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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE



 

COLUMN

Kom, weer het dak op,  
er is werk aan de winkel!
Sharon Dijksma, de staatssecretaris van het Ministerie 
Infrastructuur & Milieu, stelt dat er nog zo’n 100 miljoen vier-
kante meter aan asbestdaken moet worden verwijderd en 
vervangen. Dat moet eventjes gebeuren tussen nu en 2024. 
Waarom? Omdat de wet dat zo bepaalt… o wacht, er is 
eigenlijk helemaal geen wettelijke bepaling die dat afdwingt. 
Huh? Wat zegt u nu? 

Nee, even serieus. Er is momenteel geen specifieke  
wettelijke bepaling die verplicht tot het verwijderen van as-
bestdaken; dat zit nog in de pijplijn. Waarschijnlijk wordt  
de Wet Milieubeheer aangewezen als vehikel om het asbest-
dakenverbod in op te nemen. Veel haast om die regeling 
door het parlement te loodsen is niet bij de overheid te 
bespeuren, moet ik zeggen. Toch wordt op maatschappelijk 
niveau juist veel voortvarendheid en inspanning verwacht, 
ter vervulling van een vereiste dat er formeel nog niet is.  
Een vreemde gang van zaken, zal ik maar zeggen. 

Lust u er nog zo eentje? Eerder dit jaar verbood ISZW het 
gebruik van werkbakken aan hijskranen voor het vervoer  
van personen (lees: het verwijderen van asbestdaken vanuit 
de werkbak). Want dat zou gevaarlijk zijn voor de personen 
in kwestie, wat ik overigens onmiddellijk geloof. Als alter - 
natief mogen zij kiezen uit a) sanering van asbestdaken  
voor gezien houden, of b) op het oude asbestdak gaan 
staan en daarbij het heel reële risico accepteren dat zij er 
dwars doorheen zakken. Wat ook heel frequent gebeurt,  
zo zie ik in mijn praktijk terug. Ik kan er met mijn verstand  
niet bij dat ISZW werkelijk wilde dat een gevaarlijke werk-
methode werd vervangen door een evident nóg veel 
 gevaarlijkere werkmethode. 

Gelukkig is begin oktober de motie Bisschop ingediend  
en aangenomen, dat het gebruik van werkbakken aan 
 hijskranen alsnog mogelijk maakt. “De Kamer […] verzoekt  
de regering in overleg met de sector ervoor te zorgen dat 
 veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen bij sanering 
van grote en moeilijk bereikbare dakoppervlakten moge- 
lijk wordt en, indien nodig, vrijstelling te geven dan wel  
de  regelgeving aan te passen […].” Terug naar af, dus.  
Wat zonde van het tijdsverlies. 

Ik hoop wel dat bij een dergelijk overleg de papierwinkel tot 
een minimum wordt beperkt. Stellig kan toch het beste aan 
het deskundig inzicht van de dakspecialist worden over-
gelaten, of deze een werkbak nodig acht of niet. Laten wij 
alsjeblieft niet naar nóg meer vergunningen en vrijstellingen 

gaan. Misschien vindt u dat een 
vreemde wens voor een jurist… 
Maar in mijn opinie is het 
 ‘asbestrecht’ in Nederland  
volkomen doorgedraaid, 
veel te moeilijk en on-
doorzichtig. Het is een 
waan zinnige papiermolen 
geworden, waar een nor-
maal mens geen wijs meer 
uit kan. 

Neem het huidige Eurogrit-
schandaal: zelfs de specialisten 
van de Ministeries SZW en ILT kun-
nen er onderling niet meer uit komen, 
welke regels op asbesthoudend straalgrit 
van toepassing zijn. Terwijl zij de regels hebben gemaakt  
en het dus bij uitstek behoren te weten! Tientallen bedrijven 
liggen ondertussen plat, terwijl men zich in Den Haag  
achter de oren krabt en praat over een ‘ondernemersrisico’. 
Ook empathie voor ondernemers valt niet echt bij de over-
heid te bespeuren. 

