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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE



 

COLUMN

Taal
‘De taal is het voertuig van de geest’, is een gevleugelde 
kreet van wijlen Dichter des Vaderlands Driek van Wissen.  
Hij was jaren geleden als taalpurist op tv en liet die uitspraak 
steevast volgen met een ‘….maar het is wel een krakende 
wagen geworden’. Want onder het mom van ‘je begrijpt 
toch wat ik bedoel’ wordt vaak slordig met de taal omge
gaan. Maar net als een dak moet de taal met zorg worden 
gebruikt. Want dat de taal het voertuig van de geest is,  
is een waarheid als een koe.

Laatst had ik met een relatie een discussie over het taal
gebruik in de bouw. ‘Een werk opstarten,’ zei hij, is fout.  
Want taalkundig gezien is ‘een werk’ geen goede benaming. 
Als zelfstandig naamwoord gebruik je ‘werk’ alleen in de 
betekenis: ‘dat is een hoop werk’. Waar mensen uit de bouw 
‘een werk’ zeggen, bedoelen ze ‘een project’, of in ieder 
geval een situatie waar ‘werk in uitvoering’ is. En ‘opstarten’ is 
geen Nederlands woord. Correct is: ‘Beginnen met de werk
zaamheden voor een project’, of iets dergelijks. 

Ik wierp tegen dat iedereen in de markt ‘een werk opstarten’ 
zegt. Jawel, zei hij, maar de taalregels zijn er niet voor niets. 
Als iedereen door rood rijdt, blijft het een verkeersovertre
ding. Maar, zei ik, met taal is het net anders. Want de taal 
is niet van degenen die de regels opstellen, de taalweten
schappers, maar van de gebruikers. Taal is iets levends,  
het ontwikkelt zich, anders hadden we nu nog steeds in de 
taal van Vondel en Hooft met elkaar gepraat. Met andere 
woorden: als maar genoeg mensen van de regels afwijken, 
dan veranderen de regels van de taal mee. Een enkele keer 
is het overigens andersom: u herinnert zich misschien nog 
wel de invoering van de tussenn, waardoor we ineens geen 
pannekoeken meer aten, maar pannenkoeken.

Dat kan wel zijn, was de reactie, maar zolang de regels  
niet zijn aangepast, is ‘een werk opstarten’ geen goed 
 Nederlands. Er zijn natuurlijk allerlei argumenten om je niet 
aan de regels te houden, maar feit blijft dat je je niet aan  
de regels hebt gehouden. Als je te hard rijdt omdat je met 
het verkeer meerijdt, overtreed je toch de wet. 

Daar moest ik hem gelijk in geven. Toen ik later over dit 
 gesprek nadacht, bedacht ik me dat eigenlijk hetzelfde 
 opgaat voor de regels die in de dakenbranche gelden.  
Ook daar wordt soms wat al te vrij mee omgegaan.  
Soms uit noodzaak, omdat de bouw bij uitstek een bedrijfs
tak is waarin de standaardsituatie een uitzondering is.  
Soms ook uit berekening: als niet duidelijk is wanneer welke 
regel geldt, is het immers verleidelijk om de regelgeving zo
danig voor te stellen dat het in het voordeel is van het eigen 
product. Altijd wordt geprobeerd de regels zo ver mogelijk op 

te rekken, in de hoop dat de massa 
volgt. Want dat is een andere 
aardigheid van taal: het is altijd 
onderhevig aan interpretatie. 

De regels rond  valbeveiliging 
zijn hier een dankbaar 
voorbeeld van, omdat de 
regelgeving helder is, maar 
de praktijk weerbarstig.  
In dit vakblad is de 
 Arbeidshygiënische stra
tegie tot vervelens toe 
 uit eengezet. De allereerste  
stap is natuurlijk voorkomen  
dat valgevaar ontstaat.  
Maar doorgaans vinden dakwerk
zaamheden op hoogte plaats, dus dat 
gaat vaak niet (al zijn er natuurlijk ook daken 
waar bijna nooit iemand op hoeft te zijn, je kunt je  afvragen 
of een valbeveiligingssysteem dan wel zin heeft). Als val
gevaar bestaat, is het verplicht om in eerste instantie een 
collectieve valbeveiliging toe te passen. Alleen als dat  
niet mogelijk is, en economische argumenten tellen niet, 
mag voor een individuele oplossing worden gekozen. 

Simpel. Maar in de praktijk gebeurt het lang niet altijd als 
hierboven beschreven. Daar zijn vaak heel begrijpelijke 
 redenen voor en in die situaties geldt dat het ondanks alle  
begrijpelijkheid toch ‘fout’ is. Vervelender zijn de situaties 
waarin de opdrachtgever denkt alles goed geregeld te heb
ben en dat dit toch niet het geval blijkt te zijn. Hoe kan dat?  
Ook dat verschilt per situatie, maar het staat buiten kijf  
dat er nog wel eens creatief wordt omgegaan met de uitleg 
van de regelgeving. 

Maar fout is fout. Want als je de taalregels overtreedt,  
krijg je hooguit het chagrijn van de taalpurist over je heen. 
Als je de veiligheidsregels overtreedt, kan dat veel ernstiger 
consequenties hebben.

Edwin Fagel
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VLUTTERS TOOLS & SAFETY -DE VEILIGHEIDSSPECIALIST VAN SOPREMA 
WWW.VLUTTERS.NL

Het belang van veilig werken op daken wordt steeds 
duidelijker. Hoge eisen worden gesteld aan veiligheid om 
werknemers met een gerust gevoel werkzaamheden op 
hoogte te laten uitvoeren. Als totaal leverancier voor DAK 
& BOUW bundelt SOPREMA nu haar interne krachten met 
Vlutters Tools & Safety. Beide partijen werkten samen 
aan de ontwikkeling en introductie van SOPRASAFE; 
permanente veiligheid op het dak.

een nieuw product 
binnen de SOPREMA familie

Roofmagazine_20170920_AdvertentieSoprasafe(230x300).indd   1 9/21/2017   3:15:19 PM
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Voor het nieuwe multifunctioneel 

centrum Burgerhoes in Landgraaf, 

een ontwerp van Diederendirrix, is 

als dakrandafwerking gekozen voor 

een aluminium muurafdeksysteem 

van Roval Aluminium. Een 

bijzondere oplossing die bij een 

maatwerkspecialist als Roval in goede 

handen is. De architect gaf de 

voorkeur aan gesegmenteerde 

aluminium muurafdekkappen die 

het ritme volgen van de verticaal 

gepositioneerde gevelpanelen. 

En dat vroeg om precisiewerk en 

vakmanschap: een combinatie van 

superieure techniek - een volledig 

cnc-gestuurd productieapparaat - 

en kennis. 

Het centrum kenmerkt zich 

door vloeiende, bijna organische 

rondingen, die benadrukt worden 

door het toegepaste aluminium 

muurafdeksysteem, dat met behulp 

van een vernuftig klangensysteem 

bovendien schroefl oos is bevestigd.

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu

Roval Aluminium

Roval Aluminium is marktleider 

in de ontwikkeling, productie 

en levering van kwalitatieve 

aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. 

Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer 

dakrandprofi elen, water slagen, 

complete muurafdeksystemen, 

balusters, lamellenwanden en 

dakrand- en doorvalbeveiliging. 

Daarnaast biedt Roval 

Aluminium maatwerk in 

zetwerk. Mooi, functioneel 

en duurzaam.

ALUMINIUM MUURAFDEKKAP ALS DAKRAND

SCHRIJVEN VAN EEN SUCCESVOL
(EMVI-) PLAN VAN AANPAK

BDABewijs uw vakbekwaamheid!

Kijk voor trainings- en examenmogelijkheden op:
Postadres:

Postbus 818

4200 AV Gorinchem

T  +31(0)85 487 1910

E  info@bdaopleidingen.nl

Bezoekadres:

Avelingen-West 33

4202 MS Gorinchemwww.bdaopleidingen.eu

Bij aanbestedingen verlangen opdrachtgevers steeds vaker dat het 

dakbedekkingsbedrijf naast de technische omschrijving en prijs ook aangeeft 

hoe het bedrijf het werkproces gaat sturen. Daarbij geeft de opdrachtgever aan 

welke aspecten van belang zijn, zoals bijvoorbeeld bewonerscontact, overlast 

verminderende maatregelen, interne kwaliteitsborging, keuzecriteria personeel en 

onderaannemers, vergunningenmanagement en duurzaamheid. Deze aspecten 

dienen beschreven te worden in een Plan van aanpak of EMVI-plan en wegen voor 

de opdrachtgever vaak zwaarder dan de prijs voor een werk. 

Kaderpersoneel van dakaannemers en leveranciers die betrokken zijn 

bij het schrijven van EMVI-plannen / Plannen van aanpak.

� Gunningscriteria opdrachtgevers. 

� Wat is de vraag achter de vraag?

� Wat zegt het contract?

� Structureren Plan van aanpak en schrijfstijl.

� Tips & tricks schrijfproces.

� Check / smart.

� Nut en noodzaak review.

Met een gestructureerd en goed onderbouwd Plan van aanpak/ EMVI-plan kan een 

bedrijf zijn kwaliteit en toegevoegde waarde aantonen en de opdracht winnen. In deze 

workshop leren we stapsgewijs om zo’n succesvol plan te maken. Dit begint met het 

stellen van de juiste vragen, want wat wil de opdrachtgever precies? Wat is zijn vraag 

achter de vraag en waar liggen zijn grootste zorg en behoefte? En wat wordt er precies 

van u als dakaannemer verwacht? Hoe verwoordt u uw kwaliteiten helder en concreet 

in een onderscheidend plan en hoe zorgt u dat uw teksten Smart geformuleerd zijn 

(Specifi ek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)?

Inhoud workshop

Workshop

U kunt zich inschrijven voor de workshop via onze site 

www.bdaopleidingen.eu

De workshop wordt op 12 oktober georganiseerd van 09.00 uur 

tot 16.00 uur. De investeringskosten bedragen € 575,- exclusief btw. 

Datum en investeringskosten

Doelgroep Aanmelden
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Het nieuwe sportcomplex Amerena kent meerdere dakvlakken op verschillende 

niveaus. De opbouw van de dakbedekkingsconstructie verschilt per dakvlak  

en was afhankelijk van de gestelde eisen ten aanzien van geluidreductie  

en bouwfysische eisen. En ook het gebruik van de dakvlakken is divers:  

er zijn groendaken, daken met zonnepanelen en daken die als buitenterrein te 

 gebruiken zijn. Kortom: een dak met vele functies, net als daaronder.

Verschillen in niveau, opbouw en gebruik

30 mm dikke laag steenwol van een zachte persing en  
120 mm dikke steenwol sandwichpanelen. Het dak is water
dicht afgewerkt met een 2laagse bitumen bedekking:  
een losliggende onderlaag van EshaBase 460P60 EW en een 
gebrande toplaag EshaGum 470K14. De ballastlaag bestaat 
uit grind 16/32, waarop zonnepanelen zijn geplaatst.
Het bijzondere aan dit dak is dat het in het midden van het  
dak knikken vertoont voor afschot en waterafvoer naar 
 pluvia’s in die gootstrook. De ondergrond van stalen dakpla
ten was al op afschot gelegd en de rest van de isolatielagen 
was simpel aan te passen. De sandwichpanelen heeft men 
echter moeten inzagen om ze de ‘glooiing’ van het dak te 
kunnen laten volgen. De aansluitingen van de panelen zijn 
vervolgens gekoppeld met Sendzimir verzinkte strips. 

DAK 2
Het hoogste punt van dit lichthellende dak ligt op 16.186+P. 
Het bevindt zich boven het multifunctionele bad. De onder
grond bestaat ook hier uit stalen dakplaten, 158 profiel, waar
van de cannelures maar deels gevuld zijn, alleen ter plaatse 
van de onderliggende ruimtelijke scheidingen. Als damprem
mer op het staaldak is een Alutrix 600 folie gebruikt. Hierop lig
gen drie lagen isolatie: allereerst 100 mm Rockwool Caproxx 
Energy, daarna 120 mm Rockwool Caproxx Energy en als 
derde laag 70 mm PIR Kingspan TR26 FM. Op de bovenste 
isolatielaag is een 2laagse dakbedekking aangebracht:  
een losliggende onderlaag van EshaBase 460P60 EW en een 
gebrande toplaag EshaBase 460P14. Vervolgens is daarop 
voor de massa een 70 mm dikke spramexlaag op glijfolie 

 gestort, waarop opnieuw een 2laagse dakbedekking  
als topafwerking is aangebracht: een gebrande onder 
laag van EshaBase 460P14 en een gebrande toplaag 
 EshaGum 470K24. Het dak is niet geballast, maar ligt wel  
vol met zonnepanelen. Dit is anders dan op de artist 
 impression te zien is, waar het als groendak is aangegeven.  
De waterafvoer is geregeld door een gootconstructie met 
drie pluvia’s op het laagste punt, de aansluiting op het  
sterk hellende groendak, dak 3.

Aan de Hogeweg in Amersfoort is OLCO Sportsphere mo 
menteel druk bezig met de afbouw van het nieuw sportcom
plex Amerena. Het complex omvat veel topsportfacili tei ten, 
zoals een vijftig meter lang wedstrijdbad met tien banen, 
een bad met een tien meter hoge springtoren en daar
onder een multifunctioneel sportbassin van 25 meter, met 
een bodemdiepte van vijf meter. Amerena heeft verder een 
doelgroepenbassin, een inpandige glijbaan van negentig 
meter, twee tribunes, een whirlpool en een sauna. Daarnaast 
bevindt zich in het complex een sporthal met afmetingen 
van 54 x 33 meter en 11 meter hoog, een vaste tribune voor 
200 personen en een tijdelijke tribuneuitbreiding voor nog 
eens 200 mensen. Onder het complex ligt een parkeergara
ge voor 219 auto’s. Verder krijgt het geheel een verenigings
ruimte, een grote horecaruimte en een fysiotherapiepraktijk. 
Amerena is in opdracht van de gemeente Amersfoort ont
worpen door VenhoevenCS architecture + urbanism  
uit Amsterdam.
Dit alles is niet ondergebracht onder één dak. Nee, het dak  
is onderverdeeld in meerdere vlakken op verschillende 
niveaus, waarbij er ook een aantal flauw tot sterk hellend zijn. 
De daken hebben ook verschillende functies gekregen.  
Zo zijn er daken met zonnepanelen, groendaken, een zoge
naamd installatiedak en gebruiksdaken.
De belangrijkste eis die aan deze daken (en ook aan de 
gevels) gesteld is, is geluidreductie. Voornamelijk van binnen 
naar buiten, maar soms ook andersom. De Hogeweg is een 
drukke uitvalsweg naar de A 28. Naast de akoestiek heb
ben de bouwfysica, de logistiek en de brandwerendheid 
een rol gespeeld bij de samenstelling van de verschillende 
dakconstructies. Het voert te ver om per dak specifiek aan te 
geven aan welke eisen moest worden voldaan, maar aan de 
opbouw van de daken die hierna worden besproken, is het 
één en ander af te lezen.

Tekst en foto’s: Joop Wilschut
Tekeningen: Hollanddak, Waalwijk

DAK 1
(18.500+P)

Keurweg 6
5145 NX Waalwijk
Telefoon  +31(0)416 - 36 91 36
Telefax    +31(0)416 - 34 94 37
Email: info@hollanddak.nl
Internet: www.hollanddak.nl

HOLLANDDAK

dakoverzicht bovenbouw

DAK 2
(16.186+P)

DAK 3a
(hellend)

DAK 3b
(hellend)

Sporthal

Multifunctioneel bad

Wedstrijdbad

Wedstrijdbad

DAK 4
(14.343+P)

DAK 5a
(9.250+P)

DAK 6a
(4.994+P)

Installatiedak

Groendak 2e verdieping Groendak 1e verdieping

- ondergrond:
Dak 1: sportzaal (18.500+P)

- cannelurevulling:

- dampremmer:
- isolatie:
- paneel:
- onderlaag:
- toplaag:
- ballastlaag:

stalen dakplaten, 158 profiel (door derden)
gesealde glaswol

Miofol 125 AV
steenwol, dik 30mm
steenwol sandwichpaneel, dik 120mm
EshaBase 460P60 EW (losliggend)
EshaGum 470K14 (branden)
grind 16/32

- ondergrond:
Dak 2: Multifunctioneel bad (16.186+P)

- dampremmer:
- isolatie (1e laag):
- isolatie (2e laag):
- isolatie (3e laag):

- toplaag:
- betonplaat:

stalen dakplaten, 158 profiel (door derden)
Alutrix 600
steenwol, Rockwool Caproxx, dik 100mm
steenwol, Rockwool Caproxx, dik 120mm
PIR, Kingspan TR26 FM, dik 70mm

EshaBase 460P14 (branden)
glijfolie en cementdekvloer, 70mm (door derden)

- onderlaag: EshaBase 460P60 EW (losliggend)

- toplaag: EshaGum 470K24 (branden)
- onderlaag: EshaBase 460P14 (branden)

- ondergrond:
Dak 3a+3b: Wedstrijdbad (hellend)

- dampremmer:
- isolatie (1e laag):
- isolatie (2e laag):
- onderlaag:
- toplaag:

OPMERKING: houten constructie onder gevelbekleding (door derden)

beton / stalen dakplaten (door derden)
Eshabase Alu (verkleefd)
steenwol, Rockwool Tauroxx, dik 100mm
EPS 100 SE, PolyTop, dik 240mm
EshaBase P EPS (mechanisch bevestigd)
EshaGum 470K14 WS (branden)
vegetatiedak (conform opgave Van Ginkel)- afwerklaag:

gevelbekleding
gevelbekleding
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overkapping (stalen dakplaten)

stalen dakplaten

- ondergrond:
Dak 4: Installatieruimte (14.343+P)

- dampremmer:
- isolatie:

- toplaag:

stalen dakplaten, 158 profiel (door derden)
PE-folie, dik 0,2mm
EPS 100 SE, PolyTop, dik 230mm

EshaGum 470K24 (branden)
- onderlaag: EshaBase P EPS (mechanisch bevestigd)

- ondergrond:
Dak 5a: Groendak 2e verdieping (9.250+P)

- dampremmer:
- isolatie:

- toplaag:

stalen dakplaten, 158 profiel (door derden)
Miofol 125 AV
PIR, Kingspan TR26 FM, dik 150mm

EshaGum 470K14 WS (branden)
- onderlaag: EshaBase 460P60 EW (mechanisch bevestigd)

vegetatiedak (conform opgave Van Ginkel)- afwerklaag:

- ondergrond:
- dampremmer:
- isolatie:

- toplaag:

stalen dakplaten, 106 profiel (door derden)

PIR, Kingspan TR26 FM, dik 150mm

EshaGum 470K24 (branden)
- onderlaag: EshaBase 460P60 EW (mechanisch bevestigd)

Dak 5b: Dakopbouw 2e verdieping (12.000+P)

D
A

K
 5

b
(1
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00

0+
P

)

knikli
jn in dak

kniklijn in dak

- ondergrond:
Dak 6a: Groendak 1e verdieping (4.995+P)

- dampremmer:
- isolatie:

- toplaag:

betonnen ondergrond (door derden)

PIR, Kingspan TR26 FM, dik 150mm

EshaGum 470K14 WS (branden)
- onderlaag: EshaBase 460P60 EW (mechanisch bevestigd)

vegetatiedak (conform opgave Van Ginkel)- afwerklaag:

Dak 6b: Dakopbouw 1e verdieping (8.000+P)
- ondergrond:
- dampremmer:
- isolatie:

- toplaag:

stalen dakplaten, 106 profiel (door derden)

PIR, Kingspan TR26 FM, dik 150mm

EshaGum 470K24 (branden)
- onderlaag: EshaBase 460P60 EW (mechanisch bevestigd)

DAK 6b (8.000+P)

Eshabase 460P14

Alutrix 600

- isolatie:
Miofol 125 AV

steenwol, Rockwool Tauroxx, dik 120mm
OPMERKING:
ALLE RANDSTROKEN UITVOEREN IN ZWART GEMINERALISEERDE DAKBEDEKKING

Keurweg 6
5145 NX Waalwijk
Telefoon  +31(0)416 - 36 91 36
Telefax    +31(0)416 - 34 94 37
Email: info@hollanddak.nl
Internet: www.hollanddak.nl
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DAK 7
(0+P)

DAK 8
(3.090+P)

- ondergrond:
Dak 7: kelderdek (0+P)

- isolatie:
- afwerking:

- onderlaag:
- toplaag:

betonnen ondergrond

XPS, dik 80mm (bij opstanden, breed 1000mm)

EshaBase 260P11 (verkleefd)
EshaGum 470K14 WS (branden)

- ondergrond:
Dak 8: Tochtsluis (3.090+P)

- dampremmer:
- isolatie:

- toplaag:

houten ondergrond
PE-folie, 200mu
PIR, Kingspan TR26 FM, dik 40mm

EshaGum 470K24 (branden)
- onderlaag: EshaBase 460P60 EW (mechanisch bevestigd)

vegetatiedak / bestrating (conform opgave Van Ginkel)

Artist Impression van het sportcomplex Amerena, waarop de verschil-

lende dakvlakken te zien zijn. Het groendak midden boven (dak 2) is 

niet als zodanig uitgevoerd, maar belegd met zonnepanelen.

Aanzicht van het gebouw aan de zuidzijde, gelegen aan de Hogeweg

Hier is goed te zien dat dak 1 geknikt is met gootzones in het midden 

van het dak.

DAK 1
Dit dak (zie tekening) op het hoogste niveau (18.500 +P) 
ligt boven de sporthal. Het heeft een ondergrond van stalen 
dakplaten, 158 profiel, waarvan de cannelures zijn gevuld 
met gesealde glaswol. Over de staalplaten is als eerste een 
laag steenwol, Rockwool Taurox, van 120 mm dikte aange
bracht. Daaroverheen ligt een Miofol 125 AV folie als damp
remmende laag. De opbouw bestaat vervolgens uit een  

Dak 2 is geen groendak geworden, maar een dak met zonnepanelen. 

