvoorbeeld in het dak,
om het vervolgens geleidelijk weer af te staan (aan de ruimten eronder).

14	ASBEST IS EEN VAK
Drie specialisten op het gebied van asbest hebben zich onlangs verenigd in Asbest & Recht.

18	GROEN BINNEN HANDBEREIK
Om groen in de stad te stimuleren, worden diverse initiatieven ontplooid.
Het dak speelt een belangrijke rol in de plannen.

62	INNOVATIEVE GLASPRODUCTEN VOOR DAKTOEPASSINGEN
Leverancier van glasproducten Hermans Techniglaz heeft onlangs twee innovaties
op de markt gebracht.

65	COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2016
Doe het goed of doe het niet!

colofon
UITGEGEVEN DOOR

REDACTIEMEDEWERKERS

ABONNEMENTEN

Ton Berlee, Chris Geurts, Saskia ’t Hart,

Opgave abonnementen uitsluitend schriftelijk bij

Albert Jan Kerssen, Otto Kettlitz, Marco de Kok,

de uitgeverij t.a.v. de abonnementenadministratie

Dirk Lindeman, Palmyra Lindeman, Paul Verkaik,

of via e-mail: abonnementen@lumail.nl.

Yvonne Waterman, Theo Wiekeraad,

• De kosten voor een jaarabonnement bedragen

Joop Wilschut (Dak van het Jaar)

€50,- excl. 6% btw per jaar.

• De kosten voor elk extra jaarabonnement bedragen

Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar

VORMGEVING/OPMAAK

Tel: 072-5400335 • Fax: 072-5405131

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

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

info@lumail.nl • www.roofs.nl

www.dakweb.nl • ISSN: Nr. 1566-1458

€ 25,- excl. 6% btw per jaar.

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

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

Jan Suijk • Tel: 072-5400335 • jan@lumail.nl

UITGEVER

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
abonnementen@lumail.nl.

Palmyra Lindeman

DRUK Senefelder Misset, Doetinchem

HOOFDREDACTIE

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 11x per jaar

COPYRIGHT

Tel: 072-5470309 • edwin@lumail.nl

OPLAGE 7.500 exemplaren

ADMINISTRATIE Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

4

Roofs

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,

vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke

Edwin Fagel

toestemming van de uitgever.

INHOUD
66	JARDIN D’HIVERRE: EEN GLAZEN WINTERTUIN
Een getrapte, gebogen glazen dakconstructie en glazen gevels vormen de bovengrondse omhulling
van een nieuw ontmoetings- en conferentieoord van het Bomencentrum Nederland in Baarn.

72	GEPREFABRICEERDE HEMELWATERAFVOEREN
Grillo Dakafwerkingen uit Rotterdam breidt haar aanbod uit met een assortiment
RVS hemelwaterafvoeren.

77	MAWIPEX BIEDT ALTERNATIEF OP PIR-ISOLATIE
De schaarste in de PIR-isolatie markt zal waarschijnlijk tot het einde van dit jaar en mogelijk
nog langer aanhouden, volgens de PIR-isolatieproducenten.
78	NIEUWSLIJN Nieuws voor en door de dakenbranche

20

SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

22	VEILIGHEIDSSYSTEMEN EN WERKMETHODIEKEN
28	DENK GOED NA OVER DE TOE TE PASSEN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
32	VALBEVEILIGING: JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN IN BEELD
36	COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN DIENEN ALTIJD DE VOORKEUR TE HEBBEN!
40	VOORKOM VALGEVAAR
50	DOORVALVEILIGHEID VAN LICHTKOEPELS
54	NIEUWE REGELGEVING OPBOUW ROLSTEIGERS PER 1 JANUARI 2018 VAN KRACHT
58	NIEUWSLIJN SPECIAL ‘VEILIG WERKEN OP HOOGTE’

DIT NUMMER KWAM TOT STAND MET MEDEWERKING VAN

12
13
16
17
24
25
26
30
32
34
35
39
42
46
48
49
56
60
61
63
64
68
70
73
74
75
76
83
84

AG Plastics
Aabo Greentech bv
Esdec
Unilin Insulation bv
Kingspan Unidek
Ubbink bv
Wecal
Leven op Daken
Aabo Safe bv
Gevaco
All Up
SFS intec
Royal Roofing Materials
Staka
Artilan bv
Royal Roofing Materials
Vlindar
Roval Aluminium bv
Daksafe
Zinkunie bv
Aabo Trading bv
SpanSet
Royal Roofing Materials
VRF Europe bv
Hermans Techniglaz
Actiondak
Eternit bv
Compri Aluminium
Grillo
Aabo Trading bv
Leadax
Gilde Software
Nelskamp
Mawipex Handelsmaatschappij bv
Eyecatcher bv
Triflex bv

www.agplastics.com
www.aabogreentech.nl
www.esdec.com
www.unilininsulation.com
www.kingspanunidek.nl
www.ubbink.nl
www.wecal.nl
www.levenopdaken.nl
www.aabosafe.nl
www.gevaco.nl
www.all-up.nl
www.sfsintec.nl
www.royalroofingmaterials.com
www.staka-dakluiken.nl
www.artilan.nl
www.royalroofingmaterials.com
www.vlindar.com
www.roval.eu
www.daksafe.nl
www.zinkunie.nl
www.aabo.nl
www.spanset.nl
www.royalroofingmaterials.com
www.vrf.eu
www.hermanstechniglaz.nl
www.actiondak.nl
www.eternit.nl
www.compri.eu
www.grillo-dakafwerkingen.nl
www.aabo.nl
www.leadax.com
www.gildesoftware.nl
www.nelskamp.nl
www.mawipex.nl
www.eyecatchersafety.com
www.triflex.nl

Roofs

NR. 7 JULI 2017 26 e JAARGANG

2
8
9

HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Foto voorplaat
Icopal.

Roofs

5

Duurzaam dak voor
In het Zuiderpark in Den Haag, op de voormalige locatie van het
stadion van ADO Den Haag, is Sportcampus Zuiderpark gerealiseerd.
Uitgangspunt was een CO2-neutraal gebouw. Het dak bestaat uit een
combinatie van sedum en zonnepanelen en de dakrand heeft een
bijzonder fraaie vormgeving gekregen.

Sportcampus Zuiderpark wordt gerealiseerd als samenwerking tussen de Gemeente Den Haag, het ROC Mondriaan
en de Haagse Hogeschool. Het gebouw huisvest een breed
scala aan sportfaciliteiten voor het MBO en HBO en wordt
daarnaast een centrum voor toegepaste kennis, praktijk
onderzoek en sportevenementen. In het gebouw bevinden
zich o.a. een topsporthal, een beachsporthal, een turnhal,
een danszaal en vier gymzalen. De sporthallen zijn door
het NOC*NSF goedgekeurd voor het houden van (inter)
nationale competities en wedstrijden. Er is plaats voor ruim
3.500 toeschouwers.
De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Vanzelfsprekend had dat ook gevolgen
voor de realisatie van Sportcampus Zuiderpark. Daarom zijn
er verschillende maatregelen in het ontwerp opgenomen
die ervoor moeten zorgen dat het gebouw CO2-neutraal
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zal zijn. Zo is gezorgd voor een zeer goede isolatie van de
gebouwschil. Daarnaast zijn op het dak 1.000 zonnepanelen
geïnstalleerd, aangevuld met zonnecollectoren voor de verwarming van het douchewater. Het energetische dak wordt
verder aangevuld met een warmte-koudeopslag in de bodem en diverse water- en energiebesparende voorzieningen.

OP ÉÉN OOR
Het dakoppervlak betreft ongeveer 34.000 m². Daarvan wordt
bijna 16.000 m² bedekt met een mossedumvegetatie.
Zo’n 5.000 m² is bestemd voor de toepassing van zonnepanelen en zonnecollectoren. De verwachting is, dat de
opbrengst van de zonnepanelen gunstig worden beïnvloed
door de aanwezigheid van het sedumdak.
Het dak is vervaardigd door HDO Dakbedekkingen
uit Barendrecht. Martin Peenen van het bedrijf vertelt:

Sportcampus Zuiderpark
“Wij waren al in een vroeg stadium bij het werk betrokken en
konden daarom in goed overleg met zowel de hoofdaannemer Ballast Nedam als met hovenier Van Ginkel, die in
onderaanneming voor ons het groenpakket aanbracht, de
juiste oplossingen bedenken. De dakopbouw was op zichzelf
redelijk standaard, maar apart aan dit dak is dat het ‘op één
oor ligt’: het loopt schuin af (11 cm per meter, in totaal zo’n
100 meter). Gevolg hiervan is dat het hemelwater veel sneller
dan normaal wordt afgevoerd.”
Om dit op een verantwoorde manier te laten gebeuren,
is het dak verdeeld in kleinere segmenten van steeds maximaal 50 m². Via de ‘ontwateringsstroken’ langs deze kleinere
‘daken’ wordt het hemelwater naar een verzamelgoot
geleid. Van daaruit wordt het via Pluvia-systemen afgevoerd.
De hemelwaterafvoeren zijn verdiept aangebracht.

RVS DAKRAND
Blikvanger is verder de spectaculaire dakrand, die is
vervaardigd uit RVS ribben. Richard Verlijsdonk van
Ridder Skins and Buildings vertelt dat de getoogde stalen
constructie op een houten constructie is bevestigd,
zodat de ronding op een goede manier kon worden gemaakt. Zo konden direct de toleranties van de bouw worden
opgevangen. Het betreft geëtst RVS (Mirror Red): het mate
riaal tot een bepaalde dikte bewerkt. Dit zorgt ervoor
dat de reflectie van het zonlicht een bepaalde kleur krijgt.
De schakeringen wisselen zodoende van champagnekleur
naar rood en weer terug. De maatvoering was ook bijzonder.
De dakrand loopt 500 meter rond het gebouw en het was
zaak dat we weer precies zouden uitkomen op de plek
waar we waren begonnen.”

De dakopbouw was verder als volgt:
• Ondergrond: staaldak
• Dampremmer: Bauder DBR
• Isolatie: EPS (15 cm) en ter plaatse van de goten PIR (10 cm)
• Toplaag: Bauder SBS (gebrand aangebracht)
De dampremmer met aluminium laag is robuust: dat was nodig vanwege het binnenklimaat van het sportcomplex (er is
ook een zwembad in het gebouw aanwezig). De toplaag
is zeer flexibel, wat nodig was vanwege de te verwachten
werking van het staaldak. Voor veilig onderhoud is in de
randzones gebruik gemaakt van het Kedge-systeem.
Met name de samenwerking bij de uitvoer van dit project is
volgens Peenen zeer goed verlopen. “Eventuele problemen
werden steeds gezamenlijk opgelost, zonder naar elkaar
te wijzen. Doordat we al in een vroeg stadium de werkwijze
hadden afgestemd, zijn er overigens gedurende de uitvoering relatief weinig problemen geweest.”
Het groenpakket is zoals gezegd aangebracht door de
Koninklijke Ginkel Groep. Walter van de Werken, project
adviseur dak- en gevelbegroeiing, vertelt dat de Optigroen
daktuinopbouw boven de dakbedekking een dikte van
slechts 8 cm heeft. Op de wortelwerende dakbedekking is
een waterhoudende beschermdoek aangebracht. Voor de
drainagevoorziening is er gebruik gemaakt van het triangelontwateringssysteem. Voor het verlegpatroon zijn er verschillende capaciteitberekeningen gemaakt om de afwatering
van de grote afwateringslengte te waarborgen. Dit is nauwkeurig afgestemd met Geberit. Hierdoor wordt het overtollige
hemelwater snel en verantwoord afgevoerd. Het substraat is
speciaal afgestemd op toepassing van extensieve hellende
vegetatiedaken. Na het aanbrengen van het substraat is het
dak ingeplant met ca. 250.000 sedumplantjes.

Gesteld kan worden dat het Zuiderpark eindelijk weer
beschikt over een bijzonder sportcomplex. Een gebouw
waar wordt gewerkt aan de toekomst van de Nederlandse
sport en dat bovendien duurzaam en esthetisch fraai is.
Het fraaie dak van het gebouw onderstreept dit. ■

NIEUWBOUW SPORTCAMPUS ZUIDERPARK TE DEN HAAG
• OPDRACHTGEVERS:	GEMEENTE DEN HAAG/
HAAGSE HOGESCHOOL
• HOOFDAANNEMER:
BALLAST NEDAM
• DAKDEKKER:
HDO DAKBEDEKKINGEN BV TE BARENDRACHT
• HOVENIER:
KONINKLIJKE GINKEL GROEP TE VEENENDAAL
• RVS DAKRAND:
RIDDER SKINS FOR BUILDINGS BV TE UDEN
• LEVERANCIER DAKMATERIALEN:
BAUDER BV TE MAARSBERGEN
• LEVERANCIER GROENDAK:
OPTIGROEN BV TE NIJKERK

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Omdat slim verduurzamen altijd kan.
Maatwerkoplossingen voor elke woning of bedrijfspand.

Dat duurzaam, gasloos en energieneutraal bouwen de toekomst heeft is
allang geen nieuws meer. Dit geeft niet alleen een gezonder leefklimaat voor
bewoners en gebruikers, maar is ook een noodzakelijke stap om ons milieu te
ontzien. AaboGreenTech, onderdeel van Aabo Trading, helpt u graag om ook
uw woning of gebouw door middel van een op maat gemaakt pakket aan
innovatieve technieken klaar te maken voor een groene toekomst.
Wij zijn uw partner bij uitstek voor innovatieve, hoogwaardige en duurzame
systemen voor het opwekken van energie en warmte. Door de toepassing van
onze maatwerk zonnestroomsystemen, warmtepompen, LED verlichting en
infrarood verwarmingssystemen bieden wij u de mogelijkheid om duurzaam en
CO2 neutraal uw eigen elektriciteit en warmte op te wekken zonder dat u daarbij
hoeft in te leveren op het woon- en werkcomfort.
Eigen energie en warmte opwekken of zelfs compleet overstappen naar
een gasloze woning of gebouw is niet alleen een slimme en verantwoorde
investering voor uzelf, maar zeker ook voor het mileu. En wij helpen u graag
om dit te verwezenlijken! En bent u ondernemer? Dan helpen wij u tevens
graag bij het naleven van de Wet Milieubeheer!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T 088-9965680
F 024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl
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ENERGIEBESPARING

Warmteaccumulatie
Warmteaccumulatie betreft het vermogen om warmte en koude op te slaan,
bijvoorbeeld in het dak, om het vervolgens geleidelijk weer af te staan
(aan de ruimten eronder). Dit zorgt in gebouwen het hele jaar door voor
een gelijkmatige binnentemperatuur en een comfortabel binnenklimaat.
In de whitepaper Warmteaccumulatie bij daken van Xella Nederland bv gaat
Jean Quist nader in op de technische details hiervan. Een samenvatting.

Een zeer groot percentage van de zonnewarmte komt binnen via het dak. Een licht gebouw is na een paar uur zo
warm dat niet alleen de temperatuur van de binnenlucht
stijgt, maar ook de warmtestraling van de wanden bijdraagt
aan de opwarming van de binnenruimte. Op zomerse
dagen kan het hierdoor binnen zo warm worden, dat de
airco al vroeg op vol vermogen moet draaien om de binnentemperatuur later op de dag nog dragelijk te houden.
Bij een zwaar gebouw is er door de grotere massa veel meer
energie nodig om het gebouw op te warmen. Dit kost veel
tijd, waardoor doorgaans de binnenruimte pas tegen de
avond is opgewarmd en de afkoeling plaatsvindt gedurende de koelere nachtperiode. In de winter is een licht gebouw
snel opgewarmd als de verwarming aangaat. Bij een zwaar
gebouw kan dit uren duren. Uit studies blijkt dat in noordelijke en gematigde klimaten lichte gebouwen minder energie
verbruiken voor verwarming en koeling. Een licht gebouw
koelt immers sneller af en is ook weer sneller op te warmen.
Algemeen kan gesteld worden dat materialen die warmte en
koude uit de buitenlucht kunnen opslaan en weer afgeven
aan de binnenruimten, zoals bijvoorbeeld cellenbeton, een
besparing opleveren omdat zo het gebruik van verwarmingsen temperatuurinstallaties vermindert. Installaties die minder
draaien, verbruiken minder energie en kunnen met minder
onderhoud toe.

WARMTEACCUMULATIE IN CIJFERS
De warmteaccumulatie is afhankelijk van de warmtecapaci
teit: de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 kubieke meter
materiaal 1 graad Kelvin of Celcius te doen stijgen. De warm
tecapaciteit wordt uitgedrukt in C en is het product van de
dichtheid van p, de soortelijke warmte c. In onderstaande
tabel worden verschillende dakoplossingen vergeleken.
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Materiaal

Kenmerk
Dikte/Profilering

P (kg/m3)

c (J/kgK)

C MJ/m3K

Kanaalplaat

200

308

840

0,259

Cellenbeton

200

134

1050

0,141

Staalplaat

106R;0,75

9,81

880

0,009

Aluminium

106R;0,80

3,81

530

0,002

60

1880

0,113

HSB

Tabellenboek voor de bouw, uitgeverij Ten Hagen Stam.

Het realiseren van een constante binnentemperatuur
alleen is niet voldoende, het behoud ervan is net zo belangrijk. Uiteraard dienen luchtlekken te worden voorkomen.
Hoe energiezuiniger de eigenschappen en de installaties
van een gebouw, hoe lager de EPC (Energieprestatiecoëfficient) wordt. De berekening gaat uit van een gemiddeld

bij daken

energiegebruik van de gebruikers, zodat de EPC globaal de
energiezuinigheid van een gebouw uitdrukt. Het Bouwbesluit
stelt eisen aan deze energiezuinigheid en de bepaling
ligt vast in NEN 7120. Een belangrijk onderdeel van het
Bouwbesluit is de minimaal vereiste Rc-waarde van de schil
van nieuwbouwwoningen. Per 1 januari 2015 is deze minimale waarde voor daken Rc=6,0.

inzichtelijk worden gemaakt. Regelmatige controle van de
montage leert of de bepalingen worden opgevolgd. Steekproeven tijdens het hele traject van bestek tot realisatie garanderen dat de luchtdichtheid aan de eisen voldoet. En, ook
niet onbelangrijk: laat de EPC-berekening inhoudelijk toetsen
tijdens de bouwvergunningsprocedure met de gemeente.

CONCLUSIE
Veel woningen en gebouwen hebben bij aansluitingen,
onder meer die van de dakplaten, ruim 40 procent meer
kieren dan zou hoeven. Dat beïnvloedt de EPC al snel met
3 tot 15 procent. Kieren ontstaan bijvoorbeeld omdat dakplaten niet goed aansluiten. Dat kan, omdat ze niet goed
zijn gelegd, niet goed op maat zijn gemaakt of vanwege
afwijkingen in het materiaal. De gevolgen van een slechte
kierdichting uiten zich ook in de vorm van vochtschade op
deze plekken.
Het verdient daarom aanbeveling om direct in de bouwtekeningen rekening te houden met de keuze van afdichtingsmaterialen. Deze dienen in afzonderlijke detailtekeningen

Er is een ruim aanbod aan materialen om voor elk gebouw
en voor elke functie een passend dak te maken. De deskundigheid van het ontwerp en de uitvoering ervan bepalen
met de som van alle toegepaste producten de uiteindelijke kwaliteit van een dak. Daarbij bepalen de technische eigenschappen van de constructie en het gekozen
materiaal (mede) de mate van comfort. Bij een dak
dat hoge(re) eisen stelt op het gebied van veiligheid,
comfort en energiezuinigheid, is de toepassing van cellen
beton het overwegen waard. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Roofs

11

In su la ti on

Unidek Platinum Kameleon
UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

CONSTANT

98%
LUCHT

BELOOPBAARHEID

www.kingspanunidek.nl

Met Ubbink pak
je elke helling!

Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°
Eén pan voor alle gangbare dakhellingen!
•
•
•
•
•

Universele unieke pan voor 98% van de toepassingen
Geen voorraad, u heeft altijd de juiste
Knobbel/schaal fixatie met vast scharnierpunt
Geschikt voor hellingshoek 15°-55°
Geschikt voor doorvoeren ø 125 - ø 131 mm en
voor de Rolux 5G Concentrisch Push-Fit 60/100
• Compleet inclusief schaal
• Installatiegemak!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/universeleubiflexdakdoorvoerpan

ASBEST

Asbest is een vak
Als gevolg van het Asbestdakenverbod moeten per 2024 alle in Nederland
aanwezige asbestdaken in de komende jaren worden vervangen. Een asbestsanering kan nog wel eens diverse praktische en juridische haken en ogen
hebben. Drie specialisten op dit gebied hebben zich onlangs verenigd in het
samenwerkingsverband ‘Asbest & Recht’. Roofs sprak met de betrokkenen
over het waarom van deze samenwerking.

Jasper Kosters, mr.dr. Yvonne Waterman en mr.drs. Herbert
Pasveer hebben hun krachten en kennis gebundeld.
Zo heeft Kosters een gespecialiseerd adviesbureau op het
gebied van asbestsanering (Admanstars). Waterman is
gespecialiseerd in de civielrechtelijke aansprakelijkheden
van asbest (Waterman Legal Consultancy) en Pasveer
(Banning Advocaten) is de specialist op het gebied van
bestuursrechtelijke asbestproblematiek. Met het samenwerkingsverband kunnen zij elkaars kennis en expertise aan
vullen: “Zo kunnen wij een dienstverlening verzorgen die
verder gaat dan de som der delen.”