Ach… nu oktober 2017 toch de revue passeert, wil ik u de 
parlementaire hoorzitting over asbestdaken niet onthouden. 
Vele partijen brachten daar hun ‘position papers’ in,  
maar veel vooruitgang werd niet geboekt. De bekende 
standpunten werden herhaald: doe eens normaal, het kost 
zo veel, er is onvoldoende mankracht, waarom die haast.  
Ik noem de kreet en u bedenkt het poppetje erbij! Wat men 
niet zozeer noemt, is wat op langere termijn de maatschap-
pelijke gevolgen zijn indien oude asbestdaken níet worden 
verwijderd: denk aan Wateringen, waar de gemeente  
vele miljoenen euro’s schade leed door een asbestbrand. 
Terwijl de gezondheidsgevolgen zich nog lang laten raden. 
Dat zijn grote kostenposten die uiteindelijk niet door de dak-
eigenaar maar door de maatschappij worden gedragen. 
Willen wij dat wel? 

Kijk, dat vind ik dan weer wel goed aan de Nederlandse 
overheid: dat er überhaupt een asbestdakenbeleid is.  
Kom, weer het dak op, er is werk aan de winkel!

Mr.dr. Yvonne Waterman
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Waterdichte argumenten!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
 www.ubiflex.nl
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Aan de achterzijde van kantoorgebouw Vivaldi aan de Zuidas in Amsterdam 

is het dek van een ondergrondse parkeergarage omgebouwd van een ‘grind-

bak’ naar een dakpark. De nieuwe aankleding is uitgevoerd als een polder-

dak voor opslag van hemelwater met gecontroleerde afvoer, maar biedt 

gelijktijdig de mogelijkheid van ‘buiten werken’, recreëren of een ommetje 

maken en een frisse neus of fris hoofd te halen.

Multifunctioneel dakpark biedt meer uitstraling

voor de opslag van hemelwater. De ruimte wordt in de 
meeste gevallen gecreëerd door een systeem van kunststof 
kratten (710 x 710 x 85 mm) in de opbouw van de daktuin 
op te nemen. De wateropvang kan tijdelijk of permanent zijn 
en het beheer van de waterberging is dynamisch. Dat wil 
zeggen dat er gestuurd kan worden hoeveel water con-
stant of tijdelijk wordt opgeslagen en op welke momenten 
overtollig water wordt afgevloeid naar het riool. Water dat 
is opgeslagen in een polderdak is ook te gebruiken om de 
erboven liggende daktuin in droge perioden van water te 
voorzien. De prestatie van een polderdak is online te volgen 
en zonodig op afstand te besturen. Het maximale waterber-
gende vermogen van een polderdak bedraagt 135 mm  
per vierkante meter, maar dit vermogen is afhankelijk van  
de wensen van een opdrachtgever, de eisen van de water-
beheerder en de draagkracht van de onderconstructie.

EXTRA MAATREGELEN
Met name dit laatste punt, de draagkracht van het dak,  
was bij Vivaldi een dingetje. Het parkdak/polderdak met een 
totale oppervlakte van 2130 m2 en een waterbergend ver-
mogen van 70 liter per vierkante meter, is aangelegd op het 
bestaande betonnen dek van de ondergrondse parkeerga-
rage. Uit onderzoek bleek de draagkracht van de hoofdcon-
structie voldoende om het extra gewicht van de wateropslag 
en de substraatlaag te dragen, maar de draagkracht van  
de tussenliggers was dat niet.

Er is om die reden gekozen het polderdak in drieën op te 
delen. Het middendeel, ongeveer tweederde van het dak, 
is actief waterbergend: daar blijft water staan. De andere 
twee delen, langs de gevel en langs de dakrand, zijn passief 
waterbergend, waarbij vertraagd maar continu water wordt 
afgevoerd. Bovendien is in deze twee stroken de beplanting 
aangepast.

Om het middendeel volledig draagkrachtig te maken is er 
een extra staalconstructie in de parkeerkelder aangebracht. 
Een staalconstructie met verzwaarde kolomkoppen en 
daarop extra stalen liggers als ondersteuning van de beton-
nen tussenliggers.

Omdat het bestaande afschot van het kelderdek is gehand-
haafd, waren er ook door de deling van het buffersysteem in 
(actief) het midden en (passief) langs de randen extra maat-
regelen nodig. Anders zou het water door het afschot nog  
‘vrij kunnen weglopen van het ene deel naar het andere.  
Om dat te ondervangen zijn er twee ‘dijkjes’, cascades, ge-
maakt, waarbij regelbare sluisjes zorgen voor een vertraagde 
afvoer. Deze dijkjes zijn gerealiseerd door stroken Resitrix in 
een z-vorm tussen, over en onder de kratten aan te brengen.