Het is licht hellend.
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DAK 4
Dit zogenaamde installatiedak ligt op 14.343 +P en is een 
vlak dak. De ondergrond bestaat ook hier uit stalen dakpla
ten, 158 profiel, waarvan de cannelures deels zijn gevuld met 
gesealde glaswol. Als dampremmer is een 0,2 mm  
dikke  PEfolie toegepast. Daarop ligt een 230 mm dikke  
EPS 100 SE PolyTop isolatielaag. De waterdichte afwerking 
bestaat opnieuw uit een 2laagse dakbedekking: een me
chanisch bevestigde onderlaag EshaBase P EPS en een 
 gebrande EshaGum 470K24 toplaag. Dit dak heeft verder 
geen afwerking. Langs de opgaande gevel van de sporthal 
zijn in het dakbedekkingpakket extra brandwerende voor
zieningen aangebracht. Dat was een eis, omdat zich achter 
de gevel de tribune van de sporthal bevindt. De waterafvoer 
gaat via pluvia’s.

DAK 5
Dit groendak op 9.250 +P heeft stalen dakplaten, 158 profiel, 
als ondergrond en een Miofol 125 AV folie als dampremmer. 
Als isolatielaag van 150 mm dik zijn PIR Kingspan TR26 FM 
platen gebruikt. De waterdichte afwerking is ook hier 2laags: 
een mechanisch bevestigde onderlaag van EshaBase 460P60 
en een gebrande toplaag van EshaGum 470K14 WS.  
Ook hier is de waterafvoer geregeld via pluvia’s. Op een rij 
tegels langs de gevel en twee grindbakken na is dit een 
groendak. Op de wortelwerende dakbedekking is een be
scherm en absorptielaag RMS 300 aangebracht. Daarop ligt 
een drainage en bufferlaag FDK 25 van 25 mm en daarover
heen een filtervlies 105. De substraatlaag is van type E en de 
sedumscheuten, grassen en kruiden zijn ingezaaid.

DAK 3
Dit dakdeel ligt boven het wedstrijdbad en is opgedeeld  
in twee delen: dak 3a en dak 3b. Het zijn groendaken  
met hellende (8 en 12 graden) en soms zelfs flink hellende 
(22 graden) delen (zie tekening). De beide daken hebben 
voor het grootste deel een ondergrond van beton, maar bij 
twee gedeelten zijn dat staalplaten: het gearceerde stuk 
links onder en de gearceerde randzone aan de rechterkant 
(zie tekening). Dit had consequenties voor de verwerking 
van de Vedagard ALEDD dampremmer. Op de betonnen 
ondergrond is die verkleefd met warme bitumen, voor de 
stalen ondergrond is een zelfklevende variant met aluminium 
inlage gebruikt.
De verdere opbouw tot aan het vegetatiedak is gelijk.  
Op de dampremmer zijn twee lagen isolatie aangebracht: 
eerst een laag Rockwool Taurox dik 100 mm en daarop  
een laag EPS 100 SE PolyTop dik 240 mm. De waterdichte 
afwerking is weer 2laags: een mechanisch bevestigde 
 onderlaag van EshaBase P EPS en een gebrande toplaag 
van EshaGum 470K14 WS.
Om afschuiven van de dakbedekkingsconstructie te voor
komen, zijn er sendzimir verzinkte Zprofielen op de betonnen 
ondergrond vastgeschroefd met in kit gewelde schroeven. 
De h.o.h.afstand van de profielen is berekend en bedraagt 
4200 mm voor de vlakken met hellingshoeken van 8 en  
12 graden; op het dakdeel met een afschot van 22 graden is 
dat 1000 mm. Deze profielen houden de Taurox isolatieplaten 
op hun plek. De daarop liggende EPS platen en de bitumi
neuze onderlaagzijn gefixeerd met parkertulecombinaties, 
h.o.h. 250 mm, geschroefd in de bovenvleugel van  
de Zprofielen.
De opbouw van de vegetatiedaken 3a en 3b, volgens het  
systeem van Optigroen, is verschillend, afhankelijk van de  
hellingshoeken, hoewel in alle situaties als basis een be
scherm en absorptielaag van type RMS 500 is aangebracht. 
Bij de dakdelen met een hellingshoek van 8 en 12 graden 
is de afwateringslengte lang. Om het water goed te kunnen 
afvoeren, is hier gekozen voor een waterhoudende drai
nagemat SSV 800. Als substraatlaag is type EW toegepast 
met een capaciteit van 80 ltr/m2. De mossedum vegetatie is 
vervolgens ingezaaid. Het dakdeel met een hellingshoek van 
22 graden is zodanig sterk hellend dat hier eerst een anti
afschuif constructie van platen FKD 58 SD is neergelegd.  
De substraatlaag is een type E (60 ltr/m2) en daarop liggen 
de voorgegroeide vegetatiematten type MS.
De hellende daken hebben afwateringslengten van meer 
dan 30 meter. Daarom zijn vooraf berekeningen gemaakt  
om er zeker van te zijn dat de capaciteit van waterafvoer van 
de daken volstaat. In de vegetatiedaken wordt meer dan 
130.000 liter water gebufferd. Een deel van dit water wordt 
door de plantjes gebruikt om te groeien, de rest zal lang
zaam verdampen en zorgen voor een verkoelend effect.
Op de scheidslijn van dak 3a en 3b is een goot met drie plu 
 via’s gecreëerd, die het hemelwater dat van dak 3a komt, 
afvoert naar de dakrand aan de noordzijde. Zo’n zelfde 
soort goot loopt er aan de westzijde, ‘grenzend’ aan dak 4 
en 6. Over de afvoer van hemelwater aan de randen van de 
(sterk) hellende groendaken straks meer.

SV-zetwerk
dik 1mm

kanaalplaatvloer d=150mm

BUITEN

BINNEN

DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIE (Rc-waarde 8,0m2K/W):
- Mos-sedumdak conform opgave Van Ginkel (droog 100kg/m2)
- toplaag EshaGum 470K14 WS, volledig gebrand
- onderlaag EshaBase P EPS, mechanisch bevestigd
- EPS 100 SE isolatie, dik 240mm
- Rockwool Tauroxx isolatie, dik 100mm
- bitumineuze dampremmer met aluminium inlage

wellen in kit

schroef DFCF-63032
bevestigen h.o.h. 400mm

parkertulecombinatie
bevestigen h.o.h. 250mm

10
0

24
0

12
°

Foto van dak 3a genomen vanuit de meest zuidelijke hoek bij de 

aansluiting met dak 2. Het substraat is aangebracht, maar moet nog 

worden ingezaaid.

Dak 3a maar dan het sterk hellende stuk is qua dakbedekking klaar. 

Nu nog de opbouw van het groendak.

Foto van dak 3b genomen vanuit de meest noordoostelijke hoek van 

het dak. De kniklijn van hellingshoeken is vaag te onderscheiden.
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Plaatsbepaling en detaildoorsnede van de Z-profielen om de 

 isolatieplaten op hun plek te houden.

Dak 4, het installatiedak, heeft een ‘naakt’ aanzien: geen ballastlaag 

en geen groendak.

Aan de rand van dak 3a, waar op een lager niveau de daken 4 en 

6a op aansluiten, is een goot gemaakt. Rechts zijn de voorgegroeide 

vegetatiematten van het sterk hellende stuk van dit dak te zien.

Eén van de dubbele gootstroken langs de randen van dak 3b.  

De rechtergoot heeft pluvia’s en is de hoofdgoot van het groendak. 

De linkergoot is een overloopgoot onder de doorlopende gevelbepla-

ting. Op de verhoging middenin zijn de ankerstrips ingewerkt, waarop 

de aluminium constructie van de gevelbeplating wordt gemonteerd.

De aansluiting van dak 2 (rechts) op dak 3a (links) is uitgevoerd met 

een grindkoffer.
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Dak 6 heeft een opbouw (6a) op 8.000 +P met stalen dak
platen, 106 profiel, als ondergrond. Als dampremmer is een 
Alutrix 600 folie toegepast. Voor de rest is de opbouw gelijk 
aan dak 6, alleen de toplaag is anders: een gebrande 
 EshaGum 470K24. De opbouw heeft geen groendak.

DAK 7
Dit dak ligt op maaiveldniveau 0 +P aan de noord, west en 
een stukje zuidzijde van het complex en is uitgevoerd als 
een groendak. De ondergrond is van beton. Daarop is een 
2laags dakbedekkingspakket aangebracht: een verkleefde 
onderlaag van EshaBase 260P11 en daarop gebrand een 
wortelwerende toplaag van EshaGum 470K14. Op deze 
 dakbedekking ligt een 80 mm dikke isolatielaag van XPS.  
Het groendak heeft dezelfde samenstelling als bij dak 5.  
Het waterafvoersysteem is hier traditioneel.

DUBBELE GOTEN
De waterafvoer aan de uiteinden van de hellende groen
daken 3a en 3b is op een bijzondere manier gerealiseerd. 
Als ‘esthetisch foefje’ loopt de gevelbekleding door over de 
randzone van het dak om aan te sluiten op het groendak. 
Deze bekleding wordt gemonteerd aan aluminium draag
profielen, waarvoor een solide ondergrond noodzakelijk 
is. Om die te creëren is er in het dakvlak een verhoging 
gemaakt, waarop ankerstrips zijn bevestigd. Maar hoe moest 
dat dan met de goten in de laaggelegen zones van het 
dak? De oplossing is gevonden in een dubbele gootcon
structie. De goten met pluvia’s die het water van het dakvlak 
afvoeren, liggen aan de binnenzijde van de verhoging.  
Aan de rand van het dak is een tweede goot gemaakt als 
een soort overloopgoot, die het overtollige water opvangen 
en via een spuwer lozen.

BIJZONDER
De meeste dakvlakken zijn inmiddels klaar. Alleen het dak op 
de begane grond, dak 7, moeten Hollanddak en Koninklijke 
Ginkel Groep nog aanbrengen. Zoals zo vaak bij gebouwen 
zullen straks weinig passanten en bezoekers van sportcom
plex Amerena zich realiseren, wat er voor bijzondere dakcon
structie op dit gebouw ligt.
Dak 6 is ook een groendak, maar dan met een grindkoffer 
langs de gevel en een tegelpad langs de borstwering.  
Aan het einde tegen de schuine gevel ligt een terras. ■

DAK 6
Ook dit is een groendak, ligt op niveau 4.995 +P en heeft 
een betonnen ondergrond. De dampremmende laag is een 
EshaBase 460P14 met daarop een 150 mm dikke isolatie
laag van PIR Kingspan TR26 FM. De waterdichte afwerking is 
opnieuw een 2laagse bedekking: een mechanisch beves
tigde onderlaag van EshaBase 460P60 en een gebrande 
EshaGum 470K14 WS. En opnieuw pluvia’s als waterafvoer. 
De uitvoering van de vegetatie is qua opbouw gelijk aan die 
van dak 5.

SPORTCOMPLEX AMERENA, AMERSFOORT
• OPDRACHTGEVER GEMEENTE AMERSFOORT
• ARCHITECT VENHOEVENCS ARCHITECTURE+URBANISM, AMSTERDAM
• HOOFDAANNEMER OLCO SPORTSPHERE, ZEIST
• DAKUITVOERING HOLLANDDAK, WAALWIJK
• DAKBEDEKKING ICOPAL, GRONINGEN
• ISOLATIE ROCKWOOL, ROERMOND EN KINGSPAN, WINTERSWIJK
• DAMPREMFOLIES MEUWISSEN, HAARLEM EN CARLISLE CM, KAMPEN
• GROENDAK KONINKLIJKE GINKEL GROEP, VEENENDAAL
• ZONNEPANELEN LINTHORST TECHNIEK, APELDOORN

WOLFIN - ZEKER WATERDICHT

WOLFIN
Wanneer alleen het  
beste goed genoeg is 

Waarom WOLFIN? Daarom:

• Extreme chemicaliënbestendigheid: geschikt voor speciale, industriële toepassingen;

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

•  Unieke bitumenbestendigheid: rechtstreeks toepasbaar op bitumen;

•  Zeer dampdoorlatend: voordelige renovatie van vochtige dakconstructies;

•  Homogene, onderhoudsvrije lasverbindingen: lange levensduur gegarandeerd.

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

beschikbaar is op de markt?

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

Onderdeel van BMI Groep
Dak 6 is ook een groendak, maar dan met een grindkoffer langs de 

gevel en een tegelpad langs de borstwering. Aan het einde tegen de 

schuine gevel ligt een terras.

Het substraat van het groendak van dak 5 is aangebracht en moet 

nog worden ingezaaid. Rechts langs de borstwering loopt de goot; 

de pluvia’s liggen iets terug in het dakvlak.



Bestel gewoon vanaf 
het dak!

Actiondak, de online groothandel in:

APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN -  
NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN 

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

We hebben de weerstand van ons Ultima 
dakraam gecontroleerd tegen wind met een 
orkaankracht van 144 km/u. 
Dat is hoe extreme weersomstandigheden 
aanvoelen en het is maar een van de redenen 
waarom Dakea erbovenuitsteekt.

www.dakea.nl

…EN WORDT ONDERSTEUND 
MET 20 JAAR GARANTIE. 
DAT IS PAS EEN DAKRAAM 
WAAROP JE KAN REKENEN.

GETEST TEGEN
WIND MET
ORKAANKRACHT
VAN 144 KM/U 

En dat geeft ons het vertrouwen om u 20 jaar 
garantie te bieden.

mediakit_roofs_NL4.indd   1 26/09/2017   13:40:50
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Met de overheveling van de normering voor gebouwgebonden ankervoorzie   

ningen voor valbeveiliging van de Europese richtlijn voor persoonlijke  bescherm 

 middelen (PPM) naar Europese verordening voor bouwproducten (CPR), zijn  

in de markt onduidelijkheden ontstaan wat de eisen zijn voor  valvoorzieningen 

aan gebouwen. In dit artikel wordt aan de hand van dakhaken duidelijk 

 gemaakt wat dit voor de valbeveiliging betekent. 

Bevestiging van gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen op hellende daken

NORMEN EN REGELGEVING GEBOUWGEBONDEN ANKERVOORZIENINGEN

BOUWBESLUIT 2012
AFDELING 6.12 VEILIG ONDERHOUD GEBOUWEN, NIEUWBOUW
ARTIKEL 6.52. AANSTURINGSARTIKEL
1.  EEN TE BOUWEN GEBOUW IS ZODANIG DAT ONDERHOUD 

AAN HET GEBOUW VEILIG KAN WORDEN UITGEVOERD.
2.  AAN DE IN HET EERSTE LID GESTELDE EIS WORDT VOLDAAN 

DOOR TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN IN DEZE 
 AFDELING EN DE KRACHTENS DIE BEPALINGEN GEGEVEN 
VOORSCHRIFTEN.

ARTIKEL 6.53. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN VOOR ONDERHOUD
1.  INDIEN ONDERHOUD NIET VEILIG KAN WORDEN UITGEVOERD 

ZONDER GEBOUWGEBONDEN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN, 
HEEFT EEN TE BOUWEN GEBOUW DAARVOOR VOLDOENDE 
GEBOUWGEBONDEN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN.

2.  BIJ MINISTERIËLE REGELING KUNNEN VOORSCHRIFTEN WOR
DEN GEGEVEN OVER HET IN HET EERSTE LID BEPAALDE.

REGELING BOUWBESLUIT
PARAGRAAF 1.6. VEILIG ONDERHOUD  ARTIKEL 1.13 
INDIEN EEN TE BOUWEN GEBOUW GEBOUWGEBONDEN VEILIG
HEIDSVOORZIENINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6.53, EERSTE 
LID, VAN HET BESLUIT NODIG HEEFT OM ONDERHOUD VEILIG 
TE KUNNEN UITVOEREN, WORDT OM DIE VOORZIENINGEN TE 
BEOORDELEN GEBRUIKGEMAAKT VAN DE CHECKLIST VEILIG 
ONDERHOUD OP EN AAN GEBOUWEN 2012.

Voor bestaande bouw gelden vanuit het Bouwbesluit geen 
eisen met betrekking tot aanwezigheid van gebouwgebon
den veiligheidsvoorzieningen. Indien gebouwgebonden vei
ligheidsvoorzieningen aanwezig zijn, dienen deze geschikt te 
zijn voor veilig gebruik. Er is echter nergens gedefinieerd wat 
veilig gebruik is, anders dan dat dit vanuit de Arbowetgeving 
wordt voorgeschreven. 

Om te voorkomen dat een persoon ernstig gewond raakt 
doordat deze van het dak af valt, moeten persoonlijke 
beschermingsmaatregelen worden getroffen. Onderdeel 
hiervan kan bijvoorbeeld het gebruik van gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen zijn. Het bedrijf dat het onderhoud 
uitvoert is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering en 
moet zich er van verzekeren dat de gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen volstaan. Dat laatste is bijvoorbeeld 
mogelijk door de geregistreerde staat van de voorziening 
vast te stellen, of deze voorafgaand aan het uitvoeren van 
het werk te controleren. 

NORMERINGEN
Of een veiligheidsvoorziening correct is bevestigd en vol
doende capaciteit heeft om bij een val de persoonlijke 
valbeschermingsmiddelen te zekeren, dient vóór ingebruik
neming vastgesteld te worden. Hiervoor dienen constructieve 
berekeningen te worden gemaakt of proefondervindelijk te 
worden vastgesteld of de valbeveiligingsconstructie voldoet.

Voor constructieve berekeningen dient de werkelijk te ver
wachten belasting als uitgangspunt te worden genomen. 
Bij het werk kan een persoon van het dak vallen, door een 
sparing vallen of door de dakconstructie zakken. 

Om met het laatste te beginnen. De EN 199111 incl. 
 Nationale Bijlage verwijst in artikel 6.3.4 in combinatie met 
tabel NB4  6.10 voor dakonderhoud naar de opgelegde 
 belasting voor het dakonderhoud van 2,0 kN. Deze 2,0 kN 
heeft als doel dat de persoon die onderhoud uitvoert op  
het dak niet door de dakconstructie heen zakt. Dit is de 
 belastingscapaciteit voor persoonlijk gebruik waar het dak
vlak ten minste aan moet voldoen.

Voor de belasting als 
gevolg van het onver
hoopt vallen van het dak, 
of eventueel vallen door 
een sparing, dient men 
rekening te houden met 
een piekbelasting, voort
komend uit de val van 
de betreffende persoon 
en de maximaal op te 
nemen capaciteit van 
de persoonlijke valbeveili
gingsmiddelen.

Ter verduidelijking ne 
men we de NENEN 517  
‘Geprefabriceerde 
toebehoren voor daken  
Dak(veiligheids)haken’ als 
voorbeeld. Voor produc
ten vallende onder de 
scope van deze product
norm is CEmarkering 
verplicht.

Momenteel is NENEN 517 voor dakhaken de enige product
norm voor gebouwgebonden ankervoorzieningen waar  
een Europese geharmoniseerde norm voor van kracht is.  
Tot december 2015 vielen andere gebouwgebonden  
ankervoorzieningen onder NENEN 795 of CEN/TS 16415.  
Dit zijn normen die vallen onder de Europese richtlijn voor 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PPM) die aansluiten  
op die van veiligheidsproducten als vallijnen, valdempers  
en uitrustingen. Deze andere gebouwgebonden ankervoor
zieningen zijn echter bouwproducten en moeten onder  
de CPR (Europese verordening voor bouwproducten) gaan 
vallen wanneer er hiervoor wel een geharmoniseerde 
 Europese productnorm voor van kracht wordt. 

Voor NENEN 517 CEgemarkeerde producten is middels  
een eenmalig initieel type beproeving vastgesteld dat ze 
voldoen aan de normelementen zoals vermeld in het kader.

De maximale piekbelasting, voortkomend uit het vallen  
van een persoon kan in lijn met NENEN 517 en NEN 8700 
worden vastgesteld.

Voor een persoon met het gemiddelde gewicht van 100 kg 
en een vrije val van 4 meter hoogte (2 x 2,0 m vallijn) volgt 
met een veiligheidsfactor van 1,5 een maximaal op te nemen 
impactbelasting van 6 kN. 
Deze piekbelasting sluit aan op de in NENEN 355 (schokop
nemer) en NENEN 364 (persoonlijke valbeveiligingsmidde
len) genoemde maximaal op te nemen belasting.

BESTAANDE GEBOUWEN
Bestaande gebouwen dienen volgens het Bouwbesluit voor 
constructieve veiligheid te voldoen aan bepalingen zoals 

SKGIKOB legt momenteel de laatste hand aan de  
SKGIKOB KOMO Uitvoeringsrichtlijn BRL 151309 voor de 
 procescertificatie voor het aanbrengen van gebouwge
bonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken.  
Deze uitvoeringsrichtlijn biedt aan uitvoerende bedrijven  
de mogelijkheid om opdrachtgevers de zekerheid te geven 
dat aangebrachte valveiligheidsproducten aantoonbaar  
en navolgbaar correct zijn aangebracht en veilig zijn te 
gebruiken zoals voorgeschreven. 

Onderdeel van de Uitvoeringsrichtlijn BRL 151309 is dat de 
gecertificeerde uitvoerende bedrijven gecontroleerd worden 
op het op een juiste wijze monteren van gebouwgebonden 
valveiligheidsvoorzieningen. Deze voorzieningen moeten ge  
le verd worden met de juiste documenten, waaronder bijvoor
beeld een prestatieverklaring van de producent van de 
dakhaken en de gebruiksvoorschriften. 

De Uitvoeringsrichtlijn schrijft geen gecertificeerde produc
ten voor. Voor de duidelijkheid voegen we daar aan toe dat 
 CEmarkering géén certificatie is. CEmarkering heeft betrek
king op een uniforme wijze van beoordelen van grenswaar
den voor producteigenschappen voor (nieuwe) producten 
die op de markt worden gebracht. Indien CEmarkering  
van toepassing is op een product, is het een wettelijke ver
plichting deze te hanteren. 

WETGEVING
Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen worden onder 
andere op hellende daken aangebracht om kortstondig on
derhoud veilig te kunnen uitvoeren. Conform het Bouwbesluit 
moet een nieuw te bouwen of te renoveren gebouw veilig 
kunnen worden onderhouden. (zie inzet) 

SKG-IKOB Certificatie B.V.
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NORMEN EN REGELGEVING GEBOUWGEBONDEN ANKERVOORZIENINGEN

dakhaken inclusief bevestiging aantoonbaar vastgestelde 
belastingen moeten kunnen opvangen. Het bedrijf dat zijn 
werknemers kortstondig onderhoud op het dak laat uitvoe
ren moet conform de Arbowetgeving er op toezien dat dit 
veilig gebeurt. 