SAMENWERKING
Asbestsanering – ook van daken – kent veel praktische
haken en ogen, veel ingewikkelde regelgeving en wordt door
Inspectie SZW, de Omgevingsdiensten en de certificerende
instellingen met argusogen bekeken. Neem als voorbeeld
een vastgoedbeheerder die zijn panden wil ‘verduurzamen’.
Met betrekking tot de regelgeving is er een aantal zaken
waar deze vastgoedbeheerder rekening mee moet houden.
Zo is hij bijvoorbeeld verplicht het asbest door een gecertificeerde saneerder te laten verwijderen. Een klein foutje kan
heel kostbaar uitpakken. In dit geval begeleidt Kosters het
feitelijke saneringsproces. Hij heeft uitgebreide kennis op dit
gebied, brede en jarenlange ervaring en aanvullend een
enorm landelijk netwerk, dat hij kan inzetten voor de meest
uiteenlopende vraagstukken. “Hier geldt echt: voorkomen
is beter dan genezen,” aldus Kosters.
Pasveer is specialist op het gebied van bestuursrecht, dat is
het rechtsgebied waarbij overheidsorganen een rol spelen.
Zeker bij asbest en andere milieukwesties komt men gauw
in de clinch met de overheid. Dit kan Inspectie SZW zijn,
die een zware boete heeft opgelegd, maar bijvoorbeeld
ook de Omgevingsdienst die het werk heeft stilgelegd,
een gemeente die zich met een (dak-)sanering bemoeit,
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een Certificerende Instelling (CI), etc. Hij weet al ruim 25 jaar
de weg in het bestuurs- en milieurecht, ook in de rechtszaal.
Waterman houdt zich vooral bezig met de civiele aspecten
van asbestrecht. Zij houdt zich met name bezig met aansprakelijkheidskwesties. Waterman: “Ik kijk preventief of de offerte
van een aannemer goed in elkaar steekt, om te voorkomen
dat hij zich een contractueel wespennest op de hals haalt.
Maar ook de afhandeling van schadeclaims tussen gebouweigenaar en huurder, opdrachtgever en saneerder,
werkgever en werknemer doe ik graag, evenals communicatie rondom asbestperikelen.” Ook zij heeft een breed landelijk
en internationaal netwerk, dat in het samenwerkingsverband
ondersteunend kan zijn.
Wat is de toegevoegde waarde van deze samenwerking?
Waterman: “Toevallig werken we momenteel samen aan een
zaak waarbij zowel het civielrecht als het bestuursrecht op
het scherp van de snede speelt. Het is voor de opdrachtgever erop of eronder. Dan is het een groot voordeel dat we
alle specialismen in huis hebben en daarmee een strategie kunnen plannen om onze cliënt veilig naar het beste
resultaat te loodsen. In dit geval hebben wij letterlijk
‘at a moment’s notice’ een Engelse asbestexpert laten
invliegen, die met een natuurkundige insteek ons een nieuw
en doeltreffend argument in de zaak bood. Dàt had de
tegenpartij niet verwacht, haha!”
Door hun krachten te bundelen, kunnen de drie specialisten
fungeren als centraal portaal op het gebied van asbest.
Daarnaast kan Asbest & Recht ook fungeren als gespecialiseerde vraagbaak voor de media en andere instanties.

MEER OPENHEID
Het verspreiden van betrouwbare informatie over asbest is
nodig, omdat asbest een gevoelig onderwerp is waar

Jasper Kosters

Yvonne Waterman

dikwijls emotioneel en irrationeel op wordt gereageerd.
Begrijpelijk, vindt Kosters, maar door een gebrek aan
kennis over het onderwerp wordt vaak overtrokken
op de aanwezigheid van asbest gereageerd, met alle
(financiële) gevolgen van dien. “Probleem daarbij is ook
vaak dat men de problematiek uit imago-overwegingen
onder de pet wil houden. Zo leert men niet van elkaars
ervaringen en blijf je te maken hebben met angst – en als
gevolg daarvan met verkrampte reacties: maatregelen die
niet in verhouding staan tot het probleem. Asbest is alleen
gevaarlijk bij inademing en langdurige blootstelling.
Er zou al veel gewonnen zijn als de problematiek met meer
openheid wordt benaderd en behandeld. Aan de andere
kant wordt ook wel eens beweerd dat het gevaar van
asbest verwaarloosbaar is, zoals in een recente open brief
van woningcorporaties nog gebeurde. Dat is weer het
andere uiterste.”
Waterman sluit zich hierbij aan, maar benadrukt dat
vertrouwelijkheid een belangrijk onderdeel moet zijn van
de dienstverlening die de samenwerkende partijen bieden.
De eventuele aanwezigheid van asbest in het pand heeft
immers gevolgen voor de waarde van het gebouw,
de reputatie van de cliënt en de rust op de werkvloer:
“Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de vertrouwelijkheid
wordt bewaard. Wij beginnen altijd met het vaststellen
van de feiten, op basis daarvan kunnen wij een zaak
begeleiden en de emoties van de partijen tot rust brengen.”
Zij ziet graag meer maatschappelijke bewustwording
van asbestrisico’s.
Pasveer geeft aan dat veel onduidelijkheid inzake de
asbestsanering voortkomt uit de interpretatie van regelgeving. Hij constateert: “Bij bestuursrechtelijke asbestgeschillen
zie je vaak een rigide opstelling van de bestuursorganen,
waarbij aan de letterlijke wetstoepassing meer gewicht wordt

Herbert Pasveer

gehecht dan aan de daadwerkelijke risico’s.” Ook signaleert
hij dat de jurisprudentie zich nu uitkristalliseert en steeds
duidelijker wordt. De sector en bestuurders hebben er alleen
maar baat bij om van de inmiddels aanwezige kennis en
ervaring gebruik te maken.
Kortom, het samenwerkingsverband kan een rol spelen in
een verdere professionalisering van de markt en het voor
komen van (bestuurlijke) boetes en schadeclaims.

IS 2024 HAALBAAR?
Vóór 2024 zullen alle in Nederland aanwezige asbestdaken
moeten zijn verwijderd. De saneringen komen echter maar
traag op gang en 2024 komt snel dichterbij. Is de deadline
haalbaar? De partners binnen Asbest & Recht hebben
er een hard hoofd in. “Het zal wel moeten,” aldus Pasveer,
“want de betreffende daken zijn in dat jaar aan het eind van
hun levensduur. De kans dat asbestdeeltjes losraken en in
de lucht terecht komen wordt alleen maar groter naarmate
de daken ouder worden.”
Waterman vult aan: “Internationaal wordt Nederland in de
gaten gehouden, maar je ziet ook dat op Europees niveau
de nodige initiatieven worden genomen. Zo heeft Polen
inmiddels ook een zwaar beleid op het gebied van asbestsanering – kort samengevat: alle asbest moet weg – en kunnen
wij leren van de ervaringen daar.”
“Asbest is een vak,” besluit Kosters met nadruk. “Het onderwerp moet dan ook als zodanig benaderd worden:
op een professionele manier en met inzet van de
juiste specialisten.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Totaalpakket voor de dakdekker

WECAL HYBRIDE DAK
Engineering voor industriedaken met verhoogde brandwerendheid

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

Wecal: Compleet en objectief in isolatie & dakbedekkingsmaterialen

Leefdaken ter verbetering
van woon- en werkklimaat

Leven

Hét kennisplatform voor een gegarandeerde
en duurzame totaaloplossing van isolatie,

op

DAKEN

dakbedekking tot aan met de dakinrichting.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag
naar onze website.

meervoudig ruimtegebruik

www.levenopdaken.nl

BEGROEIDE DAKEN

Groen binnen
handbereik
Om groen in de stad te stimuleren, worden diverse initiatieven ontplooid.
Het dak speelt een belangrijke rol in de plannen.

Stichting Roof Update

Op de eerste dinsdag van september neemt het kabinet de
Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst, dit jaar met bijna
500 duurzame ideeën. Diverse ideeën kunnen in de prijzen
vallen. De VHG Groenprijs zal worden uitgereikt aan een idee
of initiatief dat groen naar de buurt brengt. De politiek in
Den Haag wordt straks overspoeld met ideeën die variëren
van het ‘guerrilla’ beplanten van verweesde stukken stad
(en rond bouwplaatsen) tot het realiseren van sociale tuinen
en het lokaal produceren van voedsel voor de stad.
Op het gebied van het verduurzamen van daken zijn ook tal
van initiatieven ontplooid. Veel steden zoeken de oplossing in
het aanleggen van energiedaken en wateropvang op daken.

EERSTE GROENE TORNADO PROJECTEN
De Groene Tornado is een initiatief van Stichting Roof Update,
dat buurtbewoners helpt hun schuurdaken en daken van
aanbouwen te vernieuwen. Door al deze relatief kleine daken
samen tegelijk te vergroenen, zijn er diverse voordelen te
behalen. Met meer groen is het mogelijk meer diversiteit in
de begroening aan te brengen, is er een groter oppervlak
dat bijdraagt aan het verminderen van hittestress in de buurt
en ontstaat er de mogelijkheid het groen onderdeel te laten
zijn van de bestaande groenstructuren in de wijk. Daarnaast
levert het bufferend vermogen van het hemelwater van de
groene daken, of het afkoppelen van de hemelwaterafvoer
ten behoeve van meer groen in de tuin, aantrekkelijke voordelen op voor het waterbeheer in de wijk. En niet in de laatste
plaats kan de stichting met meer vierkante meters tegelijk
goede prijsafspraken maken met leveranciers van topmerken
om een hoge kwaliteit daksysteem en groen beschikbaar
te maken voor de bewoners. “Bijzonder in de aanpak is de
samenwerking tussen buurtbewoners en lokale partijen om
het groen te realiseren en onderhouden. Het is de bedoeling
dat het moment van aanleggen van de daktuin en het onderhouden ervan de buurtbewoners nader tot elkaar brengt,”
zegt Ronald van Bochove, directeur van de stichting.
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Voorzitter Marc Rotmans realiseerde meer dan 250 m² schuurdaken in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Met als katalysator een deel van het dak van de OBS de Waterlelie, dat in
de Tornado meegenomen is. Wethouder Floor van de Velde
van Ruimte, Wonen, Kunst en Facilitair geeft de OBS een sterke
plus voor het aanleggen van een groen dak op een deel van
het schooldak. “Kinderen kunnen langslopen en de positieve
invloed van een groen dak zien en ervaren.”
De gemeente, het schoolbestuur en diverse bewoners in
de omgeving zijn de pioniers van de Groene Tornado in
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Een team van vrij
willigers van de gemeente en de Stichting Roof Update hielp
de particulieren hun dak te voorzien van een eenvoudig,
lichtgewicht sedumdak van het type Urban Scape.
Maar in veel gevallen hadden de bewoners de kneepjes
van de aanleg al te pakken.
Die eenvoud in de aanleg zal ook aan de leerlingen
van het Wellant College in Rijswijk worden overgebracht.
De stichting gebruikte een deel van de door Rijswijk uitgekeerde subsidie uit het Duurzaamheidsfonds aan het leveren
van enkele vierkante meters groendak voor de studenten
om kennis te maken met het systeem. De leerlingen van het

Wellant College helpen de bewoners van de nieuwe wijk
Nieuw Rijswijk aan een duurzaam tuinontwerp en nemen
nu ook het schuurdak mee in de groene mogelijkheden.

TORNADO NAAR ALMERE
Zaterdag 17 juni stond Stichting Roof Update op een
informatiemiddag op het Floriadeterrein Floriade 2022
in Almere. Ook hier, net als in alle steden waar de
Groene Tornado werd gepresenteerd, waren veel burgers
aanwezig, die een groen dak op de aanbouw of schuur
wel zagen zitten. De Floriade zal over vijf jaar het groenbewustzijn een boost geven. De centrale vraag van
het evenement is: “Wat kan groen voor jou en de
wereld doen?” “Die vraag wordt beantwoord door de
Floriade Almere 2022,” stelt de organisatie. “Tijdens de,
een half jaar durende, Wereldexpo wandel je een gebied
binnen waar je gezonder weer uitkomt. Je ervaart,
leert en bouwt zelf mee aan de groenste en meest
innovatieve stadswijk van Nederland in wording. Dit spreekt
internationaal tot de verbeelding, omdat de hele wereld wil
weten hoe wij met elkaar zo groen en gezond
mogelijk kunnen leven op deze planeet. Centraal staat
de impact van bloemen en planten, gezonde voeding,
groene innovaties en vernieuwende architectuur op het
leven in de stad.”
De gemeente Almere organiseert de Floriade Almere 2022 in
samenwerking met de Floriade bv, de provincie Flevoland,
de Nederlandse tuinbouw en andere partners. Deze zevende
editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het
teken van Growing Green Cities en gaat over de urgente
vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en
energiewinning. De Floriade is een ‘living lab’: een proeftuin
voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het
gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit,
maar bovenal voedselproductie. De Floriade, in het hart
van Almere, combineert het beste van twee werelden.
Enerzijds de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van voedselproductie,

 uurzaamheid en gezondheid. Anderzijds het streven van
d
Almere om een ‘groene’ stad te zijn: aangenaam, gezond en
zelfvoorzienend.
Eduard Beekhuizen, dakdeskundige van Stichting Roof Update,
helpt die dag de bezoekers aan informatie over het duurzaam maken van daken. “Dat hoeft niet alleen in de vorm van
een sedumdak. Met de witte Carrara dakbedekking weerkaatst het zonlicht en blijft het koeler onder het platte dak.
De steenslag is bewerkt en vangt fijnstof af. Met een speciaal
bewerkte onderlaag kan het ook over oude bitumen dakbedekking worden gelegd. Deze oplossing is zeer geschikt voor
daken die niet in het zicht liggen.” Beekhuizen hoopt dat de
gemeente ook de bestaande wijken helpt een groene impuls
te geven: “Wat zou er mooier zijn dan dat de bezoekers
door een groene stad naar het Floriadeterrein lopen. Met de
Groene Tornado brengen we het groen heel dicht bij mensen
in de buurt. We hopen dat de gemeente ruimte ziet in haar
begroting onze aanpak te ondersteunen. Aan het enthou
siasme van de bewoners zal het niet liggen.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Veilig werken

op hoogte

SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Veiligheidssystemen en
werkmethodieken
Je kunt veilig werken op vele manieren tot stand brengen. Het is goed dat de
werkgever de keuze heeft op welke wijze hij zijn mensen het werk veilig laat
uitvoeren. Bij gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen wordt die keuze
beperkt, er is op en aan het gebouw een min of meer dwingend veiligheidssysteem gekoppeld. Ieder valveiligheidssysteem vereist een bepaalde wijze
van werken, een wijze die is afgestemd op de in te zetten middelen en de
uit te voeren taken. Deze afstemming gaat niet altijd goed.

Ton Berlee
Om vallen van hoogte tijdens de uitvoering van werk te voorkomen, moet vóórdat met het werk wordt begonnen worden
nagedacht en geanalyseerd hoe dat veilig uit te voeren.
De Arbeidswet schrijft de werkgever bij de te maken analyse
een verplichte hiërarchie van maatregelen voor, de Arbeidshygiënische strategie: bronmaatregelen, collectieve maatregelen, organisatorische maatregelen, persoonsgebonden
maatregelen. Voorbeelden voor collectieve en persoonlijke
maatregelen zijn onderstaand schematisch weergegeven:
Collectief

Persoonlijk

Permanent

Reling of hekwerken. Trappen en
daktoetreding

Kabel- & railsystemen, Anker
punten, ladderopstelplaatsen

Tijdelijk

Steigers, dakrandbeveiliging, etc

Hoogwerker, ladder

Ieder van de niveaus kan door de werkgever op meerdere
wijze ingevuld worden en dat is maar goed ook. De wijze van
beveiligen die het beste aansluit op het werk dat verricht
moet worden, verhoogt de kans op veilig werken. A-bladen
geven daarom een reeks aan oplossingsrichtingen voor
werkgevers en werknemers.
Eigenaren van gebouwen wordt terecht op het hart gedrukt dat veilig werken op en aan hun gebouwen van
groot belang is. Wanneer de gebouweigenaar veilig werken
ondersteunt door gebouwgebonden middelen, dan helpt
dat zeker. Gebouweigenaren worden ook actief benaderd
door verkopers van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen. Wanneer gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen
worden verkocht, vooral de categorie ‘Permanent/persoonlijk’
zoals kabel- en railsystemen, dan gaat het buiten de gebrui-
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ker om. Voor de verkopers prevaleert de verkoop van het
systeem boven de optimale werkwijze en gebrek aan kennis
bij gebouweigenaren maakt dat er nogal eens onzin wordt
verkocht. Zo worden kabel- en railsystemen aangeprezen
als ‘collectieve maatregel’ die de voorkeur heeft, onder het
mom dat er meerdere personen aan één kabel gezekerd
kunnen worden. Een kabel is net zo veilig als een ankerpunt,
biedt meer bewegingsvrijheid voor de gebruiker maar... een
kabel vergt onderhoud, waarbij er een abonnement verkocht
kan worden. De regels rond valveiligheid zijn voor een leek
ook verwarrend door het gegeven dat er op meerdere wijzen
persoonlijke valbeveiliging uitgevoerd kan worden: er zijn verschillende werkmethodieken. Afhankelijk van de gekozen oplossing en werkmethodiek zijn de toepassing en het doel van
de uitrusting verschillend en worden andere eisen gesteld.
Er hangen ook andere prijskaartjes aan de verschillende
werkmethodieken. Tel daarbij op dat de Europese normen
in het Engels, Duits en Frans zijn opgesteld en je ziet dat verscheidene Nederlandse termen door elkaar gebruikt worden.

VERSCHILLENDE WERKMETHODIEKEN
Wanneer gekozen wordt voor persoonlijke beschermings
middelen, moet dat gemotiveerd gebeuren. Er moet dan
ook gekozen worden voor één van de verschillende werk
methodieken volgens EN 363:2008 (met de Nederlandse &
de Engelse termen).
Nederlandse benaming

Engelse benaming

4.2.1.

Gebiedsbegrenzing

Restraintsystem

4.2.2.

Werkpositionering

Work Positioning system

4.2.3.

Touwtechnieken of ‘rope acces’

Rope Acces system

4.2.4.

Val-stop-systemen

Fall Arrest system

4.2.5.

Reddingssystemen

Rescue system

Rope-acces en Reddingssystemen vereisen getrainde en
gecertificeerde personen. Steeds meer bedrijven gaan er toe
over enkele medewerkers hiervoor op te leiden en te trainen.
Onderhoudsmedewerkers die het reguliere onderhoud
doen, vallen hier meestal niet onder. Overigens moeten ook
die getraind en geïnstrueerd zijn. Voor die personen zijn de
volgende werkmethodieken gebruikelijk:
Plat dak

Hellend dak

Gebiedsbegrenzing

Werkpositionering

Val-stop-systemen

Val-stop-systemen

Nadere beschouwing voor deze systemen leert het volgende:
Gebiedsbegrenzing
Bij een gebiedsbegrenzing wordt het werkterrein
begrensd, de persoon kan niet in een onveilige
zone komen. Dit is bijvoorbeeld een prima werkmethode voor werken aan installaties op platte daken
die niet te dicht bij de dakrand staan. De steunen
van de installatie volstaan al om de gebruiker aan te koppelen. Het systeem is namelijk niet bedoeld om een val te
onderbreken, een eenvoudige gordel om de heup begrenst
de werkruimte afdoende. En een stevig touw, band of kabel
volstaat als lijn. Bij correct gebruik kun je dus niet vallen.
Groot voordeel van deze werkmethodiek is de eenvoud
van de in te zetten middelen, die hoeven niet aan nadere
eisen te voldoen of gekeurd te zijn. Nadeel is de beperking
van de werkruimte met een vaste lijn: dat vereist discipline
van de gebruiker.
Werkpositionering
Bij werkpositionering hangt de persoon aan een
werklijn waardoor deze niet kan vallen. Dit is
bijvoorbeeld een prima werkmethode op vrij
beloopbare hellende vlakken, waar een persoon
zich, vóórdat het werk begint, ‘positioneert’ om
bijvoorbeeld even een doorvoer aan te brengen.
Het punt waar de werklijn of positioneringslijn aan wordt
bevestigd, moet betrouwbaar zijn. Omdat de werklijn instelbaar is, moet aanvullend met een vallijn worden gewerkt,
de persoon is dus met 2 lijnen gezekerd.
Groot voordeel van deze werkmethodiek is dat de persoon steun ondervindt bij het werken. Er zijn zogenaamde
‘zitgordels’ die het comfort nog verder vergroten. Wanneer
zitgordels als een broek om de heup zitten, en niet de gehele
romp omvatten, zijn ze niet geschikt voor valonderbreking.
Daarom wordt aanbevolen om harnasgordels te gebruiken
met extra zitcomfort. Het nadeel is dat met 2 lijnen gewerkt
moet worden, die afzonderlijk verankerd zijn. De vallijn en het
verankeringspunt van de vallijn moeten aan eisen voldoen
en naar opgave van de fabrikant periodiek worden gekeurd.
Val-stop-systemen
Bij een val-stop-systeem wordt de val van
een persoon zodanig onderbroken dat
deze de val overleeft. Dit is de werkmethode voor situaties waarbij bewegingsvrijheid

in een gevaarlijke zone vereist is, zoals bij dakranden en
op hellende daken. Aan alle onderdelen van een val-stopsysteem worden eisen gesteld. De onderdelen moeten ook
periodiek naar opgave van de fabrikant gekeurd worden.
Er moet per toepassing worden vastgesteld of er voldoende
vrije valhoogte aanwezig is. Een valharnas is vereist als ook
een valdemper om de impact op het lichaam te beperken.
Het voordeel van deze werkmethodiek is dat er gewerkt kan
worden op de meest risicovolle plaatsen, het nadeel is dat
werken met het val-stop-systeem nogal wat voorwaarden
stelt aan vooral de gebruiker. Het systeem moet gekeurd
zijn, de juiste middelen op elkaar afgestemd waar er diverse
uitvoeringen zijn o.a. met kabel, rail, valstopapparaat en
valdemper. De gebruiker moet geïnstrueerd worden.

WAT NIET HELEMAAL GOED GAAT
Gebruikers kiezen vooral wat beschikbaar is, niet wat vereist
is. Onderhoudsmonteurs hebben veiligheidsschoenen, helm,
kleding etc., en vaak ook een harnas. Ze krijgen instructie
en wie op hoogte werkt, heeft vaak ook een vallijn en een
valdemper met steigerhaken om zich te zekeren. Dit alles is
zonder meer een positieve ontwikkeling. Ook steeds meer
gebouwen worden voorzien van gebouwgebonden veilig
heidsvoorzieningen zoals kooiladders, ankerpunten of
hekwerken. Prima ontwikkeling. Het wordt allemaal nog wat
beperkt gebruikt, wat zeker zal gaan toenemen, maar
meer nog: ieder gebruikt het zoals het hem of haar uitkomt.
Dat is nog altijd veiliger dan het niet gebruiken, maar beter
zou het zijn als uitrusting en voorziening als vanzelf op elkaar
aan zouden sluiten. Nu worden instelbare positioneringslijnen gebruikt bij gebiedsbegrenzing. Kabelsystemen worden
zonder bijbehorende loopwagen opgeleverd, waardoor de
gebruiker zijn steigerhaak als loopwagen gebruikt (wat goed
te doen is). Daken worden voorzien van veiligheidsvoorzieningen die niet aansluiten op de kortstondige werkzaamheden.