OPBOUW PARKDAK
Zoals al aangegeven is het parkdak aangelegd op het be-
staande kelderdek van de parkeergarage. Dit dek was voor-
zien van een isolatielaag en een 2-laagse dakbedekking.  

Die zijn gehandhaafd en daaroverheen is nog een wortel- 
en waterwerende APP dakbedekking aangebracht, volledig 
gebrand om een gegarandeerde waterdichting te krijgen.
Op de dakbedekking zijn over de gehele oppervlakte de 
kunststof kratten van het polderdak geplaatst. Vervolgens 
zijn de stroken cortènstaal met hier en daar flenzen aan-
gebracht en verankerd aan de kratten. Deze rondlopende 
stroken vormen de scheiding tussen de looppaden en de 
vakken met begroeiing. De looppaden zijn samengesteld uit 
verschillende materialen. Er zijn stroken beton, traditioneel in 
het werk gestort met staalvezels als wapening, afgewisseld 
met vlonders van bamboeplanken, rustend op een raster 
van houten balkjes en tegelpaden van speciale tegels op-
gelegd in het zand.

Over de kratten is een dik capillair vlies, een geweven doek, 
gelegd, dat zorgt voor de verdeling van het water over het 
oppervlak. Dit vlies ligt alleen in de vakken waar geplant 
is, dus niet onder de looppaden. Op dit vlies is de 150 mm 
dikke substraatlaag gestort waarin de beplanting is gezet. 

Tekst: Joop Wilschut
Foto’s: Joop Wilschut, De Dakdokters 

Het is half oktober en vijfentwintig graden. Er is een fraaie tuin 
met paden en zitjes voor handen. Koffie en gekoeld water 
wordt verzorgd om uitdroging te voorkomen. Dus wat let 
ons om het interview buiten in het onderwerp van dit artikel 
te voeren? Het enige dat nog ontbreekt is een zachtjes 
 gespeeld stukje muziek van Vivaldi op de achtergrond.
De plek waar Friso Klapwijk van de Dakdokters en de auteur 
van dit artikel zich bevinden is het nieuw aangelegde dak-
park achter het Vivaldigebouw in Amsterdam. Het lijkt uiterlijk 
een dak waarop begroeiing is aangebracht, maar het ge-
heel is opgebouwd volgens het principe van een polderdak.

PRINCIPE VAN EEN POLDERDAK
Een polderdak is een groendak waarin ruimte is  opgenomen 

Het parkdak met rondlopende, gebogen wandelpaden, ‘pleintjes’ met meubilair 

en een wisselende beplating nodigt uit tot gebruik.

De twee lichtstraten ingewerkt in de daktuin werken minder storend 

dan de verschillende installaties die er (nog) staan.

Rond de zeven bomen zijn hogere ringen van cortènstaal geplaatst, 

die volledig gevuld zijn met substraat om ze meer ‘grond’ te geven.

De eerste verdieping van het kantoor sluit aan op de tuin, die een 

beter uitzicht biedt dan de grindbak die er eerst op het dak lag.

De kratten van het polderdak zijn geplaatst en daarop zijn al enige 

slingers van cortènstaal aangebracht als scheidslijnen tussen paden  

en plantenvakken.

JHet Dak van het  aar 2017
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KANTOORGEBOUW VIVALDI, AMSTERDAM
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V E R H U I S B E R I C H T
v a n  L i n d e m a n  U i t g e v e r s

Dit wordt ons nieuwe uitzicht per 1 december 2017! 

Wij verhuizen naar: Middenwaard 129e • 1703 SC Heerhugowaard

Alle overige gegevens blijven ongewijzigd

lindeman-verhuisbericht230x300.indd   1 30-10-17   16:05

In het parkdak zijn zeven bomen opgenomen, die geplaatst 
zijn boven kolommen van de parkeergarage. Rondom de bo-
men zijn aparte, aanmerkelijk hogere ringen van cortènstaal 
aangebracht, die volledig gevuld zijn met substraat om de 
bomen meer ‘grond’ te geven.