Voor dakhaken die eerder zijn verhandeld dan 2006 is 
 CEmarkering niet van toepassing. Valbeveiligingshaken die 
dus vóór 2006 zijn aangebracht, hebben geen CEmarkering, 
producten hoeven daarmee ook niet aan de eisen voor 
deze markering te voldoen. Hoe nu aan te tonen dat deze 
haken mogelijk wel aan de huidige Arboeisen voldoen? 
Hiervoor biedt de Uitvoeringsrichtlijn BRL 151309 een uitweg: 
keuren op het dak van de bestaande dakhaken naar de 
minimale eisen. 
 
Voor producten die reeds aangebracht zijn, geldt volgens het 
Bouwbesluit ‘”het van rechtens verkregen niveau’. Voor veel 
monumenten zijn geen rechtens verkregen niveaus vastge
steld. Voor de valbeveiliging wordt in het Bouwbesluit geen 
specifieke eis genoemd waar deze aan zou moeten voldoen. 

opgenomen in NEN 8700. Hierin geldt dat voor de berekening 
van de constructieve sterkte de Eurocodes inclusief Nationale 
Bijlagen moeten worden gebruikt. De bij de constructieve 
berekening te hanteren veiligheidsfactoren worden echter 
vanuit NEN 8700 aangeschreven. 

De NENEN 517 voor dakhaken is opgesteld voor het product 
en niet voor projectspecifieke omstandigheden. Het feit  
dat de dakhaak/ankervoorziening conform de productnorm 
in laboratorium omstandigheden een statische belasting van 
10 kN moet kunnen opvangen, betekent niet automatisch 
dat deze dit in de praktijk ook moet kunnen opvangen. In de 
praktijk is namelijk de aanwezige onderliggende constructie 
de grote onbekende, die op basis van berekeningen, dan 
wel proefondervindelijk moet voldoen aan de eisen voor op 
te vangen belastingen.

WAT IS NU VERPLICHT EN WAT NIET
Vanaf de invoering van het Bouwbesluit 2012 geldt dat 
nieuw te bouwen en te renoveren gebouwen veilig onder
houden moeten kunnen worden. Vanaf 2006 geldt dat 

Wel geldt voor de draagconstructie waarop de dakhaak 
wordt gemonteerd dat deze moet voldoen aan de bepalin
gen van NEN 8700. 

Gebouwgebonden ankervoorzieningen zijn als bouw 
product wel onderdeel van de bouwkundige constructie,  
maar maken geen onderdeel uit van de draagconstructie. 
Vanuit de normen voor valbeschermingsmiddelen (harnas, 
vallijn en krachtopnemer) volgt een maximaal op te nemen 
belasting van 6 kN. Wanneer voor kortstondig onderhoud 
dakhaken worden gebruikt als gebouwgebonden anker
voorziening, moet de dakhaak deze belasting aantoonbaar 
kunnen weerstaan. 

JAARLIJKSE CONTROLE
Voor de persoonlijke valbeschermingsmiddelen geldt con
form de PPMrichtlijnen een verplichte jaarlijkse controle.  

Voor de dakhaken is de controle op functioneren niet 
verplicht. De periodieke controle op blijvende functionaliteit 
is wel omschreven in de productnorm, maar deze is niet 
opgenomen in de annex ZA als essentieel kenmerk. De jaar
lijkse controle op functioneren van de dakhaak is echter wel 
onderdeel van het algemene dakonderhoud.

CONCLUDEREND
Voor gebouwgebonden ankervoorzieningen maakt de 
productnorm duidelijk met welke belastingen maximaal 
 gerekend moet worden. Dit zijn belastingen die tevens 
 moeten passen binnen de richtlijnen voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Ook de belastingen op bestaande 
dakhaken moeten aantoonbaar passen binnen de richt
lijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

VERBINDING ANKER MET ONDERGROND   
(MOGELIJK DRAAGCONSTRUCTIE VAN HET GEBOUW)
DE VERBINDING TUSSEN ANKER EN ONDERGROND MOET EEN 
STATISCHE BELASTING VAN 1,5 KN GEDURENDE 5 MINUTEN 
KUNNEN OPNEMEN, DE VERVORMING MAG DAARBIJ NIET MEER 
ZIJN DAN 5 MM. DAARNA DIENT DE BELASTING TE WORDEN 
VERHOOGD TOT 2,6 KN DEZE BELASTING DIENT DAN 1 MINUUT 
LANG TE KUNNEN WORDEN OPGENOMEN, HIERDOOR MAG HET 
ANKER EN DE BEVESTIGING NIET WORDEN VERZWAKT.

ANKERPUNT
DE HAAK VAN HET ANKERPUNT DIENT EEN STATISCHE BELASTING 
VAN 10 KN TE KUNNEN OPNEMEN TEN BEHOEVE VAN VALBE
VEILIGING. DE BELASTING DIENT, INDIEN OOK ZIJWAARTSE 

BELASTING OPGENOMEN KAN WORDEN IN COMBINATIE MET  
DE EERDER GENOEMDE BELASTING OOK IN BEIDE RICHTINGEN  
MET 10 KN TE WORDEN BELAST. (ALLEEN VOOR TYPE B HAAK).  
DE VALHAAK MAG VERVORMEN, MAAR DE VALHAAK EN DE BEVES
TIGING MOGEN DAARBIJ NIET LOSKOMEN ÉN DE BELASTING  
MOET VEILIG BEVESTIGD BLIJVEN.

VERMOEIING VAN HET ANKER
DE DAKVALBEVEILIGINGSANKERS WORDEN MIDDELS DRIE PROEF
MONSTERSTUKKEN AANVULLEND BEPROEFD OP VALBELASTINGEN. 
DE DAKVALBEVEILIGINGSANKERS WORDEN GEMONTEERD OP  
EEN PROEFOPSTELLING VAN EEN DRAGENDE  DAKCONSTRUCTIE 
MET EEN HELLING TUSSEN 70° EN 90° TEN OPZICHTE VAN HET 
 HORIZONTALE VLAK.
DE BELASTING EN DE BEZWIJKCRITERIA VAN DEZE TEST ZIJN CON
FORM BEPALINGEN UIT NENEN 364. 

GEBRUIKSINSTRUCTIES (GEEN ONDERDEEL VAN DE VERPLICHTE 
CE-MARKERING)
DE PRODUCENT DIENT EEN GEBRUIKSVOORSCHRIFT TE VERSTREK
KEN, WAARIN OPGENOMEN HOE HET ANKER GEMONTEERD DIENT 
TE WORDEN EN HOE HET GEBRUIKT DIENT TE WORDEN. TEVENS  
ZIJN DAARIN ALLE RELEVANTE VEILIGHEIDSINFORMATIE, DE OPSLAG, 
 BEVESTIGING, EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DE BEVESTI
GINGSMIDDELEN DIE ERVOOR GESCHIKT ZIJN. 
IN DE VOORSCHRIFTEN IS OPGENOMEN DAT DE VALBEVEILIGINGS
HAKEN ZIJN GETEST VOLGENS NENEN 517 EN DAT DEZE ALLEEN 
 GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK DOOR EEN ENKEL PERSOON MET 
GEBRUIK VAN EEN SCHOKOPNEMER VOLGENS NENEN 355.
TEVENS DIENT  HET ELKE 12 MAANDEN GEÏNSPECTEERD TE ZIJN 
DOOR EEN DAARVOOR COMPETENT PERSOON. ONDERHOUD  
IS ALLEEN VAN TOEPASSING INDIEN DIT NOODZAKELIJK WORDT 
GEACHT DOOR DE PRODUCENT.

Het Torentje in Den Haag.

Het aanbrengen van een dakhaak op een monumentaal dak.



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

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.

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

Firestone
ISOGARD™ HD 
Cover Board

Mineraal gecoate
glasvlies cachering

Polyisocyanuraatschuim
met hoge densiteit
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De aandacht voor luchtdicht bouwen neemt toe, in de eerste plaats om de 

energievraag terug te dringen. Een voldoende luchtdicht gebouw is ook een 

voorwaarde voor de werking van zuinige verwarmings en ventilatiesystemen. 

Er zijn nog meer redenen om de luchtdichtheid van de bouwschil serieus te 

nemen.  In dit stuk extra aandacht voor de dichting van de woningscheiden

de spouwmuur, waarom dit van belang is en hoe dit goed te realiseren.

Luchtdicht bouwen: afsluiten van de woningscheidende spouw

BETER ISOLEREN IS BETER DETAILLEREN

De woningen worden in de winter verwarmd en zijn aan 
de binnenzijde warmer dan de buitenlucht. Bij verwarming 
van lucht zet deze uit en neemt het soortelijk gewicht af, er 
ontstaat een overdruk ten opzichte van de buitenlucht.  Bij 
ongeïsoleerde woningen stroomt de verwarmde lucht, en 
daarmee energie, door de bouwschil weg. Warme lucht kan 
meer vocht bevatten dan koude, met als risico dat bij het 
passeren van de bouwschil vocht condenseert op het koude 
oppervlak. 

Wanneer we de woningschil van een rijtjeswoning beter 
gaan isoleren, wordt wel de buitenzijde verbeterd, maar niet 
de woningscheidende spouw. De overdruk in die spouw zal 
zich nadrukkelijker manifesteren bij de ontmoeting van die 
spouw met de bouwschil, inclusief het condensprobleem. 
Daarom benadrukt de Stichting Bouw Research (SBR) de 
afsluiting van de woningscheidende spouw waarbij ge
sealde minerale wol wordt aanbevolen.  Én beter isoleren én 
dampdichting. 

Al jaren wordt voor deze toepassing een gesealde minerale 
wol toegepast. Sinds kort levert Plaka een nieuwe, geva
cumeerde variant, de Plaka Airtight, waarmee een betere 
afdichting gerealiseerd kan worden. Dit is een methode die 
momenteel volop wordt toegepast in de woningscheidende 
spouw ter plaatse van de vloeraansluitingen met kanaal
plaatvloeren. Om aan te tonen dat deze afsluiting in de 
praktijk voldoet, werd besloten de twee varianten te testen. 
Voor de aansluiting met de gevel en met het dak is eerst de 
gangbare versie getest. Vervolgens is de vernieuwde versie 
getest, waarbij gelijk de effecten van het aanbrengen in 
kaart zijn gebracht.  De testen zijn uitgevoerd bij de Stichting 
Hout Research in Wageningen (SHR) op spouwmuren van 
gelijmde kalkzandsteenelementen. 
  
Het testen begint met het controleren van de testopstelling 
en de onderdelen waar deze uit zijn opgebouwd. Dit om  
ook de relatie tot de praktijk zo scherp mogelijk te krijgen.  
Al snel werd duidelijk dat een wand, samengesteld uit kalk
zandsteenblokken, niet als vanzelfsprekend luchtdicht is.  

Hoe kleiner de elementen, hoe meer voeglengte, hoe groter 
de kans op luchtlekken. Eenmaal afgestuct zal de lucht
dichting toenemen, maar gesteld mag worden dat de 
 luchtdruk in de woningscheidende spouw gelijk is aan  
die in de woning. 

De wanden zijn niet geïsoleerd, dus de temperatuur in de 
woningscheidende spouw is in ieder geval gelijk aan die 
van de woningen. In de woningscheidende spouw is het 
minstens net zo vochtig als in de woning, zij het dat het con
stanter is. Wanneer de woningscheidende spouw doorloopt 
tot de bouwgrond, zal het zeker vochtiger zijn. Lucht en 
vochttransport vindt dan ook plaats als beschreven. 

Wie door wijken loopt, kan dat bij hellende daken ook vaak 
goed zien aan de mosgroei ter plaatse van de woningschei
dingen. In de winter tekent de warmte ook sneller af. 
De afsluiting van de woningscheidende spouw bij de ont
moetingen met gevels, dak en vloeren is dus een terechte 
aanbeveling van SBR. 

Door de jaren heen is de aandacht voor de luchtdichtheid 
alleen maar toegenomen. We spreken over luchtdicht bou
wen, maar feitelijk wordt de luchtdoorlatendheid bedoeld. 
Hoeveel lucht stroomt er, gemeten in tijd en drukverschil, 
door de gebouwschil? Die doorstroming kan zowel van 
binnennaarbuiten als van buitennaarbinnen plaatsvinden. 
De eisen voor luchtdichtheid  worden met de EPCnorm 
steeds scherper. Geen wonder: er stroomt minder energie 
weg, het is brandveiliger, de kans op condens neemt af, etc. 
Hoe meer isolatie, hoe meer aandacht voor de aansluitin
gen. Er wordt ook steeds meer op gecontroleerd na opleve
ring. Thermografische opnamen, luchtdichtingsmetingen en 
ultrasone metingen zijn beschikbaar en worden steeds meer 
toegepast bij controles en opleveringen om de kwaliteit van 
aansluitingen te meten. 

SBR heeft standaarddetails uitgewerkt, met een hoofdrol voor 
isoleren en luchtdichting. Bij de samenstelling is met alle as
pecten rekening gehouden. Het verdient aanbeveling deze 
te bekijken om te beseffen wat een goede aansluiting is en 
te bedenken wat er bij komt kijken om dat te realiseren. 

WONINGSCHEIDENDE SPOUWMUREN 
We pikken de aansluitingen van de woningscheidende 
spouw op het dak en de gevel er uit. Bedenk dat in Neder
land van de 7 miljoen woningen 4 miljoen in een rijtje staan. 
Het belang van een woningscheidende spouw is evident. 
Bij rijtjeshuizen koppelt de spouw de ene woning los van 
de andere. Op zijn best zonder onderlinge verbinding, in de 
uitvoering dus van de zogenaamde ‘ankerloze spouw’.

Wanneer een rijtje huizen aan de buitenzijde goed ge
isoleerd wordt, dan moet de woningscheidende spouw 
goed afgedicht worden om luchtlekkage en condensatie 
te voorkomen. Om dit belang toe te lichten, bijgaand twee 
gekoppelde woningen met een woningscheidende spouw 
schematisch weergegeven. Het maakt daarbij niet uit of het 
woningen zijn met een plat dak of zoals hier geschetst met 
een hellend dak. 

	

Overdruk	a.g.v.	verwarming	
meer	druk	op	de	spouw		

Overdruk	a.g.v.	verwarming	
verspreidt	zich	over	de	schil	
pouw		

On-geïsoleerd			

geïsoleerd			
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Vervolgens wordt het nieuwe product in dezelfde spouw ge
plaatst. Het betreft 120 mm dikke gecomprimeerde wol over 
een breedte van 250 mm. Na het opheffen van de onderdruk 
door het lekprikken van de folie heeft de wol enige tijd nodig 
om zich ‘te zetten’. Deze zetting leidt tot een steeds betere 
vulling van de ruimte. In een eerste meting met overdruk aan 
de binnenzijde wordt klasse 3 bereikt. 

CONCLUSIE 
Afsluiting van de woningscheidende spouw onder het dak 
is van serieus belang voor de luchtdoorlaatbaarheid van de 
gehele bouwschil bij rijtjeshuizen en geschakelde wonin
gen. Nu gebeurt dat, met de huidige middelen en de beste 
bedoelingen, naar de maatstaven van het Bouwbesluit 2012 
aantoonbaar onvoldoende. 

Met meer aandacht en de nieuwste producten is de aan
sluiting goed tot stand te brengen. 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DE TESTEN 
Voor het bepalen van de luchtdoorlatendheid wordt al 
jaren gebruik gemaakt van de beproevingsmethode van 
de NENEN 1026. De laatste versie is die van 2016. Voor een 
gesloten opstelling wordt het te beproeven detail of element 
geplaatst, waarna de druk in de gesloten opstelling stapsge
wijs wordt opgevoerd. Omdat lucht wegstroomt, moet voor 
iedere stap steeds meer lucht worden aan of afgevoerd om 
die druk in stand te houden. De luchtvolumestroom wordt 
uitgevoerd volgens NENEN 2686 en vormt de grondslag voor 
de beoordeling. Tot slot worden de resultaten omgezet naar 
de gehele bouwschil en geclassificeerd volgens NENEN 
12207. Klasse 1 is de minste en klasse 4 de beste. 

Na beoordeling van de luchtdichting van de spouwmuren 
werd de 60 mm brede spouw over een breedte van 250 mm 
gevuld met 75 mm dikke in PEfolie gesealde glaswol, het 
standaardproduct. Met moeite werd luchtdichting klasse 
1 bereikt, waarna de test moest worden gestaakt door ver
vorming/wegblazen van de vulling. De luchtdruk kan niet in 
stand worden gehouden. 

Plaka Nederland - Storkstraat 25 - Postbus 81 - 2700 AB Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63  - F: +31 79 344 63 88 - E: info@plakagroup.nl 

PLAKAGROUP.NL

Een luchtdicht prefab casco met Plaka Airtight

Kijk op PLAKAGROUP.NL voor meer informatie

NIEUW
Eenvoudige en 
snelle montage

Na

Voor

Gevacumeerd

Geëxpandeerd

DS folie 
zorgt voor 

de afdichting van 
kanaalplaatvloeren

Waarom kiezen voor een Airtight? 

Plaka Airtight is een strook minerale wol, vacuüm 
verpakt in een dampremmende PE-folie. Airtight zorgt 
naast een volledig luchtdichte afsluiting tevens voor 
contactgeluidisolatie door de akoestische ontkoppeling 
tussen de prefab betonelementen.

Voordelen van Airtight
  Na montage wordt de Airtight ‘lek’ geprikt 
waarna deze expandeert en de gehele ruimte opvult

  Meervoudige werking; luchtdicht, contactgeluid-
isolerend en brandveilig

  Tot klasse 3 ’passief bouwen’ haalbaar
  Thermisch isolerend geen inwendige condensatie
  Gebruiksklaar geen afval

Bel en bestel 079 - 344 63 63 of vraag een GRATIS 
proefmonster aan op info@plakagroup.nl

Adv. Airtght.indd   1 25-09-17   12:41



Maak kennis met de D-Vise: een uniek gepatenteerd EN 795 klem-
ankerpunt voor valbeveiliging op platte daken.

Één met het dakbedekkingssysteem
Door een unieke aanbrengmethodiek via een onderhuids aan te 
brengen gepatenteerde knelstrip wordt het D-Vise klem-ankerpunt 
door inklemming van de toplaag (en eventueel ook van de onderlaag) 
als het ware één met het totale dakbedekkingssysteem. Deze unieke 
inklemming garandeert dat de vereiste polyester wapening(en) van 
de daklagen meedoen met het opvangen van een val van het dak. 
Daardoor voldoet het ankerpunt volgens opgave van de producent 
aan de norm EN 795.

Slechts eens in de vijf jaar keuren met IMDV Verzekering
De D-Vise is zo doordacht dat een IMDV verzekering van 5 jaar kan 
worden afgesloten door de gebouweigenaar en daarbij slechts eens 
per 5 jaar in plaats van eens per jaar hoeft te worden gekeurd. Als 
alles in orde is kan de verzekering na 5 jaar wederom 5 jaar verlengd 
worden. De gebouweigenaar kan de IMDV-verzekering op internet 
controleren.

Geen mechanische bevestiging, tal van voordelen
Dankzij het inventieve en zeer krachtige 2-zijdige inklemsysteem 
vindt er geen mechanische bevestiging aan de onderconstructie 
plaats. Daardoor is er geen kans op hinderlijke lekkages, geen 
doorboring van de damprem en geen geluidsoverlast bij montage. 
Doordat de isolatie slechts maximaal 1 cm wordt doorboord bij 
montage ontstaan er tevens geen koudebruggen. Ook is bij renovatie 
de D-Vise ankerpuntbody te demonteren en na overlagen opnieuw te 
monteren op de onderhuidse knelstrip. 

Zeker en vast
Het D-Vise klem-ankerpunt combineert veelzijdige montage-
mogelijkheden met een 5 jarige verzekeringsmogelijkheid voor een 
maximale veiligheid en zekerheid op alle fronten. Zeker en vast!

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken

Zeker en vast.

Bijzondere eigenschappen
 
• Volwaardig EN 795 valbeveiligingsankerpunt
• Klembevestiging aan de dakbedekking
• In ca. 20 minuten te plaatsen
• Herbruikbaar bij overlagen
• Geen kans op lekkage of koudebruggen
• Geen geluidsoverlast bij montage
• Zowel voor bitumen, POCB, PVC en TPO
• Extra gewapende voorgeperforeerde knelstrip-   
   inbrandstrook (95x95cm) separaat leverbaar
• Bij IMDV-verzekering slechts 1 x per 5 jaar      
  inspecteren

Stap voor stap verwerkingshandleiding 
Voor de verwerking van de D-Vise is een uitgebreide verwerkings-
handleiding beschikbaar. Hierin zijn alle stappen van het 
montageproces op zowel nieuwbouw als bestaande daken 
met polyester gewapende toplagen (bitumen, POCB, PVC en 
TPO) uitgebreid toegelicht aan de hand van een duidelijke 
omschrijving en heldere foto’s. Zo kunt u direct aan de slag!

Álles voor het dak. www.aabo.nl
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Op 8 november 2017 wordt in het NBC te Nieuwegein een symposium rond 

de resultaten met betrekking tot  de Sectorplannen BIKUDAK georganiseerd. 

De Sectorplannen zijn namelijk zodanig succesvol geweest dat er  wellicht 

lering uit getrokken kan worden.

Resultaten Sectorplannen BIKUDAK besproken tijdens symposium

SYMPOSIUM ‘BIKUDAK WERKT AAN DE TOEKOMST’

een app, waarmee het opleidingsniveau van de betreffende 
persoon in één oogopslag inzichtelijk wordt gemaakt. 

De integratie houdt in dat deze ‘skill cards’ met het 
 Dakpaspoort worden samengevoegd naar één syste matiek, 
waarbij niet alleen het opleidingsniveau wordt getoond, 
maar ook diverse andere informatie, zoals de RI&E. Het afge 
 lopen jaar is hard gewerkt aan het opbouwen van een 
digitale omgeving, waarbij vanzelfsprekend de privacyregels 
in acht zijn genomen. De DakSkillCard is in handen van het 
Sociaal Fonds BIKUDAK, dat betekent dat de informatie die in 
de database is verzameld niet toegankelijk is voor Tectum. 