WAT TE DOEN
Wanneer kortstondig onderhoud op en aan het gebouw
te voorzien is en/of het noodzakelijk is dat delen van het
gebouw geregeld geïnspecteerd moeten worden, dan loont
het om daar gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen
voor te treffen. Het is raadzaam om dat onderhoud af te
stemmen met de voorziene uitvoerende partij: die moet het
immers gebruiken. En als er dan veiligheidsvoorzieningen op
en aan het gebouw worden aangebracht, dan hoort daar
een instructiekaart bij, een logboek etc., zodat gebruikers op
voorhand geïnformeerd kunnen worden over de werkmethodiek en de vereiste uitrusting. Het is dan de werkgever die
kan beoordelen of het uit te voeren werk veilig kan gebeuren.
Tenslotte zou het goed zijn als bekend is welke krachten ankerpunten kunnen opnemen. Onderscheid tussen wat vol
doende is (gebiedsbegrenzing) of betrouwbaar (werk
positionering) of wat gekeurd is (val-stop-systeem) is niet
werkbaar. Nu voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzie
ningen nieuwe normen opgesteld worden, zal dat onderscheid hopelijk vervallen. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Maak kennis met de Dakhaas
Razendsnel veilig aangelijnd werken op hellende daken.
Voor kortdurende klussen op een hellend dak is het opbouwen
van een steiger of collectieve valbeveiliging veelal kostbaar en
tijdrovend. Helaas wordt het hellende dak in die situaties vaak zonder
valbeveiliging betreden. Dat is niet alleen bij de wet verboden, maar
vooral ook levensgevaarlijk. Vanaf nu bestaat er geen excuus meer
om onaangelijnd hellende daken te betreden dankzij de Dakhaas: dé
snelst te plaatsen mobiele oplossing voor veilig aangelijnd werken op
hellende daken.
De Dakhaas is opgebouwd uit een hoeklijnvormige ankerplaat die via een
valband aan de dakhaasbody is bevestigd. Om deze body te installeren
neemt u een aantal dakpannen weg en klemt de instelbare beugel op
de kruisingen van 2 boven elkaar liggende panlatten met de verticale
tengellat. Daarna bevestigd u op een deugdelijke manier de ankerplaat met
de speciaal bijgeleverde bevestigingsschroeven in de tegenovergestelde
richting van de valrichting aan een constructieve houten balk of gording.
Deze ankerplaat biedt via de valband een extra zekerheid en voorkomt dat
bij uitglijden op het dak een eventueel loskomende dakhaasbody alsnog
tot een val zou kunnen leiden. Bij einde werkzaamheden wordt de dakhaas
weer snel en gemakkelijk gedemonteerd zodat deze gebruikt kan worden
bij een volgend karwei.
Wanneer u ervoor zorgt dat uw vallijn nooit verder reikt dan 1.5 meter
boven de dakgoot, bent u altijd veilig. En mocht u onverhoopt toch
wegglijden? Dan kunt u zelf gemakkelijk weer overeind komen en uw werkt
voortzetten. Veilig werken op hellende daken doet u voortaan dus simpel
en snel met de Dakhaas!

AABOSAFE

Veilig werken tijdens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparaties, kortstondig werk of inspecties
op pannendaken
Werkzaamheden op platte daken die
grenzen aan een pannendak
Het aanslijpen van pannen rondom een
dakvenster
Reparatie, inspectie- en onderhoudswerk
rondom schoorsteen of nok
Het op hoogte inbrengen van
spouwmuurisolatie
Onderhoud en reparatie aan goten
Werken op een steiger (additionele
valbeveiling)
Montage en onderhoud van zonnepanelen
(dakhaas evt. over de nok bevestigen)

Solingenstraat 15
7421 ZN Deventer

T 088 9965485 / 0653339152
F 057 0657776

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Easi-Dec Platform
Het betere alternatief
voor steigerbouw

Kostenbesparend alternatief voor steigerbouw
Snel en eenvoudig in hoogte verstelbaar
Eenvoudig zijwaarts te verplaatsen

Voor praktisch elke ondergrond geschikt

Neem nu contact op met onze specialisten voor
een persoonlijk Easi-Dec advies

Valkenburgerstraat 52
Postbus 509
6325 ZG Berg en Terblijt
043-6080090
info@gevaco.nl

MET KLAAS GAAT
HET DAK ERAF ...
EN ER NATUURLIJK WEER OP !

Klaas kranen. Op aanhanger of vrachtwagen…

Snelheid en efficiëntie gegarandeerd. En de hoogste

Ze staan al jaren hun mannetje in de dakdekkerswereld.

kwaliteit natuurlijk. Zoals u van All-Up gewend bent. In

Werkhoogtes van 24 tot en met 50 meter, hijscapaciteit

elk opzicht. Dus ook qua service en reparatie.

tot 6.000 kg, met of zonder hijsbewijs… U zegt het maar!

Meer weten ? www.all-up.nl of bel: +31 (0) 546 - 544724

EEN GROOT BEREIK NU
OOK BINNEN UW BEREIK
LEASEAANBIEDING
Leasetermijn: 72 maanden
€ 997,-- p/m

(indien goedkeuring leasemaatchappij)

Aanbetaling: € 19.000,-Gratis in uw huisstijl!

Klaas aanhangerkraan K21 - 30TSR
Haaklast: 1500 kg
Haakhoogte: 30 m
Zijdelings bereik: 21 m
Geluidgedempte uitvoering
Inschuifbare dissel
Hydraulische wielaandrijving
Ledverlichting op hoofdmast & Jib

Meer weten ? www.all-up.nl of bel: +31 (0) 546 - 544724

Het mooiste van de Klaas
K21-30TSR aanhangerkraan?
U kunt hem vanaf nu ook
leasen. En hoe?! Zo dichtbij was
uw Klaas K21-30TSR nog nooit!

SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Denk goed na over de toe te
In de markt wordt veelal het verkoopargument gebruikt dat veiligheid volgens
de wet verplicht is. De werkelijkheid ligt wat genuanceerder. Frank aan de Stegge
van Flesst geeft aan dat allereerst goed moet worden nagedacht over de vraag
wat in de betreffende situatie de juiste oplossing is.

om ons in deze gevallen te onderscheiden. Uitgangspunt
moet zijn dat in de betreffende situatie een veilige en goed
werkbare oplossing komt, die ook economisch goed is.”
Zoals bekend is Flesst een railsysteem dat in de nok van
het hellende dak wordt bevestigd. Het aanhaakpunt
kan zo over de gehele lengte van het dak met de gebruiker
meebewegen. Op deze manier bevindt het aanhaakpunt
zich dus altijd boven de dakdekker en is in principe
(als er geen obstakels als dakkapellen en/of schoorstenen
zijn) het gehele dakoppervlak te bereiken zonder dat men
zich hoeft om te haken. Aan de Stegge: “De lijn is dus altijd
recht boven de gebruiker bevestigd. In het geval van een
valongeluk zal het slachtoffer dus geen slingerbeweging
maken, maar recht naar beneden vallen. Het gegeven dat
het aanhaakpunt zich altijd boven de persoon bevindt,
betekent bovendien dat de valhoogte altijd beperkt zal
blijven. Het risico op letsel als gevolg van een val aan het
lijnsysteem blijft zodoende beperkt.”
Sinds Bouwbesluit 2012 hebben de uitvoerende en ontwerpende partijen de verplichting om de opdrachtgever te
informeren over hoe een gebouw veilig onderhouden gaat
worden. Dat betekent echter niet dat het in alle gevallen
verplicht is veiligheidsvoorzieningen aan te brengen: in een
heleboel gevallen is het veiliger en efficiënter om (gemotiveerd) helemaal géén veiligheidsvoorzieningen aan te brengen. Veilig onderhoud kan dan bijvoorbeeld vanaf de steiger
of hoogwerker worden uitgevoerd. Dat hangt van de situatie
af. In de markt is men zich lang niet altijd bewust van de
consequenties van de keuzes voor een bepaalde oplossing.
“Natuurlijk zou het vanuit commercieel oogpunt fijn zijn als
ons systeem op alle hellende daken zal worden toegepast,”
opent Aan de Stegge het gesprek. “Maar de praktijk is dat dit
in lang niet alle gevallen een zinnige investering is. Als dit pas
na montage duidelijk wordt, voelt de klant zich bekocht en
dat is, ook vanuit commercieel oogpunt, niet de bedoeling.
Ik gun iedereen zijn marktaandeel. Ons systeem kan in ver
schillende situaties een meerwaarde bieden. Het is aan ons
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SAAIE EN SPANNENDE DAKEN
Deze kwaliteiten betekenen echter natuurlijk niet dat het
systeem in alle gevallen de juiste keuze is. Bij toepassing van
een permanent veiligheidssysteem zal altijd eerst de vraag
moeten worden gesteld: hoe vaak moet je op het dak zijn?

passen veiligheidsvoorziening
STEMWIJZER VOOR VEILIGHEID

Wij spreken intern wel eens van ‘saaie’ daken; daken waarbij
er geen enkele reden is om jaarlijks het dak op te gaan.
Als het systeem tijdens de levensduur van het dak slechts
een paar keer wordt gebruikt, is de toepassing ervan zonde
van het geld. Voor een dergelijk dak is het in de meeste
gevallen voordeliger om te kiezen voor een eenmalige
oplossing, zoals een steiger of een hoogwerker.”
“De toepassing van een permanent systeem wordt interessant bij een zogeheten ‘spannend’ dak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een dak met zonnepanelen, een dak in bosrijke
omgeving en de goothoogte hoger dan 3 meter of een dak
met een dakkapel met een groter overstek van de dakgoot,
waarbij de dakkapel dus lastig is te bereiken met een steiger
langs de gevel. Op dit soort daken kan het de moeite waard
zijn om een systeem als Flesst toe te passen omdat in zo’n
geval bijvoorbeeld het schildersbedrijf op de dakkapel een
onderhoudscontract kan afsluiten. Als de schilder jaarlijks
de dakkapel schoonmaakt en eventuele kleine reparaties
uitvoert, hoeft de dakkapel veel minder vaak te worden
geschilderd. Zo verdient een veiligheidssysteem zichzelf terug.
De besparing zit hem dus veelal in het achterwege blijven
van steigers of hoogwerkers, die immers steeds opnieuw
moeten worden ingezet.”
“Een ander voorbeeld is de nieuwbouw van de wijk
Houthaven in Amsterdam. Hier is het onmogelijk het dak te
bereiken via een steiger of hoogwerker omdat er aan weerszijden van de huizen respectievelijk een smal voetgangersgebied en een waterpartij is gesitueerd. De architect is verplicht
in het ontwerp rekening te houden met een veilige manier
om het gebouw te onderhouden. In de praktijk komt daar
weinig van terecht en wordt daar ook (in de vergunningverstrekking) niet of nauwelijks op gehandhaafd. Te vaak wordt
de keuze gelaten aan het uitvoerende bedrijf.”

Met name bij monumenten wordt vaak gekozen voor de
toepassing van dakhaken. Soms omdat dit in de gegeven
situatie inderdaad een goede oplossing is, soms ook geven
esthetische argumenten de doorslag, in plaats van veiligheidsargumenten. Men zou zich wel meer bewust kunnen
zijn van de consequenties die bepaalde keuzes met zich
meebrengen. Een mooi voorbeeld is een museum in een
monumentaal pand, waarbij de dakconstructie onderdeel
is van de expositie. Dakhaken worden, als het goed is,
in onderliggende balken bevestigd. In veel gevallen moeten
bij toepassing van dakhaken balken worden bijgeplaatst.
Zo ook in dit museum. Hier wordt meteen het nadeel duidelijk
omdat de binnenkant van het dak beduidend minder fraai
wordt door die balken. In de praktijk wordt echter maar
weinig stilgestaan bij de consequenties van de keuze voor
dakhaken voor het interieur van het gebouw. Dit is maar een
voorbeeld, maar algemeen kun je stellen dat de toepassing
van een veiligheidssysteem doorgaans onvoldoende wordt
doordacht.”

“Er zou eigenlijk een soort ‘Stemwijzer voor veiligheid’ moeten
komen,” vervolgt Aan de Stegge. “Een manier waarop inzichtelijk wordt gemaakt welke consequenties de verschillende
keuzes hebben voor de veiligheid, het dak, de esthetica,
de omgeving, etc. Ik denk dat de markt behoefte heeft aan
een dergelijk hulpmiddel. Ieder systeem heeft in de bepaalde situaties zijn eigen waarde en in veel situaties is het juist
veiliger om helemaal geen veiligheidsvoorzieningen toe te
passen. Maar elke keuze heeft zijn consequentie.”
De URL die momenteel in ontwikkeling is, zal voor een
groot deel voorzien in deze wens. Roofs zal u hiervan op
de hoogte houden. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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SFS Intec Fall protection: verantwoord

De laatste jaren is het veilig werken op hoogte een steeds
belangrijker item geworden. SFS intec Fall Protection
heeft verschillende tools en systemen ontwikkeld die
het veilig werken op hoogte op een verantwoorde
manier mogelijk maken, tegen een concurerende prijs.

30

Roofs

werken op hoogte
SFS intec is een wereldwijd opererende producent van onder
andere bevestigingssystemen en industriële componenten in
constructie, aerospace, automotive en de medische wereld.
SFS intec staat met name bekend om haar technische know
how en de kwalitatief hoogwaardige producten en systemen.
De introductie van SFS intec Fall Protection vond al 10 jaar
geleden plaats op de Engelse markt, en staat nu op het
punt om de entree te maken op de Benelux markt en in de
rest van Europa.
De producten van SFS intec worden in-house ontwikkeld
en geproduceerd van zeer hoogwaardige roestvrijstalen
materialen. SFS intec beschikt tevens over eigen onderzoeksfaciliteiten waar de producten uitvoerig in diverse omstan
digheden en dakopbouwen getest kunnen worden.

SFS intec biedt Fall Protection systemen aan voor zowel
sandwichpaneeldaken, vlakke daken, verticale constructies
(zoals windmolens) en overige toepassingen zoals overhead
railsystemen en bruggen.

SFS intec Fall Protection systemen kenmerken zich bovendien
door de eenvoudige en snelle installatie.
De SFS intec Fall Protection systemen zijn gecertificeerd
volgens EN 795:2012 en volgens de onlangs gepubliceerde
TS16415 multi-user specificatie norm. Nog steeds worden
er systemen op daken aangebracht welke niet aan deze
normen voldoen, waardoor er onverantwoord grote risico's
worden genomen. Men dient er echter waakzaam voor te
zijn dat deze producten aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen EN 795:2012 / CEN/TS 16415.
SFS intec voorziet in een complete range van valbeveiligingssystemen welke ontworpen zijn voor partijen die maken hebben met werken op hoogte.

Wilt u extra informatie over de mogelijkheden?
Neem contact met ons op:

SFS INTEC BENELUX
+31 (0)492 597 414
bnl.info@sfsintec.biz
Industrienr. 8780
Grasbeemd 14
NL-5705 DG Helmond
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16.500 m² aan veilig dak
Stuur de term ‘veiligheid’ het wereldwijde web in en je krijgt met één klik
op de muis 32 miljoen zoekresultaten: een berg aan informatie. Maar welke
toepassingen garanderen nu eigenlijk de veiligheid van jezelf, je medewerkers
en eenieder die voor de meest uiteenlopende werkzaamheden de vijfde 
gevel op gaat? WVK-groep Bladel koos voor de veilige weg en legde
zijn vraag bij Vlutters Tools & Safety (onderdeel van Royal Roofing Materials bv)
neer, die daarmee aan één van de grootste veiligheidsprojecten uit haar
portefeuille begon.
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Advertorial

 rojectleider Vlutters Tools & Safety, en zijn mannen op de
p
twee locaties van WVK-groep van start. Mels van Megen:
“Op de ene locatie werden er over 12.000 m² een 600 meter
lijnsysteem met 145 ankerpunten aangebracht. Het betreft
een zogeheten ‘overrijdbaar’ systeem, hierdoor kan de gebruiker langs het gehele lijnsysteem werken zonder bij ieder
ankerpunt los te moeten koppelen. Op de andere locatie,
qua oppervlakte zo’n 4.500 m², werd er in een 478 meter
overrijdbaar systeem en 58 ankerpunten voorzien.”

WVK-groep verzorgt re-integratietrajecten voor
mensen die vanuit een lichamelijk, verstandelijke dan wel psychische beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Veiligheid
staat bij WVK-groep hoog op de agenda,
daarom werkte het bedrijf uit Bladel een
meerjarige onderhoudsplanning voor haar
panden uit. Voor één van de onderdelen van
dat plan, het dak, hebben zij diverse dakaannemers benaderd. Om te kunnen voorzien in
dakonderhoud zijn veiligheidsvoorzieningen
van essentieel belang. Dat bewustzijn groeide ook bij
WVK-groep. Mels van Megen, accountmanager
Royal Roofing Materials: “Het dringt steeds meer tot
gebouweigenaren door dat ze mede verantwoordelijk zijn
voor het veilig gebruiken van een gebouw, dat is zonder
meer een positieve tendens.”
De partij voor het dakonderhoud besloot al snel
Vlutters Tools & Safety erbij te betrekken. De RI&E
(Risico-Inventarisatie & Evaluatie) die Mels van Megen
vervolgens aanbood, wekte vertrouwen bij WVK-groep.
Daarbij speelde ook mee dat Vlutters Tools & Safety
de dakdekker in het gehele pakket van dakwerkzaamheden kon voorzien. Wij hebben de dakdekker met
advies bijgestaan over de veilige inrichting van het dak.
Tevens woog de factor vertrouwen in dit geval nog veel
zwaarder dan bij andere inkooptrajecten.

“Uit de RI&E kwam naar voren dat alle technische installaties binnen de veilige zone staan. Werkzaamheden buiten
deze veilige zone dienen
uitsluitend uitgevoerd te
worden door getrainde
medewerkers gebruik te
laten maken van de juiste
PBM’s in combinatie met het
aangebrachte lijnsysteem.
Ook de PBM set en training
is door ons verzorgd.”
Jerry Meijerink: “Klussen van
deze omvang zijn voor ons
geen dagelijkse kost. Dit is
één van de grootste projecten die ik gedraaid heb.
We zijn zo’n drie weken aan
het werk geweest in Bladel.”
Communicatie bleek van
essentieel belang. Meijerink:
“Bij sommige hallen werkten
we direct op het stalen dak,
waardoor er soms wat splinters naar beneden konden
vallen. Aangezien er binnen
productiehallen gevestigd
zijn, vergde dat overleg over boorwerkzaamheden. Door duidelijke afspraken te maken, hebben we de overlast tot een
minimum weten te beperken.”

SOEPEL
Dat dit geen loze woorden zijn, blijkt uit het feit dat de
opdrachtgever met tevredenheid terugblikt. “Het is allemaal
soepel verlopen.” Het geheim daarvan schuilt deels in een
gedegen voorbereiding, vertelt Meijerink. “Voorafgaand aan
de werkzaamheden heb ik een grondige dakinspectie verricht. Dat behoort tegenwoordig tot onze standaard voorbereiding. Daarmee voorkomen we dat we voor verrassingen
komen te staan en dat levert altijd winst op bij de montage.
Bij dit project was dit zeker nodig, want de complexiteit lag
hoog. We werkten op diverse ondergronden en dakbedekking: staal, beton, bitumen en EPDM.” Meijerink besluit met
trots: “Dit zijn voor ons de mooiere projecten. De voldoening
die dit met zich meebrengt, werkt zeer positief.” ■

DUIDELIJKE AFSPRAKEN
Maandag 8 mei jongstleden gingen Jerry Meijerink,

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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TopAccess dakluiken
Het best geïsoleerde dakluik ter wereld
Isolatiewaarde van: U=0,21 W/m2K

Offerte binnen 1 minuut!
www.staka-dakluiken.nl

De koppelbare LICHTGEWICHT bruggen
(maximale overspanning van 12½ meter
op 2! staanders) zijn er in de maten:
2, 2½, 3, 4, 5 en 6 mtr.

Het Artilan werkbrugsysteem Triangelbrug® (sinds 1992) is het perfecte steigersysteem
voor al uw werk aan de 1ste verdieping, aan de goot en op dak. Perfect voor de schilder,
de timmerman, de glaszetter, de loodgieter en de dak-/rietdekker.
Met dit systeem brengt u uw werkvloer op de plek waar u deze nodig heeft zonder de
gevel vol te zetten met steigerwerk. De staanders zijn er in vloerhoogtes type 3/5 en 4/7.
Leverbaar met en zonder handlier.

Minervum 7310
4817 ZD Breda
tel: +31-(0)76-5221160
Kijk op www.artilan.nl

Vlutters Tools & Safety zorgt voor

veilig en onbezorgd
werken op hoogte
Vlutters Tools & Safety is vertrouwd met werken
op hoogte. Vlutters biedt een totaalpakket aan met
producten en diensten wat veilig werken op hoogte

Vlutters Tools & Safety biedt meer:

mogelijk maakt.

• Diensten

Daarbij ontzorgt Vlutters Tools & Safety u met

• RI&E

professionele advisering en ondersteuning. Met

• Scholing

ruim honderd jaar ervaring is Vlutters een gevestigde

• Montage

naam op het gebied van werken op hoogte en veilig-

• Inspectie en onderhoud

heid. Maak kennis met het totaalaanbod van Vlutters

• Permanente valbeveiliging

Tools & Safety!

• Tijdelijke valbeveiliging
• PBM’s
• Klimmateriaal

Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u
ons telefonisch bereiken op 0541 - 57 30 00 of
per email info@vlutterstoolsensafety.nl

WWW.VLUTTERSTOOLSENSAFETY.NL
Vlutters Tools & Safety is onderdeel van Royal Roofing Materials B.V.

SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Valbeveiliging: juridische
We weten het allemaal: bij werken op hoogte gaat nog vaak het één en
ander mis. Toch doen we allemaal ons best om ongevallen te voorkomen.
Vaak begint dat vanuit de vraag: “Wat zijn eigenlijk mijn verplichtingen?“

Elko Petten (Vlindar) en
mr.dr. Yvonne Waterman (Waterman Legal Consultancy)1

Zowel bij Vlindar als Waterman Legal Consultancy krijgen wij
veel van dat soort vragen, van gebouweigenaren, beheerders, werkgevers, werknemers, aannemers en fabrikanten.
We komen daarbij een aantal van dezelfde misverstanden
tegen. Misverstanden die voortkomen uit de verschillende
interpretaties van de wetgeving, die in omloop zijn. Het leek
ons aardig om daar eens gezamenlijk op te reageren.
Om duidelijkheid te krijgen, helpt het om niet alleen naar
de wettekst te kijken, maar ook naar uitspraken van rechters.
Wij kunnen er van alles van vinden, maar uiteindelijk velt
een rechter het oordeel. In dit artikel delen wij daarom
een aantal vraagstukken met bijbehorende jurisprudentie.
Per vraag geven we de bron aan, zodat u zelf één en ander
kunt nalezen. Zo ontstaat bij het lezen van meerdere uit
spraken een steeds beter beeld. We hebben de zaken
wel enigszins moeten samenvatten om het geheel nog leesbaar te houden.