Het beplantingsplan is door de Dakdokters in samenwerking 
met Karres + Brands samengesteld. In de lichtere (gewicht)zo-
nes is dat een mix van sedums en lavendel; in de zwaardere 
zones een mix van grassen, ijzerhard en andere plantensoor-
ten. In de kratten zijn capillaire voorzieningen opgenomen die 
water opzuigen naar de substraatlaag en de beplanting.

TEVREDENHEID
Door de ‘problemen’ met de draagconstructie moest het 
 oorspronkelijke ontwerp van het parkdak en de  beplanting 
aangepast worden. Of zoals Friso Klapwijk het zei: ‘de tech-
niek werd leidend.’ Dat heeft extra overlegsessies gevraagd 
tussen Dakdokters, Karres + Brands en opdrachtgever 
Breevast. Een ander ‘knelpunt’ vormden (en vormen) de 
installaties op het dak: die moesten ingewerkt worden en zijn 
nu nog beeldverstorend en gehorig aanwezig. Naar oplos-
singen wordt gezocht.

Niettemin is Breevast zeer tevreden.. Vanuit het kantoor be-
zien ‘smoelt’ het park- en polderdak beter dan de grindbak 
die er lag. Bovendien nodigt het dak door de rondlopende 
paden, het meubilair (waaronder enkele houten banken  
van forse douglasbalken) en de beplanting uit om gebruik 
te maken van deze nieuwe buitenruimte. ■

JHet Dak van het  aar 2017

Het parkdak is vanuit verschillende toegangen te betreden, o.a. via 

een vernuftig aangelegd pad van betonplaten.

De looppaden bestaan grotendeels uit in het werk gestorte banen 

beton, hier en daar onderbroken door bamboevlonders.

Op een aantal plaatsen zijn ook paden te vinden die zijn bestraat 

met tegels op zand.

Naast meubilair in de vorm van leunstoelen en stoelen met tafeltjes lig-

gen er ook zware douglasbalken die dienst kunnen doen als zitbank.
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Kijk voor trainings- en examenmogelijkheden op:
Postadres:

Postbus 818

4200 AV Gorinchem

T  +31(0)85 487 1910

E  info@bdaopleidingen.nl
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Avelingen-West 33
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In de Masterclass Platte daken wordt besproken welke veranderingen er 

de laatste jaren op het gebied van bouwregelgeving en techniek hebben 

plaatsgevonden en welke trends en ontwikkelingen de komende jaren het werk 

in de dakenbranche zullen gaan beïnvloeden. We kijken naar de veranderende 

opdrachtgevers die bij aanbestedingen op procescontrole en ontzorgen sturen, 

die een Plan van Aanpak vragen of resultaatgericht willen samenwerken. 

✓ Kaderfunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers

✓ Adviseurs

✓ Beheerders

✓ Trends en perspectieven in de bouwsector

✓ Ontwikkelingen en ervaringen met zonne-energiesystemen op daken

✓ Verduurzaming en energielabels, luchtdicht bouwen en daken

✓ Eurocodes: kansen en bedreigingen

✓ De nieuwe Vakrichtlijn en NTA begroeide daken

✓ Resultaatgericht Samenwerken

✓ EMVI/Plannen van Aanpak

✓ Geïntegreerde contracten en risicomanagement

Voor dakaannemers en leveranciers liggen hier kansen, maar ook bedreigingen 

als men niet op deze vragen anticipeert. Daarnaast bespreken we de Eurocodes, 

de nieuwe Vakrichtlijn en de inhoud van de recent verschenen NTA Begroeide 

Daken. Ook behandelen we laatste inzichten in het verduurzamen van daken, 

zoals luchtdicht en circulair bouwen, EPA-labels en de praktijkervaringen met 

energie- en retentiedaken.

Inhoud Masterclass

Masterclass

U kunt zich inschrijven voor de Masterclass via onze site

www.bdaopleidingen.nl

De Masterclass wordt op 16 november en 7 december 

georganiseerd van 09.00 uur tot 16.00 uur. De investeringskosten 

bedragen 495,- exclusief btw. 