De DakSkillCard zal eveneens als app en als een fysiek pasje 
beschikbaar komen en is bestemd voor zowel de dakdekkers 
in de branche, als de ondernemers en de zzp’ers (in totaal 
ongeveer 6000 gebruikers). 

TRANSITIEHUIS
Zoals eerder vermeld is B2 transities  een instrument dat tran
sities uitvoert via bij voorkeur  van ‘werk naar werk’trajecten. 
Het werk van een dakdekker is lichamelijk pittig en daarom is 
het van belang om dreigende arbeidsongeschiktheid tijdig 
te signaleren. Indien dit wordt gesignaleerd, kan (o.a. via 
omscholing) een passende andere werkplek worden gevon
den voor de betreffende persoon. Vaak zal dit overigens een 
werkplek buiten de branche zijn.

Batenburg: “B² transities  is bestemd voor de situaties waarin 
de werknemer en de werkgever aangeven dat het verstan dig 
is om over te stappen naar ander werk. Stel je een dakdekker 
voor die op zijn 52ste last heeft van zijn knieën, rug etc. Dan is  
het voor te stellen dat deze persoon in zijn huidige functie 
niet op een gezonde manier de pensioensleeftijd van 67 jaar  
zal halen. In samenspraak met alle betrokken partijen wordt 
dan bekeken wat de respectievelijke wensen en de moge
lijkheden zijn. Aan de hand van de beschikbare vacatures 
wordt vervolgens gezocht naar een werkplek die deze per
soon in staat stelt zijn werkende leven op een gezonde en 
gelukkige manier voort te zetten.”

De BIKUDAKbranche heeft hiertoe de samenwerking gezocht 
met de branche voor betonreparateurs. In B² transities zijn  
de werkgevers uit beide branches vertegenwoordigd, alsook 
de werknemers (via FNV en CNV). 

“Door de samenwerking tussen beide branches ontstaat 
synergie,” aldus Batenburg. De branche voor betonrepara
teurs kan leren van de diverse initiatieven die in de daken
branche zijn ontplooid. De dakenbranche kan op haar beurt 

weer leren van de activiteiten van de betonreparateurs. Denk 
bijvoorbeeld aan de systematiek die er is om kwaliteit echt te 
kunnen koppelen aan opleidingsniveau.”

Het congres wordt op 8 november 2017 vanaf 14.00 uur 
georganiseerd in het NBC te Nieuwegein. Het programma is 
op hoofdlijnen als volgt:

“ De toekomst van opleiden en BBL: de koninklijke route  
naar Dak(vak)manschap” 

• Presentaties resultaten Sectorplannen BIKUDAK;
• Aftrapspeeches paneldiscussie;
• Panel en zaaldiscussie ‘Het Lagerhuis 2.0’;
• Conclusies en afsluiting

Eén en ander zal worden besloten met een culinaire, 
 aangeklede borrel.

In het artikel ‘Tweede Sectorplan BIKUDAK van start gegaan’ 
in Roofs november 2016 vertelde projectleider Joep Jansen 
al dat de ambitieuze doelstellingen vrijwel allemaal zijn 
gehaald. Deze doelstellingen waren het stimuleren van de 
instroom en het tegengaan van de uitstroom. Er zijn daartoe 
diverse maatregelen genomen op het gebied van scholing, 
sociale innovatie en kwaliteit. Deze hebben ertoe geleid  
dat het aantal leerlingen dat bij Tectum een vakopleiding 
afrondt met zo’n 300 diploma’s per jaar (BBL 1, 2 of 3) weer 
op peil is. De uitstroom van gediplomeerden, die rond de 
40% lag, is teruggebracht naar 20%. 

Dit zijn klinkende cijfers waarmee de dakbedekkingsbranche 
zich gunstig onderscheidt van de andere bouwsectoren. 
Het symposium zal worden georganiseerd om dit succes 
uit te dragen en de ervaringen die tijdens de uivoering van 
de Sectorplannen zijn opgedaan, te delen. In een volgende 
editie van Roofs zal hier verslag van worden gedaan.

Sectorplan BIKUDAK 2 kent twee pijlers: vacaturevervulling via 
opleidingen (instroom in BBL) en vacaturevervulling via van 
werk naar werk trajecten (geconcretiseerd in Het Transitiehuis 
van B2 transities). Over deze twee onderwerpen sprak Roofs 
met KarelJan Batenburg. Batenburg is directeur van oplei
dingsinstituut Tectum, dat namens de sociale partners FNV, 
CNV en Vebidak de invoering van de DakSkillCard verzorgt 
en tevens directeur is van B² transities, dat het zogeheten 
Transitiehuis vormgeeft.

DAKPASPOORT WORDT DAKSKILLCARD
Eind 2014 is het Dakpaspoort als app geïntroduceerd.  
De introductie van de DakSkillCard betekent een aanpassing 
van de opzet. Het Dakpaspoort wordt geïntegreerd met  
de reeds bestaande Tectum Skill Card. Jaarlijks verzendt 
Tectum deze ‘skill cards’ naar de personen die een opleiding 
of cursus aan het opleidingsinstituut hebben afgerond.  
Deze ‘skill cards’ bestaan zowel uit een fysiek pasje als uit 
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Gewijzigde Arbowet:  
preventie staat centraal

gang hebben tot een bedrijfsarts. In de gewijzigde Arbowet 
is geregeld dat bedrijfsartsen een klachtenprocedure moe
ten hebben en verplicht zijn mee te werken aan een verzoek 
om een second opinion. 

Zoals gezegd staat preventie centraal in de nieuwe Arbowet. 
De bedrijfsarts moet dan ook de werkgever adviseren over 
het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en 
veilig werken van de werknemers. Ook adviseert de bedrijfs
arts bij ziekteverzuimbeleiding, in plaats van bijstand te ver
lenen. Hiermee wordt in de wet benadrukt dat het de werk
gever is, die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een 
stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moest al ten 
minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. 
De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan,  
en samen te werken met, de bedrijfsarts en andere arbo
dienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie 
van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met 
instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

BOETEBELEID
De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. Werkgevers 
en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de 
contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel 
van een aanvulling op het bestaande contract of door een 
nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten 
direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten. 
Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, 
 arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te  
leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het 
 basiscontract. ■

Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken.  
Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet voor, ook wel be
kend als de Arbowet. De Arbowet geldt voor alle werkgevers 
en werknemers in Nederland. Zowel werkgevers als werkne
mers hebben verplichtingen: samen moeten zij ervoor zor
gen dat er gezond en veilig wordt gewerkt. Door de nieuwe 
Arbowet verandert de rol van betrokkenen: de werkgever,  
de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. 
Maar ook de rol van een medezeggenschapsorgaan  
als een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegen
woordiging (PVT) wijzigt.

BASISCONTRACT
In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 
moeten beschikken over een zogenoemd basiscontract met  
een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Het basis 
 contract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbo
dienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten 
voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts.  
Het staat de werkgever daarnaast vrij om, in overleg met zijn 
werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te 
nemen: het basispluscontract. Met het basispluscontract kan 
de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. 

Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: 
werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de 
tijd om de contracten aan te passen. De gewijzigde beleids
regel is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die 
per 1 juli 2017 zijn afgesloten. Organisaties krijgen ook  
een boete als het basiscontract geen afspraken bevat over 
de verzuimbegeleiding.

BEDRIJFSARTS 
Een wijziging in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbowet is 
dat bedrijfsartsen nu ook beboet kunnen worden als zij hun 
verplichtingen, zoals in de Arbowet beschreven, niet nakomen. 
De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame 
inzetbaarheid van werkenden. Alle werkenden moeten toe

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Met de per 1 juli 2017 vernieuwde regels van de Arbowet en het Arbobesluit 

ziet Inspectie SZW scherper toe op naleving van de Arbowet. In deze  nieuwe 

Arbowet staat preventie nog meer centraal. Per 1 september 2017 is de   

Beleidsregel Boeteoplegging Arbowet aangepast.

Daksafe BV
Waardsedijk-Oost 12, 3417 XJ Montfoort, Nederland
T: 0031348 47 52 00
E: info@daksafe.nl

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

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

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

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

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

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout
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Brand veiligheid

SPECIAL BRANDVEILIGHEID
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In het kader van het project ‘Wecal Fire Stop Engineering’ voert  

Ingenieursbureau DWAT in opdracht van Wecal Isolatie Techniek bv  

de volledige engineering uit ten behoeve van de beoordeling op  

brandwerendheid van isolatiematerialen, toegepast in de totale dak 

constructies. Om de uiteindelijke brandwerendheid van de dakopbouw  

vast te stellen, zijn inmiddels meerdere brandtesten in samenwerking  

met o.a. Efectis afgerond.  In dit artikel zet Erik de Waard van het inge 

nieursbureau uiteen waar bij toepassing van isolatie op het gebied  

van brandveiligheid rekening mee dient te worden gehouden.

Brandveiligheid van isolatie 
waar moet men in de praktijk rekening mee houden?

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

essentiële kenmerken van brand: zuurstof, brandstof en tem
peratuur. Bij een meer moderne benadering zijn deze drie 
ook wel uit te breiden tot vijf, waarbij het aspect temperatuur 
opgedeeld wordt in katalysator, energie en mengverhouding.

Als we deze drie kenmerken loslaten op elk van de ge 
noemde brandveiligheidseisen, kan hieruit het volgende 
afgeleid worden:

Brandwerendheid:
De stabiliteit van de constructie (aangeduid met R en een 
classificatie in tijd) is van belang omdat deze ervoor zorgt 
dat een dakopbouw in stand blijft waardoor (tot bezwijken) 
de drie essentiële kenmerken constant blijven of zelfs af  
kunnen nemen. 

De vlamdoorslag van de constructie (aangeduid met E en 
een classificatie in tijd) is van belang omdat deze ervoor 

zorgt dat er zo lang mogelijk geen vlamverschijnselen het 
dak kunnen penetreren, zodat de vuurhaard niet in con
tact komt met o.a. zuurstof en niet overslaat naar andere 
 gebouwen (vlamoverslag).

De intensiteit van de opwarming van de constructie 
(aangeduid met I en een classificatie in tijd) is van belang 
omdat deze ervoor zorgt dat zo lang mogelijk het oppervlak 
van de dakopbouw aan de buitenzijde dusdanig laag blijft, 
dat geen zelfontbranding plaats heeft door o.a. te hoge 
 oppervlaktetemperatuur.

Vliegvuurbestendigheid:
Omdat voor Nederland gekozen is voor de Broof T1 systematiek, 
is er feitelijk rekening te houden met:

•  De mate van verbranding van het dakoppervlak  onder 
een specifieke hellingshoek, met name betrekking  hebbend 
op het kenmerk brandstof.

•  De mate van branddoorslag door het dakbedekkings
systeem naar de constructieve ondergrond, met daarbij 
het verschijnsel van doorvallende brandende delen,  
met name betrekking hebbend op het kenmerk brandstof 
en bijkomend zuurstof (op staaldaken).

•  De mate van brandend aflopen van het dakbedek
kingssysteem onder een specifieke hellingshoek (zelfdo
vend vermogen), met name betrekking hebbend  
op het kenmerk brandstof en zuurstof (mengverhouding/
katalysator/energie).

•  Het vermogen om energie vast te houden in het dak
bedekkingssysteem, met de mogelijkheid van het  
opnieuw ontstaan van een brand (nagloeien), met name 
betrekking hebbend op het kenmerk temperatuur, zuurstof 
en brandstof.

Bij een nieuwbouwproject dient voor brandveiligheid  
aansluiting gezocht te worden bij de eisen die vastgelegd 
zijn via het Bouwbesluit op het gebied van Brandwerendheid, 
Reactie bij brand en Vliegvuurbestendigheid.  
Tevens zijn er in het Bouwbesluit eisen vastgelegd voor 
 brandcompartimentering.
De moeilijkheid hierbij is dat de methodiek, vastgelegd in 
normen, naast verschillende klasseniveaus ook verschillende 
proefmethoden omvat. Het is vereist dat op productniveau 
eigenschappen vastgelegd worden op het CElabel en in de 
Declaration of Performances (DOPs). Deze zijn op hun beurt 
weer losgekoppeld te zien van de huidige KOMOattesten 
die voor flexibele dakbedekkingssystemen op platte en licht 
hellende daken worden afgegeven. Verder geldt dat ‘Brand
veiligheid’ onder de ‘Essentiële Eigenschappen’ van de 
EG Richtlijn Bouwproducten valt en daarmee een strenger 
beoordelingsregime kent dan andere eigenschappen. 

In een eerder artikel in Roofs werd al uitvoerig stilgestaan 
bij het aspect ‘Brandwerendheid’, in het kader van het door 
Wecal Fire Stop Engineering bedachte hybride daksysteem. 
In dit artikel tracht ik duidelijk te maken welke mogelijkheden 
er nog meer zijn om aan de brandveiligheidseisen te  
kunnen voldoen.

DRIE ESSENTIËLE KENMERKEN VAN BRAND
Wecal Fire Stop Engineering begint bij de basis, met de drie 

Erik de Waard, DWAT Stabiliteit (R).

Vlamdoorslag (E).

Opwarming (I).

Basisprincipes BRooft1 op smeltbare ondergrond.
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 l et op het gewicht van het totale pakket aan materiaal  
en de juiste combinatie van materialen in relatie tot 
 stijfheid en stabiliteit van de constructie;

  pas materialen toe met een laag rookgetal, die niet 
 brandend aflopen.

Betreffende renovatiewerken nog het volgende: technisch 
gezien zou het juist zijn het aspect renovatie inzake brand
veiligheid op eenzelfde manier te benaderen als voor 
thermische renovatie. De overheid heeft hierbij bepaald 
dat thermische renovatie dient plaats te hebben vóór een 
grootschalige renovatie, waarbij deze ingrijpende renovatie 
inhoudt dat meer dan 25 procent van de oppervlakte van 
de gebouwschil vernieuwd, veranderd of vergroot wordt. ■

Reactie bij brand:
Anders dan de aspecten Brandweerstand en Vliegvuurbe
stendigheid is hierbij geen sprake van één beproevingsme
thode, maar is een aantal beproevingsmethoden aange
geven die met bijbehorende eisen steeds een Brandklasse 
aangeven, van klasse F (=geen prestatie vastgelegd) tot A1 
(onbrandbaar). Bij de beoordeling van het brandgedrag in 
de klassen A t/m E vind je op een aantal niveaus ook nog 
de subklasse mate van brandend aflopen ‘d’ en de mate 
van rookontwikkeling ‘S’. 

In de basis geldt de Brandklasse voor het bouwmateriaal. 
 Inmiddels is in de markt ingeburgerd dat de Brandklasse 
vastgelegd wordt voor de eindtoestand waarin het bouw
materiaal wordt toegepast, de zogenaamde ‘end use’.  
Zo kan een bouwmateriaal met een lagere brandklasse (E) 
uiteindelijk in een ‘end use’ een hogere klasse (B) opleveren. 
Voor bijzondere situaties (zoals bijvoorbeeld toepassing  
in vluchtwegen) kunnen aanvullende eisen worden  
gesteld aan de mate van brandend aflopen en de mate  
van rookontwikkeling.

Bij het ontwerp van een dakopbouw, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de brandveiligheidseisen, kan als 
simpele benadering gesteld worden dat maatregelen 
 genomen worden die ervoor zorgen dat de dakopbouw 
bestand is tegen:

  de effecten van een brandhaard van binnenuit op onder
zijde dakopbouw en doorstraling naar andere gebouwen;

  de effecten van een vuurbelasting van buitenaf op de 
bovenzijde van de dakopbouw; 

  de effecten van branduitbreiding/brandvoortplanting door 
de dakopbouw.

Enkele maatregelen die gerealiseerd zouden kunnen worden:

  zorg voor een aan de onderzijde gesloten dakopbouw;
  zorg voor een zo klein mogelijke luchtverplaatsing (sluitlaag) 
en/of zo laag mogelijk zuurstofniveau in de dakopbouw 
(op staaldak: cannelurevulling);

  zorg voor toepassing van bouwmaterialen die ten min
ste brandvertragend gemodificeerd, dan wel zelfdovend 
 uitgevoerd zijn;

  zorg voor toepassing van onbrandbare materialen bij muur
aansluitingen en overgangen;

WECAL FIRE STOP ENGINEERING
TOT OP HEDEN WORDT WECAL FIRE STOP ENGINEERING MET NAME TOEGEPAST 
OP NIEUWBOUWPROJECTEN WAAR BESTEKSMATIG DE BETROKKEN BRANDVEI
LIGHEIDSEISEN REEDS VASTLIGGEN. HET LEVERINGSPAKKET BEHELST OP MAAT 
GEMAAKTE, ONBRANDBARE ISOLATIEPRODUCTEN, BRANDVERTRAGENDE DAMP
REMMERS, DAKBEDEKKING EN SPECIFIEKE BEVESTIGINGSSYSTEMEN. DIT GEEFT DE 
MOGELIJKHEID TOT BEOORDELEN VAN DE BESTEKSMATIG AANGELEVERDE DAK
OPBOUW EN DE EVENTUELE ALTERNATIEVEN HIEROP. OVERIGENS WORDT STEEDS 
GEBRUIK GEMAAKT VAN DE BRANDINFORMATIE ZOALS DIE DOOR DE BETROKKEN 
PRODUCENTEN WORDT VERSTREKT. DIT LAATSTE MAAKT HET EVENEENS MOGELIJK 
IN TE SPELEN OP NIETEUROPESE BRANDVEILIGHEIDSEISEN DIE PROJECTMATIG 
 GEVRAAGD KUNNEN WORDEN, ZOALS BIJVOORBEELD FM (FACTORY MUTUAL).

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

WECAL HYBRIDE DAK
Engineering voor industriedaken met verhoogde brandwerendheid

Totaalpakket voor de dakdekker

Wecal: Compleet en objectief in isolatie & dakbedekkingsmaterialen

wecalhybridedak230x300mm.indd   1 24-04-17   14:04
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Het is financieel verleidelijk om een discussie te voeren of de luchtdichting  

op woningniveau of op blokniveau bepaald mag worden. De bronvraag  

is echter: ‘Mag een woningscheidende wand luchtopen zijn en blijven?’  

Dit vraagstuk is nu weer actueel bij renovaties met een energieprestatie

garantie. Maar hoe zit het met de ventilatie, geur en geluidsoverlast en niet  

te vergeten de brandveiligheid?

Luchtdichting op woningniveau of blokniveau?

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

paraffine (kaarsvet). Uit ervaring weten zij dat naastgelegen 
bewoners vooraf ingelicht moeten worden om een schrik
reactie te voorkomen wanneer er ineens rook door de muur 
hun woning binnen komt. 

Bij een grondige renovatie worden er doorgaans grote 
 verbeteringen gedaan op het gebied van luchtdichting en 
isolatie van de schil. Bij nieuwbouw worden hieraan eisen 
gesteld die bovendien continue aangescherpt worden.  
Het is van belang om te beseffen dat hierdoor de balans  
van het gebouw aan het veranderen is.

Om de relevantie ervan te kunnen bepalen, is het natuurlijk 
eerst van belang om na te gaan hoe groot die luchtlekken 
zijn. Over welke volumes het gaat. Immers: meten is weten, 
gissen is missen en gokken is dokken. Degene die besluit  
dit niet vooraf te onderzoeken, neemt bewust risico’s voor  
de eindgebruikers. 

ENERGIEVERLIES
Luchtverliezen door de woningscheidende muren kunnen 
in berekeningen minder relevant worden gemaakt door te 
rekenen op blokniveau. Deze zogenaamde ‘interne luchtlek
kages’ kunnen daarin namelijk worden weggestreept zonder 
dat het gebrek wordt opgelost. Maar wat als aan de andere 
kant van de muur de ramen altijd open blijven of de ver
warming niet, of een stuk lager wordt aangezet? Krijgen alle 
bewoners dan de schuld als de beloofde energieprestatie 
niet wordt gehaald? Of als het niet warm genoeg wordt?

VENTILATIE, GEUR EN GELUID
Bij een luchtopen woningscheidende muur bestaat het 
gevaar dat het ventilatiesysteem niet correct functioneert. 
De benodigde verse lucht kan dan immers niet meer in 
voldoende mate van buiten komen, maar wel bij de buren 
vandaan. En dan in het kader van geuroverlast maar hopen 
dat de buren niet roken en geen spruitjes eten…

Het geluid van buiten zal bij een goed geïsoleerde luchtdich
te woning veel minder gaan opvallen, waardoor geluid door 
een luchtopen woningscheidende muur als veel storender 
kan worden ervaren dan voorheen.  

BRANDVEILIGHEID
Ook de brandveiligheid is in het gedrang bij een luchtopen 
woningscheidende wand. Brand heeft brandstof en zuurstof 
nodig om zich te kunnen verspreiden.  Als bij brand de hete, 
stinkende rook en roet via de luchtlekken de woningschei
dende wand gaan passeren, zal na enige tijd de brand 
hierdoor overslaan naar de buren. De gevolgschade groeit. 

Dit laatste heeft een woningbouwcorporatie in NoordHolland  
(bij ons in de buurt) laatst ook weer ervaren. Resultaat: 
hevige roetschade bij vijf woningen verderop als gevolg van 
een keukenbrandje. De ontstane rookschade en roetschade 
met de sterke geur lieten zich moeizaam reinigen door de 
specialisten.

In Overijssel was het ook raak: het huis vol rook door de muur 
heen. De brandweer rukte uit vanwege rookontwikkeling in 
een woning. Uiteindelijk bleek het met de brand wel mee te 
vallen: er was vooral veel rookontwikkeling. En die rook kwam 
uit het huis van de buren. Daar was de kachel flink opge
stookt, het afvoerkanaal kon dat niet verwerken, waardoor de 
rook de huiskamer van de buren in kwam.