BEN IK ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR DE VEILIGHEID
VAN MIJN EIGEN WERKNEMERS?
Met de opkomst van inleenconstructies, zzp-ers, uitbesteding van werk en dergelijke zien we dit misverstand steeds
vaker voorkomen. De wetgever heeft echter een duidelijk
standpunt ingenomen: het mag feitelijk noch juridisch iets
uitmaken wat voor ‘etiket’ een voor de werkgever werkzame
persoon draagt. De werkgever heeft voor al die personen
dezelfde zorgplicht. Want: “[E]en werkgever die zijn zorgverplichtingen niet nakomt dient op gelijke voet aansprakelijk
te zijn voor de schade van werknemers en anderen die bij
hem werkzaam zijn.”2 In de zaak Davelaar/Allspan3 werd
door de Hoge Raad bevestigd dat ook zzp-ers bescherming
krijgen. Davelaar had een kleine, gespecialiseerde onderneming met slechts één man personeel; maar in de rechtszaak
werd hij beschouwd als een zelfstandige zonder personeel.
Allspan is een houtvezelverwerkingsbedrijf. Davelaar verrichtte als (onder)aannemer enkele weken reparatiewerk-
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zaamheden aan een vezelverwerkingsmachine, in opdracht
van Allspan, in het bedrijf van Royalspan (gelegen in België).
Hierbij gebeurde een ongeluk waarbij Davelaar in het bijzijn
van een directeur dwars door een grote machine viel en met
zijn been in de draaiende motor daarvan terecht kwam.
De rechters achten het niet relevant dat de gespecialiseerde
reparatiewerkzaamheden niet tot de algemene werkzaamheden van Allspan behoren. Er wordt vooral gekeken naar
de concrete werkzaamheden die een bedrijf verricht, ook als
die niet de ‘core business‘ betreffen. Daarnaast is ook van
belang dat er een (minimale) gezagsverhouding bestaat en
dat de werkzaamheden een economische waarde hebben.
Conclusie is dat hier de opdrachtgever toch aansprakelijk is
gesteld voor de schade van de zzp-er, als ware hij een ‘echte’
werkgever via de werkgeversaansprakelijkheid (BW 7:658 lid
4). Als de zzp’er voor een particulier werkt, is hij overigens wel
verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor zijn eigen veiligheid,
maar daar ging deze rechtszaak niet over.

IK KAN TOCH NIET ALTIJD OVER DE SCHOUDER
MEEKIJKEN?
De werkgever moet veel doen voor de veiligheid van de
werknemer, maar hij heeft geen risico-aansprakelijkheid.
Soms leidt dat tot een resultaat dat weinig bevredigend
aanvoelt. De zaak Dusarduyn/Du Puy4 is daarvan een treffend voorbeeld. Het betrof hier een eenvoudige en kleine
klus op locatie, die door de ervaren en VCA-gediplomeerde
dakdekker Dusarduyn moest worden verricht. De verwachting was dat de veiligheidsrisico’s gering zouden zijn en om
deze reden had de werkgever geen risico-inventaristatie
en -evaluatie gehouden. Helaas was de werkgever onvoldoende geïnformeerd door de opdrachtgever en bleek het
dak aan de onderzijde niet zo veilig als het van boven leek:
de werknemer viel door het dak. De Hoge Raad oordeelde
hier dat werkgever Dupuy zijn zorgplicht onder deze omstan-

vraagstukken in beeld

digheden niet had geschonden, omdat in deze specifieke
situatie redelijkerwijs niet van de werkgever kon worden
verwacht dat een RI&E zou worden uitgevoerd. Derhalve was
de werkgever niet aansprakelijk voor het arbeidsongeval.
Conform het systeem van schuldaansprakelijkheid bleef
de arbeidsgerelateerde schade vervolgens ten volle op de
schouders van de werknemer rusten.

WAT NU ALS MIJN WERKNEMER ENORM EIGENWIJS
EN DOM BEZIG IS GEWEEST?
Ook daarvan is een treffend voorbeeld te noemen, dat bekend staat als Pollemans/Hoondert.5 Werknemer Pollemans,

een dakdekker, negeerde consequent alle inspanningen,
instructies en veiligheidsmaatregelen van zijn werkgever om
hem niet over een onveilig deel van het dak te laten lopen.
Kort gezegd: Pollemans wist het allemaal beter, hij ging
niet door het dak vallen. Tot hij er natuurlijk wel doorheen
zakte (van grote hoogte zelfs) en zijn werkgever aansprakelijk stelde omdat die niet voldoende gewaarschuwd had!
De werkgever reageerde natuurlijk in de strekking van ‘als
dit geen eigen schuld is, dan weet ik het ook niet meer’.
Helaas voor de werkgever oordeelde de Hoge Raad dat van
eigen schuld in de zin van opzet of bewuste roekeloosheid
alleen sprake kan zijn indien de werknemer onmiddellijk voor-
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afgaand aan het incident zijn intentie tot letsel kenbaar
heeft gemaakt – en dat was niet het geval. Wij leren 
hiervan dat het ontzettend moeilijk is om eigen schuld
van de werknemer aan te tonen.

MAAKT HET UIT OF IK KIES VOOR PBM’S
OF COLLECTIEVE MAATREGELEN?
Vaak is er een voorkeur voor een bepaalde oplossing.
Bijvoorbeeld uit esthetisch of economisch oogpunt.
De wetgever is hier echter vrij duidelijk in. Als voorbeeld kunnen we kijken naar de rechtszaak van de Rechtbank Almelo
uit 2007.6 Dit gaat om een strafzaak na een ongeval. Na het
onderzoek van de Arbeidsinspectie (tegenwoordig: Inspectie
SZW) gaat het Openbaar Ministerie over tot vervolging van
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het bedrijf én van de werkgever in hoogsteigen persoon.
De verdediging stelt dat het slachtoffer erop was gewezen
om een valgordel te dragen en deze was ook beschikbaar. De rechter stelt echter dat Arbo-artikel 3.16 duidelijk
de voorrang geeft aan collectieve voorzieningen.
De Nota van Toelichting van de Minister onderstreept dat
nog eens. Het verweer dat het om een spoedklus ging, faalt
ook: de rechter stelt dat dit de keus is van het bedrijf zelf.
Bovendien is ook in de offerte geen post voor collectieve
voorzieningen opgenomen.
Conclusie: het bedrijf wordt veroordeeld. In een parallelle
procedure wordt ook de werkgever als persoon veroordeeld.

IS EEN VISUELE INSPECTIE VAN VALBEVEILIGING
VOLDOENDE?
Sommige beschermingsmiddelen zijn pas werkzaam als ze
goed worden geïnstalleerd. Na installatie is niet altijd meer
visueel te beoordelen of één en ander goed vastzit en stevig
is. Als een veiligheidsmiddel hierdoor niet te inspecteren valt,
mag er dan wel mee gewerkt worden?
Een bruikbare casus is de volgende van de Raad van State
uit 2013.7 Een werknemer is asbesthoudende golfplaten
aan het verwijderen. Hij is daarbij aangelijnd met behulp
van een valstopapparaat, dat weer vastzit aan de gording.
Doordat de gording rot is, bezwijkt deze en de werknemer
valt naar beneden. De verdediging voert aan dat het gebruik van het valstopapparaat de minste kans op asbestemissie opleverde. Daarbij hebben ze een visuele inspectie
van de gordingen gedaan, een nadere inspectie zou het
risico op emissies van asbest hebben verhoogd.

ieder vanuit zijn rol (fabrikant, montagebedrijf, inspecteur) in
deze markt samen werken aan duidelijkheid rondom
dit specialisme.
Deel kennis, ook met gebouweigenaren en opdrachtgevers.
Laten we met elkaar werken aan het voorkomen van ongevallen. Niet alleen vanuit het wettelijk kader, maar zeker ook
vanuit uw morele kompas. ■

1	Elko Petten is directeur van ingenieursadviesbureau Vlindar en
een ervaren ingenieur, gespecialiseerd in veilig werken
op hoogte. Hij is tevens NEN-commissielid valbescherming en
geeft als docent veel workshops en cursussen over veilig werk.
Yvonne Waterman is gespecialiseerd in werkgeversaansprakelijkheidsrecht en asbestrecht.
2	TK 1997-1998, 25 263, nr. 14, p. 6 en EK 1998-1999, 26 257,
nr. 110b, p. 7.

De rechter oordeelt dat de aanlijnvoorziening geen doel
treffende voorziening was, omdat de gording is bezweken.
Dat er geen verdere inspectie is uitgevoerd, vindt de rechter
onzorgvuldig. Als een nadere inspectie niet mogelijk is,
had de werkgever simpelweg voor een andere veiligheidsmaatregel moeten kiezen. Nu heeft hij de veiligheid van
de werknemer in feite aan het toeval overgelaten en
dat is niet wat redelijkerwijs (tenminste) van de werkgever
kan worden gevergd.

3

HR 23 maart 2012, LJN BV0616 (Davelaar/Allspan).

4	HR 16 mei 2003, NJ 2004, 176, LJN AF7000 (Dusarduyn/Du Puy),
ook wel bekend als ‘Dakdekker’.
5	HR 20 september 1996, NJ 1997, 198, LJN ZC2142
(Pollemans/Hoondert).
6

Rechtbank Almelo 23 juli 2007, ECLI:NL:RBALM:2007:BB0112.

Conclusie: alleen een visuele beoordeling is niet genoeg.
Het gaat om onderbouwde zekerheid dat het veiligheids
middel ook echt veilig te gebruiken is.

7

RvS 30 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY9911.

VEILIGHEID IN DE PRAKTIJK

Foto's: Peter van Houtum: Veilig werken op hoogte.

Deze zaken illustreren het algemene beeld dat er door
onwetendheid nog veel fout gaat. Het is daarom van belang
over de juiste informatie te beschikken als het over veilig
werk en veiligheidsmiddelen gaat. Laten we als professionals,

Ben met je VAK bezig (Lindeman Uitgevers, 2012)

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Of u nu aannemer, dakdekker, installateur of
fabrikant bent... Vlindar ondersteunt iedereen
met het realiseren van valbeveiliging.
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Collectieve beschermingsmiddelen
Bij het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen op het dak wordt te vaak
al snel gedacht aan lijnsystemen en veiligheidsankers, terwijl dit volgens
de Arbeidshygiënische strategie pas de allerlaatste optie is. Als er valgevaar is,
moet in eerste instantie een collectieve beveiliging worden toegepast.
Een uiteenzetting.

Als het om veilig werken op hoogte gaat,
lopen verschillende sets regelgeving door
elkaar. Bedacht moet worden voor wie
de betreffende regels gelden en in welke
situatie. Een gebouweigenaar is er mede
verantwoordelijk voor dat werkzaamheden
aan het gebouw veilig kunnen worden
uitgevoerd. Tegelijkertijd is de werkgever
verantwoordelijk voor een veilige werkplek
voor zijn werknemers.
Sinds 1 juli 2012 bevat het Bouwbesluit
2012 voorschriften over het veilig kunnen
verrichten van onderhoud aan nieuw te
bouwen gebouwen. Nieuwe gebouwen
dienen zodanig te worden ontworpen dat
ze veilig kunnen worden onderhouden.
De architect is verplicht om in het ontwerp
rekening te houden met een veilig te
onderhouden gebouw. Dit laatste betekent niet per definitie dat er al direct moet
worden voorzien in een veilige werkplek
of veiligheidsmaatregelen. Het betekent
alleen dat er planmatig over het veilige
onderhoud is nagedacht. Dit geldt zowel
voor de werkzaamheden op het dakvlak
als voor de daktoegang.

ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE
Voor alle partijen geldt de zogeheten
Arbeidshygiënische strategie. Er is in dit
vakblad veel over geschreven, ook weer
in deze special ‘Veilig werken op hoogte’.
Toch wordt in de praktijk in lang niet alle gevallen volgens deze
verplichte volgorde gehandeld. Nog even een korte herhaling: de Arbeidshygiënische strategie houdt in dat in eerste instantie voorkomen
moet worden dat het risico op vallen van hoogte ontstaat. Dit houdt
dus bijvoorbeeld in dat voorkomen moet worden dat op hoogte moet
worden gewerkt.
De Arbeidshygiënische strategie houdt in dat maatregelen van een zo
hoog mogelijk niveau moeten worden genomen, naar de stand der
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techniek, tenzij het redelijkerwijs niet gevraagd kan worden
van werkgevers en/of werknemers. De volgorde is daarbij:
1. Bronaanpak;
2. Collectieve bescherming;
3. Individuele bescherming;
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Let echter op: het zogeheten ‘redelijkerwijs principe’, waarin

dienen altijd de voorkeur te hebben!
het onder voorwaarden is toegestaan het veiligheidsniveau
te verlagen, is voor werken op hoogte niet van toepassing.
Als de bron van het risico niet weg is te nemen, dient in
eerste instantie gekeken te worden naar de mogelijkheid
het dak collectief te beveiligen. Deze vorm van beveiliging
is immers onafhankelijk van de persoon en voor iedereen
gelijk. Deze beveiliging dient zodanig te worden ingericht dat
gevaar voor de veiligheid (of gezondheid) wordt voorkomen.

verwarring: wie is wanneer het aanspreekpunt? Is dat de
gebouweigenaar, omdat die de werkplek ter beschikking
stelt? Is dat de werkgever, omdat die verantwoordelijk is voor
de veiligheid en gezondheid van zijn personeel? Is dat de
werknemer, omdat die verplicht is (op een juiste manier)
gebruik te maken van de veiligheidsmiddelen die hem ter
beschikking worden gesteld? Is dat de zzp’er, die verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid? Het gegeven dat de

Denk bij collectieve beveiligingen aan:
• Borstwering (minimaal 1 meter hoog);
•P
 ermanent hekwerk c.q. leuningen
(minimaal 1 meter hoog);
•S
 emi-permanent hekwerk c.q. leuningen (1 meter hoog);
• Tijdelijke hekwerken;
• Steigers;
•M
 arkering fysiek / afbakening op maximaal 2 meter
(1 meter hoog);
•M
 arkering visueel / afbakening op maximaal 4 meter;
• Vangnetten (als tijdelijke beveiliging bij doorvalgevaar).
Pas in laatste instantie mag gemotiveerd worden gekozen
voor de toepassing van een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM). Op een plat dak mag enkel aangelijnd worden
gewerkt met vaste, niet instelbare lijnen (gepositioneerd).
Met ‘gemotiveerd’ wordt bedoeld, dat het argument
dat betrekking heeft op de veiligheid leidend is. Er mag dus
niet uit kostenoverwegingen, of om esthetische redenen, worden afgezien van een collectieve bescherming. Voorwaarde
voor de keuze voor een PBM is tevens dat het beschermingsniveau op hetzelfde niveau blijft als wanneer er een collectieve beveiliging wordt toegepast. Zoals het woord al zegt,
is een PBM (een tijdelijke) bescherming voor een individueel
persoon in een individuele situatie. Dit gaat bijna per definitie ten koste van het beschermingsniveau. Wanneer, om wat
voor reden dan ook, op een verkeerde manier gebruik wordt
gemaakt van een PBM, ontstaat schijnveiligheid: de gebruiker denkt dat hij door gebruik van het beschermingsmiddel
is beveiligd, maar in de praktijk is dit in onvoldoende
mate het geval.
Wat betreft de daktoegang heeft het de voorkeur dat
men van binnenuit de veilige zone van het dak kan betreden. In situaties waarin dat niet mogelijk is, en dat is
natuurlijk veruit de meerderheid van de gevallen, dient
eveneens de volgorde van de Arbeidshygiënische strategie
te worden aangehouden.

verantwoordelijkheid via de contracten nogal eens wordt
verlegd, maakt het er allemaal niet overzichtelijker op.
Uiteindelijk geldt voor de wet dat al deze verantwoordelijkheden tegelijkertijd gelden. In geval van de gebouweigenaar
wordt vaak gesteld dat niet mag worden verwacht dat deze
beschikt over de benodigde kennis. Je ziet dan ook vaak dat
de praktische invulling van veilig werken op hoogte nogal
eens wordt uitbesteed. Dit verklaart ook het grote aantal
adviesbureaus dat juist op dit onderwerp actief is. Bedacht
dient te worden, dat de meeste adviesbureaus geen aansprakelijkheid accepteren voor hun (veiligheids-)advies.

VERANTWOORDELIJKHEID

Voor aanvullende informatie over de toepassing van
(collectieve en individuele) beschermingsmiddelen heeft de
Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD)
op haar website diverse toolboxen beschikbaar. Ook zijn de
arbovoorlichters van SBD bereikbaar voor het verstrekken
van nadere informatie. ■

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is er niet één
partij verantwoordelijk voor de veilige inrichting van het dak:
alle betrokkenen hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk zorgt het vaak voor

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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• LICHTGEWICHT ALUMINIUM
• MODULAIR, SNELLE MONTAGE
• VOOR PLATTE DAKEN
• NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW
• EN 13374-GECERTIFICEERD

ROVAL-ROOFGUARD® COMPLEET SYS
Nieuwe gebouwen moeten sinds juli 2012 zodanig

GECERTIFICEERD

worden ontworpen dat ze veilig te onderhouden zijn

De RoofGuard® is gecertificeerd conform EN 13374, klasse A.

en dat geldt ook voor (werken op) platte daken.

Het systeem kan naast valbeveiliging ook gebruikt worden om

Voor bestaande gebouwen moeten eveneens voorzieningen

risicovolle zones op het dak af te schermen. Denk aan airco-

worden getroffen om valgevaar te voorkomen.

installaties of nutsinstallaties die via het dak lopen.

Zonder afdoende beveiliging kan een moment van
onachtzaamheid ernstige gevolgen hebben.

MODULAIR

Om veilig werken op het platte dak mogelijk te maken,

De Roval-RoofGuard® is een modulair systeem. Dat betekent dat

heeft Roval Aluminium de Roval-RoofGuard® ontworpen.

uitbreiding altijd mogelijk is. Het lichtgewicht aluminium, waaruit

Een lichtgewicht, aluminium dakrandbeveiligingssysteem

de RoofGuard® bestaat, draagt bij aan een snelle montage. De

voor daken met een hellingsgraad van maximaal 10.

eenvoud van het systeem zorgt voor nog meer montagegemak.

De Roval-RoofGuard is zowel geschikt voor
®

nieuwbouwprojecten als voor bestaande gebouwen.

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu en www.vrf.eu

Roval-RoofGuard® Leuninghoek

Roval-RoofGuard® Leuningkoppelstuk

Roval-RoofGuard® Staander, Leuning
en Klembeugel

Roval-RoofGuard® Voet

Roval-RoofGuard® Klembeugel

Roval-RoofGuard® Plint

TEEM VOOR DAKRANDBEVEILIGING
SAMENSTELLING
De Roval-RoofGuard® ontleent zijn stabiliteit aan de uit gerecycled
kunststof samengestelde contragewichten en aan de stevige,
maar lichte aluminium constructie. De Roval-RoofGuard® bestaat
uit aluminium staanders, waaraan twee aluminium leuningen
met klembeugels worden bevestigd. Deze leuningen, die tegen
hoge druk bestand zijn, voorkomen uiteindelijk het valgevaar.
De staanders rusten in de zeer sterke en stabiele, door Roval
Aluminium zelf ontwikkelde aluminium koppelvoet. Vanuit deze
koppelvoet lopen aluminium liggers, iets boven het dakoppervlak
in de contragewichten. Deze contragewichten zorgen ervoor dat

De Roval-RoofGuard® kan worden voorzien van Led-verlichting.

de dakrandbeveiliging niet kan kantelen.

Dit vergroot het veiligheidsgevoel als het dak bij duisternis moet
worden betreden.
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Voorkom valgevaar

Specialist op het gebied van
veiligheidssystemen Eyecatcher bv
uit Nieuwkoop komt met twee nieuw
ontwikkelde dakankers, waarin de
kennis en ervaring van de diverse
andere producten die het bedrijf
voert zijn verwerkt. Een gesprek met
Marco Schuurman en Hessel Struik.

Het assortiment van Eyecatcher bestaat voor het grootste deel
uit persoonlijke beschermingsmiddelen voor het platte dak:
men heeft zich met name ontwikkeld op het gebied van ankerpunten en lijnsystemen. Alle productontwikkeling wordt in eigen
huis uitgevoerd. “De eindresultaten worden vervolgens altijd getest
op de desbetreffende ondergronden door een notified body,”
vertelt Struik. “Zodoende hoeft over de werking en veiligheid van
het systeem geen discussie te ontstaan. Dit is tevens van belang
omdat we onze producten internationaal op de markt brengen:
zowel in Europa als in de Verenigde Staten. We zorgen ervoor dat
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onze systemen ‘compatible’ zijn, wat betekent dat alles bij
elkaar hoort: ankers, lijnen, harnassen. Zo wordt de kans op
vergissingen en onjuist gebruik tot een minimum beperkt.”

BESCHERMINGSNIVEAU
Dit vanuit de filosofie dat valgevaar te allen tijde moet worden voorkomen. Vanzelfsprekend dient dit in eerste instantie
te gebeuren op basis van een collectieve valbeveiliging.
In geval er gemotiveerd wordt gekozen voor een persoonlijk
beschermmiddel (waarbij esthetische en economische argumenten vanuit de wetgeving niet worden geaccepteerd),
dient het persoonlijk beschermmiddel dezelfde mate van
veiligheid te bieden als een collectief beschermmiddel.
Dat betekent wat betreft Schuurman en Struik in ieder geval
dat een ankerpunt altijd mechanisch en op de juiste werkpositie moet worden bevestigd aan de ondergrond. “Wij hebben enkel vertrouwen in ankers, die hun krachten afdragen
aan een geschikte draag- of gebouwconstructie. Geschiktheid van de ondergrond is altijd de vraag: met name bij toepassing in (dunne) staaldaken dient een zekere bevestiging
te worden gewaarborgd, ook na vele jaren.”
Struik: “We hebben ook hiertoe een speciale bevestiger
ontwikkeld, die niet in de ondergrond klemt, maar eronder.
Zodra de bevestiger door de ondergrond wordt gestoken,
klapt het uit en zorgt het voor een betrouwbare bevestiging.
De krachten die bij een eventuele val vrijkomen, worden vrijwel geheel opgenomen door het anker zelf. Tevens hebben
wij een S-vormige valdemper ontwikkeld, die bij een valongeval wordt uitgetrokken en op deze manier het merendeel van
de krachten absorbeert. Deze gepatenteerde valdemper is
inmiddels in alle lijnsystemen die het bedrijf voert toegepast.
We hebben voor verschillende werksituaties en vakgebieden
verschillende oplossingen in het assortiment, die allemaal op
een vergelijkbare, eenduidige manier zijn te gebruiken.”