Datum en investeringskosten

Doelgroep Aanmelden

PLATTE DAKEN

2171033 BDA Adv Masterclass 230x300mm .indd   1 16-10-17   16:02

 
Stabiele prijzen
Binnen onze organisatie hebben wij voor elk belangrijk 
thema een commissie, waarbij onze eigen experts over tal 
van onderwerpen met elkaar van gedachten wisselen.  
Zij bepalen de strategie met behulp van de specifieke ken-
nis over een onderwerp en werken er steeds aan om onze 
organisatie verder te kunnen verbeteren. Zij leggen dus de 
lat hoger, vanuit kennis, duurzaamheid en ervaring in bijvoor-
beeld een technische commissie, financiële- en automati-
seringscommissie, KAM Coördinatoren overleg, gebruikers-
bijeenkomst Dakbehoud en formuleraad of binnen Coninko, 
onze inkoopcommissie. 

Al deze commissieleden hebben al jaren op hun eigen 
 onderwerpen en thema’s vruchtbaar werk verricht en  
met hun vaak vrijwillige bijdrage en kennisinput onze orga-
nisatie jaar op jaar op een hoger plan weten te krijgen. 
 Natuurlijk, er zijn wel eens kleine puntjes van discussie ge-
weest over de snelheid van een project in de automatisering, 
een overschrijding van een budget door een plotselinge 
extra uitgave, of wat te doen als er geen veiligheid op de 
daken staat binnen het dakbehoud? Het waren over het 
algemeen kleine aandachtspuntjes die met een enkel com-
missieoverleg snel opgelost waren.

Alleen dit jaar is er één uitzondering! Laat ik maar gelijk met 
de deur in huis vallen: de enige commissie die het dit jaar 
duidelijk heeft laten afweten, laat ik er geen doekjes om 
winden, is de inkoopcommissie. Zoals halverwege het jaar 
onze voorzitter al heeft gesignaleerd, en nog probeerde bij te 
sturen, blijkt dat het dit jaar, na jaren van stabiliteit met vaste 
prijzen, vaste contracten, snelle levertijden (met ook af en toe 
nog een mooie projectondersteuning, zoals een dakdekkers-
bedrijf maar al te graag ziet), volledig mis is gegaan.

Na de mooie jaren van stabiliteit, vaste prijzen en duidelijke 
levertijden, kenmerkt dit jaar zich door een volledige instabi-
liteit, hele lange levertijden, prijsverhogingen (ondanks alle 
jaarafspraken) en discussie over de financiële schade.  
Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen? Het goede con-
tact van de afgelopen jaren tussen dakdekker en producent 
is ver te zoeken. De inkoopcommissie heeft het in 2017  
enorm druk gehad.

Zijn het nieuwe, onervaren leden van zo’n  inkoopcommissie, 
dan kun je snel en adequaat reageren. Een ervaren deelne-
mer erop zetten en je kunt het tij nog keren. Alleen constate-
ren we dat de meest ervaren inkopers bij ons in huis zitten: 
wat moet je dan? Zoals in crisistijd wel vaker gebeurt, is het 
uiteraard ook mogelijk om een deel of volledige  commissie 
te vervangen. Vergelijkend met een plotseling ontslag van 
de voetbaltrainer als de resultaten slecht zijn, waarbij je 
enkel het effect creëert om met deze ernstige maatregel een 
 directe ommekeer te bewerkstelligen: stabiliteit met goed 
spel en met de spelers weer in de winning mood.

Het slechte spel dit jaar tussen inkoop en verkoop, en prijs  
en levertijd, analyserend, zie ik ook uiteindelijk dat boven-
staande maatregelen niet zullen leiden tot enige stabiliteit. 
Het jaar 2017 gaat de boeken in als het jaar van het tekort 
van een enkel grondstofje, MDI, waardoor deze crisis op 
inkoop ontstond. Voor de PIR industrie een ernstige factor, 
waardoor levertijden en prijzen dramatisch verhoogd zijn  
en zelfs bouwwerken niet aanbesteed konden worden.  
Voor de overige producenten was het wellicht een methode 
om de eigen laboranten in hun dakproducten te laten zoe-
ken naar dit stofje, waardoor alle prijzen van alle isolatie en 
een aandeel dakbedekking omhoog zijn gaan. 