Wij zien regelmatig dat de ‘bouwprofessional’ geen of onvol
doende aandacht heeft voor luchtlekken in woningschei
dende wanden. Ook niet als die luchtlekken zo talrijk zijn, 
zoals het bij met name renovatieprojecten een algemeen 
bekend gegeven is. Uitspraken van ‘het kost geld’ en ‘dat is 

lastig’ zijn slechts de ‘argumenten’ van de professional, en 
niet van de bewoner. De interpretatie bij (energiezuinige) 
renovaties om de luchtdichting te bepalen op blokniveau  
in plaats van op woningniveau is er ook zo eentje..

Het is in het belang van de bewoners om wel na te gaan  
of de woningscheidende wand voldoende luchtdicht is 
en hoe dat in voorkomende gevallen kan gaan worden 
gerealiseerd. De primaire functie van een gebouw is toch om 
de mens te beschermen?! Laten we met elkaar de discus
sie aangaan. Niet of, maar wel hóe de luchtdichting van 
de  woningscheidende wand gerealiseerd gaat worden. 
 Renoveren en bouwen in het belang van de eindgebruiker, 
en niet uitsluitend vanuit de eigen economische motieven. ■

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

En dan in het kader van geuroverlast maar hopen dat de buren  

niet roken en geen spruitjes eten...

Bij bestaande aangrenzende woningen zijn onderling 
doorgaans veel doorlopende luchtverbindingen. Dit is niet 
verwonderlijk als je ziet hoe de balken van de vloeren achter 
de plafondafwerking (niet) zijn ingemetseld in de jaren ‘60 
en ‘70. Maar ook heden ten dage, met betonvloeren, komen 
dikwijls luchtopen verbindingen voor via de kim, de kanalen 
van kanaalplaatvloeren, etc.

Onze meetinspecteurs komen dergelijke luchtlekken veel 
vuldig tegen. Door middel van een genormaliseerde 
luchtdoorlatendheidstest met lekdetectie maken zij deze 
lucht lekkages feilloos zichtbaar door gebruik te maken van Rook bij de buren tijdens een luchtdoorlatendheidstest met lekdetectie.

Roetschade na een keukenbrand in de naastgelegen woning.

Tijdens een luchtdoorlatendheid test met lekdetectie is zichtbaar dat 

de rook door de woningscheidende muur trekt ter plaatse van de 

kapaansluiting en twee woningen verder komt



EEN VLAMMEND  
BETOOG
VOOR STEENWOL

> 1000 °Crockwool.nl

Vertrouw al bij de planning op de goede brandwerende eigenschappen van ROCKWOOL steenwol. 
Kies voor de zekerheid die onze onbrandbare isolatiematerialen u bieden: Euro-brandklasse A1, 
smeltpunt > 1000 °C. Stel uzelf gerust met het gevoel dat u in geval van brand alles hebt gedaan 
om personen en materiële zaken te beschermen. 

Minimaal 1000 °C, een verantwoorde keuze!

74822-RW-Brandveiligheid-NL-Roofs NL-ADV1_230x300mm.indd   1 26-09-17   09:34

Heeft u ook een project voor de rubriek
Dak van het Jaar 2017?

Neem dan contact op met Edwin Fagel via 0725470309 of edwin@lumail.nl
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GRoofsHET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen  
over de ontwikkelingen en technieken op het vakgebied daken.  

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.
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Met enige regelmaat komt in het nieuws dat 

een dakbrand is ontstaan. Hoewel die lang 

niet altijd ontstaan als gevolg van dakdekkers

werkzaamheden, is dat vaak wel de perceptie. 

In dit artikel de aandachtspunten nog eens 

op een rijtje.

Brandveilig dakdekken met open vuur
SPECIAL BRANDVEILIGHEID

ARBOCATALOGUS PLATTE DAKEN
In de Arbocatalogus Platte daken staan afspra
ken en aanbevelingen voor het organiseren van 
brandveilig werken op daken. De NEN 6050 is 
hierop een nuttige aanvulling. Afhankelijk van de 
aard van het werk en de aanwezigheid van ther
mische bronnen of branders kan brand ontstaan. 
Onjuist of onbewust handelen in combinatie met 
brandbare materialen kan leiden tot verbranding. 
De minimale eisen en voorschriften met betrek
king tot brandveilig werken op daken zijn vast
gelegd in de Arbocatalogus Platte daken.  
Sinds 2009 kan de NEN 6050 hierbij worden  
gezien als een praktijkrichtlijn voor uitvoering 
van details. Op de website van SBD is de toolbox 
‘Brandveilig werken’ beschikbaar.

Hieronder puntsgewijs de aandachtspunten:

Onderconstructie: 
Op kiergevoelige, houten, houtachtige en geprofileerd stalen 
onderconstructies dient men de (bitumineuze) damprem
mende laag of sluitlaag, inclusief alle aansluitingen, zonder 
het gebruik van open vuur aan te brengen. De aansluiting 
van de dampremmende laag bij dakranden, dakopstanden, 
dakdoorbrekingen en gevels moeten brandveilig worden 
ontworpen en uitgevoerd.

Randaansluitingen:
De randaansluiting bij opstanden en randen dienen te 
 worden uitgevoerd volgens navolgend principe: 

•  De bitumen laag aanbrengen tot in de kim van de 
 dakrand of dakopstand; 

•  Een zelfklevende bitumen randstrook aanbrengen van  
ca 50 mm boven het niveau van de aan te brengen 
thermische isolatie tot minimaal 100 mm op de damp
remmende laag of sluitlaag.

Gevelaansluitingen en overstekende bouwdelen:
Bij gevelaansluitingen mag over een breedte van 750 mm 
niet met open vuur worden gewerkt. 
Indien de afstand van een overstekend bouwdeel tot de  bo 
venzijde van het dak kleiner is dan 2000 mm mogen in een 

horizontale zone van 750 mm, 
 gemeten vanaf dit punt, geen werk
zaamheden worden uitgevoerd  
met gebruik van open vuur.

Dakranden en dakdoorvoeren:
Bij dakranden en dakdoorvoeren 
moet de onderconstructie worden 
afgeschermd, opdat er geen open 
vuur bij brand bare materialen,  
dan wel via naden en kieren in de 
constructie kan komen.

Bij gootconstructies onder hellende daken en bij dakkapellen 
gelden overigens de bij gevelaansluitingen en dakranden 
genoemde uitgangspunten, omdat het resterende dak
oppervlakte dermate gering is dat op deze dakdelen niet 
met open vuur mag worden gewerkt.

ALTERNATIEVEN
Het is mogelijk met een föhn materiaal in brand te steken. 
Toch zijn er in de praktijk nauwelijks brandschades als gevolg 
van het werken met een föhn. Dit vanwege de gecontro
leerde en geconcentreerde warmtestroom. De grens ligt bij 
temperaturen van 300° C tot 350° C.

Een ander alternatief voor het werken met open vuur is het 
werken met zelfklevende materialen. Kies bij voorkeur voor 
oplossingsvrije kleefmiddelen. Bij onderhoud en bestaande 
bouw is van belang dat wordt voorgesmeerd met een primer. 
Bij nieuwbouw wordt een speciale eerste laag aange
bracht. Meestal bestaan kleefstoffen uit twee componenten: 
 poly urethaan en bitumen. Deze materialen worden op het 
dak vaak vermengd en moeten binnen 10 minuten verwerkt 
worden omdat de lijm in korte tijd is uitgehard.

DROOGBRANDEN
Tenslotte: het drogen met een brander kan ook gevaarlijk zijn, 
vooral bij de gevelaansluiting, dakranden, dakdoorbrekingen 
(details) en opstanden. Er wordt immers vaak stevig ‘gas’ ge
geven, zodat de vlam zich over een flink oppervlak uitspreidt. 
De vlam kan bij de details gemakkelijk weglekken in een kier, 
spleet of (gevel)spouw. Ook hiervoor zijn veiligere alterna
tieven met hete lucht beschikbaar.

Indien men volgens de richtlijnen werkt, is de kans op het 
ontstaan van een dakbrand als gevolg van dakdekkers
werkzaamheden tot een minimum beperkt. Deze manier  
van werken vraagt wel om scholing en inzet van de mede
werkers. Aandacht voor arbovriendelijk materiaal en gereed
schap is onontbeerlijk. ■

De traditionele manier van het aanbrengen van een (bitumineuze) 
dakbedekking is met behulp van een brander. Dit is open vuur en dat 
houdt vanzelfsprekend het risico in dat materialen in brand kunnen 
worden gestoken. Met name in de randzones en bij opgaand werk en 
detailleringen moet extra voorzichtigheid in acht worden genomen.  
Het is verplicht om bij dakdekkerswerkzaamheden standaard twee  
ABC brandblussers van minimaal 12 kg paraat te hebben. Het kan 
voorkomen dat een opdrachtgever het aanstellen van een brand
wacht eist. Deze taak mag niet worden gecombineerd met reguliere 
dakdekkerswerkzaamheden. 

OORZAKEN DAKBRANDEN
Wat de meest voorkomende oorzaak van dakbranden is, hangt af  
van degene aan wie je het vraagt. Zo’n 75% van het totaal aantal 
dakbranden waar een dakdekker bij is betrokken, ontstaat door het 
gebruik van open vuur bij opgaand gevelwerk en randen. 8% is een  
gevolg van oververhitting van de bitumenketel en 17% heeft een 
 andere oorzaak (dakvlak, droogbranden, gaslek slangen). Veruit de 
meeste dakbranden bij dakdekkerswerkzaamheden ontstaan bij 
 renovatie en onderhoudswerken (80%). 

Vraag je het de verzekeraars, dan is de meest voorkomende oorzaak 
het werken met branders aan details en een gebrek aan (na)controle 
na het beëindigen van de werkzaamheden. Kort samengevat is dus de 
dakbrand vaak te wijten aan het onzorgvuldig werken en onvoldoende 
ervaring bij het uitvoeren van dakwerk, reparaties en onderhoud. De ver
zekeraar houdt ook niet van toepassing van brandbaar isolatiemateriaal.

Vraag je het de dakdekkers, dan ligt het probleem veelal in de fouten 
in het ontwerp/bestek. Het probleem is dus doorgaans een gebrek aan 
kennis bij ontwerpers (bij nieuwbouw); bij renovatie worden brand
gevaarlijke situaties niet goed ingeschat. Ook het veelvuldig gebruik 
van prefab elementen (naden) levert een risico op.

Ad Verhoeven, SBD

Dit komen de preventiemedewerkers van SBD regelmatig 

tegen: brandblussers van 6 kg, waar de Brancheafspraak 

is: minimaal 12 kg.

Een opdrachtgever kan aanvullende eisen stellen, zoals in dit geval 

(als gevolg van een wijziging in het toegepaste isolatiemateriaal)  

een brandblusser van 50 kg.
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Op 19 oktober organiseren Conduct, Solar Edge, Omega en Solarclarity 

in samenwerking met branchevereniging Holland Solar een training over 

 brandveiligheid. De trainingsmiddag vindt plaats bij Solarclarity in Weesp.

Brandveiligheid 
van zonnepanelen

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

PROGRAMMA TRAINING BRANDVEILIGHEID 
19 oktober 2017
13:00-17:00 uur

Welkom 
Door Peter Desmet, Solarclarity en  
Ernst van Tongeren, Holland Solar
 
Voorschriften en normen door Remco Mol, Omega
• Hoe brandveilig zijn PVinstallaties op dit moment?
• Bouwbesluit/NEN 1010/NEN 8012/NEN 3140
• Belang opleveren en inspecteren
• Trend/verwachting in ontwikkeling in brandveiligheid
• Risico verzekeraars en opdrachtgevers
 
SolarEdge in de praktijk door Frank Bakker, SolarEdge
• SafeDC functies
• Fire Fighter Gateway (FFG)
• Stukje normeringen.
• Vlamboogdetectie
 
Essentiele beveiliging door Pieter Kremer, Conduct 
• Bliksem en overspanningsbeveiliging
• Beschermende vereffening versus aarding
• PV boxen/ ACDC
• RoofSupport

Afsluiting 
Met hapje en drankje en mogelijkheid tot netwerken

Aanmelden
hollandsolar@hollandsolar.nl  
(ovv Trainingsmiddag Brandveiligheid, naam en organisatie)

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Helaas werden we in de afgelopen periode een paar keer 
opgeschrikt door nieuws over brand in combinatie met 
 zonnepanelen. Dat moet natuurlijk voorkomen worden.  
Door de juiste installatie van panelen en gedegen kennis 
over de elektrische aansluitingen wordt voorkomen dat dit 
gebeurt. Met de organisatie van de trainingsmiddag over 
brandveiligheid bij zonnepaneelinstallaties willen de samen
werkende organisaties er graag voor zorgen dat dit soort 
calamiteiten niet meer plaatsvindt.

Aan bod komt het juist aansluiten van bekabeling, wat de 
regelgeving daarover zegt, wanneer en welke overspan
ningsbeveiliging toe te passen, over vlamboogbeveiliging 
in omvormers , etc. Installateurs van zonPV kunnen zich bij 
Holland Solar aanmelden voor deze gratis training, 

WWW.SOLAREDGE.NLWWW.CONDUCT.NL

WWW.HOLLANDSOLAR.NLWWW.SOLARCLARITY.NL
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Lichtgewicht brandblussers

De fabrikant vestigt er de 
aandacht op dat de blussers 
niet corroderen, zowel van 
binnen als van buiten, en ook volledig 
recyclebaar zijn. Bij de keuze tussen  
een 6 kg poederblusser en een spray
schuimblusser ligt in de meeste gevallen  
de keuze voor een sprayblusser voor de hand. Met een 
sprayblusser is het vuur doorgaans snel onder controle  
en is er vaak ook geen gevolgschade. Poeder gaat vaak 
overal inzitten en het vervangen van een poederblusser  
is duurder dan een sprayblusser. Met 10 jaar volledige  
garantie wordt de kwaliteit nog eens extra benadrukt.

Zoals gezegd blijft het bij de hand houden van de  
grote blusser (minimaal 12 kg) een verplichting volgens  
de Brancheafspraak. ■

Door het gebruik van een brander of föhn in combinatie met 
brandbare materialen, of na het aanbrengen van (licht) 
ontvlambare producten, is er een risico op brand. Daarom is 
brandpreventie verplicht bij werkzaamheden met open vuur 
of hete lucht. De Arbocatalogus Platte daken bepaalt dat 
minimaal twee blussers van 12 kg per werkplek aanwezig 
moeten zijn. De brandblussers moeten gekeurd en verzegeld 
zijn en ze moeten worden geplaatst op een goed zichtbare, 
goed bereikbare plaats, zo dicht mogelijk bij de werkplek. 

INNOVATIES
Neyfik introduceert aanvullend een assortiment lichtgewicht 
blussers. De Sprayblusser Professional Outdoor is ontwikkeld 
voor professionele toepassing. De blusser combineert  een 
licht gewicht met het vermogen diverse typen brand te blus
sen. De substantie blust vaste stoffen en vloeistoffen en zelfs 
elektra tot 1000 Volt. Het is tevens vorstbestendig tot 15° C.  
Als men de blusser altijd bij de hand heeft, kan snel worden 
gereageerd op een eventuele calamiteit en wordt grote 
 (gevolg)schade voorkomen. Eventueel kan deze blusser  
zelfs in een holster aan het dijbeen worden gedragen. 
 Daarnaast dient men vanzelfsprekend de blussers van mini
maal 12 kg bij de hand te houden.

De Sprayblusser voldoet aan de eisen die gesteld worden  
in de NEN 2559 en daarmee ook aan de bepalingen in  
het Bouwbesluit. De fabrikant stelt dat de blusser de eerste 
jaar vijf jaar van het gebruik onderhouds en keuringsvrij is. 
De blusser is aan de achterzijde van het etiket voorzien van 
een controleschema, zodat de verantwoordelijke BHV’er  
zelf kan controleren of de blusser nog voldoet. 

COMPOSIETBLUSSER VOOR INSTALLATIEWERKZAAM-
HEDEN
Ook voert men voor de installateur de Composiet Poeder  
en Schuimblussers van 2,6 of 9 kg.  Zowel de poederblusser 
als de schuimblusser uit het assortiment zijn geschikt voor 
het blussen van de diverse typen brand, die op het dak 
kunnen ontstaan. Bij houten ondergronden kan het preven
tief inspuiten met schuim een optie zijn. Beide blussers zijn 
bestand tegen UV en vorst. 

SPECIAL BRANDVEILIGHEID

De Nederlandse producent van brandblussers Neyfik levert compacte 

 brandblussers voor de meest uiteenlopende situaties. Voor toepassing in de 

dakenbranche heeft het bedrijf een lichtgewicht blusser in het assortiment, 

waarmee direct kan worden gereageerd op een beginnende brand.

Sprayblusser 
Professional Outdoor

MPA
Dresden

A
Made in Holland / EU

 Compacte schuimblusser (spray)
 Blust: vaste stoff en, vloeistoff en, (frituur) olie en vetten
 Veilig en milieuvriendelijk
 Vorstbestendig tot -15°C
 Nagenoeg geen gevolgschade
 5 jaar keuringsvrij en onderhoudsvrij
 Conform bouwbesluit en NEN2559
 Controle schema op (achterzijde) etiket

B

Sprayblusser 
Professional Indoor

MPA
Dresden

Made in Holland / EU

 Compacte schuimblusser (spray)
 Blust: vaste stoff en, vloeistoff en, (frituur) olie en vetten
 Geschikt voor elektra tot 1000V
 Veilig en milieuvriendelijk
 Nagenoeg geen gevolgschade
 5 jaar keuringsvrij en onderhoudsvrij
 Conform bouwbesluit en NEN2559
 Controle schema op (achterzijde) etiket

A B F

SPRAYBLUSSERS
NEYFIK FOR LIFE!

 +31 (0)85 27 30 222
 info@neyfi k.nl

Mercurius 16 
8448 GX Heerenveen (NL)

EN3-7

CONTROLESCHEMA                                              
 NEN 2559

Nr. Datum plaatsing

Jaar Controle datum Controleur

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Voor controle instructies en checklist zie: www.neyfi k.com/checklist.

5 jaar volledige garantie met origineel zegel.

CONTROLESCHEMA                                              
 NEN 2559

Nr. Datum plaatsing

Jaar Controle datum Controleur

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Voor controle instructies en checklist zie: www.neyfi k.com/checklist.

5 jaar volledige garantie met origineel zegel.

 Toepassing: voertuigen, mobiele (kantoor)- units, 
 buitenlocaties, cabines, werkplaatsen, motoren    
 scheepvaart en transportmiddelen

 Toepassing: kantoor, werkplaats, horeca, zorginstelling en   
 cleanroom

EN3-7
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NIEUWSLIJN SPECIAL BRANDVEILIGHEIDNIEUWSLIJN SPECIAL BRANDVEILIGHEID

TRANSFORMATIE VAN DE NEUDEFLAT TE UTRECHT 
TIJDENS DE BBN STUDIEDAG 2017
Tijdens de BBN Studiedag 2017 ‘Brandveilig transformeren’ 
zullen Jeroen Bestman van A3 Architecten en  
Pim van der Vliet vertellen over hoe zij bij de transfor 
matie van de Neudeflat in Utrecht naar wonen, om zijn 
gegaan met het verwezenlijken van een gebouw dat 
veilig is voor de bewoners. Zo wordt ingegaan op de 
vluchtwegen, de constructie en de puzzel die dit oplevert 
in combinatie met wensen als zoveel mogelijk woonop
pervlak en een passende uitstraling voor het gebouw.  
Dit jaar vindt de BBN Studiedag plaats op donderdag  
23 november 2017 van 9.00 – 17.00 uur in het gebouw 
van de Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein.

HOUTEN SPANTEN IN LIGBOXSTAL BETER BESTAND TEGEN BRAND
Volgens het Bouwbesluit moeten stalconstructiematerialen aan de bin
nenzijde van de ruimte voldoen aan Brandklasse B en Rookklasse s2. 
Staal voldoet daar direct aan, hout niet. Hout werd in het Bouwbesluit 
uitgesloten. De Groot Vroomshoop toonde in 2016 met onderzoek  
van DLV Advies aan dat, op basis van Artikel 1.3 Gelijkwaardigheids
bepaling, het gebruik van hout wel kan. Met die bepaling biedt het 
Bouwbesluit de ruimte om met een gelijkwaardige toepassing te 
komen, zolang deze voldoet aan de gestelde prestatieeisen.  
Het onderzoek naar het brandscenario van hout maakte duidelijk dat 
toepassing van houten spanten en gordingen geen negatief effect 
heeft op de brandveiligheid van stallen. Sterker nog, bij hout ontstaat 
onder invloed van hoge temperaturen aan het oppervlak een isole
rende, beschermende koollaag. De gehele constructie blijft daardoor 
veel langer intact dan een stalen constructie, waarmee dieren in  
geval van brand meer vluchttijd hebben. 

NEN PUBLICEERT NEDERLANDSE VERTALING VAN  
NENENIEC 6007910 DEEL 1 EN 2
De vertaling van de Europese norm IEC 6007910 deel 1 en 2 
geeft richtlijnen voor het indelen van gevaarlijke gebieden in 
zones met gasontploffingsgevaar. Samen met de Nederlandse 
Praktijkrichtlijn NPR 7910 kunnen met deze twee delen de vorm 
en omvang van de gevarenzones worden bepaald.

BRANDVEILIGHEID VOOR PV
Op 19 oktober organiseren Conduct, Solarclarity, SolarEdge en Omega  
in samenwerking met branchevereniging Holland Solar een trainings
middag over brandveiligheid voor PV. Aan bod komt o.a. het juist aansluiten 
van bekabeling, de eisen vanuit wet– en regelgeving, wanneer en welke 
overspanningsbeveiliging toe te passen en over vlamboogbeveiliging  
in omvormers.
Vanuit de markt is zeer enthousiast gereageerd op deze trainingsmiddag, 
waardoor deze inmiddels al is volgeboekt. Uiteraard volgt er binnenkort  
een nieuwe datum, waarop de training wordt herhaald. Aanmelden hier
voor is mogelijk via de website van Holland Solar of Solarclarity. Mochten  
er verder nog vragen zijn met betrekking tot deze trainingsmiddag,  
kan er uiteraard contact opgenomen worden met de respectievelijke 
 partijen. Conduct meldt tevens aanwezig te zijn op de Vakbeurs Energie in 
Den Bosch op de gezamenlijke stand met Helukabel (stand 05.D057).