ANKERPUNT
Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de markt nopen de leverancier tot productinnovatie. Dit heeft onlangs geresulteerd
in de introductie van de Loopfix Evo en de Rooffix, veiligheidsankers die specifiek zijn ontwikkeld voor toepassing op het
hellende dak. Steeds meer marktpartijen begeven zich op
het hellende dak en die vragen om een veilige werksituatie.

worden gecontroleerd of het ankerpunt nog in orde is, of dat
er een val heeft opgetreden. Het systeem is getest en gecerti
ficeerd door de Duitse notified body DEKRA Exam GmbH
volgens EN-795:2012 type A en TS-16415:2013, ook hier op de
houten ondergrond en in alle mogelijke valrichtingen.

DAKHAAK
De andere innovatie wordt onder de naam Rooffix op de
markt gebracht. Deze RVS dakhaak is primair ontwikkeld als
fixatiepunt voor ladders, maar kan ook worden gebruikt als
(permanente) valbeveiliging. Hiervoor is de ovale opening
geschikt: er kan een karabiner of steigerhaak van een positioneringslijn aan bevestigd worden. De opening is uitgevoerd
met een geïntegreerde en gepatenteerde valindicator,
waarmee de haak visueel is te controleren. De haak kan in
alle richtingen worden belast, ook in opwaartse richting
(in het geval iemand aan de andere kant van de nok valt).
Ook dit anker wordt met behulp van speciale houtschroeven
in de houten draagbalken bevestigd. Het is ook mogelijk het
anker met behulp van een montageplaat in twee balken te
bevestigen, zodanig dat de krachten die niet door het anker
zelf worden opgevangen over beide balken worden verdeeld.
Dit is met name van belang bij toepassing op oudere en/of
monumentale daken. DEKRA Exam GmbH heeft de dakhaak
getest en gecertificeerd volgens EN-517:2006 type B.
Valbeveiliging is een onderwerp waarbij met veel aspecten
rekening dient te worden gehouden. Niet alleen het dak
anker moet voldoen, maar ook de bevestiging aan de onder
grond. Juist hierover loopt momenteel een discussie in het
kader van de nieuwe URL valbeveiliging voor hellende daken.
Vervolgens dient het anker op de juiste manier te worden geplaatst en gebruikt. Beide heren stellen dat het van belang is
dat het onderwerp zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden.
“In het product zelf zit de ervaring en know how van vele
jaren ontwikkelen en testen,” besluit Schuurman. “Wij kunnen
aantonen dat het product, inclusief bevestiging aan de ondergrond, voldoet aan de hiervoor geldende eisen. Ook alle
vrijkomende krachten naar de ondergrond zijn geregistreerd
en vastgelegd tijdens de certificering.” ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De Loopfix Evo is een RVS ankerpunt, voorzien van een geïntegreerde valdemper op basis van het S-profiel. Het betreft
een ovaal oog dat geschikt is voor een steigerhaak van een
vallijn of bijvoorbeeld de karabiner van een positioneringslijn. Het wordt bevestigd aan de dragende houten balken
met behulp van speciale en gecertificeerde houtschroeven.
Tevens is er een montageplaat voor bevestiging aan twee
dragende balken. Esthetisch wordt het anker fraai in het
pannendak ingewerkt: de valdemper bevindt zich onder
de dakpannen. Het anker kan door twee personen worden belast. In geval van een valongeluk rekt het anker uit.
Zodoende worden de krachten van een dergelijk ongeval
grotendeels door het anker zelf geabsorbeerd en beschermt
daarmee de gebruiker en de ondergrond tegen de vrijkomende valkrachten. Bovendien kan op deze manier visueel
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KABELSYSTEEM KS1

Veiligheid is
vooruit kijken

Daksafe heeft, als één van Nederlands eerste producenten van valbeveiliging, een nieuw doorloopbaar
kabelsysteem in combinatie met nieuwe ankerpunten ontwikkeld.
Met het ontwikkelen van het nieuwe KS1 kabelsysteem heeft Daksafe zich gefocust op veiligheid,
duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak. Door de toepassing van RVS 316 materialen zijn zowel
de duurzaamheid als het 100% hergebruik gegarandeerd.
Het KS1 kabelsysteem leent zich voor het gebruik van de meest voorkomende 8mm kabellopers.
Door de taps toelopende tussenpunten en op schuinte instelbare tussenpunten, laten deze lopers
zich zeer gemakkelijk over de tussenpunten geleiden.
Verder heeft Daksafe ook gekeken naar het voorkomen van inwendige condensatie en koudebruggen.
Door het volledig isoleren van de plakplaten (ankerpunten) en het gebruik van expanderende isolatie
rond de bevestigingsmiddelen worden deze problemen zo goed als voorkomen.
Door het Daksafe KS1 kabelsysteem geheel van RVS 316 te fabriceren kunnen wij het KS1 systeem
garanderen voor minimaal 15 jaar* en verwachten wij een levensduur van 25 jaar+.
Daksafe heeft het systeem grondig getest volgens de EN 795:2012. Deze testen zijn gedaan onder
het toezicht van Satra UK.
Het kabelsysteem, het nieuwe Daksafe ankerpunt Piza II en het Mono anker zijn tevens getest op alle
voorkomende bouwkundige ondergronden.

Het Daksafe DS1 kabelsysteem is geschikt om te monteren op de
volgende ondergronden:
•
•
•
•
•
•

Beton
Kanaalplaatvloeren
Gasbeton
Durisol
Staalplaatvloeren
Hout

*In combinatie met een onderhoudscontract.

Daksafe BV
Waardsedijk Oost 12, 3417 XJ Montfoort
T. 0348 47 52 00 | F. 0348 47 14 86
info@daksafe.nl | www.daksafe.nl

Het Daksafe KS1 kabelsysteem
heeft de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN 795:2012 Klasse A en C.
Volledig RVS 316.
Maximaal 2 personen.
Met veersysteem op spanning gehouden.
Horizontaal en verticaal instelbare hoeken.
Ankerpunten 2 en 2,5 mm RVS 100 mm geforceerd, dus naadloos.
Volledig geïsoleerd, dus geen inwendige condensatie.
Multifunctionele montagekop met felsmoer, geschikt voor montage van Klasse A en Klasse C
kopstukken. Snel uitwisselbaar. Felsmoer is tot 10 atmosfeer waterdicht.
Meervoudige bevestiging aan de ondergrond.
Bevestigingsmiddelen zijn geïsoleerd met expansie isolatie ter voorkoming van koudebruggen.
Geschikt voor de meeste kabellopers.
Snelle montage.
Geschikt voor bijna alle type bitumineuze en kunststof dakbedekking.
Plaatsing bovenop de dakbedekking.
Zeer geschikt voor groendaken.
15 jaar garantie i.c.m. onderhoudscontract.
Levensduur 25 jaar+.

Dit leidt er toe
dat we voor
elke uitdaging
een oplossing
hebben bedacht

Dé dak- en gevelspecialist!
Zinkunie is marktleider in het leveren en fabriceren van zinken, koperen, r.v.s. en loden artikelen.
Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment in dakbedekking.
Met dit brede aanbod en onze uitgebreide expertise op het verwerken van deze artikelen, bieden
wij u het one-stop-shop principe. Zo zijn bijna al uw dak- en gevelmaterialen in een keer bij ons
te bestellen, inclusief het benodigde verwerkingsadvies.

MAATWERK DAKSYSTEMEN HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING GOOTSYSTEMEN LASEREN EN OSSENOGEN

GEREEDSCHAPPEN

SNELLE SERVICE

VAKKUNDIG ADVIES

CURSUSSEN

VEILIGHEIDSARTIKELEN

Hoofdkantoor | Van Salmstraat 46 | 5281RS Boxtel | 0411 688 339 | www.zinkunie.nl

USA Style EPDM ankerpunt
Permanent veilig werken op elk EPDM-dak.
Maak kennis met het USA Style EPDM ankerpunt, een individueel
ankerpunt voor valbescherming op platte daken uitgevoerd in EPDM. Het
hoogwaardige veiligheidsankerpunt is voorzien van een rozet van USA Style
EPDM waarmee het waterdicht op een EPDM-dak kan worden aangesloten.
Het ankerpunt voldoet aan de EN795 klasse A/C, geschikt voor tijdelijke
mobiele leeflijnen.
Het USA Style EPDM ankerpunt is zo ontworpen dat het op de meeste
ondergronden kan worden aangebracht. Het wordt bovenop de EPDM
dakbedekking geplaatst waarna de dakbedekking samen met het onderliggende
dakpakket wordt doorboord en met de juiste ankers op een viertal posities wordt
bevestigd door de dragende ondergrond. Met het aan het ankerpunt bevestigde
rozet van USA Style EPDM wordt het ankerpunt daarna permanent waterdicht op
de dakbedekking aangesloten op dezelfde manier waarop overlappen op EPDMdaken worden gemaakt.
Het USA Style EPDM ankerpunt mag door iedere verwerker aangebracht worden.
Hiervoor is het wel van belang dat de juiste bevestigingsankers en hulpstukken
worden gebruikt, de verwerkingsinstructies nauwkeurig worden gevolgd en de
EPDM op de juiste manier waterdicht wordt ingewerkt. Neem contact op met uw
vestiging voor meer informatie!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het RVS-aanhaakoog is 360 graden draaibaar.
Duidelijk herkenbaar aan de signaalrode kleur.
Zeer snel te monteren.
4-voudige bevestiging aan ondergrond geeft
4-voudige zekerheid.
Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik.
Lange levensduur door toepassing van duurzame
materialen.
Eenvoudig waterdicht af te werken met de
bijgeleverde EPDM-rozet.
Geen trekspanning op dakbedekking door
bevestiging aan ondergrond.
Na installatie is een trekproef mogelijk conform
de EN-795 klasse A.
Ook inzetbaar als gebiedsbegrenzings-ankerpunt.

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

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

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

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

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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Doorvalveiligheid van
In de afgelopen jaren zien we een verschuiving in oplossingen voor het
risico ‘doorvalgevaar’ met betrekking tot lichtkoepels. Wat is de huidige
stand van zaken en is dit afdoende om dit gevaar beheersbaar te maken?

ing. R.M. van Baardewijk, DakSupport bv

lijke lichtkoepels voldoen aan NEN-EN 1873 volgens klasse
SB1200, een valtest met een zak glasparels om een val van
naast de koepel te simuleren. Inmiddels is de Arbocatalogus
vervangen door een nieuwere versie. Via Arboportaal.nl van
het ministerie van SZW is via de zoekopdracht ‘platte daken’
een link te vinden naar de huidig geldende Arbocatalogus
(2014). Deze is samengesteld door de brancheorganisaties
SBD, VEBIDAK, FNV Bouw en CNV. Voor werkzaamheden op
daken is er hier een link naar het document ’Voorkom valgevaar bij werkzaamheden op platte daken’. Specifiek doorvalgevaar voor lichtstraten en lichtkoepels wordt hier benoemd
als risico. De genoemde oplossingen zijn echter in hoofdzaak
gericht op niet-kortdurende werkzaamheden.

Bij het opnemen en opstellen van dak-Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E’s) komt steeds een praktisch probleem naar voren bij het risico van doorvalgevaar door lichtkoepels: hoe dit te beheersen?
Het lijkt logisch om alle lichtkoepels te vervangen in
doorvalveilige polycarbonaat lichtkoepels, of is dit
toch niet de oplossing?

REGELGEVING EN BRANCHEAFSPRAKEN
Het behoeft hier geen betoog dat er risico is op
valgevaar door lichtkoepels, deze zijn immers te
definiëren als daksparing. Veilig werken op een dak
omvat alle beloopbare dakdelen van het dakvlak,
niet alleen valgevaar bij de dakrand dient te worden weggenomen. Het streven van de branche is om het gehele
dakvlak als werkplek veilig in te richten.
Bekend, en nog alom aanwezig, is de waarschuwingssticker op de lichtkoepel: ‘Pas op! Doorvalgevaar!’,
een veel geziene oplossing op de daken met een wat
oudere veiligheidsinrichting. In de Arbocatalogus (AI 15),
7e druk, 2013, wordt een oplossing benoemd: het uitvoeren
van de sparing met een doorvalveilig materiaal. Derge-
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DOORVALVEILIGHEID VAN DE LICHTKOEPEL
Nog even de meest voorkomende lichtkoepels op een
dakvlak: acrylaat (PMMA) en polycarbonaat, ofwel slagvaste
koepels (PC). De gedachte hierbij is dat de polycarbonaat
de doorvalveilige versie is. Een acrylaat koepel is dus per
definitie niet doorvalveilig. Er zit echter een addertje onder
het gras: het mag zo zijn dat een polycarbonaat lichtkoepel
als doorvalveilig wordt beschouwd, de fabrikanten geven
op deze doorvalveiligheid geen, of slechts een beperkte,
garantietermijn (max. 5 jaar). Ook is niet geheel duidelijk

lichtkoepels
waarop en onder welke condities de garantie wordt gegeven. Daarnaast is een doorvalveilige koepel pas doorvalveilig
als de buitenschaal en binnenschaal beiden bestaan uit
een PC materiaal. Menig koepel is alleen aan de bovenzijde
voorzien van de polycarbonaat en bestaat de binnenschaal
uit een acrylaat. De gehele koepel is dan niet doorvalveilig.
De opbouw van de koepel, en welk materiaal dit betreft,
is met een sticker aangegeven op de koepel.Het is overigens
nog een hele opgave om aan een lichtkoepel te zien wat
voor type het betreft, omdat de sticker of markering na
enkele jaren al is vervaagd. Tevens wordt het productiejaar
niet op de koepel aangegeven.
Een ander aspect is dat de koepel wat betreft het doorval
gevaar is getest onder laboratoriumomstandigheden.
De test wordt op een nieuwe koepel uitgevoerd. Met name
door UV-straling zal het materiaal verouderen en zal de
elasticiteit van de kunststof afnemen. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat een lichtkoepel, ook al is deze als doorvalveilig aangeleverd, niet zonder meer ‘onbeschermd’ kan
worden toegepast en onvoldoende (juridische) bescherming biedt bij een ongeval. Kortom, het maakt niet uit welke
polycarbonaat of acrylaat lichtkoepel wordt geplaatst,
deze zijn beide bij voorbaat niet doorvalveilig!

BRL 9935
Binnenkort zal de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9935 van
kracht worden (de planning was voorjaar 2017). Deze door
enkele marktpartijen opgestelde Beoordelingsrichtlijn omvat
een procescertificaat voor het ontwerpen, aanbrengen,
inspecteren en onderhouden van voorzieningen tegen
valgevaar op daken. In deze richtlijn (tijdens het opstellen
van dit artikel, de kritiekversie) wordt een overzicht gegeven
van producten en eisen (Bijlage 1 van de richtlijn). Bij het
onderwerp lichtkoepel/-straat wordt naast de basiseisen
(NEN vermelding) een aanvullend standpunt benoemd,
namelijk:
“De koepel moet worden beschouwd als een dakrand
(sparing) tenzij doorvalbestendigheid wordt aangetoond
middels de valproef vanaf gelijke hoogte (50 kg, 1200 joule)
conform de NEN 1873 met als aanvulling testen met 100 kg.
De uitkomst moet zijn dat de doorvalbeveiliging de val van
een persoon weerstaat, maar mag wel vervormen. Tevens zal
bij kunststoffen een verouderingstest onderdeel moeten zijn
ter bepaling hoe lang de sterkte zal worden gegarandeerd.”
Ook vanuit de commissie van de BRL wordt dus onderkend
dat er ook bij doorvalveilige lichtkoepels (PC/PC) een
aanvullend gegeven inzake veroudering moet aantonen
hoe lang deze koepels daadwerkelijk als doorvalveilig kunnen worden beschouwd. Dit is echter nog niet de praktijk.

VERTALING IN MAATREGELEN
Bij het opstellen en de implementatie van voorzieningen op
basis van een dak-R&IE, zijn er enkele keuzes. Hierbij wordt de
Arbeidshygiënische strategie (AHS) als uitgangspunt genomen: (1) het gevaar aanpakken bij de bron en daarna (2)
collectieve- of (3) persoonlijke beschermingsmiddelen.
Het aanpakken bij de bron zal in het geval van dakonderhoud niet spelen, immers de koepels zijn er en worden niet
verwijderd voor andere alternatieve voorzieningen voor lichttoetreding.
1.	plaatsen koepel met doorvalveilig materiaal
(mogelijkheden met glas).
2a.	een anti-doorvalvoorziening aan de onderzijde
(stalen rooster);
2b.	een anti-doorvalvoorziening aan de bovenzijde
(maasroosters);
2c.	plaatsen van hekwerken rondom de lichtkoepel;
2d.	het aanbrengen van een doorvalveilige coating.
3.	het plaatsen van een aanlijnvoorziening, 2 meter
van de lichtkoepel.
Volgens de fabrikant van de onder punt 2d genoemde
doorzichtige coating wordt deze in 4 lagen aangebracht
en is de koepel daarmee 10 jaar lang gegarandeerd
doorvalveilig. Hierna wordt een visuele inspectie uitgevoerd,
waarna de koepel na behandeling van 2 extra lagen
nogmaals 5 jaar extra als doorvalveilig zal worden gegarandeerd. De oplossing is zonder plaatsen van hekwerken
mogelijk, maar wel met relatief veel arbeidskosten per lichtkoepel (en uiteindelijk ook aan geldigheidsduur beperkt).
Het coaten van de lichtkoepels kan een goede optie
zijn bij renovatie of het veilig maken van lichtkoepels in
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Dakspecialisten op internet
RubberGard™ EPDM
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.firestonebpe.nl

In plaats van lood
www.neodak.nl

leadax.com

www.vebidak.nl

AABOZINK
www.dakdekkersgroothandel.nl

www.sealeco.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen
PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.oudemaas.nl

meester in

AMBAC H T

www.zinkmeesters.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

www.btl.nl

www.daktechniekholland.nl

ROBBERT VAN

ROOIJEN

ZINK - LOOD - KOPERWERK - ORNAMENTEN - NATUURLEIEN

www.robbertvanrooijen.nl

www.vrf.eu

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

Uw logo
en website
ook hier?
www.continu-isolatie.nl

www.domelichtstraten.nl

AdviesBuro

Inspectie Dak

Bel 072-5400335

www.kewodak.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.
www.aabofix.nl

AABOTOOLS

«tools for
professionals»
www.leister.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.aabotools.nl

www.weversbv.nl
www.wev
ersbv.nl

Uw logo
en website
ook hier?
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Bel 072-5400335

Gereedschap voor professionals.

We know how.

www.euroaluminium.nl

Uw logo
en website
ook hier?

www.aabo.nl

Bel 072-5400335

www.provatherm.nl

www.flowlight.nl
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En ingesleten in de praktijk wordt bij plaatsen van permanente veiligheidssystemen onvoldoende aandacht
besteed aan plaatsen van degelijke collectieve voorzieningen. Dit leidt tot onduidelijkheid in de aanpak van het
risico ’doorvalgevaar’, wat resulteert in onveilige situaties.

 estaande bouw. Voor nieuwbouw, of op een nieuw
b
geplaatste koepel is het niet wenselijk om direct
dergelijke systemen aan te brengen.
De uitwerking van de genoemde opties zijn dan
wel afdoende om het risico van doorvallen weg te
nemen, in de praktijk zijn er meer afwegingen te
maken. Wat te denken van vervuiling rondom en
achter ballastblokken van hekken en het reinigen
van koepels als hier een rooster boven is geplaatst? Dan het
eventuele gewicht van ballastblokken op lichte dakconstructies? En wellicht is het voor de opdrachtgever esthetisch niet
wenselijk om stalen roosters te plaatsen. Vanaf de binnenzijde bezien wordt een lichtelement met rooster al snel ervaren
als voorzien van tralies. Enkele fabrikanten leveren dergelijke
systemen dan ook niet meer.
Ook het aanbrengen van persoonlijke beschermingsmiddelen is praktisch slecht uitvoerbaar. Een koepel heeft immers
vier zijden van waar een val kan plaatsvinden en een woud
van ankerpunten en lijnen is evenmin wenselijk.

DAKTOEGANGEN
Een lichtkoepel als daktoegang is in het algemeen gebruikelijk, en niet zelden op een flat voor elk portiek toegankelijk.
Ook bij deze koepels is een collectieve beveiliging nodig.
Bij het in- en uitstappen van de koepel dient hier dan ook
rekening te worden gehouden bij de oplossing, dit kan
bijvoorbeeld bestaan uit een hekwerk rondom, met een te
openen en te sluiten deel.

HIAAT
Het lijkt erop dat er een gapend gat aanwezig is tussen de
theoretische gewenste situatie en de huidige praktijk. Zoals
geschetst is er niet eenduidig een oplossing te formuleren
voor bestaande lichtkoepels en dat nieuw te plaatsen
koepels (juridisch) eveneens niet voldoen aan het predicaat
‘doorvalveilig’. Naast het ontbreken van een (esthetisch)
goede collectieve beveiliging lijkt er ook geen uitwerking
aanwezig van de garantie op doorvalveiligheid van ’doorvalveilige’ lichtkoepels.
In het kader van duurzaam bouwen is een degelijke ontwerp-oplossing noodzakelijk zodat bij het plaatsen van een
lichtkoepel deze voor een langere tijd ook daadwerkelijk kan
voldoen aan de norm voor doorvalveiligheid, zonder extra
benodigde voorzieningen.