Hoe lang zullen de instabiele factoren ook in 2018 nog ons 
dakdekkersbestaan blijven beheersen? Met de start van de 
duurzaamste regering zal er nog meer geïsoleerd moeten 
worden voor een energieneutrale toekomst. Wij gaan verder 
met onze al jaren zeer ervaren inkoopcommissie en tegen 
degenen die het aangaat: isoleert en stabiliseert u volgend 
jaar weer met ons mee?

Erik Steegman
Directeur van Coninko B.V. 
Inkooporganisatie voor dakdekkersbedrijven
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Sinds jaar en dag wordt een plat dak altijd onder afschot 

aangelegd om hemelwater verantwoord af te kunnen voeren. 

Christoph Maria Ravesloot van Hogeschool Rotterdam betoogt 

dat dat niet meer van deze tijd is. Het water moet juist door het 

dak worden opgevangen!

Hoe plat is uw dak?
WATERBUFFERING

Net als de waaghalzen van middeleeuwse zeevaarders die 
te ver de zee op zouden varen. 

Nu wensen enkele innovatieve pioniers dat een plat dak 
echt plat is. Sterker nog, we zouden willen dat daken een 
opstaand randje hebben, waardoor hemelwater tijdelijk 
opgeslagen kan worden. Daarnaast zou het voor beheerders 
van het waterschap en voor de gemeentelijke rioolbeheer-
ders fijn zijn als de opgeslagen hoeveelheden water op 
de Nederlandse daken langzaam zou worden afgevoerd. 
Op het moment dat de riolen en kanalen de gedoseerde 
hoeveelheden af te voeren hemelwater wel aan kunnen, 
scheelt dat een heleboel investeringen. Die investeringen zijn 
momenteel alleen voor risicodekking, voor die paar keren 
dat de capaciteit van riool en oppervlaktewater zou kunnen 

worden overschreden. Dat kun je nauwelijks een doelmatige 
besteding van overheidsgeld noemen. Bovendien betaalt de 
burger ervoor via de heffingen. 

VOORONDERSTELLING
Excuus, ik veronderstel dat die sprong van platte aarde,  
naar plat dak, naar het platte vlak van sloten en riolen 
misschien iets te groot is? De sprong duurde anders wel 
meer dan 2000 jaren. Als we vanaf nu nog slechts 20 jaren 
wachten met begrijpen en accepteren dat platte daken een 
opstaande rand moeten krijgen en dat ze echt plat moeten 
zijn, dan is het te laat. Dan lopen de rioleringen en kanalen 
steeds vaker over. Dan kunnen we de waterschade en de be-
nodigde verhoogde waterschapsheffingen en rioolheffingen 
niet opbrengen. Want dat is wat er nodig is als de overheden 
de kosten moeten dragen van klimaateffecten in de vorm 
van hevige regenval.

Ik pleit er dus voor om het zwijgen over de verouderde lessen 
op de scholen te doorbreken. Iedereen in de dakenbranche 
moet snel begrijpen en accepteren dat platte daken ook 
echt plat moeten zijn, met een opstaand randje, om zo veel 
mogelijk en zo lang als nodig is, hemelwater uit piekbuien als 
gevolg van klimaatverandering op te vangen. Menig docent, 
praktijkopleider, stagebegeleider, en bedrijfsbegeleider zal er 
eerder later dan vroeger achter zijn gekomen dat opvattin-
gen, zoals ze al jaren in de lesboeken stonden, achterhaald 
zijn. Vroeger wist men dat platte daken, dus echt plat zonder 
afschot, zouden gaan lekken. De oude materialen als teer, 
mastiek en eenlaagsbitumen, waren niet goed genoeg om 
langdurig weerstand te bieden aan weersinvloeden en plas-
sen water op het dak. Bovendien zag men gevaar in con-
structief falen van de constructie door ophoping van water 
op de plek waar de constructie als eerste zou doorbuigen. 

Maar sinds ruim veertig jaar zijn de teer en mastiek vervan-
gende bitumen- en kunststofdakbedekkingen bestand tegen 
weersinvloeden en stilstaand water en kan progressieve 
instorting door ophoping van hemelwater door constructieve 
berekening op veiligheid voorkomen worden. Waarom staan 
in lesboeken en in normen dan nog de verplichtingen tot 
het realiseren van afschot en een overvloed aan hemelwa-
terafvoeren? Waarom wordt in lesboeken gezwegen over de 
veranderende functie van platte daken als gevolg van het 
klimaatprobleem en van ruimteproblemen in de steden? 