NIEMAN HEEFT UPD ERKENNINGSCERTIFICAAT
Afgelopen zomer heeft het CIBV (Certificatie Instelling voor 
 Beveiliging en Veiligheid) verklaard dat de Nieman Groep 
 officieel UPD Opsteller is.
Te vaak komt het voor dat een installatie niet wordt geaccep
teerd omdat de brandbeveiliging op onjuiste uitgangspunten  
is gebaseerd. Deze wisselende kwaliteit van uitgangspunten
documenten vormde de aanleiding tot de Regeling.   
Opdrachtgever, eisende partij en installateur hebben immers 
behoefte aan een hoge kwaliteit van het uitgangspuntendocu
ment. Want daarmee wordt hun brandveiligheid gespecificeerd.

Ten eerste worden fouten voorkomen door de eis in de  
Regeling van interne controle (‘vierogenprincipe’).  
Daarnaast zorgt de steekproefcontrole door CIBV samen  
met een effectief sanctiebeleid dat  de lat op het juiste 
 niveau wordt gelegd. U kunt bij Nieman terecht voor het   
opstellen van Uitgangspuntendocumenten (UPD) voor  
de volgende vakgebieden:

• Brandmeldinstallaties
• Ontruimingsalarminstallaties
• Rookbeheersingsinstallaties
• RWA en overdrukinstallaties
• Blussystemen
• Sprinklerinstallaties
• Watermistinstallaties

Uitreiking UPD certificaat vlnr Harrit Broos (CIBV) Wouter van de Kamp en 

 Theo Holterman (Nieman Raadgevende Ingenieurs)

DRIE KANSHEBBERS IFVVVBASCRIPTIEPRIJS 2017
Tijdens de expertclass FSENext Generation, afgelopen donder 
dag 14 september bij de TU Eindhoven zijn de nominaties voor  
de  IFVVVBAscriptieprijs 2017 bekendgemaakt. De scriptieprijs  
is een initiatief van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en de  
VVBA (Vereniging van Brandveiligheid Adviseurs). De winnaar  
wordt 9 november aanstaande bekendgemaakt op het congres  
Fire Safety & Science in Arnhem.

De IFVVVBAscriptieprijs wordt jaarlijks toegekend aan de meest 
 innovatieve, spraakmakende of relevante bachelor of masterscriptie 
op het gebied van brandveiligheid, uitgevoerd aan een onderwijsinstelling in het NederlandsVlaamse taalgebied.  
Dit jaar zijn zestien scripties ingestuurd. Uit de inzendingen heeft de VVBAscriptiecommissie – David den Boer (Peutz), 
Danny Ruytenbeek (Nieman Raadgevende Ingenieurs) en Erik Janse (BVEJ) – drie scripties genomineerd:

• Sami Takieddin – Universiteit Gent: A Numerical Investigation of Spray-Plume Interactions
•  Paul Hoondert – Technische Universiteit Delft: State of the art fire safety concept for evacuation  

of different types of vulnerable patients in Dutch hospitals
• Cindy Veerman – Saxion Hogeschool: Rookgasexplosies

Bekendmaking van de nominaties vond plaats tijdens de expertclass FSENext Generation. Bij de opening van deze 
 expertclass maakte Patries RobijnMeijers (DGMR/VVBA) de veertig deelnemers enthousiast voor Fire Safety Engineering. 
Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde bij het IFV, benadrukte de verbinding tussen praktijk, bedrijfsleven en opleiding  
in zijn presentatie Research in Fire Safety: FSE to understand Fire. Ruud van Herpen, Fellow FSE aan de TU Eindhoven,  
ging dieper in op faalkansen van brandwerende scheidingen bij Fire Safety Engineering.

TIENDE UPDATE IN BRANDBESTRIJDING EN  
FIRE SAFETY ENGINEERING
Woensdag 8 en donderdag 9 november a.s. viert 
het Nationaal Congres Fire Safety & Science haar 
10e editie in successie. Het congres vindt plaats op 
de locatie van congresorganisator IFV in Arnhem. 
Samen met Stichting Fellow FSE zet IFV het jubileum 
luister bij met een tweedaags programma rond de 
laatste ontwikkelingen, trends en activiteiten op het 
terrein van Fire Safety Engineering (FSE) en brand
bestrijding. De plenaire lezingen en de deelsessies 
met workshops leggen de verbinding tussen brand
preventie en brandrepressie en koppelen weten
schap met praktijk.



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

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

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

ZinCo Benelux b.v.  -  Postbus 9092  -  1006 AB Amsterdam  -  Tel. +31 (0)20 667 48 52  -  daktuin@zinco.nl  -  www.zinco.nl
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Nieuw assortiment IsoBouw- 
dakelementen voor sporenkappen

Uit overwegingen van energiezuinigheid worden gebouwen 
steeds beter geïsoleerd. Dat is de reden dat luchtdicht bou
wen aan belang wint, want een luchtlek doet afbreuk  
aan de isolatiewaarde van de gebouwschil en kan verve
lende consequenties hebben voor de energiezuinigheid  
van de constructie en het binnenklimaat.

Fabrikant van EPS isolatieproducten IsoBouw komt tegemoet 
aan de vraag van de markt met de introductie van een 
nieuw assortiment SlimFix Spoor dakelementen, waarmee 
 Rcwaarden van respectievelijk  5.5, 6.0 en 7.0 worden 
gehaald. Het betreft dakelementen voor toepassing op 
sporenkapconstructies van hellende daken van woningen 
en utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 2. De dakelementen 
kunnen worden afgewerkt met pannen of andere schub

PRODUCTNIEUWS

De vraag naar hogere Rcwaarden neemt toe. IsoBouw introduceert  

daarom een uitbreiding op het assortiment SlimFix Spoor dakelementen. 

 Tevens wordt het SlimFix Spoor profiel geïntroduceerd.

vormige bedekkingen. SlimFix Spoor is toepasbaar bij  
een sporenafstand van maximaal 650 mm h.o.h. en bij  
een  hellingshoek van het dak van meer dan 20°. De dak
platen zorgen voor een gegarandeerde afwatering van  
het  hellende dak, zonder aanvullende werkzaamheden.  
Een waterkerende folie is overbodig en langsnaden hoeven 
niet met pur afgedicht te worden. De elementen zijn voor 
zien van een harde bovenlaag, waardoor deze goed 
beloop baar zijn. Op aanvraag is ook een versie beschik 
baar voor nieuwbouw.

NIEUW PROFIEL
Voor de snelle montage en goede aansluiting van de 
 elementen heeft de fabrikant iets nieuws bedacht, namelijk 
Het SlimFix Spoor profiel. Dit profiel is speciaal ontwikkeld voor 
de toepassing bij de hogere Rcwaarden. Het pvcprofiel 
wordt geplaatst in de langsnaden aan de panzijde. Zonder 
extra handelingen zorgt het voor een luchtdichte en afwate
rende isolatieschil. Softstrips op het profiel sluiten de over
gang tussen twee elementen naadloos af. Het afdekprofiel 
aan de binnenzijde doet hetzelfde. Het resultaat: zowel aan 
de binnen als de buitenzijde een luchtdichte aansluiting. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

www.isobouw.nl/SlimFixXTSolar

* Hou onze website in de gaten voor de exacte introductiedatum

SlimFixXT Solar
Het enige dakelement geschikt voor 
alle zonnepanelen
SlimFixXT Solar is een waterkerend “zonnepaneel-platform” waarop direct alle gangbare  
zonnepanelen en montagesystemen kunnen worden bevestigd. Het systeem bestaat uit speciale 
SlimFixXT dakelementen gecombineerd met een gepatenteerde waterkerende onderlaag waarmee 
de dakconstructie volkomen waterdicht wordt. De speciale profiellering zorgt voor een 
gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie en een optimale ventilatie en koeling van de 
zonnepanelen. Dit verlengt de levensduur van de dakconstructie en verhoogt het rendement 
van de zonnepanelen.

• Geschikt voor alle gangbare zonnepaneelsystemen
• Snel en voordelig een waterdicht dak t.b.v. indak-systemen (BiPV)
• Perfecte ventilatie en koeling van het zonnepaneel = hoog rendement
• Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie = langere levensduur
• Te combineren met standaard SlimFixXT dakelementen en pannenbedekking
• Leverbaar voor nieuwbouw (SlimFixXT Solar) en renovatie (SlimFix Solar)

NIEU
W

*

GEPATENTEERD 

172235_ISOBOUW_Adv_SlimFix_Roofs_230x300mm_A01.indd   1 25/09/2017   13:29
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2016

Daktegeltax
Enige weken geleden ontstond reuring rondom een nieuws
bericht. Inwoners van de nieuwe gemeente Altena, die hun 
tuin of perceel vol tegels leggen, moeten in de toekomst mo
gelijk meer rioolheffing betalen dan eigenaren met dezelfde 
hoeveelheid grond, maar die geen tegels hebben. 

Wethouder Pim Bouman benadrukte op TV: ‘Het is nog in 
overweging’. Ondanks deze zalvende uitspraak waren de re
acties talrijk en fel gekant tegen deze tegeltax. Extra belasten 
van bewoners in het kader van ons veranderende klimaat 
stuit kennelijk op zeer grote weerstand. Na kritische vragen 
over de controle op de handhaving blijkt dit voor het ambte
narenapparaat een groot probleem te kunnen zijn. Het idee 
was snel afgeserveerd.

Later zat ik een bijeenkomst voor de Green Deal Groene 
Daken voor te bereiden. Hier wordt met veel verschillende 
partijen gediscussieerd over hoe wij zullen inzetten op  
het belonen van ontwikkelaars, eigenaren, woningbouw
verenigingen of gebruikers van gebouwen, om te komen 
tot versnelde toepassing van groene daken. Gedacht wordt 
aan belastingdifferentiatie, het belonen via vermindering van 
belasting, extra punten binnen BREEAM op  Klimaatadaptatie, 
verbetering van de biodiversiteit… allemaal positieve maat
regelen om de mindset van mensen te veranderen en  
tot belangrijke actie te komen in een snelle vergroening 
van onze stedelijke omgeving. Bovendien wordt overlast van 
 hittestress en de steeds toenemende piekbuien tegenge
gaan. Met als eindresultaat een leefbare aarde voor onze 
toekomstige generaties.

En toen kreeg ik een lumineus idee: stel niet de tegeltax in, 
maar de daktegeltax of dakgrindtegeltax! Niet op maai
veld maar op dakniveau! Wordt dan niet in één keer het 
probleem van nog te weinig begroeide daken opgelost? 
Want sinds de uitgebrachte NTA 8292 Groendaken mogen 
extensieve daktuinen ook meegeteld worden als ballast op 
losliggende dakbedekking! 

Ja, dacht ik, vanuit welke hoek kan ik de kritiek verwachten? 
Niet van de scrabbelaars. Maar de daktegel en grindin
dustrie zal wel tegen dit idee van mij in opstand komen. 
Weliswaar blijven natuurlijk enkele looppaden op het dak 
onbelast, maar zij zullen het direct merken in hun omzet. Nu 
is grind, zand en cement natuurlijk te gebruiken voor andere 
industriële producten. De oplossing voor dit probleem kwam 
ook snel toen de berichtgeving van schaarste in de heipalen 
in het nieuws kwam. Fantastisch, alleen de vorm van de lijn 
omzetten en de heipalen vliegen de deur uit bij de dakte
gelproducent. En het dakgrind kan op één adres afgeleverd 
worden zonder ingewikkeld materieel om de hoogte naar 
het dak te overbruggen.

Toen ik deze oplossing had gevonden, dacht ik in mijn ent  
housiasme: ‘Het wordt echt tijd voor die daktegel en dak
grindtax.’ Ik begin nu in mijn idee te geloven, want ook  
de controle vergt geen volledig ambtenarenapparaat. 
 Gewoon de facturen bij de dakdekkers opvragen en de 
 aankoop van hoeveelheden van grind en tegels direct be
lasten! Een mooie taak voor de branchevereniging. Het werkt 
direct, want we weten allemaal dat als het dakbedekkers
bedrijf er voor moet gaan betalen, dat dan de alternatieve 
oplossingen direct uit de kast komen. Je zult zien: het gaat 
werken, binnen de kortste keren is in Nederland de vergroe
ning van alle daken in de stad inzet. Als we de gebruiker met 
de dakdekker dan ook weer belonen via de Green Deal,  
zal mijn idee landelijke bekendheid krijgen en overal kunnen 
worden ingezet voor een dakgroener Nederland. Belast en 
beloont u met mij mee?

Erik Steegman
Directeur NDA Duurzaam Dak Concept

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.vrf.eu

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.btl.nl

www.domelichtstraten.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

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

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continuisolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.daktechniekholland.nl

www.beelenbv.nl

www.neodak.nl

Uw logo 
en website 
ook hier?

Bel 0725400335

Uw logo 
en website 
ook hier?

Bel 0725400335

www.sealeco.nl

Het nieuwe lood

leadax.com

ZINK - LOOD - KOPERWERK - ORNAMENTEN - NATUURLEIEN

meester in

AMBACHT
ROBBERT VAN
ROOIJEN

www.robbertvanrooijen.nl

www.kewodak.nl

54     Roofs

· Valbeveiliging en PBM's
· Redding- & Evacuatiemiddelen
· Kooiladders & Hekwerken

 www.eyecatchersafety.com
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Het Atriumgebouw in Amsterdam heeft twee nieuwe dakconstructies  

boven de entreepartijen gekregen. Deze daken zijn samengesteld uit  

drie zijdige  glazen piramides met daartussen verdiepte bakgoten. De dak

constructies  liggen onder een flauwe hoek van zes graden en hebben  

afschot naar één van de lange zijden. Dat vroeg, door het grotendeels 

 diagonale verloop van de goten, om een secuur berekend en gedetailleerd 

afschotplan van de gootbodems.

Glazen piramides en verdiepte bakgoten

Elk driehoekig daklicht op zich is een vrijdragende construc
tie opgebouwd uit aluminium profielen voor de basis  
en de roeden. Op die manier was het ook mogelijk om 
‘halve’ piramides aan de randen van het glasvlak te maken. 
De gehele dakconstructie staat op pootjes, bevestigd aan 
de onderliggende, dragende staalconstructie. Hierdoor is er 
ruimte ontstaan voor de al eerder genoemde voorzieningen. 
Vooraf is één driehoek als mockup gemaakt ter goedkeu
ring van de architect, maar ook om de andere partijen te  
laten beoordelen of hun onderdelen in de gecreëerde 
ruimte afdoende plek kregen. Tijdens de afbouw zijn de 
stalen balken, de dragende pootjes en alle voorzieningen 
weggewerkt achter een aluminium beplating.
De piramides zijn beglaasd met isolerende beglazing. De bui  
tenruit bestaat uit 8 mm dik gehard glas met aan de binnen 
 zijde een zonwerende coating. De binnenruit is blank ge
laagd glas 6(2)6 met een dikte van 12,76 mm. De 15 mm 
brede spouw tussen de ruiten is gevuld met argongas.  
De gebruikte spacers zijn zwart om minder in het oog te 
springen. Deze spacers zijn met opzet iets verder naar binnen  

geplaatst. Het glas is namelijk vastgezet met stalen strips, 
omkleed met EPDM, die zijn vastgeschroefd in het dragende 
aluminium onderprofiel. Deze strips grijpen aan in de ruimte 
achter de teruggeplaatste spacers. Dit hele detail is daarna 
volgezet met een siliconen randafdichting. De aansluiting 
van het glas op het aluminium lijstwerk (zie onder kopje 
Gootopbouw) is afgewerkt met een zwarte, UVbestendige 
weatherseal kitnaad. De piramides hebben dus geen afdek
lijsten om de waterafvoer niet te belemmeren.

GOTENSTELSEL EN AFSCHOT
Hemelwater dat van de piramides loopt, wordt  opgevangen 
in een gotenstelsel van verdiepte bakgoten. Dit stelsel be
staat uit een goot langs de nieuwbouw, goten langs de 
beide korte uiteinden van het dak en een hoofdgoot bij de 
aansluiting op de bestaande bouw. Verder lopen er nog drie 
smalle en één brede goot rechtstreeks van nieuw naar oud 
en lopen er goten diagonaal tussen de piramides door.
Vanwege de flauwe hellingshoek van de daken wordt het 
water afgevoerd naar de hoofdgoot langs de bestaande 
bebouwing. Het totale afschot van de nieuwbouw naar 
deze hoofdgoot bedraagt 90 mm en dit afschot is gevon
den in afschotisolatieplaten op de gootbodem. Maar in 
welk gootdeel van de diagonaal lopende goten moet welk 
afschot gemaakt worden om een goede loop van het water 
te krijgen? Hoe voorkom je dat er op de zessprongen waar 
piramides bij elkaar komen stagnatie ontstaat? Daaraan is 
secuur gerekend en getekend en er is voor elk (diagonaal) 
gootdeel een afschot bepaald. Dit alles heeft geleid tot go
ten met een standaard diepte van 270 mm. De gootbodems 
die tot maximaal 90 mm omhoog komen, blijven overal vrij 
ruim onder de bovenkant van de constructieve bakgoot, 
waarmee voorkomen wordt dat er water in de achtercon
structie naar binnen kan dringen.

Naast het WTC aan de Zuidas van Amsterdam is het kantoor
gebouw New Atrium uitgebreid met twee torens. Tussen de 
bestaande bouw en de nieuwbouw zijn twee nieuwe en
treepartijen gerealiseerd, die zijn overkapt met een bijzondere 
dakconstructie. Op een raster van voornamelijk diagonaal 
lopende stalen balken zijn driezijdige glazen piramides ge
plaatst met daartussen bakgoten voor de waterafvoer.
Het ontwerp is door MVSA Architects uit Amsterdam gemaakt 
in opdracht van G&S Vastgoed. De uitwerking van de daken 
heeft Brakel Atmos uit Uden ter hand genomen in samen
werking met onder andere Carlisle Construction Materials uit 
Kampen. Het ingewikkelde samenspel van piramides en go
ten en de wens om voorzieningen als leidingwerk, verlichting 
en bekabeling en de sprinklerinstallatie uit het zicht te werken, 
vroeg erom de gedetailleerde uitwerking in BIM uit te voeren.
De overkappingen van de entrees zijn niet even groot.  
De één heeft afmetingen van circa 27 x 18 meter; de ander 
meet ongeveer 27 x 9 meter. Beiden liggen onder een flauwe 
hellingshoek van zes graden en om die reden is gekozen 
voor geheel structurele glasdaken volgens type BA4S, een 
eigen systeem van het Udense bedrijf. Andere argumenten 
om voor dit systeem te kiezen zijn geweest de esthetische 
uitstraling van, en het onderhoud aan, de glaskappen.

OPBOUW PIRAMIDES
De piramides hebben globaal bezien basisafmetingen van  
6 x 6 x 6 meter. Het zijn echter geen zuiver gelijkzijdige drie
hoeken. Twee zijden hebben een iets kortere dagmaat dan 
de derde, waardoor twee van de drie ribben niet recht maar 
geknikt zijn. Dit is veroorzaakt door de ‘vaste’ ruimtemaat 
tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw, de ruimte 
waarin de constructie van diagonale lijnen moest worden 
gerealiseerd. De piramides hebben een hoogte van 450 mm 
ten opzichte van de basis. 

Tekst: Joop Wilschut
Beeld: Brakel Atmos, Uden en Oranjedak, Zwijndrecht

De grootste van de twee entreedaken van bovenaf gezien en 

 genomen vanaf de nieuwbouw. Boven en links zijn de gevels van  

de bestaande bouw.

Hier is het breedteverschil van één van de rechtdoorlopende goten  

te zien. Het dak heeft een ronde rand wat bij de maatvoering van  

de beglazing van de piramides om nauwkeurigheid vroeg.

Het gotenstelsel op tekening met daarin aangegeven het afschot  

per goot(deel).

Principedoorsnede van de bakgootconstructie, de draagconstructie 

en de aansluiting op en afwerking van het glasdak.

De basisprofielen van de piramides zijn geplaatst en het aanbrengen 

van de isolatie in de goten is in volle gang.
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DAKEN ENTREEPARTIJEN NEW ATRIUM, AMSTERDAM
• OPDRACHTGEVER G&S VASTGOED, AMSTERDAM
• ARCHITECT MVSA ARCHITECTS, AMSTERDAM
• HOOFDAANNEMER BOUWCOMBINATIE DURA DE NIJS, CRUQUIUS
• GLASDAKEN BRAKEL ATMOS, UDEN
• DAKBEDEKKING CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS, KAMPEN
• UITVOERING GOTEN ORANJEDAK, ZWIJNDRECHT

dem met PIR platen in voorgeschreven dikten vanwege het 
afschot tot maximaal 900 mm dik.
Als waterdichte afwerking heeft Oranjedak daar overheen 
een Hertalan EPDM dakbedekking aangebracht: tweezijdig 
verlijmd met contactlijm. Deze bedekking is doorgezet over 
de bovenkant van de gootisolatie en teruggevoerd tot aan 
de onderkant van het glassysteem. Dit als extra afdichting 
om binnendringen van water te voorkomen. Voor de zeshoe
kige ontmoetingspunten tussen de piramides en de overige 
samenkomende hoeken heeft Carlisle Construction Materials 
volledig gevulkaniseerde broekstukken geprefabriceerd van 
Hertalan EPDM die eveneens met contactlijm tweezijdig ver
lijmd zijn op de ondergrond. Deze prefab vormstukken waren 
makkelijk aan te sluiten op de EPDM gootafwerking.
De binnenwerkse maat van de diagonale en drie rechtlo
pende goten bedraagt circa 164 mm. De brede rechtlopen
de goot is circa 357 mm breed. Dat deze goot breder is, heeft 
waarschijnlijk te maken met de entreegevel die daaronder 
staat. De goot langs de nieuwbouw, de twee goten aan de 
uiteinden van het dak en de hoofdgoot langs de bestaande 
bouw hebben in principe dezelfde opbouw maar andere 
diepte en breedtematen.
De aansluiting van de gootconstructie op het glas van de 
piramides is gebeurd met 2 mm dik aluminium lijstwerk.  
Daaronder zijn nog speciaal stroken isolatiemateriaal aange
bracht om de vorming van koudebruggen te ondervangen. ■

Voor de dakbedekking van de zessprong en andere hoekaanslui-

tingen zijn broekstukken geprefabriceerd, waarvan de maatvoering 

van tekening is gehaald.