ROL FABRIKANTEN EN MARKT
Voor wat betreft de fabrikanten en de markt ligt hier een taak
om duidelijkheid te verschaffen om op het dak onbedoeld
onveilig handelen te voorkomen en hiermee risico’s op ongevallen te verkleinen.
Hierbij spelen de volgende aspecten een rol (voor de fabrikanten van lichtkoepels):
• Het mogelijk maken van een (ruime) garantietermijn voor
doorvalveiligheid;
• Een testmethode ontwikkelen om bestaande lichtkoepels
periodiek te testen op doorvalveiligheid, (eventueel als
onderdeel van de NEN 1873?);
• Het plaatsen van duurzame markeringen en typeaan
duidingen op lichtkoepels, inclusief productiejaar;
• Duidelijkheid in documentatie en welke type lichtkoepels
(schalen kunststof / glas) daadwerkelijk SB1200 getest
doorvalveilig zijn inclusief aanvulling met de test 100 kg
(BRL9935);
• Het ontwikkelen van (esthetisch fraaie) collectieve
voorzieningen (integraal in het lichtkoepelsysteem?).
Voor wat betreft de adviseurs/ontwerpers en uitvoerende
partijen dient in overleg met opdrachtgever de te kiezen
mogelijke technische oplossingen worden besproken,
vooralsnog uit te voeren met een collectieve maatregel
conform de aangegeven opties. Risico Inventarisaties dienen
periodiek te worden geëvalueerd, waarbij risico’s en beheersmaatregelen zo nodig dienen te worden aangepast,
een goede mogelijkheid om ook de lichtkoepels met de
kennis van nu te beoordelen.
Maar zegt u nu zelf, de bijgaande foto van een dak met
veel lichtkoepels beschouwend: om elke lichtkoepel een hek,
is dat nu in de praktijk de bedoeling? ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Nieuwe regelgeving opbouw
rolsteigers per 1 januari 2018
van kracht
Per 1 januari 2018 gelden nieuwe regels
voor de opbouw van een rolsteiger.
Vanaf die datum is het namelijk verplicht om altijd rondom een leuning te
hebben bij betreding van een platform
in een rolsteiger. Deze nieuwe regel
geving geldt ook voor rolsteigers die
vóór deze datum zijn aangeschaft.
In dit artikel een uitleg wat de nieuwe
regelgeving inhoudt en hoe de bestaande rolsteiger is aan te passen aan
de nieuwe regelgeving.

Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel
in het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de jaarlijkse inspecties van Inspectie SZW (voorheen
Arbeidsinspectie) bleek dat leuningen van rolsteigers vaak
ontbreken of slechts deels worden gebruikt. De kans op
ongevallen is hierdoor aanzienlijk groter. Mede op aandringen van de Inspectie SZW en de werkgevers- en werkne
mersorganisaties, die waren verenigd in stichting Arbouw
(nu: Volandis), is de nieuwe opbouwmethode geformaliseerd
met het uitbrengen van het nieuwe A-blad.
Volgens de nieuwe regelgeving mag een werkplatform pas
worden betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform. Dit is niet eenvoudig uit te voeren met de traditionele systemen, waarbij gebruik
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wordt gemaakt van horizontaal en diagonaalschoren omdat
deze eenvoudigweg te hoog moeten worden geplaatst.

PRODUCTAANPASSINGEN
De nieuwe regelgeving komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Al in 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB gevraagd
om nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen
om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name
tijdens de op- en afbouw). Uitgangspunt hierbij is dat de
randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal
een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform
wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren
altijd van een boven- en tussenleuning en kantplank zijn
voorzien. Tijdens Bouwbeurs 2013 werd de nieuwe regel
geving gepresenteerd.

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en
leveranciers, die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:
• het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen
en eventueel knieleuningen;
• het aanbrengen van definitieve heupleuningen
en eventueel knieleuningen;
• het aanbrengen van samengestelde systeemelementen,
die leuningwerk en diagonalen vervangen.
De nieuwe, veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in
het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de
vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal
worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van de
techniek en geven invulling aan door de overheid gestelde
doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.

HANDHAVING
Inspectie SZW wijst er op dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voorkomende
gevallen zal overgaan tot stillegging van de werkzaamheden
en het opleggen van een boete.
Stel dus vooraf vast of aan de regelgeving wordt voldaan.
Veel risico’s worden met een gedegen voorbereiding ondervangen of gereduceerd. Al in de voorbereidingsfase moeten
de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Inventariseer daarom voorafgaand aan de werkzaamheden of het
gebruik van de rolsteiger inderdaad de veiligste optie is,
of dat wellicht een alternatief als een vaste steiger of

hoogwerker beter is. Bij de keuze voor een rolsteiger moet
deze vanzelfsprekend worden opgebouwd volgens de
handleiding van de producent/leverancier. Bij afwijkingen,
of gebruik van verschillende materialen door elkaar, moet
dit worden gemotiveerd en gedocumenteerd. Er mag alleen
gebruik worden gemaakt van goed onderhouden rolsteigers,
die aantoonbaar voldoen aan de norm NEN-EN 1004.
Bij uitgifte van steigermaterialen moet een eerste controle
worden uitgevoerd. Aandachtspunten hierbij zijn onder
andere de compleetheid van de set, of de onderdelen
vrij zijn van vuil, verf of sneeuw, en of er een handleiding
aanwezig is in een voor de gebruiker begrijpelijke taal,
of de inspectieperiode niet is overschreden, etc.
Het A-blad formuleert de aanbeveling dat de branche
samen met de toeleverende industrie blijft zoeken naar betere werkmethoden. Op dit moment bestaan er verschillende
opbouwmethodes. Dit verhoogt de kans op het maken van
fouten. Gepleit wordt dan ook voor een eenduidige opbouwconstructie die door alle fabrikanten wordt gevolgd.
Ook verdient het aanbeveling om eindtermen te formuleren voor de deskundigheid van de personen die rolsteigers
opbouwen en inspecteren.
Brancheorganisatie VSB heeft een flyer uitgegeven rondom
het veilig werken met rolsteigers. Aan de hand van checklists
zijn daarin tips opgenomen voor het veilig opbouwen en
gebruiken van de rolsteiger. De flyer kan worden gedownload
van de VSB-website. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Veilig werken op hoogte met SpanSet
'Een levenslijn, waar je leven vanaf hangt'

Safeline S-8
Horizontale Levenslijn

Als je aan veiligheid denkt, dan denk je aan SpanSet. Al meer dan
50 jaar is de SpanSet group een internationaal begrip op het gebied
van veilig werken op hoogte, hef- en hijstechniek en het vastzetten
van ladingen. SpanSet Nederland B.V. is gevestigd in Moerdijk en is dé
specialist op het gebied van veiligheid. Daarnaast geven de veiligheidsspecialisten van SpanSet trainingen en doen zij inspecties en keuringen
volgens EKH-werkvoorschriften.
Volgens richtlijnen is het belangrijk om goed vast te zitten met het juiste
harnas aan een lijn, gemaakt van de hoogste kwaliteit, waar letterlijk
je leven vanaf hangt. Daarom komt SpanSet nu met een vernieuwde
horizontale verankeringslijn, namelijk de Safeline S-8.
DE NIEUWSTE VORM VAN VEILIGHEID
De uit rvs-304 of 316 vervaardigde verankeringslijn verschaft werknemers
optimale toegang bij het werken op hoogte. Het is van licht materiaal,
met de hoogste kwaliteit gemaakt. De S-8 wordt geïnstalleerd als een
horizontale verankeringslijn. De unieke gepatenteerde valdemper maakt
het mogelijk
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passen
de installatievereisten.
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De horizontale levenslijn S-8
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Buiten de S-8 heeft SpanSet reeds jaren een tijdelijke verankeringslijn,
de ERGO-lijn. Als de medewerker bij werken op hoogte vaak van plaats
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SpanSet denkt mee. Of het nu in de vorm is van trainingen of op maat
Alle componenten worden vervaardigd uit rvs-kwaliteit 304 of 316.
gemaakt advies, SpanSet is er op alle gebieden van veiligheid.

−

Het systeem is dankzij een unieke gepatenteerde valdemper precies af te
stemmen op de vereisten van de installatie.

−

De multifunctionele onderdelen maken een continue verplaatsing langs de
levenslijn mogelijk zonder gebruik van de handen.

−

Ankerpunten en componenten zijn zodanig ontworpen dat montage
mogelijk is op uiteenlopende constructies, profielen en hellingen.

−

Fungeert als gedegen veiligheidssysteem voor een lichaamsgewicht tot
140 kg en een maximum van 6 gebruikers, en verschaft werknemers
optimale toegang bij het werken op hoogte.

Force attenuation device® (Octrooi aangevraagd onder PM343215)
SpanSet Nederland B.V. | Plaza 24c | 4782 SK Moerdijk |T. (0168) 38 68 00
info@spanset.nl | www.spanset.nl |

NIEUWSLIJN VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Week van de RI&E 2017
Van 12 t/m 16 juni 2017 vond de derde Week van RI&E plaats. In deze week draaide alles om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Overal in het land vonden speciale
acties en activiteiten plaats. Dit jaar was het thema: ‘De RI&E als onderdeel van zakelijk
succes’. De RI&E is immers een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde
manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Veel ondernemers hebben al ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen.
Een gezonde en veilige werkplek draagt namelijk bij aan drie belangrijke pijlers voor
een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

Waarom??
Eén van onze redactiemedewerkers maakte bijgaande
foto’s in juni 2017 in IJsselstein. Deze mensen zijn via
de ladderlift het dak op geklommen en voerden
vervolgens zonder enige vorm van veiligheid hun werkzaamheden uit. Helaas betreft het hier geen
uitzondering. De vragen die deze foto’s oproepen, zijn o.a.: waarom zijn er nog steeds ondernemers
die willens en wetens de concurrentie willen afbluffen met een ‘scherpe’ prijs ten koste van de gezondheid hun werknemers? Waarom vinden werkgever en werknemer het normaal dat ze bewust het
risico nemen dat straks iemand bij de familie van de dakdekker langs moet om te vertellen dat hun
man, vader, zoon, etc. niet meer thuis komt?

Werken op hoogte vanuit een werkbak
Inspectie SZW publiceert de brochure Werken op hoogte vanuit
een werkbak. Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt
van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde werkbak.
Een dergelijke machine moet voor personenvervoer zijn bedoeld en ingericht,
en op een juiste manier worden gebruikt. Iedereen die in een werkbak staat,
moet er van op aan kunnen dat veiligheid is gegarandeerd. Daarvoor zijn
regels opgesteld. In de brochure, die is te downloaden vanaf de website van
Inspectie SZW, leest u wat u moet doen om veilig vanuit werkbakken te werken.
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NIEUWSLIJN VEILIG WERKEN OP HOOGTE

In 2016 meer dodelijke ongevallen
en uitbuiting werknemers

VeiligheidNL introduceert Safety Vloggers
VeiligheidNL heeft een concept ontwikkeld
voor de invulling van een veiligheidsdag:
Safety Vloggers. Hiermee leert men van elkaar
via vlogs over risicovolle werkzaamheden.
Werknemers worden op een ludieke en actieve
manier uitgedaagd een bijdrage te leveren
aan veilig werken. De veiligheidsdag
‘Safety Vloggers’ is een dag(deel) waarop medewerkers onder begeleiding gaan vloggen over
onveilige werkzaamheden. Safety Vloggers zorgt
er ook voor dat bewustwording rondom veilig
gedrag op de werkvloer wordt vergroot. Collega’s
gaan op een interactieve en innovatieve manier
in gesprek over (de regels over) veilig werken,
discussiëren met elkaar over de meest veilige
werkwijze en leren van elkaar. Via de website van
VeiligheidNL vindt u meer informatie
over dit concept.

Vorig jaar kwamen er 70 mensen om bij een arbeidsongeval,
blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. Dat zijn er
negentien meer dan in 2015. Het totaal aantal slachtoffers van
arbeidsongevallen steeg zodoende in 2016 met 14% ten opzichte
van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw,
industrie, handel en afvalbeheer. ‘Werknemers die de ultieme prijs
betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid
hebben we de morele plicht om van hun dood te leren. Al deze
offers raken niet alleen de bedrijven waar dit is gebeurd, maar ook
alle ondernemingen waar datzelfde ongeval morgen plaats kan
vinden. Ook als overheid moeten we ons maximaal inspannen
om herhalingen te voorkomen’, aldus Marc Kuipers, inspecteurgeneraal van de Inspectie SZW.
Ook ziet de Inspectie dat er werknemers uitgebuit worden.
Werkuren die niet worden uitbetaald, uurtarieven die niet kloppen
en het ten onrechte inhouden van vergoedingen op het salaris.

Dodelijke val als gevolg van het niet hebben van een RI&E
Onlangs is een uitspraak gedaan over de volgende zaak:
In juni 2015 is een werknemer als gevolg van val om het leven gekomen. Het slachtoffer was op het moment van het ongeval
bezig met het plaatsen van zonnepanelen op het hellend dak van een koeienstal. De werkgever wist dat het hellende dak
van de koeienstal niet geschikt was om een persoon te dragen. Als beschermingsmiddel is daarom aan de werknemer een
valstopapparaat ter beschikking gesteld.
De strafrechter veroordeelt de werkgever tot een boete van 40.000 euro. De werkgever wordt o.a. verweten dat hij geen RI&E
heeft gemaakt. De strafrechter zegt hierover: “De wettelijke verplichting tot het opstellen van een RI&E geeft invulling aan de
algemene onderzoeksplicht die een zorgvuldig werkgever behoort te vervullen.”
Als gevolg hiervan heeft de werkgever onvoldoende voorlichting en onderricht kunnen geven en het verkeerde beschermingsmiddel ingezet. Zeker omdat het hier (risicovol) werk betrof dat moest worden uitgevoerd boven de 2,5 meter. In artikel
3.16 van het Arbobesluit staat aangegeven dat bij dit soort werk de nodige veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen, waarbij de Arbeidshygiënische strategie moet worden gevolgd. De werkgever heeft deze Arbeidshygiënische strategie
niet gevolgd en gekozen voor een individueel beschermingsmiddel (valstopapparaat) boven een collectief beschermingsmiddel (bijv. een verreiker).
BRON: Rechtspraak.nl

De ‘RI&E bouwnijverheid 3.0’ blijft beschikbaar
Volandis heeft als kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector veel producten en diensten van Arbouw overgenomen. Zo ook de Risico Inventarisatie en
Evaluatie, ‘RI&E bouwnijverheid 3.0’, die is en blijft beschikbaar!
De RI&E bouwnijverheid 3.0 is een erkende branche RI&E, volledig toegeschreven naar sectorspecifieke risico’s en maatregelen. Het gebruiken van de RI&E heeft onder andere als voordeel dat toetsing voor bedrijven t/m 25 werknemers niet verplicht is. Het instrument is geschikt om te gebruiken
ook zonder ervaring met het maken van een RI&E.
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De AMAK 60 autokraan vult het gat in tussen de
aanhangerkraan en de grotere autokraan. Deze
nieuwe kraan is door zijn kleinere afstelplaats zeer
geschikt voor het werken in stedelijk gebied. Zowel
voor platte daken als ook voor hellende daken is dit

Vlutters Tools & Safety biedt meer:

de kraan die u helpt bij het efficiënt werken op de

• Veelzijdig leveringsprogramma

bouwplaats en het verlichten van uw werkzaamheden.

• Kennis & kunde in veilig werken op hoogte
• Technische service 24 uur per dag,

De AMAK 60 kan worden opgebouwd op een 4-wiel
aangedreven Iveco Daily en heeft een totaalgewicht

7 dagen per week
• VCA-gecertificeerde monteurs

van 6,5 ton. Daarnaast heeft de kraan een maximaal
hefvermogen van 1.800 kg en een hijshoogte van

Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u

32 meter. Zelfs bij een hoogte van 26 meter heeft

ons telefonisch bereiken op 0541 - 57 30 00 of

de AMAK 60 nog een hijsvermogen van 250 kg.

per email info@vlutterstoolsensafety.nl

WWW.VLUTTERSTOOLSENSAFETY.NL
Vlutters Tools & Safety is onderdeel van Royal Roofing Materials B.V.

“Fixed quality”

ALPROKON DAKRELING®
LICHT EN COMPACT
OPBOUWEN ZONDER GEREEDSCHAP
BESTAND TEGEN KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN
GOEDKEUR CONFORM NEN-EN 13374 - KLASSE A

Ons Sales Team kan u adviseren over de dakrandbeveiliging
en de juiste manier van monteren. Indien gewenst kunnen

www.vrf.eu
VRF Europe bv • T +31(0)493 315885 • info@vrf.eu

wij deze ook voor u inspecteren. Bel +31(0)493 315 885
of mail naar sales@vrf.eu voor meer informatie.

PRODUCTNIEUWS

Innovatieve glasproducten
Leverancier van glasproducten Hermans Techniglaz levert
twee innovaties die interessant zijn voor de dakenbranche:
zelfdimmend glas en energieopwekkend glas.

De leverancier is gespecialiseerd in het leveren van producten op het gebied van zonne-energie, veiligheidsglas en daglichtvoorzieningen. Het bedrijf voert een breed assortiment
en biedt maatwerk op de diverse gebieden. De innovaties
zijn met name geschikt voor toepassing in architectonische
gebouwen, waarin in de gevel en/of het dak veel gebruik
wordt gemaakt van glas.
Glas heeft als voordeel dat het transparant is: hiermee
worden vaak bijzondere architectonische effecten bereikt.
Tegelijk is de transparantie ook het nadeel van glas,
want het daglicht is zelden in elke intensiteit en op elk
moment van de dag in het gebouw gewenst. Direct zonlicht
maakt de binnenruimte te licht en te warm. Maatregelen om
deze effecten tegen te gaan (zonwering, air-conditioning)
hebben weer hun eigen nadelen: bij gebruik van zonwering
kan niet meer naar buiten worden gekeken en air-conditioning is vaak weer te koel en het verbruikt bovendien veel
energie. Daarom is het van belang dat het dag- of zonlicht
door het glas kan worden tegengehouden, wanneer daar
behoefte aan is. Die behoefte is er bijvoorbeeld wanneer
het daglicht te fel wordt, of wanneer men het zonlicht wil
gebruiken voor de opwekking van energie.

gebouw wordt toegelaten aangenaam is. Zodra het directe
zonlicht weer is verdwenen, bij bewolkt weer of ’s avonds, wordt
het glas weer helder. Hoe intenser dus de zon, hoe donkerder
het glas, waardoor ook de zonnewarmte in een gebouw met
zo’n 80% gereduceerd wordt.

Voor een optimale werking dient Suntuitive glas altijd als
isolatieglas te worden uitgevoerd en dit kan dubbel of triple
glas zijn, afhankelijk van de vereiste U-waarde. De dynamische PVB-folie, die gelamineerd wordt tussen twee lagen
glas, zorgt voor het dimmende effect. Naarmate het
licht feller wordt, zal het glas dus meer dimmen. Het product
is werkzaam zonder elektronica en in diverse kleurtinten
leverbaar. Het glas wordt op maat gemaakt en geleverd
(tot 1,625 x 3,650 m). Wat betreft daktoepassingen kan
hier dus worden gedacht aan o.a. serres en architec-
tonische daken.

ZELFDIMMEND GLAS
Het product dat het daglicht tegenhoudt wanneer het te fel
wordt, wordt onder de naam Suntuitive op de markt gebracht.
Dit is een zelfdimmend en warmtewerend glas, dat reageert
op de warmte van het directe zonlicht en geleidelijk verandert
van helder glas in getint glas. Hiermee wordt dus voorkomen
dat fel zonlicht direct in de binnenruimte terechtkomt en wordt
er bovendien voor gezorgd dat de hoeveelheid licht die in het
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ENERGIEOPWEKKEND GLAS
Een andere bijzondere daktoepassing met glas is die van
de zogeheten BIPV Powerglaz, een energieopwekkend glasproduct. De toepassing van zonne-energie vindt steeds meer
op een esthetische verantwoorde manier plaats en daar
is dit product een goed voorbeeld van. BIPV staat voor
Building Integrated PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen.

voor daktoepassingen
Het betreffen dus glasmodules waar fotovoltaïsche cellen
in verwerkt zijn. Ze bestaan in de meeste gevallen uit twee
lagen glas waartussen zonnecellen gelamineerd worden.
Uiteraard is het ook mogelijk om PowerGlaz panelen in dubbel of triple uitvoering te produceren, zodat er op het gebied
van U-waardes geen concessies hoeven te worden gedaan.
Wat betreft opbrengst levert het product vanzelfsprekend
wat minder op dan een standaard zonnepaneel, al was het
alleen maar omdat het een semi-transparant product betreft
en een deel van het zonlicht wordt doorgelaten ten behoeve
van de verlichting van de binnenruimte. Het product biedt
een meerwaarde omdat het wordt toegepast in situaties
waarin normaal gesproken helemaal geen zonne-energie
zou worden opgewekt: in de praktijk zal gespeeld worden
met de mate van lichttoetreding en de mate van energieopwekking. Vanuit de binnenruimte is de toepassing van dit
product dan ook vaak fraai. In Nederland zijn hiermee al
aansprekende projecten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de
renovatie van het hoofdkantoor van Alliander in Duiven en
gebouw The Cloud in Amsterdam.

Met deze producten laat Hermans Techniglaz zien dat
glas een veelzijdig materiaal is met legio toepassings
mogelijkheden. De toepassing van dit type duurzame
glasproducten kan om deze reden in de komende jaren
een vlucht nemen.■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Hermans Techniglaz introduceert in Nederland een dakgeïntegreerd
zonnestroomsysteem met de uitstraling van leisteen: BIPV Slates.
BIPV Slates, is een innovatieve dak

De perfecte esthetische oplossing

oplossing waarmee leienstenen

voor de nieuwbouw van daken voor

daken vervangen kunnen worden

woningen en kantoorpanden. Maar

voor zeer fraaie dak-geïntegreerde

ook zeer geschikt voor historische

‘PV leien’. Deze unieke zonnepanelen

gebouwen en renovatieprojecten die

zijn efficiënt, betrouwbaar, volledig

aan bepaalde eisen moeten voldoen.

weerbestendig en lijken zeer sterk op

Kortom een BIPV-systeem met een

gewone leienstenen. Er is slechts een

natuurlijke uitstraling en waarbij er

oppervlakte van 7 m nodig om een

op een esthetische zeer fraaie wijze

vermogen van 1 kWp te installeren.

schone energie kan worden opgewekt!

2

www.hermanstechniglaz.nl
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ACTIONDAK
De online groothandel voor de dakspecialist

KWALITEIT

ONLINE BETALEN

Topkwaliteit dakmaterialen

Met creditcard en iDeal.

voor groothandel prijzen.

ACTUELE AANBIEDINGEN

ADVIES

Altijd aanbiedingen en altijd

Ook voor deskundig dakadvies

scherpe prijzen!

bij ons terecht.

RUIME VOORRADEN

MAATWERK

Dus u hoeft nooit lang te wachten

Wij leveren EPDM op maat aan.

op uw bestelling.

Dit scheelt u tijd en kosten.

ActionDak is dé online groothandel voor de dakspecialist! Bij ons bestelt u eenvoudig en
snel de meest gangbare dakmaterialen via onze webshop. En omdat we samenwerken
met landelijke transporteurs leveren wij uw bestelling overal in Nederland.