HANDHAVEN
Op dit moment zijn er innovatieve producten op de markt, 
die de oude richtlijnen en normen negeren. Een dak is inno-
vatief als het als een polder hemelwater buffert en als het 
hemelwater gericht en langzaam laat afvloeien - op een la-
ter moment, namelijk als het afwateringssysteem van het op-
pervlaktewater en riool het beter aan kunnen. Al jaren zijn er 
aannames over het bufferend en vertragend vermogen van 
begroeide daken. Opslagcapaciteiten liggen bij de meeste 
meetmethoden rond de 10 tot 20 liter per vierkante meter. 
Echter, in de praktijk zou het o.a. waterbeheerders een aantal 
euro’s waard moeten zijn om dat te vergroten tot minimaal 
een opvang voor een piekbui van 50 mm in één etmaal. 

Als zij op de begane grond één kubieke meter (1000 liter) 
waterbuffering moeten aanleggen, kost dat al snel €1000,-. 
Voor dat geld kun je op een dak aardig wat vierkante meters 
inpolderen, met een rand van 10 cm is dat 10 m² voor  
€ 100,-/m². Dat kost de nieuwe generatie gepolderde be-
groeide daken momenteel niet. Waterschappen en gemeen-
ten zouden zonder meer voor enkele tientallen euro’s de 
aanleg van polderdaken kunnen subsidiëren. Echter, dan wil-
len de geldverstrekkers wel zeker weten dat de polderdaken 
gedurende enkele decennia functioneel blijven bijdragen 
aan het voorkomen van investeringen op het maaiveld.  
De situatie zoals die nu is, is niet te handhaven. Publiek inves-
teren is te kostbaar en privaat investeren wordt als complex 
ervaren, ten opzichte van de overzichtelijke platte regelgeving 
van dit moment. 

VERTRAAGD
Waarom duurt het dan zo lang totdat de branche overgaat 
op het aanleggen van daksystemen met hoge waterbuffe-
rende en vertragende eigenschappen? De kosten en baten 
van begroeide daken, die voldoende capaciteit hebben om 
pieken in regenval op te vangen, kunnen per daksysteem en 
watersysteem berekend worden. Geen probleem hier dus. 

De kennis over begroeide bufferende en vertragende daken 
is voorhanden. Ook geen probleem. 
De opleidingen geven de nieuwe kennis door aan professio-
nals in de dakenbranche en opleiders (en ontwikkelaars 
van opleidingen in de dakenbranche) lezen de literatuur 
over bufferend en vertragend vermogen van daken. Hier ligt 
mogelijk een probleem. 

Procedures die aangepast moeten worden aan de nieuwe 
kennis, worden voortvarend gestart. 
Hier zie ik ook een probleem. Een heel groot probleem als het 
om de waterschaps- en rioolheffingen gaat. Deze zijn name-
lijk gekoppeld aan de WOZ-waarde van een gebouw. Als een 
gebouw voorzien wordt van een begroeid polderdak, dan zal 

Ooit was er een wetenschapper die beweerde dat de aarde 
niet plat is. Dat kunt u zich vast niet meer herinneren. Dat be-
gon al bij de oude Grieken, die kregen er aardig de handen 
voor op elkaar, maar tegen het einde van de Middeleeuwen 
wilden de religieuze wereldleiders hun wereldlijke macht be-
houden, door vast te houden aan de platte aarde. Er werden 
een paar geleerden voor geofferd door ze als ketters neer  
te zetten. 

Zonder mezelf direct met Galileo te willen vergelijken, kreeg ik 
zo’n twintig jaar geleden wel degelijk het gevoel te worden 
verketterd door bewaarders van de wereldlijke en religieuze 
macht in de dakenwereld. Mij werd op een vergadering 
 letterlijk uitgelegd dat de branche na jaren van lobby, inten-
sieve opleiding van vakmensen en verandering van normen 
en richtlijnen er eindelijk in geslaagd was om voor elkaar te 
krijgen dat platte daken niet meer plat mogen zijn: afschot is 
altijd en overal verplicht: “En dan kom jij met het idee dat dat 
allemaal niet waar is en dat er weer water op het dak opge-
hoopt moet worden!” Ik was van mening dat het idee van 
het verplicht maken van afschot, gezien de nieuwe inzichten 
in daktechniek, achterhaald was. 