Beeld vanuit de entreeruimte. De stalen balken met daarboven ruimte 

voor allerlei voorzieningen alsmede de draagpootjes van de pirami-

des zijn afgewerkt met aluminium plaatwerk.

Eén stramien van het glasdak overkapt de buitenruimte. Daarbij zijn 

andere eisen gesteld aan de afwerking van de beplating.

De overkapping van de entreeruimte ligt op het niveau van de 

tweede verdiepingvloer. De constructie wordt gedragen door  

slanke kolommen.

GOOTOPBOUW
De goten hebben als basis een sendzimir verzinkte staalplaat 
van 1 mm dik, die in een gelijkzijdige Uvorm met zijden van 
circa 225 mm is gezet. Deze bak is aan de wanden bekleed 
met platen PIR isolatie van minimaal 30 mm en op de bo

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

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

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

[  Het ‘Pakhuismeesteren’ op de Kop van Zuid 
 van Rotterdam. Gereed in 2017. 
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Gebruiksvriendelijke 
oplossingen van MSA 
Bij MSA weten we dat onze producten 
veilig werken eenvoudig moet maken. In 
de absolute wetenschap dat ze u op het 
kritieke moment beschermen.   

Met de slimme Transfastener™ loopwagen 
bevestigd op onze hoogwaardige 
Latchways® kabelsystemen geniet u van 
optimale bewegingsvrijheid op daken.   

Gecombineerd met onze comfortabele 
V-FIT™ harnasgordel biedt MSA u 
valbeschermingsoplossingen  
waarmee u zich volledig op uw 
werkzaamheden kunt concentreren.  
Veilig en vertrouwd.

De training die u nodig heeft. 
De producten die bij u passen. 
De kennis waarop u kunt vertrouwen. 

Veilig werken hoeft niet  
ingewikkeld te zijn

AC204 - MSA Roofing Advert - Application (Dutch) 2.indd   1 25/09/2017   08:47

Veilig werken op hoogte,van begin tot eind

Service &
Onderhoud

Dat is waar Eurosafe Solutions naar streeft bij werkzaamheden op hoogte. Met het Safety at Height Management System® 
hangen onze vijf diensten nauw met elkaar samen, zonder opeenvolgend te hoeven zijn.

Risico Inventarisatie & Evaluatie
De RI&E is een onmisbaar onderdeel. In dit onderzoek 
stellen we de risico’s van de werkzaamheden op of aan uw pand 
vast. 

Plan van Aanpak & Programma van Eisen 
Op basis van een RI&E rapport, ontvangt u een Plan 
van Aanpak. In dit plan wordt vastgelegd hoe de 
beheersmaatregelen worden ingevuld. Om structuur in uw 
voorzieningen aan te brengen, wordt vervolgens een 
Programma van Eisen opgesteld. 

Installatie & Implementatie
Wij zijn geautoriseerd installateur van merken als MSA 
Latchways en Honeywell. Daarnaast ondersteunen wij u graag bij 
de implementatie van uw veiligheidsbeleid. 

Training & Opleiding
Eurosafe Solutions biedt onder andere trainingen aan voor veilig 
werken op hoogte en voor redding & evacuatie. 
Onderzoek toont aan dat tijdige training het 
veiligheidsbewustzijn vergroot en de risico’s beperkt. 

Service & Onderhoud
De wetgever schrijft jaarlijkse keuring en onderhoud van 
valbeveiliging en PBM’s voor. Wij voeren met een eigen 
gecertificeerd team inspecties, keuringen en onderhoud uit. 

Samen de veiligheidsketen sluiten

Eenheid
Eurosafe Solutions biedt eenheid in alles wat met veilig werken op hoogte te maken heeft. Zo heeft u één 
aanspreekpunt voor elk probleem bij veilig werken op hoogte. Door in de keten nauw samen te werken met architecten, 
gebouweigenaren, aannemers en dakdekkers, komen we tot de juiste oplossing. Voor alle betrokken partijen. 

www.eurosafesolutions.nl 
Neem gerust contact op via 

038 467 19 10
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De Gemeente Rotterdam liet onderzoeken  

of het mogelijk is een uitspraak te doen over  

de waterbergingscapaciteit van gebouwen  

in een wijk. Tot nu toe wordt dit vooral op  

 gebouwniveau gedaan. Als dit gemakkelijk  

voor een hele wijk kan worden bepaald, is het voor de gemeente eenvou

diger om op basis hiervan beleid te ontwikkelen voor de hele gemeente.

Waterberging op daken bepalen op wijkniveau
STICHTING ROOF UPDATE

daktypen altijd gekeken op gebouwniveau. De gemeente  
wil graag een uitspraak kunnen doen op wijkniveau,  
omdat dit tijd bespaart bij het uitzoeken of meerdere daken 
wel of niet geschikt zijn, en er op basis van de gegevens 
 beleid kan worden ontwikkeld ten behoeve van het toepas
sen van multifunctionele daken op de verschillende typen 
daken in een wijk.

Vanuit de Gemeente Rotterdam en de Green Deal Groene 
Daken is er behoefte aan een afwegingskader die een 
 ruimtelijke verdeling kan geven voor de toepassing van 
multifunctionele daken op wijkniveau. Eerder onderzoek, 
gedaan door Kees Broks van STOWA en Timo Hoekstra van 
de  gemeente Rotterdam, bracht de hydrologische effecten 
in kaart van groene en blauwe daken. Timo Hoekstra be
paalde de effecten van blauwe daken op de huidige daken. 
Hierbij is er niet gekeken of blauwe daken wel toepasbaar 
zijn op de huidige daken. Aan Van der Stelt de taak om een 
uitspraak te doen over die toepasbaarheid. 

CONCLUSIE
Van der Stelt stelde zich de hoofdvraag: Hoe ziet een 
 afwegingskader voor het ruimtelijk verdelen van groene, 
groenblauwe en blauwe daken op wijkniveau eruit? 
 Gemeente en waterschap beschikken over het software
programma ArcGIS, waardoor ze in staat zijn om een ruimte 
 lijke verdeling op wijkniveau te maken. Zij kunnen met behulp  
van de afwegingskaders van Van der Stelt beleid ontwikkelen  
op basis van de gestelde eisen en bandbreedtes die ge  
bruikt zijn in dit onderzoek. Er kan nu op een groter schaal
niveau uitspraken worden gedaan. Hierdoor kunnen de afwe 
gingskaders een bijdrage leveren voor wijken in Nederland.

“Naast dat er beleid kan worden ontwikkeld, helpen de 
 afwegingskaders ook bij het voorbereidingsproces voor het 
toepassen van groene, groenblauwe en blauwe daken.  

Er kan immers een hoop tijd worden bespaard als de 
 afwegingskaders al de benodigde informatie bieden om  
te bepalen of groene, groenblauwe en blauwe daken wel  
of niet toepasbaar zijn. De overheid kan aan de hand van 
de ruimtelijke verdelingen die voort zijn gekomen uit dit  
onderzoek meer draagvlak creëren onder de betrokken 
stakeholders. Dit kan eveneens worden gedaan voor andere 
wijken en hierdoor kan de overheid sneller komen tot de  
1 km² aan multifunctionele daken in Rotterdam.”schrijft  
Van der Stelt. “Hetzelfde principe geldt voor andere gemeen
ten en waterschappen in Nederland waarbij behoefte is aan 
de afwegingskaders die zijn voortgekomen uit dit onderzoek.”

MEER DRAAGKRACHT
Op basis van dit onderzoek is gebleken dat bepaalde daken 
meer geschikt zijn dan andere daken. Dit hoeft echter niet te 
betekenen dat de daken met een lage potentie niet nader 
moeten worden onderzocht. Van de daken waar, vanuit de 
afwegingskaders, is gebleken dat er geen potentie is voor  
de toepassing van groene, groenblauwe of blauwe daken, 
kan met zekerheid geconstateerd worden dat hier zonder 
verhoging van het dragend vermogen, geen multifunctionele 
daken toepasbaar zijn.
Van der Stelt: “Uiteindelijk kan er geconcludeerd worden dat 
het altijd lastig blijft om een goede en precieze indicatie te 
geven van de toepassing van multifunctionele daken op 
wijkniveau. Dit komt doordat niet elke afwegingsparameter 
even gemakkelijk inzichtelijk te maken is op wijkniveau. Als de 
overheid voor 100 procent zeker wil weten wat de moge
lijkheden zijn op wijkniveau, dan zal er op dit moment toch 
gekeken moeten worden op gebouwniveau.”

Van der Stelt: “Uit dit onderzoek is gebleken dat de grootte 
van de daken zowel voor de leveranciers als voor de over
heid een belangrijke afwegingsparameter is. In de wer
kelijkheid hoeft dit niet zo te zijn, want het budget van de 
desbetreffende opdrachtgever(s) kan ervoor zorgen dat de 
leverancier alsnog de opdracht wilt uitvoeren, als er genoeg 
verdiend mee kan worden. Er kan namelijk sprake zijn van 
benodigde verstevigingen of dat de opdrachtgever(s) het 
dak op een bepaalde manier wil(len) indelen.”

Paul van Roosmalen, begeleider van het afstudeerproject 
en programmamanager van het multifunctionele dakenpro
gramma van Stadsontwikkeling Rotterdam, daagde via BNR 
bouwbedrijven uit het voortouw te nemen bij het vergroenen 
van binnensteden. “Bouwbedrijven kunnen een veel actie
vere rol pakken bij het ervoor zorgen dat een dak van een 
gebouw ook een plek is voor waterberging, een moestuin, 
sportveld of terras”, schetste Van Roosmalen een paar 
mogelijkheden voor meervoudig dakgebruik in binnenste
den. Innovaties van leveranciers en onderaannemers op het 
gebied van waterberging, zonnepanelen, dakterrassen en 

afscheidingen sterken hem in die overtuiging: “In een proces 
van cocreatie moet je als hoofdaannemer dus samen met 
die partijen kijken hoe je iets extra’s kunt toevoegen voor de 
opdrachtgever. Dat is wat mij betreft de opgave waar de 
sector voor staat, dat je met je opdrachtgever het gesprek 
aan gaat over wat nu de waarde is waar hij of zij in inves
teert. Opdat het doel niet is het neerzetten van het goed
koopst mogelijke gebouw. Want daar zit eigenlijk niemand 
op te wachten.”

Vergroening van daken afdwingen is niet waar de Maasstad 
op aanstuurt, benadrukte Van Roosmalen: “Wettelijk zijn we 
als gemeente behoorlijk beperkt in wat we kunnen en mogen 
eisen. Dus wat we vooral doen is gebouweigenaren stimule
ren en faciliteren door middel van procesondersteuning.” 

Een testsite voor een ‘slim dak’ dat zeven keer meer water 
buffert dan een ‘gewoon’ sedumdak, komt er op het dakpa
viljoen op het Schieblockgebouw. Het paviljoen staat naast 
de DakAkker, de ‘dakboerderij’ op dit toen door architecten
bureau ZUS herontwikkelde kantoorgebouw. Een ander “seri
eus idee” dat Van Roosmalen in verband met ‘slim optoppen’ 
noemt, betreft de bouw van tiny houses op het dak van een 
kantoorverzamelgebouw. Van Roosmalen: “Daar zit volgens 
mij ook de oplossing voor het vergroenen van gebouwen, 
dat bouwers zoeken naar dingen die wel kunnen in plaats 
van dat ze de oren laten hangen naar een computer die 
zegt dat het dak maar zoveel extra gewicht aankan.” ■

Rotterdam werkt aan een Resilience Strategie waarmee de 
stad ‘klaar is voor de kansen en uitdagingen van de toe
komst.’ Vanuit een visie met zeven doelstellingen en tientallen 
acties gaat Rotterdam de komende jaren aan de slag om 
de veerkracht van de stad te versterken. Doel vier van de 
zeven doelen is het klimaatbestendig maken van Rotterdam. 

Rotterdam heeft flinke stappen gezet in het aanpassen  
aan de effecten van klimaatverandering. De aanpak  
en praktijkvoorbeelden, vastgelegd in de Rotterdamse 
 klimaatadaptatiestrategie (2013), zijn een voorbeeld voor 
veel andere steden in de wereld. Een beweging als  
‘Water Sensitive Rotterdam’, dat in samenspraak met de 
 Rotterdammer de realisatie van adaptatiemaatregelen 
 combineert met fysieke en sociale versterking in wijken, 
draagt bij aan de veerkracht van Rotterdam.

Het grote aantal platte daken in het centrum heeft een 
enorme potentie om bestaande opgaven voor het gebied 
aan te pakken. Zo is er veel behoefte aan waterberging en 
vergroening en liggen er kansen voor duurzame energie en  
urban farming. Door een gecombineerde aanpak met groen,  
water en (zon)energie is het doel voor 2018 om 50.000 m² 
aan dakoppervlak in het centrum duurzaam in te vullen.  
De ambitie is om in 2030 1 km2 platte daken in het centrum 
een zichtbare, duurzame functie te hebben gegeven.

Opschaling van individuele projecten naar het klimaat
bestendig maken van hele wijken is een volgende stap in 
klimaatadaptatie. Rick van der Stelt onderzocht, in  opdracht 
van de gemeente Rotterdam, en in het kader van zijn  
afstudeerstage aan de opleiding Watermanagement van  
de Hogeschool Rotterdam, of het mogelijk is systematisch  
te komen tot een goed afgewogen beslissing over de 
toepassing van groene, groenblauwe en blauwe daken op 
wijkniveau. Tot op heden is er voor de toepassing van deze 

Foto: M.N. van Bochove.
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BETROKKEN PARTIJEN
SMARTROOF 2.0 KOMT VOORT UIT HET TWEEJARIG ONDERZOEKS PROJECT  
(20172018), DAT IS MEDE GEFINANCIERD UIT DE TOESLAG VOOR TOPCONSORTIA 
VOOR KENNIS EN INNOVATIE (TKI’S) VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE 
ZAKEN. HET TKI TOPSECTOR WATER PROGRAMMA VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID 
WAARIN HET BEDRIJFSLEVEN, OVERHEDEN EN DE STAKEHOLDERS SAMEN KOMEN. 
OVERIGE BETROKKEN PARTIJEN ZIJN: 

• TKI TOPSECTOR WATER
• BUREAU MARINETERREIN AMSTERDAM
• DRAIN PRODUCTS EUROPE BV
• KWR WATERCYCLE RESEARCH INSTITUTE
• INGENIEURSBUREAU AMSTERDAM
• WATERNET
• AEDES REAL ESTATE

Op vrijdag 8 september vond in Amsterdam het Rooftop festival ROEF 2017 

plaats, waarbij de gebruiksmogelijkheden van het dak onder de  aandacht 

werden gebracht. Tijdens het festival werd het onderzoeksproject  

Smartroof 2.0 afgetrapt.

Smartroof 2.0 voor water en groen in stedelijke omgeving

ONDERZOEKSDAK VOOR BLAUW-GROENE DAKEN

begroeiing aan te brengen, is ter plaatse van de zuilen 
onder het dak ruimte vrij gemaakt voor meer en intensievere 
begroeiing. “Het is een kwestie van goed berekenen, maar 
op die  plekken kan het dak meer last dragen en dus ook 
ruimte bieden aan veel meer plantensoorten.” Smartroof 2.0 
gebruikt verschillende sedumsoorten als startbeplanting, 
maar is doorzaaid met meer dan 40 Nederlandse grassen 
en kruiden.

Voeten: “De holle drainagelaag verdeelt het water gelijk
matig over het gehele dak. Het systeem bergt hier tussen de 
10 en 75 mm regenwater. Capillair werkende vezels brengen 
het opgeslagen water zonder gebruik van pompen, slangen 
of energie weer terug naar de beplanting tijdens droogte. 
Het systeem bergt (instelbaar) tussen de 10 en 75 mm 
regenwater, waardoor het zo goed als alle regenbuien kan 
opvangen.” Het is mogelijk het waterpeil met leidingwater  
op niveau te brengen. De Permavoid® kratten helpen ook  
bij het eenvoudig en veilig monteren van zonnepanelen  
op het dak. 

De holle fundering heeft nog een ander voordeel: het is 
mogelijk er hekken of zonnepanelen aan vast te schroeven, 
zonder in het dak te moeten boren. 

METEN
Het dak is voorzien van vele sensoren om de exacte verdam
ping te meten en beschikt over een weerstation boven de 
beplanting. Verderop wordt gemeten aan een zwart bitumi
neus dak. Joris Voeten: “De eerste metingen laten zien dat de 
oppervlaktetemperatuur van een zwart dak op een zonnige 
dag vele tientallen graden hoger is dan die van een blauw
groen dak. Dit reduceert de aircobehoefte van het gebouw 
onder het blauwgroene dak.”

Het systeem bestaat uit een ondergrond van het buffer
systeem en de Smart Flow Control. Het wordt voorzien van 
een dijk, eventueel aangevuld met een complete water
scheidende laag. De Smart Flow Control meet en regelt  
het waterniveau en de afvloeiing. Informatie over het  
dak en het besturingssysteem zijn via het persoonlijke 
 dashboard toegankelijk. “Met Project Smartroof 2.0 zetten  
we weer een stapje verder,” besluit Voeten. “Met dit pro
ject wordt een bijdrage geleverd aan het demonstreren 
en wetenschappelijk onderbouwen van de waarde van 
 blauwgroene daken en voor een klimaatbestendige  
en leefbare stad.”■

Het leek wel een wedstrijd om aandacht, 
op 8 september jongstleden in Amsterdam. 
Twee innovatieve dakinitiatieven in de stad 
hebben zich die dag met een interessant 
programma op de kaart gezet. Rond de 
circulaire daktuin op het CRCLE Paviljoen  
van de ABN AMRO aan de Zuidas werd de 
Rooftop Award 2017 uitgereikt tijdens het 
Rooftop Symposium. De prijs ging naar de 
DakAkker in Rotterdam. 

En eerder op de dag was er nationale en in
ternationale aandacht voor de start van het 
project Smartroof 2.0, het innovatieve onder
zoeksdak dat niet alleen een oplossing biedt voor oververhit
ting van steden, maar ook een belangrijke rol kan spelen in 
de vergroening van steden en de verwerking van hoosbuien. 
Op het bitumen dak van Gebouw 002 op het Marineterrein 
naast het Maritiem Museum in Amsterdam is een bijzonder 
waterbergend en groendak aangelegd.  
De komende maanden zal intensief worden gemeten aan 
de effecten van het dak op het gebied van waterhuishou
ding en warmteregulering.

CAPILAIR, BIODIVERS EN PERMAVOID®

Joris Voeten van Urban Roofscapes draagt zorg voor ontwerp 
en projectleiding bij aanleg en onderhoud van Smartroof 2.0  
(inclusief het drainage, irrigatie, beplanting en sensor
systeemontwerp en beheer). De juiste man om alles uit te 
leggen over de werking van het dak. We stonden enkele 
weken voor de officiële opening in een enorme hoosbui 
op het dak. “Beter konden we het niet treffen,” zegt hij, “Dit is 
precies de reden waarom dit project zo belangrijk is voor de 
gebouwde omgeving. We kunnen met dit dak water opvan
gen, hittestress tegengaan én de biodiversiteit vergroten.” 

Het groene sedumdak ligt op een holle Permavoid® drai
nage en wateropslaglaag. Om meer biodiversiteit in de 

Ronald van Bochove, directeur Stichting Roof Update
Foto's: Maarten Pedroli.

METEN AAN HET DAK
De belangrijkste resultaten van het eerste jaar onderzoek op Smartroof 2.0:
•  Het gemeten gemiddelde temperatuurverschil tussen een zwart en  

blauwgroen dak is 40 graden Celsius.
•  Het blauwgroene dak heeft de hele zomer géén water naar het riool afge

voerd en géén irrigatiewater uit kraanwater gekregen (was nooit nodig).  
Het standaard groendak voerde wel water naar het riool en heeft tijden van 
een tekort aan water gekend. Om het onderzoek niet te beïnvloedden is er 
niet geïrrigeerd.

•  Tijdens een droge en hete periode in juni 2017 verdampte het blauw groene 
dak 43 liter water per m2 in een periode van 14 dagen. De beplanting heeft 
geen vochttekort ervaren. In diezelfde periode verdampte de standaard 
groendak opbouw maar 18 liter water per m2 en was het substraat en de 
 drainage na 5 a 6 dagen dusdanig droog dat de beplanting niet meer groei
de of verdampte (koelde). Het in je ontwerp dus rekening houden met minder 
substraat en meer ruimte voor opslag van regenwater resulteert inderdaad 
in een veel hogere verdampingscapaciteit, en daarmee stedelijk verkoelend 
vermogen, van blauwgroene daken. 



Triflex BV | Boerendanserdijk 35 | 8024 AE  Zwolle | T: +31 (0)38 460 20 50 | info@triflex.nl | www.triflex.nl

Afdichtingen, coatingen en markeringen
Maak kennis met de oplossingen van Triflex

GEEF ELK DAK EEN 
ONDOORDRINGBARE, 

FLEXIBELE EN
NAADLOZE 

AFDICHTING
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Veruit de meeste lekkages op een dak komen voor op en rondom de 
zwakste plekken van de dakbedekkingsconstructie:
de dakdetails. Dat is niet vreemd, want het waterdicht inwerken van een 
dakdetail is meer dan eens een flinke uitdaging. Met de producten van 
Triflex bieden wij hierin een oplossing, waterdicht en gewapend tot in 
de moeilijkste details.

Triflex ProDetail: voor complexe dakdetails
Complexe constructies, gedetailleerde eisen? Het Triflex ProDetail 
afdichtingssysteem kan elke technische uitdaging aan. Het hoog-waardige 
vloeibare materiaal omsluit elk dakdetail duurzaam als een tweede huid. Ook 
hoeken, opstanden en andere kritische details worden ondoordringbaar. 
Mede dankzij het Triflex Speciaalvlies dat ook voorgevormd verkrijgbaar is.