WWW.ACTIONDAK.NL

COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2016

Doe het goed of doe het niet!



Vanaf een duurzaam Terschelling bereid ik tijdens het
Oerol-festival mijn tweede column voor. Als dakenman let ik
uiteraard ook veel op de duurzame kwaliteit van begroeide
daken. Met de huidige expertise weten we maar al te goed
wat er te koop is, wat voor kwaliteiten er allemaal geleverd
worden en hoeveel werk en techniek er voor nodig is om
te blijven genieten van een duurzaam begroeid dak. Ik kijk
naar de daken en constateer…
Het begroeide dak is nu alweer langere tijd een volwassen
toepassing in onze bouwsector met minstens 25 jaar praktijkervaring, terwijl het begroeide dak ook nog steeds blijft
evolueren. Wie de ontwikkelingen volgt (zie overigens ook
de prachtige artikelen over multifunctioneel ruimtegebruik
in de vorige Roofs), merkt ook dat er een serieuze variant
is opgestaan voor het sedumdak, tot op heden veruit de
meest gebruikte begroeid-dak toepassing.
Het biodiverse groendak is in opkomst. Een revolutionair dak
dat een bijdrage levert aan zowel economie als ecologie en in een later stadium misschien zelfs ook wel aan de energievoorziening, waarbij speciaal ontwikkelde brandstofcellen
elektriciteit uit de plant en het water kunnen halen. En wat
dacht u van nieuwe ontwikkelingen binnen de agrarische
sector, waarmee begroeide daken zelfs worden ingericht
voor luchtzuivering? Vanuit de stallen wordt schadelijk fijnstof
en ammoniak uit meststoffen via de luchtkanalen afgevoerd en middels gepatenteerde systemen geleid door de
biodiverse daktuin. Een gezuiverde lucht is het resultaat en
zo zijn wij in de renovatie ook af van het asbestdak. Met dit
laatste erbij opgeteld kunnen we al deze evoluties misschien
beter revoluties gaan noemen.
Net zoals de revoluties op het eiland Terschelling, waar de
gehele gemeenschap inmiddels alle pogingen doet om het
eiland zelfvoorzienend aan stroom te helpen middels eigen
zonne-energie. Er zijn elektrische fietsen en brommers te huur
en tijdens het festival rijden die veelvuldig door de hoofdstraat van het eiland. Inmiddels zijn ook alle eilandbussen
volledig elektrisch. Toch zie je hier ook nog steeds de verschillen tussen de manieren waarop het dak duurzaam
is uitgevoerd.
Daken moeten renderen en nuttig zijn: dan willen wij er geld
aan besteden. Sedumdaken zijn vooral mooi om naar te
kijken, als ze functioneren, maar verder kunnen we er niet
zo veel mee. We kunnen meer met biodiverse groendaken,
ook vanwege de verbeterde waterhuishouding en extra geïntegreerde waterbuffering onder deze daken.
Veel sedumdaken zijn de afgelopen jaren te schraal aan
gelegd en redden het op langere termijn zichtbaar niet.
Wij hebben ook tijdens de crisisjaren te veel op alleen bezuinigingen gelet. Mede door het veranderen van het klimaat,
doordat meer periodes van heftige droogte afgewisseld

worden door langere en heftige natte periodes, veranderen
sedumdaken snel. Droogte levert al vroeg in het seizoen een
rood gestresst begroeid dak op, na enkele jaren resteert een
bruine en verdorde vlakte. Nog altijd wordt het dakbehoud
bij begroeide daken ondergeschikt gevonden. Maar we willen wel levende waren op een paar centimeter dikte, zonder
onderhoud, duurzaam in leven houden.
Resultaat: het dak is zichtbaar te schraal en te dun aangelegd, zonder drainagelaag, waarbij ook de hellende daken
snel te kampen hebben met droogte door het ontbreken
van de watergeefinstallatie. Ook Terschelling lijdt eronder,
dit is duidelijk zichtbaar aan de straatkant in West: een dak
onder minimaal 35 graden zonder watergeefinstallatie en
waterbuffering. Steeds vaker worden sedumdaken voortijdig
gesloopt en getoond als slecht resultaat op social media
zoals LinkedIn.
Laten wij één afspraak met elkaar maken: doe het goed of
doe het niet! Een krachtiger antwoord op de onderhande
lingen voor opdracht is er niet. Opdrachtgevers, aannemers
en eigenaren zullen zich er bewust van moeten zijn dat
goedkoop duurkoop is. En nu wij een andere fase ingaan,
een fase van meer biodiversiteit en groen-blauw op daken,
lost dit probleem zich vanzelf op. De kwaliteit wordt, bezien
vanuit de duurzame gecombineerde techniek, vanzelf hierdoor verbeterd. Op naar meer biodiversiteit op daken in onze
stedelijke omgeving. Gaat u met mij mee in onze revolutie?

Erik Steegman
Directeur NDA Duurzaam Dak Concept
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Jardin d’Hiverre: een

Entreegevel van het nieuwe ontmoetingsen conferentiecentrum Jardin d’Hiverre.
De twee torentjes op de hoeken steken
boven het dakvlak uit.

Een getrapte, gebogen glazen dakconstructie en glazen gevels vormen
de bovengrondse omhulling van een nieuw ontmoetings- en conferentieoord
van het Bomencentrum Nederland in Baarn. Al dat glas geeft het gebouw
het uiterlijk van een oranjerie, een serre of broeikas voor bomen en planten.
De opdrachtgever spreekt zelf liever over Jardin d’Hiverre, een samenvoeging
van de Franse benaming van een wintertuin (jardin d’hiver) en glas.
Tekst: Joop Wilschut - Beeld: Eden Parks, onderdeel van Smiemans Projecten
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glazen wintertuin
van vier hoektorentjes van 6 x 6 meter. De twee torentjes in
de voorgevel komen boven de dakconstructie uit; die bij de
achtergevel zijn in de glaskap opgenomen.
De overkapping van het centrale deel van de ruimte bestaat
aan de vier zijden uit een getrapte constructie van twee
gebogen dakvlakken. Het dak wordt bovenaan in het
hart gesloten door een nokopbouw van 12 x 3 meter met
verticale vlakken en een zadeldak. In de verticale vlakken
aan weerszijde op de langszijde zijn 2 x 10 uitzetramen
opgenomen voor een natuurlijke ventilatie van de onder
liggende ruimte.
Bovenaanzicht in artist impression van de nieuwbouw. Hierop zijn

CONSTRUCTIEOPBOUW

goed de getrapte, gebogen dakvlakken, de nokopbouw en torentjes

De hoofddraagconstructie bestaat uit gelamineerd houten
kolommen en drie ringbalken van Oostenrijks grenen.
De onderste ringbalk ligt aan de bovenkant van de gevels
op ongeveer 3,75 m. +P. Deze balk vormt het draagvlak van
de gestandaardiseerde, gebogen stalen vakwerkspanten
van Smiemans, die op de h.o.h.-maat van drie meter zijn
geplaatst. Aan de bovenzijde op circa 6,00 m +P, steunen
deze spanten af op een tweede houten ringbalk van gelamineerde hout, die wordt gedragen door houten kolommen.
Vanaf deze ringbalk begint ‘de tweede trap’ van het glazen
dakvlak, eveneens gedragen door eenzelfde type stalen
vakwerkspanten en op dezelfde h.o.h.-afstanden aangebracht. Ogenschijnlijk steunen deze spanten af op een
derde, gelamineerd houten ringbalk op 8,25 m. +P, die de
nokopbouw draagt, maar dat is niet zo. Deze ringbalk wordt
niet ondersteund door kolommen (om de ontmoetingsruimte
zo vrij mogelijk te houden), maar is gekoppeld aan de vakwerkspanten. Trek- en drukstangen zorgen voor de stabiliteit

op de hoeken te zien.

De behoefte aan een grotere ruimte voor conferenties en
congressen is de directe aanleiding geweest tot het bouwen van de Jardin d’Hiverre, aldus Hans Blokzijl, directeur
en eigenaar van het Bomencentrum. Eerder was al
het Groene Paviljoen gerealiseerd, maar dit biedt slechts
ruimte aan maximaal 150 bezoekers.
Jardin d’Hiverre omvat ‘bovengronds’ de glazen oranjerie
die voornamelijk dienst doet als ontvangst- en ontmoetingsruimte, maar daaronder, half ingelaten in de grond, ligt een
kolomvrije ruimte, waarin 450 mensen een plaats kunnen
vinden. Dit souterrain is aan de entreezijde op het zuiden niet
te zien, maar aan de noordzijde lopen de glazen gevels van
de oranjerie naar beneden toe door en zorgen grote ramen
voor daglicht in de conferentieruimte. Bovendien heeft men
zo uitzicht op de aangrenzende vijver en het verderop gelegen Groene Paviljoen.
De nieuwbouw is in opdracht van het Bomencentrum
ontworpen door Metropolis III Architecten. Het souterrain
en de begane grondvloer zijn door een andere bouwkundig aannemer gemaakt. Het glazen bovendeel van het
gebouw is uitgevoerd door Eden Parks, een onderdeel van
Smiemans Projecten. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen van tuincentra en kassen; Eden Parks legt zich specifiek
toe op het bouwen van bijzondere projecten, zoals deze
Jardin d’Hiverre.

HOUT EN GLAS
Het ontwerp van het glazen bouwdeel is ontwikkeld vanuit
bestaande, gestandaardiseerde elementen van Smiemans.
Daar komt ook de strakke rastermaat van drie meter
uit voort, die tot in de dakconstructie en de nokopbouw
is doorgevoerd.
Globaal gezien heeft de Jardin een rechthoekige plattegrond van 30 bij 21 meter, maar op elke hoek zit een uitbouw
van 3 bij 6 meter. Deze uitbouwen vormen de halve basis

De opname vanuit de ontmoetingsruimte geeft een goed beeld van de
opbouw van de dakconstructie met de houten kolommen, ringbalken en
stalen vakwerkspanten en gordingen.
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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

EXPERT IN DUURZAME DAK EN GEVELBEKLEDING
KERAMISCHE
DAKPANNEN

BETONDAKPANNEN

LEIEN

Eternit is een toonaangevende producent van toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor dak en gevel.
Meer dan een eeuw bouwervaring garandeert dat Eternit een betrouwbare en solide partner is voor al uw residentiële, industriële en agrarische bouwprojecten.
Onze collectie voorziet in alle nodige bouwmaterialen gaande van het onderdak, leien, keramische dakpannen en betondakpannen, golfplaten tot en met zonnedaken.

Eternit NV

Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos

Tel. +31 547 28 88 07
Fax +31 547 28 88 08

info 0800 236 87 32
info.dak@eternit.nl

www.eternit.nl

Detailopname van de aansluiting van het bovenste dakvlak op de
nokopbouw. In de langszijde van de nokopbouw zijn (2x) 10 te ope-

water enigszins gecontroleerd te laten afvloeien. Zo zit er
tussen de beide gebogen dakvlakken een aluminium gootplank en zit er eenzelfde detaillering bij de aansluiting tussen
het onderste dakvlak en de gevels. Rondom het gebouw
loopt aan de bovenkant van de gevels een echte goot
constructie, een aluminium mastgoot, die het verzamelde
water via standleidingen definitief afvoert naar de riolering.
Bij de twee uitstekende torentjes aan de zuidgevel ligt
deze goot hoger.
Tot slot nog iets over de uitvoering: die is vlot verlopen. De gehele constructie van de Jardin d’Hiverre is in 3D uitgetekend,
zodat alle stalen en aluminium onderdelen op de bouwplaats eenvoudig in elkaar kon worden gebout en geschroefd. De gehele staalconstructie is overigens naar wens
van de opdrachtgever uitgevoerd in de kleur turquoise. ■

nen ramen opgenomen.

in dit bovenste deel van het dak. De nokopbouw met de
hoogste lijn op circa 9,00 m +P ‘staat’ op deze ringbalk.
De spanten in alle dakvlakken zijn in horizontale richting
gekoppeld door stalen gordingen. Elk dakvlak is zo verdeeld
in vier compartimenten. Uiteraard zijn er in de hoeken dia
gonaal lopende grotere vakwerk boogspanten toegepast,
die ook weer onderdeel uitmaken van het gestandaardiseerde systeem van Smiemans. De daken van de torentjes op de
hoeken hebben een tentdak met diagonaal lopende vakwerkspanten, eveneens in een gebogen vorm. De hellingshoeken van alle dakvlakken bedragen globaal genomen
45 graden. Door de gebogen vorm van het dak lijkt het
alsof de boven elkaar liggende dakvlakken niet in elkaars
verlengde liggen, maar een andere hellingshoek hebben.

De oranjerie staat op een kunstmatige verhoging. De congreszaal in
het souterrain onder de glazen bovenbouw (niet zichtbaar) kijkt aan
de achterzijde uit over een vijver.

BEGLAZING
De gevels en de daken van de Jardin d’Hiverre hebben hetzelfde 26 mm dikke isolatieglas. Het enige verschil is dat in de
gevels helder glas is gebruikt en voor de daken groengetint
glas. Er is bewust gekozen voor opwarming door de zon en
niet voor veel isolatie en zonwering. De warmte wordt afgevoerd door natuurlijke ventilatie via veel deuren en de twintig
uitzetramen in de nopopbouw en niet door, zoals Blokzijl het
zegt, een dure en onprettige airco.
Hoewel de kapconstructie gebogen is, is de beglazing niet
koudgebogen maar gesegmenteerd geplaatst. De vlakke
glasplaten hebben in de meeste gevallen afmetingen van
ongeveer 3,00 x 0,75 meter. Op de hoeken waren driehoekige
en trapeziumvormige platen op maat nodig. Al het glas
is vierzijdig opgelegd op een vlak uitgelijnd aluminium profielsysteem dat over de stalen spanten en gordingen is aangebracht. De glasplaten zitten op een traditionele wijze ingeklemd met rubbers en zijn met klem- en kliklijsten vastgezet.
Voor de diverse aansluitdetails zoals die van het dak op de
verticale zijden van de nokopbouw, de aansluitingen van de
nokopbouw op het gebogen dakvlak en bij de diagonalen
aansluitingen is, al dan niet geïsoleerd, aluminium zetwerk
en thermisch verzinkt staal gebruikt.

Detailopname van één van de torentjes in de voorgevel. De beugels
voor de mastgoot zijn al aangebracht. De platte delen tussen goot en
glas (en tussen het bovenste en onderste gebogen dakvlak) zijn de
aluminium gootplanken.

NIEUWBOUW CONFERENTIECENTRUM BAARN
Opdrachtgever:
Bomencentrum Nederland, Baarn
Ontwerp:
Metroplois III Architecten, Rijswijk
Aannemer bovenbouw:	Eden Parks, onderdeel van Smiemans Projecten,
Kwintsheul
Leverancier houten spanten:
Heko Spanten, Ede

BIJZONDERHEDEN
Het hemelwater wordt simpelweg afgevoerd over de beglazing. Er zijn wel ‘schijngoten’ gecreëerd om de hoeveelheid

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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KAMPIOEN LICHTGEWICHT
Het lichtgewicht montageanker in het assortiment
Solarmontagemateriaal van Compri Aluminium
COMPRI ALUMINIUM
Met bijna 40 jaar ervaring kan Compri elke
vraag naar aluminium bouwproﬁelen vertalen
in een perfect en esthetisch eindproduct. Zij
staan erom bekend dienstverlenend, ﬂexibel en
oplossingsgericht te zijn. Daarom proberen zij op
het ideale moment te leveren, precies wanneer
de klant het nodig heeft. “Hoe we dit kunnen
garanderen? Wij beschikken als voorraadhoudende
groothandel over alle logistieke faciliteiten om een
stipte levering op de bouwplaats te garanderen.”
Aldus Simone de Jong, medewerker sales en
marketing. Door hun betrokken en respectvolle
houding naar de klant en hun samenwerkend
vermogen wordt Compri gezien als zeer
betrouwbaar.

KWALITEIT, ARBO EN MILIEU
Goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn in
het belang van onze medewerkers, klanten en
natuurlijk de organisatie. Door verstandig om te
gaan met beschikbare middelen, materialen en
energiebronnen beperken we de milieubelasting op
de leefomgeving. Het creëren en continu verbeteren

van een goede en veilige werkomgeving, waardoor
schade aan de gezondheid wordt voorkomen, zorgt
ervoor dat Compri-medewerkers optimaal kunnen
functioneren. Veranderende regel-, en wetgeving
vraagt regelmatig om innovatieve oplossingen
welke het welzijn van de verwerkers van onze
producten centraal stelt. Het is niet meer van deze
tijd dat er voor een het plaatsen van zonnepanelen
op en plat dak soms duizenden kilo’s aan ballast
het dak op moeten. Als alternatief ontwikkelde
Compri Aluminium in eigen huis een schokbrekend
montageanker. Enerzijds ligt in gewicht en
anderzijds een eenvoudige montage. In vergelijking
met de huidige methodes voor ballast, zoals tegels,
is het montageanker een uitstekend alternatief.

COMPRI ALUMINIUM MONTAGEANKER
Het Compri Aluminium montageanker is dé solide
bevestiging voor zowel zonnepanelen, airco units
als diverse andere installaties op platte daken. De
eenvoudige en supersnelle montage zorgt voor een
enorme tijdsbesparing. Als de dakbedekking vast
ligt op de ondergrond is mechanisch verankeren
niet nodig. Het montageanker is geschikt voor

Advertorial

dakbedekkingen in bitumen en heeft slechts een
maximale montagetijd van 3 minuten per anker.
Indien de dakbedekking los ligt op de ondergrond
wordt het anker mechanisch verankerd.
Door de speciale samenstelling van de bitumen
schokdemper waarin het anker is vormgegeven
is het montageanker vooral goed geschikt voor
installaties met enige windbelasting. De demping
in het anker neutraliseert schokken en voorkomt
schade aan de dakbedekking. Met een gewicht
van slechts 2,5 kilogram per stuk is het Compri
Aluminium montageanker zeer goed geschikt als
ARBO-verantwoorde werkmethode.
De gedachte van eenvoudige montage, weinig
onderdelen en maximale ﬂexibiliteit hebben
we doorgetrokken naar ons assortiment
Solarmontagemateriaal. Wij hebben de juiste
opstelling, snel geleverd en goed geprijst.
§

In slechts 3 minuten wordt het
montageanker muurvast en
schokabsorberend bevestigd.

VOORDELEN COMPRI ALUMINIUM
MONTAGEANKER
Geen ballast op het dak
Geen gaten boren
Zeer snelle en eenvoudige montage
Geschikt voor montage op bitumen
daken
§ Schokabsorberend
§ Onderhoudsvrij
§ Universele bevestiging voor
solarsystemen en dakunits

§
§
§
§

SPECIFICATIES
§ RVS 316 schokplaat en
bevestigingsmateriaal
§ Horizontale belasting 250 kg
§ Verticale belasting 250 kg
§ Waterdichte afwerking
§ Diameter montageanker 300 mm
§ Montagetijd 3 minuten
§ Gewicht 2,5 kg

PRODUCTNIEUWS

Geprefabriceerde
Grillo Dakafwerkingen uit Rotterdam breidt haar aanbod uitmet een
assortiment RVS hemelwaterafvoeren. Nieuw aan deze producten is de
zekere verbinding en de compatibiliteit met alle typen dakbedekking.
Roofs sprak met Harry Blaak van het bedrijf.

Het bedrijf is in de dakenbranche vooral bekend als leverancier van de Wado Drain vloeren, die zijn ontwikkeld voor
toepassing op gebruiksdaken. Daarnaast brengt men luxe
dakafwerking aan zoals vlonders, groendaken, parkeerdaken
en (keramische) tegels. In de meeste gevallen fungeert
het bedrijf als nevenaannemer: het levert de producten en
brengt ze in eigen beheer aan.
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In de loop der jaren is het assortiment verder uitgebreid.
Zo voert men sinds vorig jaar bijvoorbeeld een assortiment
voor het veilig werken op hoogte. Grillo Dakafwerkingen
werkt met de permanente valbeveiliging van MARQ,
die voldoet aan de eisen van deze tijd. Permanente val
beveiliging is ook voor opdrachtgevers van groot belang.
Grillo Dakafwerkingen heeft inmiddels alle middelen

hemelwaterafvoeren
in huis om een veilige werkplek op hoogte te realiseren.
Hierbij verzorgt men niet alleen de installatie, maar ook
onderhoud en controle.

RECHTHOEKIG
Het assortiment hemelwaterafvoeren is volgens Blaak een
mooie aanvulling op het bestaande assortiment, zeker omdat het hier om een innovatie gaat. In samenspraak met de
Deense fabrikant Jual is men gekomen tot een assortiment,
dat voor de Nederlandse markt is ontwikkeld. De fabrikant
heeft een manier ontwikkeld waardoor afvoeren worden
geleverd met een geprefabriceerde rozet, die op een unieke
manier aan de RVS flens is verbonden. Voor de Nederlandse
markt produceert Jual speciaal de bij ons bekende rechthoekige stadse uitlopen, een product dat in Scandinavië
niet wordt gebruikt.
“Het inwerken van afvoeren is doorgaans maar een klein,
maar wel cruciaal onderdeel van het totale dakproject,”
vertelt Blaak. “Lekkages komen in veel gevallen door niet

goed verwerkte afvoeren, omdat dit kritische werkzaam
heden zijn en ze vaak onder lastige omstandigheden en
druk worden uitgevoerd. Ook gerenommeerde dakdekkersbedrijven geven eerlijk toe dat het grootste aantal lekkages,
zowel in de nieuwbouw als renovatie, wordt veroorzaakt
door lekkende afvoeren. Dit ontstaat doordat de verbinding
tussen rozet en dakbedekking loslaat. Doordat de Jual afvoeren onder ideale omstandigheden in de fabriek worden
geassembleerd, is de kans op delamineren bijzonder klein.
De uitlopen zijn geschikt voor toepassing met alle typen dakbedekking (bitumineus, kunststof, EPDM) en worden zowel
gebrand als verkleefd aangebracht. Indien correct aangebracht, garanderen wij dat de dakdoorvoer/stadsuitloop net
zo lang meegaat als de levensduur van de dakbedekking.”
Het bedrijf levert uit voorraad en kan landelijk snel leveren.
De producten zijn tevens leverbaar via de webshop. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Racendsnel zetwerk op maat
met onze topspeed zetwerkservice!

Met 17 zetterijen door heel Nederland zijn wij in staat om in ongekende
recordtijd zink, plastisol, koper en kleurgecoat staalplaat op maat te zetten.
Wij kunnen zetwerk namelijk als enige in de markt altijd diréct na
opdracht gaan produceren en desnoods binnen enkele uren leveren.
Dus voor het allersnelste zetwerk van Nederland ga je naar Aabo Trading!
Doordat onze zetterijen door het hele land verspreid zitten, is er altijd minstens
één in de buurt van waaruit het zetwerk direct kan worden afgehaald of door ons
kan worden geleverd. Daarbij kunnen wij uiteraard ook alle andere materialen
uit ons uitgebreide assortiment meeleveren, zodat elk werk zonder onnodige
pitstops kan worden gemaakt.
Klaar élke klus in recordtijd met onze topspeed zetwerkservice!
Voor extra tijdswinst bestel via www.aabo.nl/zetwerkbestellen.

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

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

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

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

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

Sigma-pan EasyLife
Revolutionaire besparing in gewicht met reductie van 30%*
graniet (33)

Nelskamp Sigma Easy Life dakpannen

Nieuwe lichte betonpannen wegen 3 kgzwart
per (02)
stuk = 30 kg per m2
oranjerood (01)

11/2016

· 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
Ergonomisch,betekent
minderenorme
fysieke
belasting
· Minder• vrachtbewegingen
milieuwinst
door CO2 besparing
· Ook toepasbaar
bij minder
sterke
• Milieuwinst,
meer
tedraagconstructies
laden op een vracht
· Te besparen op hout en daardoor innovatieve daken te ontwikkelen
dus besparing vrachtbewegingen en CO2 uitstoot
· Eigenschappen en maatvoering geheel gelijk aan de standaard
betondakpannen
• Nieuwe
toepassingsgebieden
lichtgewicht constructie
· Voldoen
aan alle eisen
volgens DIN/EN 490-491door
en DINplus
(*In vergelijking met normale betondakpannen)

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

D A K PA N N E N
www.nelskamp.nl

Test Leadax nu zelf!
Bestel uw gratis proefrol
via leadax.com

Het nieuwe lood
Leadax takes the lead
Makkelijk en snel

Langere rol- lengtes

Niet loodzwaar

(tot 12 meter)

Makkelijk en snel

Langere
rol- lengtes
Antidiefstal
(tot 12 meter)
Geen restwaarde.

Antidiefstal
Geen restwaarde.

Gecertificeerd
Niet giftig

Makkelijk
en snel
Niet loodzwaar
Gecertificeerd

-500C / +1000C

Langere
rol- lengtes
Flexibel
Duurzaam

meter)
Flexibiliteit
blijft
altijd behouden
Na 30(tot
jaar12
recyclebaar
Oók bij lage temperaturen.

Niet
loodzwaar
Betaalbaar

leadax.com Gecertificeerd
| info@leadax.comDuurzaam

Antidiefstal
Duurzaam

0
Na
jaar
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-500Geen
C 30/restwaarde.
+100
C

Bevat geen zwaar metaal en is
dus onschadelijk

Niet giftig

Flexibel
Flexibiliteit blijft altijd behouden
Oók bij lage temperaturen.

Niet giftig
Diverse
kleuren

Betaalbaar
Diverse kleuren

Na 30 jaar recyclebaar
Lange
levensduur

Leadax is te verkrijgen in
alle kleuren

Leadax heeft een extreem lange
levensduur

-500C /levensduur
+1000C
Lange

Diverse kleuren
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Flexibiliteit b
Oók bij la
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Lange

Firestone
ISOGARD™ HD
Cover Board

Firestone ISOGARD™ HD is een
polyisocyanuraat paneel van
12,7 mm dik dat als dekplaat gebruikt
wordt op het dak. Firestone ISOGARD™ HD
is opgebouwd uit polyisocyanuraatschuim
met een hoge densiteit en een gesloten
celstructuur en is aan beide zijden
gelamineerd met een mineraal gecoate
glasvlies cachering.
Mineraal gecoate
glasvlies cachering

Polyisocyanuraatschuim
met hoge densiteit

EIGENSCHAPPEN &
VOORDELEN
Zeer geschikt als drukverdeelplaat
op EPS en MW isolatie
Zeer geschikt in verlijmde daksystemen
Zeer drukvast, perfecte oplossing bij
kritische ondergronden
Zeer geschikt i.c.m. andere types isolatie
Eenvoudige en snelle plaatsing
Erkend Firestone ISOGARDTM HD verdeler

Mawipex bv

NL-4411 PB Rilland
T 0113 55 77 77
F 0113 55 77 78

info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

PRODUCTNIEUWS

Mawipex biedt
alternatief op PIR-isolatie
De schaarste in de PIR-isolatie markt zal waarschijnlijk tot einde van dit jaar en
mogelijk nog langer aanhouden, volgens de PIR-isolatieproducenten. Vooral
voor verlijmde dakbedekkingssystemen is dit een ongewenste situatie, omdat
het verkleven op alternatieve isolatie niet altijd het gewenste resultaat geeft,
niet altijd voldoet aan de BROOF(t1)
prestatie-eis, niet voorzien is in een
CTG of valt buiten de garantievoorwaarden van de fabrikant.

Het is algemeen bekend dat de dakbedekking in een nietgeballast daksysteem moet voldoen aan de prestatie-eis
voor vliegvuurbestendigheid. Zo moet bij Firestone RubberGard EPDM minimaal de LSFR- of FR-kwaliteit toegepast
worden, maar dan nog dient men vrijwel altijd extra voorzieningen te treffen als men Firestone RubberGard EPDM op
EPS wil verkleven.
Het integreren van een ISOGARD HD ™ dekplaat in het dakpakket biedt bijkomende voordelen en zorgt voor een duurzaam daksysteem. Het betreft een polyisocyanuraat paneel
van 12.7 mm dik die als dekplaat o.a. op EPS of minerale
wol-isolatie kan worden gebruikt. De dekplaten hebben
een drukverdelende werking en beschermen de onderliggende isolatieconstructie door de zeer hoge drukvastheid
(factor 6 groter dan normale PIR-isolatie) en stabiliteit.
Daar platte daken intensiever gebruikt worden dan vroeger,
is een verbeterde beloopbaarheid van het dak wenselijk
om een duurzaam dakpakket te verbeteren.
De dekplaat is een oplossing voor kritische en zwaar
belaste ondergronden en is compatibel met Firestone
volledig verkleefde of mechanische bevestigde éénlaagse dakbedekkingssystemen.
Omdat een overgroot deel van de afzet van EPDM-dakbedekking in Nederland als verlijmde dakbedekkingssystemen wordt
toegepast, heeft Firestone Building Products in samenwerking
met Mawipex Nederland zeer recent extra ‘vliegvuurbesten-

digheidstesten’ laten uitvoeren met Firestone ISOGARD ™ HD
op EPS-isolatie. Voor het verkrijgen van een BROOF(t1) certificaat
gelden voor Nederland de volgende stellingen:
a.	De Firestone ISOGARD ™ HD-plaat is opgenomen in
het KOMO-attest.
b.	In het KOMO-attest wordt het dakbedekkingssysteem,
waarbij de Firestone RubberGard LSFR EPDM folie wordt
gekleefd op een Firestone ISOGARD ™ HD-plaat bovenop
een EPS- of minerale wol-isolatie, als niet-brandgevaarlijk
beschouwd (voldoet aan BROOF(t1)).
c.	Conform de huidige extrapolatieregels (Europees) en
op basis van de testen die destijds voor KOMO werden uitgevoerd, is deze opbouw enkel toegelaten met
een EPS-isolatieplaat die voldoet aan een bepaalde
druksterkte en brandklasse. De EPS-platen die hieraan
voldoen, zijn bij Mawipex op te vragen. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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agenda

P

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

Gelet op de zeer sterke groei die
Mawipex bv (Tectum-Group) de laatste
jaren doormaakt in de EPDM projectenmarkt is per 1 april Matthijs Spies
als Adviseur voorschrijvende instanties
en bouwprofessionals bij het bedrijf in
dienst getreden. Hij zal zich concentreren en profileren op duurzame projecten waarbij Firestone RubberGard EPDM en Mawipex van
toegevoegde waarde kunnen zijn in de regio Noord-Oost Nederland.
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Mawipex bv

4-5 oktober 2017
Bestelauto Expo 2017
Expo Houten
Info: www.bestelauto-expo.nl
10-12 oktober 2017
Bouw Compleet Hardenberg
Evenementenhal te Hardenberg
Info: www.evenementenhal.nl
11 oktober 2017
Praktijkdag ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’
De Cantharel te Apeldoorn
Info: www.niemankwaliteitsborging.nl

Tweede Dakcursus Platte Daken 2017
Geen DakEvent in 2018
Lindeman Events maakt bekend dat in 2018 geen
nieuwe editie van DakEvent zal worden georganiseerd. Gevraagd naar de reden van dit besluit,
vertelt directeur Palmyra Lindeman dat er in de
markt onvoldoende draagvlak is om een rendabele
vakbeurs te organiseren. “We hebben in de loop
der jaren op verschillende manieren geprobeerd
de markt op DakEvent te verenigen en zodoende
een gezamenlijk platform te creëren waar de
dakenbranche zich kan presenteren. De vakbeurs
heeft deze rol, in ieder geval in de perceptie van de
markt, onvoldoende kunnen vervullen. Wij hebben
daarom besloten ons te gaan concentreren op
onze hoofdactiviteit, het uitgeven van de vakbladen
voor de dakenbranche Roofs en steilDAK en het
uitbouwen van de bijbehorende websites.”
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Aan de tweede Dakcursus van 2017 werd door 21 personen deelgenomen, waarvan 20 cursisten deelnamen
aan het examen. Daarvan ontvingen 17 direct het diploma,
een slagingspercentage van 85%. De hoogste examencijfers
werden gescoord door Jitze Hamstra van IKO bv, hij ontving
een mooie sculptuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor Bas Pappaert van Soprema nv,
Martin van Zwol van BDA Dakadvies en Richard Voort van
ZND Dakbedekking. De deelnemers waardeerden de cursus
met een 8,5 gemiddeld.
De eerstvolgende Dakcursus Platte Daken start op 19 september.
Voor deze cursus kunnen nog deelnemers geplaatst worden.
De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers
van corporaties, gemeenten en aannemers die in relatief korte
tijd veel kennis willen vergaren over alle facetten van het platte
dak. Meer informatie over deze en andere cursussen kunt u
terugvinden op de website van BDA Opleidingen.

NIEUWSLIJN

SOPREMA opent nieuw opleidingscentrum
Waterdichtings – en isolatiefabrikant SOPREMA opende
afgelopen vrijdag 30 juni het nieuwe opleidings- en
kenniscentrum in Grobbendonk (BE). Het trainingscentrum
voor heel Noord-West Europa werd officieel geopend in het
bijzijn van Pierre-Etienne Bindschedler (de achterkleinzoon
van de oprichter en huidige eigenaar van de fabrikant),
CEO North-West Europe Leo Hoekstra en commercieel
directeur Marc Geerts. Met een 500-tal genodigden,
een exclusieve rondleiding en een stijlvol openingsfeest
met muziekband “COOKIES & CREAM” is het nieuwe
gebouw alvast klaar voor gebruik.

KOMO®-attest voor BIIG
Tijdens de derde BIIG Roofers Meeting van distribu
teur Wecal Isolatie Techniek in Wijk bij Duurstede
heeft Marco de Kok van SGS Intron het KOMO®attest van de bitumineuze dakbedekking BIIG
uitgereikt. De verwerkers van BIIG 446 (de zogenaamde Roofers) werden tijdens de druk bezochte bijeenkomst bijgepraat over de meest recente
ontwikkelingen rondom dit product. Het nieuwe KOMO® attest (699-1) is uitgereikt aan Victor Pennarts, certificaathouder
van IIGO Srl Italië en is aangevuld met een nieuwe range van BIIG onderlagen. Daarnaast is het attest uitgebreid met diverse
applicatiemogelijkheden.
Ter afsluiting van het theoretische gedeelte van de middag is de vernieuwde renovatiebaan Rapid R G200 geïntroduceerd.
Deze hybride dakbaan is speciaal ontwikkeld voor de renovatie van bestaande gemineraliseerde dakbedekking op basis
van easy-weld technology. Het tweede deel van de middag stond in het teken van de praktijk. In meerdere dakopbouw situaties werden de Roofers ‘uitgedaagd’ zelf details uit te voeren overeenkomstig de nieuwe verwerkingsrichtlijnen.

Erasmus MC is de Dakheld van 2017
De organisatie van de Rotterdamse Dakendagen reikte
vrijdagmiddag 9 juni de Dakheld uit aan de daktuinen van
het Erasmus MC. De Dakheld is de prijs voor een persoon
of instelling die het meest innovatief, verrassend en op een
duurzame wijze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling
van het daklandschap in Nederland. Het Erasmus MC
ontvangt de Dakheld voor het initiatief om twee grote
daktuinen aan te leggen voor patiënten, medewerkers en
bezoekers. In de nieuwbouw van het Erasmus MC, ontworpen door EGM Architecten, gaat veel aandacht uit naar de
zogeheten healing environment. De daktuinen, een ontwerp
van Juurlink + Geluk landschapsarchitecten, geven daar
verdere invulling aan.
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Dakluik zonder warmteverlies
Het isolatieniveau van het premium dakluik TopAccess van
Staka staat gelijk aan dat van een ondoorbroken geïsoleerd dak. De fabrikant heeft materialen en constructies
getest en vond zo een efficiënte combinatie. Het resultaat is
het eerste dakluik met een effectieve thermisch gescheiden
constructie. Door het vernieuwende ontwerp staat een dakluik niet langer gelijk aan een warmtelek. Een innovatief tussenprofiel houdt het RVS aan de binnen- en buitenkant van
het dakluik volledig uit elkaar. Hiermee komt de TopAccess
uit op een isolatiewaarde van U = 0,21 W/m2K.

Tectum Group, In-lijn en Huis Kellens zetten
zich in voor het goede doel
De medewerkers van Tectum Group, In-lijn en Huis Kellens
zamelden 10.000 euro in voor het goede doel. Op zater
dag 17 juni overhandigden ze vier cheques op het tuinfeest van Jean Biesmans en Ingrid Nelissen. Naar jaarlijkse
gewoonte geeft Tectum Group zijn medewerkers zelf de
kans om een goed doel te selecteren. In november 2016
kozen ze de volgende vier organisaties: Sint-Lodewijk, vzw
Pinocchio, Prinses Beatrix Spierfonds en de Vier Notelaars.
Dit zijn goede doelen waar de medewerkers nauw bij
betrokken zijn.

Standaard etiket ‘niet gebruiksklaar’ voor brandblussers
NEN heeft een nieuw wijzigingsblad bij NEN 2559 ‘Onderhoud van draagbare blustoestellen’
uitgebracht. De norm, waarin eisen worden geformuleerd voor controle, onderhoud en revisie
van draagbare blustoestellen, is hiermee duidelijker geworden. Het etiket dat aangeeft dat
de blusser niet klaar is voor gebruik, is nu verplicht gesteld.

Demodag Zinkunie succesvol
Zinkunie organiseerde op 23 juni 2017 bij haar vestiging
in Schiedam een goed bezochte demodag. Tijdens de
dag kon men niet alleen bijpraten met collega’s en
relaties, ook toonden de diverse leveranciers hun
nieuwste productontwikkelingen. De organisatie spreekt
van een succes en is voornemens ook bij haar andere
vestigingen demodagen te organiseren.

Bijeenkomst over ervaringen met grootschalige toepassing van PV op Vakbeurs Energie
Van 10 tot en met 12 oktober 2017 vindt de 13e editie van de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Dit p
 latform
bestaat uit ruim 350 exposanten en honderden inhoudelijke sessies. Uniek daarbij is de verbinding die wordt gelegd tussen de
belangrijkste betrokken sectoren: gebouwde omgeving, industrie en - door de combinatie met de vakbeurs Ecomobiel - mobiliteit.
Nieuw dit jaar is het congres ‘PV in de Praktijk’, waarbij ‘grootschalig PV gebruik’ onder de aandacht wordt gebracht. Dit congres
vindt op donderdagmiddag plaats (12 oktober). CEO & Founder van Solarplaza Edwin Koot is dagvoorzitter. Binnen het programma
komen twee thema’s aan bod. Grootschalige toepassing in de woningbouw, waar onder andere ‘PV in de wijk’ en het ‘leaseconcept
in de praktijk’ worden aangehaald. Bij thema Grootschalige toepassing op gebouwen en grond gaan we het hebben over de ‘do’s
and don’ts bij een grootschalig grondgebonden project’ en bediscussiëren we een business case.
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Zelfdragende lichtstraat
De nieuwe JET Vario Therm is een ‘all-in-one’ snelbouw
systeem voor lichtstraten in bedrijfshallen. Dankzij de
zelfdragende en volledig thermisch gescheiden lichtstraatopstand is er geen stalen onderconstructie nodig.
Met als resultaat: besparen op materiaal, bouwtijd en
energie. De stabiele opstand maakt ondersteuning door
ravelingen overbodig.
Hierdoor gaan de materiaalkosten en bouwtijd substantieel omlaag. Dankzij de vorm van het
aansluitprofiel garandeert de fabrikant tot 70% energiebesparing ten opzichte van een conven
tionele lichtstraat.

Werken in de zon
In het zonnetje werken kan prettig zijn, maar we zien steeds vaker de schadelijke effecten
van UV straling, zoals huidkanker. Wiltec biedt daartegen Stokoderm Sunprotect SPF50.
Deze zonnebrandcrème biedt bescherming tegen zowel UV A (verbranding) als UV B (veroudering van de huid). De crème is watervast, niet vet of plakkerig en niet zichtbaar, zodat
u zorgeloos uw werk kunt blijven doen. Bovendien bevat de crème veel huidverzorgende
bestanddelen.

Groen onderwijs en hoveniersbedrijven gaan samen leerlingen verleiden
In Bleiswijk vond vrijdag 9 juni de aftrap plaats van het VHG-project ‘verleiden tot groen MBO’.
Met dit project wil Branchevereniging VHG de doorstroom van het groene VMBO naar het
groene MBO bevorderen. 12 VMBO-
scholen, verspreid over het land,
gaan gedurende een jaar samenwerken met een groep hoveniersbedrijven
uit hun omgeving. Doel is om het groene
vak op een aantrekkelijke en interessante manier aan jongeren te presenteren. Melanchthon Business School (met
vmbo en mbo Groen) in Bleiswijk is één
van de deelnemende scholen.

Nieuwe directie Ubbink
Ubbink maakt de benoeming bekend van de nieuwe tweekoppige
directie van Ubbink Nederland per 1 juni 2017. Linda van de Maat en
Peter Laros volgen Henk‑Jan Wegman op als Algemeen Directeur.
Zowel Linda van de Maat als Peter Laros maakten de afgelopen jaren
al deel uit van het Management Team van Ubbink. In lijn met hun specialismen zal Linda zich richten op de operationele en logistieke activiteiten en ligt de focus voor Peter op de commerciële en financiële zaken.
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De volgende Roofs verschijnt op 5 september 2017
IN DIT NUMMER ONDER ANDERE:

Voorbeschouwing Bestelauto Expo 2017

Special: Luchtdicht Bouwen / Isolatie / Ventilatie

Interview met Karel Jan Batenburg
over Sectorplan BIKUDAK 2

Twee nieuwe projecten voor
Dak van het Jaar 2017

Dit jaar staan nog enkele SPECIALS gepland in Roofs, met als onderwerpen: Brandveiligheid en Bestelauto en inrichting.
De redactie nodigt de markt uit bij te dragen. Mail uw thema’s, productnieuws en projectinformatie naar de redactie:
edwin@lumail.nl. Telefonisch kan ook: 072-5470309.
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• Overal op niveau
• Dutch Design & Dutch Quality
• Zichtbaar veilig
• Totaal leverancier
• Installatie in heel Nederland

• Certificeringen volgens de laatste normen
• Snelle en eenvoudige montage
• Valbeveiliging, PBM’s
• Reddings- en evacuatiemiddelen
• Veiligheids- en dakinspecties

EYECATCHER BV
Teddingtonweg 28G
2421 LL Nieuwkoop
0172-575570
info@eyecatchersafety.com
www.eyecatchersafety.com

1.200 meter dakgoot in originele staat teruggebracht

Herbestemming Blokhuispoort met oog voor detail
In 2018 mag Leeuwarden zich een jaar lang culturele hoofdstad van Europa
noemen. De Blokhuispoort vervult dat jaar de rol van welkomstlocatie.
De voormalige gevangenis onderging sinds de sluiting in 2007 al
diverse restauraties en nieuwe bestemmingen. In aanloop naar 2018
professionaliseert eigenaar Stichting Boei de exploitatie verder op het gebied
van cultuur, economie, recreatie en toerisme.
De Blokhuispoort is een belangrijk ontmoetingspunt op zakelijk en cultureel
vlak. De namen van een aantal hedendaagse gebruikers herinneren nog
aan de voormalige functie. Zo is daar het Het Alibi Hostel en hebben de
horecagelegenheden klinkende namen als Proefverlof en De Bak. Creatieve
bedrijven hebben er een fijne plek gevonden, er vinden evenementen plaats
en in 2018 fungeert de oude smederij van de gevangenis als informatiepunt
van LWD2018.

“Zelfs in de goot van de Blokhuispoort is
het geen straf”
Recent is gestart met de verduurzaming van het complex, waaronder een
dak- en gevelrenovatie. Ook de dakgoten, maar liefst 800 meter, worden in
originele staat teruggebracht om het complex zoveel mogelijk zijn authentieke
uitstraling te geven. De aanwezige zinken goten zijn verwijderd en de oude
betonnen goten zijn compleet hersteld. Nadien zijn ze voorzien van Triflex
ProDetail. in ‘verkeersgrijs’, RAL 7043. Passend bij de grijs gesmoorde
Romaanse dakpannen.
Bijzondere aandacht is er voor de afvoer van het hemelwater van de daken.
Afkoppeling van het regenwater vindt plaats via een stelsel van molgoten in
de bestrating, zodat er meer bergingscapaciteit ontstaat bij piekbelastingen.

Productomschrijving
Voor de goten van Blokhuispoort is Triflex ProDetail gebruikt. Een
2-componenten, gepigmenteerde afdichtinghars op basis van
Polymethylmethacrylaat (PMMA). Triflex ProDetail wordt gebruikt
als scheuroverbruggend en volledig gewapend afdichtingsysteem
voor kritische details op onder andere platte daken, balkons,
terrassen, galerijen en parkeerdekken, in zowel nieuwbouw als
renovatie. Het systeem is gewapend, scheuroverbruggend,
worteldoorgroeibestendig en weersbestendig.
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