Triflex ProFibre: voor hoogwaardige hermetische afdekking
Triflex ProFibre is een twee componenten afdichtingshars voor extra 
gedetailleerde applicaties en kleine technische voorzieningen op en in het 
dak. Het vezelversterkte systeem leent zich bij uitstek voor de afdichting van 
complexe detailleringen die in het oppervlak zijn geïntegreerd. Van bouten 
en moeren tot kabeldoorvoeren: Triflex ProFibre sluit het hermetisch af!

Triflex ProDetail en ProFibre 
Waterdicht en gewapend tot in de moeilijkste details. 

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

• Naadloos
• Flexibel bij lage temperaturen
• Dampdoorlatend en slijtvast
• Snel uithardend en oplosmiddelvrij
• Extreem weersbestendig (UV, IR, etc.)
• Uitstekende hechting op  

uiteenlopende ondergronden
• Elastisch en scheuroverbruggend
• Bestand tegen vliegvuur en 

stralingswarmte

Oog voor detail.
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PRODUCTNIEUWS

Vier jaar geleden introduceerde FAKRO het platdakraam. Het ontwerp 

 kenmerkt zich door de strakke lijnen en heeft een trend gezet in de markt. 

Deze visie wordt nu vertaald naar een nieuw type lichtkoepel.

Lichtkoepel met vlak glas is alternatief 
voor traditionele lichtkoepel

pleet product, waarbij er geen 
aparte opzetmodules nodig 
zijn om het product af 
te maken. De vlakke 
glasplaat geeft 
dit product een 
strakke en mini
malistische uitstra
ling. De glasplaat is 
in een hoogwaardig 
aluminiumprofiel 
vastgezet. 

ISOLATIE
Het in de koepel 
 toegepaste HR++ glas en de geïsoleerde opstand zorgen 
 ervoor dat de lichtkoepel met vlak glas  optimaal energie
verlies tegengaat. Het raam heeft een  isolatiewaarde van  
Uw = 0,92 Wm²K. 

MONTAGE
De lichtkoepel met vlak glas heeft geen aparte opzetmodu
les, maar is één compleet product waarmee direct gewerkt 
kan worden. Zo gaat er geen tijd verloren tijdens de montage. 
Het product is in drie uitvoeringen leverbaar: 

• type DXG  vast (niet te openen)
• type DMG  handmatig te openen
• type DEG  elektrisch te openen

Er zijn negen standaard afmetingen die variëren tussen 
60 x 60 cm en 120 x 120 cm. Voor extra wooncomfort is de 
lichtkoepel met vlak glas uit te breiden met een assortiment 
binnenzonweringen voor platdakproducten. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Ook het platte dak mag gezien worden. Dat is de gedachte 
waarmee de fabrikant van daglichtvoorzieningen dit nieuwe 
type lichtkoepel heeft ontwikkeld. De platdaksystemen van 
de fabrikant verlichten de ruimte onder het platte dak met 
daglicht, geven de mogelijkheid voor het ventileren van de 
ruimte en combineren deze functionaliteit met goede isole
rende eigenschappen. Zo dragen de voorzieningen bij aan 
een aangenaam binnenklimaat. 

De lichtkoepel met vlak glas is voorzien van een vlakke 
glasplaat in plaats van een traditionele koepel. De glasplaat 
is direct in het product geïntegreerd. Het betreft één com



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

TopAccess dakluiken
Het best geïsoleerde dakluik ter wereld
Isolatiewaarde van: U=0,20 W/m2Kni

eu
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Het vakblad Roofs en de vakbeurs ASBESTOS 2018
gaan samenwerkingsverband aan

www.asbestos-int.com

Woensdag 11 en donderdag 12 April  |  AHOY Rotterdam

3e editie

IKO compact roofIKO graphite roofIKO eco roof

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

nl.iko.com

Setting the Standard

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

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

MASSIEF DAKPAKKET
VOOR EXTRA

WATERDICHTHEID EN
ZEKERHEID

BASIS VOOR HET IKO GREEN ROOF

ENERGIEBESPAREND
DAKCONCEPT

MET LUCHTZUIVERENDE
EIGENSCHAPPEN

BASIS VOOR HET IKO SOLAR ROOF

BRANDWEREND
DAKCONCEPT

VLIEGVUURBESTENDIG
Broof (t1-t4)



ROYAL BITUMINEUZE DAKBANEN
WWW.ROYALROOFINGMATERIALS.COM

DIVISION INSULATION

UNILIN INSULATION GAAT VOOR EEN TOEKOMST...  
WAARIN ENERGIEZUINIG BOUWEN 
DE STANDAARD WORDT!
Kijk voor uitgebreide informatie en video’s op:

www.unilininsulation.com/nl/luchtdichtbouwen

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

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

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

info@nelskamp.nl
www.nelskamp.nl

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

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

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

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

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

(*In vergelijking met normale betondakpannen)

11/2016

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

graniet (33)

zwart (02)

oranjerood (01)
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VERHUIZING
Esdec levert en produceert al meer dan 10 jaar montagesystemen 

voor zonnepanelen. Het succes van de producten heeft de enorme 
groei van de afgelopen jaren verder versneld. Om te kunnen blijven 

groeien, innoveren en professionaliseren, verhuist Esdec naar een 
nieuw pand. Het nieuwe adres per 29 september 2017 is:

Londenstraat 16  7418 EE Deventer  0857607 220 (ongewijzigd)

agenda
1012 oktober 2017
Vakbeurs Energie
Brabanthallen te ’sHertogenbosch
Info: www.energievakbeurs.nl

1012 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

19 oktober 2017
Trainingsmiddag Brandveiligheid
Solarclarity te Weesp
Info: www.hollandsolar.nl

personalia
DIAC

Per 1 oktober is Dick van Dreven gestart met zijn 
werkzaamheden als technisch manager voor  
het Dak Informatie en Advies Centrum (DIAC).  

Dick van Dreven was de laatste jaren werkzaam  
als bouwtechnisch adviseur bij VEBIDAK.  

Het DIAC, sinds de jaren ‘90 operationeel binnen de 
daken markt, houdt zich bezig met onafhankelijke 
inspecties, RI&E’s en kwaliteitsborging bij dakwerk

zaamheden voor zowel opdrachtgevers,  
dakdekkersbedrijven als producenten.

VEBIDAK
Per 1 juli 2017 is Paul Heiligers benoemd tot  

de  nieuwe voorzitter van VEBIDAK, de branche
vereniging voor de bitumineuze en kunststof 

 dakbedekkingsbedrijven. Heiligers is werkzaam  
als algemeen directeur bij Kimmenade Groep  

in Helmond. Hij neemt de hamer over van  
Rob Bootsman, directeur van BOKO BV Dakdekkers 
in Westknollendam, die de afgelopen acht jaar het 

voorzitterschap van VEBIDAK vervulde.

SOPREMA INTRODUCEERT SOPRASAFE
Als leverancier van oplossingen voor de complete bouwschil  

bundelt SOPREMA haar interne krachten met Vlutters Tools & Safety. 
Beide partijen werkten samen aan de ontwikkeling en introductie 

van SOPRASAFE: permanente veiligheid op het dak.

SOPRASAFE is een verankeringssysteem, ontworpen om één  
of meerdere mensen te beschermen die op hoogte werken.  
De leeflijn kan gebruikt worden als valbeveiliging of als 
 gebiedsbeperkend systeem en minimaliseert daardoor het 
risico voor de gebruiker. De ankerpunten worden permanent 
bevestigd aan de constructie. Een RVS lijnsysteem geeft  
de dakbetreder de vrijheid om de werkzaamheden op een 
 veilige en verantwoorde manier uit te voeren.

DAKPARK ROTTERDAM WINT VHG GROENPRIJS
Op 5 september, Duurzame Dinsdag, werd de  
VHG Groenprijs uitgereikt aan Dakpark Rotterdam, 
het grootste openbare park op een dak van Europa. 
Dakpark is het resultaat van een bewonersinitiatief, 
dat ongeveer 18 jaar geleden ontstond. Samen met 
de stad en projectontwikkelaars heeft de buurt het 
park ontworpen. Sindsdien zetten bewoners zich 
blijvend in voor een veilig, mooi, schoon en  gezellig 
park. De jury was vol lof over dit project: “Groen is 
 gezond en een groen dak bespaart energie én 
draagt bij aan een klimaatbestendige stad.  
Met Dakpark Rotterdam verbindt groen bovendien 
de mensen die er wonen. Door het ‘van de wijk’  
te maken is dit een duurzaam succes,” aldus  
het juryrapport.

NIEUW EUPROJECT ONTWIKKELT BETAALBARE 
 OPLOSSINGEN VOOR ENERGIENEUTRAAL BOUWEN 

Het EUproject AZEB ontwikkelt een integrale methodo
logie om kosteneffectief energieneutraal te bouwen. 

AZEB betekent ‘affordable zero energy buildings’,  
de nadruk ligt dus op betaalbaarheid. Met 2020 in zicht 
moet het tempo van energieneutraal bouwen omhoog, 

maar men vindt het vaak te duur. Bestaande techni
sche, procesmatige en beleidsmatige oplossingen wor

den verzameld, doorontwikkeld en geïntegreerd.  
Ook worden trainingsprogramma’s ontwikkeld. In het 

project werken 8 partners uit 6 landen samen tot eind 
2019. In Nederland is DNA in de Bouw erbij betrokken.

WERKGEVERS ENERGIESECTOR  
VERWACHTEN EXPLOSIEVE GROEI

Het optimisme over de arbeidsmarkt onder 
 Nederlandse werkgevers houdt aan en neemt  

in het vierde kwartaal van 2017 opnieuw verder toe.  
Het werkgelegenheidscijfer komt, net als in het 

derde kwartaal, uit op +6%. In de energiesector is 
het werkgelegenheidscijfer zelfs +20%. Dit blijkt uit 
de  ManpowerGroup Employment Outlook Survey 
(MEOS Q3), gehouden onder 59.000 werkgevers, 

waarvan 750 uit Nederland. Sinds begin 2009 is het 
werkgelegenheidscijfer niet meer zo hoog geweest.

“Dat de werkgelegenheidsverwachting zo positief is,  
is uiteraard goed nieuws. Toch komen we langzaam 

aan het eind van die groei, simpelweg doordat er 
meer vraag naar personeel is dan aanbod,”  

aldus José Brenninkmeijer, algemeen directeur van 
ManpowerGroup Nederland. “In heel Europa zie je  

dat de druk op de arbeidsmarkt verder zal toenemen 
in een aantal specifieke sectoren. Ik verwacht dat 

deze uitdagingen, die deze druk met zich meebrengt, 
terug te zien zijn in het vierde kwartaal.”

KETENSAMENWERKING AANLEIDING VOOR NIEUWBOUW
De Groot Vroomshoop investeert in een nieuwe productielijn voor houten daken. 
Verwacht wordt dat deze geautomatiseerde dakenlijn zo’n 20% extra productie
capaciteit oplevert. Dat betekent dat men daken voor vijftien woningen per dag 
kan realiseren. De productiegroei in daken is het gevolg van een goede keten
samenwerking. Door diverse samenwerkingsverbanden met bouwpartners kan  
er efficiënter en succesvoller worden gebouwd. 
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MONIER INTRODUCEERT LICHTGEWICHT BETONPAN AERLOX
Een betonnen dakpan weegt gemiddeld 42 kg per m². Monier heeft  
een sterke en lichte betonnen dakpan ontwikkeld met een gewicht van 
minder dan 30 kg per m²: de Aerlox. De dakpan is zo’n 30% lichter en  
heeft dezelfde sterkte en duurzaamheid als de gemiddelde betondakpan. 
Dit maakt het werk voor de dakdekker gemakkelijker en sneller, bespaart 
op de dakconstructie en betekent minder transport.

De nieuwe betondakpan is voor het eerst in de stad Groningen toe ge
past, waar BAM Wonen in opdracht van woningcorporatie Nijestee  
56 eengezinswoningen energiezuinig renoveerde. De opdrachtgever  
koos voor deze lichtgewicht betonnen dakpan, want minder gewicht  
op het bovenste deel van de woning betekent een groter traagheids
moment bij een aardbeving. 

LANCERING EERSTE GROENE VOGELDAK IN NEDERLAND
De toenemende verstedelijking binnen Nederland heeft een 
negatief effect op de leefomgeving van vogels. Door meer 
groen toe te passen, zorgen we ervoor dat steden leefbaar 
blijven voor stadsvogels. Zo bieden platte daken bijvoorbeeld 
een enorm potentieel aan ruimte om meer groen in de stad te 
creëren en daarmee ook het leefgebied van vogels uit te brei
den. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland en 
Vivara Pro heeft Sempergreen het groene vogeldak ontwikkeld, 
wat op dinsdag 5 september is onthuld op het kantoorgebouw 
‘Acanthus’ van de ING in Amsterdam. Met de introductie  
van dit allereerste groendak voor vogels, in het bijzijn van 
 Sempergreen, Vogelbescherming Nederland en Vivara Pro, 
wordt een belangrijke stap in de goede richting gezet.

DAKGOOTPREVENTIE INTRODUCEERT DAKVOETPROFIEL
Naast de dakgootroosters, martervogelprofielen en solarprofielen heeft Dakgootpreventie  

een nieuw product op de markt gezet: het ‘dakvoetprofiel’. Waar het marterprofiel de ruimte  
tussen de onderste panlat en de dakpannen afdicht, maar de ruimte vanaf de panlat naar  

de dakgoot niet, doet het dakvoetprofiel dit wel. Dit 1,5 mm dikke aluminium profiel wordt  
bevestigd op de onderste panlat door middel van schroeven. De stevige aluminium

vingers dichten de ruimte af tussen de panlat en de onderzijde van de dakpannen, waarbij de 
ventilatie gewaarborgd blijft. Het aluminium zetwerk is voorzien van ventilatieopeningen waar

door er ook ventilatie is onder de panlatten. Het onderste, dichte gedeelte van het dakvoet profiel 
sluit de ruimte af van de onderste panlat tot aan de dakgoot. Bovendien is de combinatie dak

gootrooster  marterprofiel niet nodig wanneer men enkel wering tegen plaagdieren wenst en 
geen wering tegen blad wil. Het afgebeelde zwarte solarprofiel werd geplaatst zodat de  
huismus wel kon blijven nestelen, maar steenmarters niet naar binnen konden dringen.

DAG EN KUNSTLICHT VERENIGD IN HET GROOTSTE PLATDAKRAAM
‘Illumy by Luxlight’ verenigt dag en kunstlicht in het grootste dakraam. 
Zo is er op ieder moment het meeste daglicht met een natuurlijke 
lichtkleur in de woning. Het product is geschikt voor energieneutrale 
woningen en zelfs passiefbouw. 

De platdakramen voldoen aan het Bouwbesluit en zijn gemakkelijk 
 toepasbaar in ieder ontwerp. Geen aluminium tussenprofielen,  
maar een gepatenteerd verbindingssysteem op basis van ‘structural 
glazing’. Zo zijn de glasvlakken in het platdakraam profielloos met  
elkaar verbonden. De hellingshoek van alle modellen is slechts 5°.  
Dit draagt bij aan een strak ogend geheel in het dakvlak. Het Illumy 
 platdakraam is leverbaar in drie modellen: het lessenaarsdak tegen  
de muur, het vrijstaande lessenaarsdak en het zadeldak. 

DAKRAAM VOOR MONUMENTALE GEBOUWEN
VELUX heeft speciaal voor monumentale gebouwen een dakraam ontworpen. Niet alleen  
de esthetische kenmerken, maar ook het gebruik van bijzondere materialen zoals zink  
en koper maken het raam uitermate geschikt voor monumenten. Door de technische  
eigenschappen, zoals hoge isolatiewaarden, voldoet het dakraam tegelijkertijd aan  
het comfort van moderne dakramen. 

Aanleiding voor de ontwikkeling van het dakraam was de grootschalige  
renovatie van een monumentaal pand in het Deense plaatsje  
Nykøbing Falster. VELUX liet onder meer acht nieuwe dakramen  
plaatsen in de zolder van het pand. Het agentschap voor  
Cultureel Erfgoed in Denemarken heeft de renovatie  
goedgekeurd. Ook de dakramen kwamen door de test.

SUBSIDIE CVAE VOOR SBDCAMPAGNE VEILIG LADDERGEBRUIK
De arbovoorlichters/MVK van de paritaire Stichting Bedrijfstakregelingen 
 Dakbedekkingsbranche (SBD) zetten zich al ruim 15 jaar in voor veilig en 
gezond werken op het dak, voornamelijk voor werkgevers en werknemers  
die vallen onder de CAO BIKUDAK. 

Een van de belangrijkste risico’s in de platte dakenbranche is valgevaar. 
Tijdens hun objectbezoeken constateren de arbovoorlichters maar al te vaak 
dat de ladder onvoldoende of niet geborgd is. Hierdoor kunnen de werkne
mers hun werkplek, het dak, niet veilig bereiken en verlaten. 
Het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) heeft SBD subsidie verstrekt 
voor de aanschaf van ladderborgriemen. Met het aanbrengen van zo’n 
 ladderborgriem staat de ladder stabiel en kan niet van de dakrand losko
men. De arbovoorlichters van SBD reiken in 2017 deze ladderborgriemen uit 
tijdens hun objectbezoeken. Hierbij wordt de ladderborgriem gelijk praktisch 
toegepast (zie foto). Dakdekkers zijn erg positief over deze aanpak. 



EFFICIËNT
INSTALLEREN MET 
ONZE SYSTEMEN

www.esdec.com

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

Uitstekende service en advies20 jaar garantieSupersnelle installatie 100% Nederlands product

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

• Lichtgewicht systemen
• Zeer geschikt voor grote projecten

    

EXPERT IN DUURZAME DAK EN GEVELBEKLEDING

KERAMISCHE 
DAKPANNEN BETONDAKPANNEN LEIEN

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

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

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

Eternit NV Kuiermansstraat 1 Tel. +31 547 28 88 07 info 0800 236 87 32 
 B-1880 Kapelle-op-den-Bos Fax +31 547 28 88 08 info.dak@eternit.nl www.eternit.nl AABOSAFE Solingenstraat 15

7421 ZN  Deventer
T  088 9965485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

Simpel, snel, veilig.

De Dakhaas 
Hét mobiele ankerpunt voor hellende daken
Voor tijdelijke werkzaamheden op een hellend dak wordt het opbouwen 
van een steiger of collectieve valbeveiliging vaak te kostbaar en tijdrovend 
gevonden, en daardoor wordt het dak vaak zonder valbeveiliging betreden. 
Niet alleen verboden, maar vooral ook levensgevaarlijk. Vanaf nu bestaat 
er echter geen excuus meer om onaangelijnd hellende daken te betreden 
dankzij de Dakhaas: dé snelste mobiele oplossing voor veilig aangelijnd 
werken op hellende daken.

De dakhaas bestaat uit een RVS body met een op maat instelbaar 
klemmechanisme dat op de panlatten wordt bevestigd. Aan de body zit via een 
valband van 1.5 meter de ankerplaat bevestigd. Deze biedt een extra zekerheid 
en kan een val opvangen wanneer de body daar om welke reden dan ook niet 
volledig toe in staat blijkt. 

Om de dakhaas te bevestigen neemt u simpelweg een aantal dakpannen weg 
en klemt de instelbare body op de kruisingen van 2 boven elkaar liggende 
panlatten met de verticale tengellat. Daarna bevestigd u de ankerplaat met de 
speciaal bijgeleverde bevestigingsschroeven in de tegenovergestelde richting 
van de valrichting aan een constructieve houten balk of gording. Het ankerpunt 
is nu klaar voor gebruik. Na de werkzaamheden kan de dakhaas weer snel en 
gemakkelijk gedemonteerd worden voor gebruik op 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. Simpel, snel, 
veilig werken op hellende daken doet u dus voortaan met de Dakhaas!

Voor 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)
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ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
De prijs van ambitie

SPECIAL
Bestelauto’s

NETWERKBIJEENKOMST
Inspectie SZW: Zelfregulering Gezond en Veilig Werken

SPECIAL
Valbeveiliging

Volgende maand in Roofs

De volgende Roofs verschijnt op 7 november 2017

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.

Eurosafe Solutions www.eurosafesolutions.com

Zinkunie bv www.zinkunie.nl

Leadax www.leadax.com

Artilan bv www.artilan.nl

All Up www.allup.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Fakro www.fakro.nl

Staka www.stakadakluiken.nl

Iko nl.iko.com

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Gilde Software www.gildesoftware.nl

Nelskamp www.nelskamp.nl

Royal Roofing Materials www.royalroofingmaterials.com

Esdec www.esdec.com

Eternit bv www.eternit.nl

Aabo Safe bv www.aabosafe.nl

Kingspan Unidek www.kingspanunidek.nl

Skylux www.skylux.be

Soprema bv www.soprema.nl

BDA opleidingen www.bdaopleidingen.eu

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Icopal bv www.icopal.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Dakea www.dakea.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

VRF Europe bv www.vrf.eu 

Plaka Nederland www.plakagroup.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Grillo www.grillodakafwerkingen.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Wecal www.wecal.nl

Rockwool bv www.rockwool.nl

Neyfik www.neyfik.com

Ubbink bv www.ubbink.nl

ZinCo Benelux bv www.zinco.nl

Isobouw www.isobouw.nl

Carlisle Construction Materials www.ccmeurope.com

MSA BeNeLux www.msasafety.com
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Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidek-eps.com
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Skylux heeft het grootste gamma 
lichtkoepels van heel Europa

DAGLICHT IS 
ONZE PASSIE

45
JAAR

ERVARING

BE
LG

IAN PRODUC
T

SKYLU X Q UALIT
Y

Mensen houden van natuurlijk licht in huis. Hoe meer, hoe liever. Dankzij Skylux kan 
iedereen volop genieten van gratis daglicht. We hebben meer dan 45 jaar ervaring, 
geen toeval dus dat wij dé Belgische lichtkoepelspecialist zijn. Bij ons vind je wat 
je zoekt: Skylux heeft het grootste gamma van heel Europa met meer dan 6.000 
artikels. Zo kunnen we samen overal het licht laten binnenstromen.

www.skylux.be

kunststofkoepels hybride koepels glaskoepels
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