Het algemeen aanvaarde geloof was zoals gezegd dat 
 platte daken niet plat mochten zijn. Hemelwater moest 
te allen tijde, dat wil zeggen zo snel mogelijk, afgevoerd 
worden naar de hemelwaterafvoeren en van daaruit naar 
het oppervlaktewater of riool. Nu, anno 2017, is er een nieuw 
wereldbeeld: de aarde is rond én heeft een broeikaspro-
bleem (hoewel er op dat laatste punt nog enkele wereldlijke 
leiders zijn die hun macht ontlenen aan het ontkennen van 
menselijke invloed op klimaatverandering). Was de aarde 
maar plat, net als een plat dak, dan hoefden we ons over 
het zo snel mogelijk afvoeren van toenemende hoeveelhe-
den hemelwater als gevolg van piekbuien geen zorgen te 
maken. Overtollig water zou gewoon over de rand vloeien. 

Christoph Maria Ravesloot, Hogeschool Rotterdam
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het nodige over bekend is, maar waar mogelijk geen stan-
daardmethode voorhanden zal zijn. Ieder dak moet binnen 
de context van de straat en de tuin waaraan het grenst,  
op zijn unieke eigenschappen worden beoordeeld. 

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Mogelijk is er op dat laatste punt, oplossingen voor unieke 
gevallen in de diagonale stad, nog te weinig kennis.  
De vraag is of die ontstaat als de professionals in de praktijk 
gewoon aan de slag gaan door ontwerpen te maken en  
te evalueren, of dat er eerst praktijkgericht onderzoek (samen 
met de professionals) gestart moet worden. 

Een hoofdvraag voor een dergelijk branchebreed onderzoek 
zou kunnen zijn: Op welke wijze wordt innovatie op daken 
vertraagd door het handhaven van een verzwegen vooron-
derstelling? Die hoofdvraag gaat uit van de vooronderstelling 
dat een plat dak plat moet zijn, met opstaand randje, dat er 
gezwegen wordt over vervanging van de verouderde aan-
names uit de tijd dat dakbedekkingen te slecht waren om 
weersomstandigheden langdurig te weerstaan. Alleen zijn de 
materialen nu veranderd en de weersomstandigheden ook. 
De afhankelijkheid van private en publieke samenwerking 
is niet te handhaven en niet van deze tijd. Samenwerking is 
noodzakelijk en aanpassing van belastingregels ook.  
Vertragende factoren kunnen beïnvloed worden, maar zeer 
waarschijnlijk niet met één gestandaardiseerde methode. 
Door combinaties van blauwe, gele, rode en groene functies 
op de daken, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor verdien-
modellen, waar in de onderste lagen van de stad geen plek 
voor is. De innovatie zal zich, ondersteund door de mogelijk-
heden die ICT-ontwikkelingen bieden, op unieke gevallen 
moeten richten, waarbij de generieke regelgeving aangepast 
zou worden. 3D modellen als 3Di in waterbeheer en gebouw-
beheer als BIM zullen daarin wel eens een beslissende rol 
kunnen gaan spelen. Niet omdat het moet, maar omdat het 
kan. Ik schreef het al in het begin, de aarde is niet plat en 
daken zijn dat ook niet meer, ze worden steeds meer 3D. ■

de waarde van het pand toenemen. De dakbedekking gaat 
langer mee doordat deze beschermd is tegen veroudering. 
Dat levert op termijn een reductie op vervangingskosten,  
wat verdisconteerd kan worden in een waardebepaling. 
Gek genoeg levert dat elk jaar een hogere OZB op, en in de 
meeste gevallen een hogere waterschaps- en rioolheffing. 

Nou en, zou u kunnen denken. Wel, heel veel ‘nou en’! Dat is 
oneerlijk. Iedere private partij, bedrijf of burger, die in een be-
groeid polderdak investeert, doet dat goedkoper en directer 
dan een rioolbeheerder of waterbeheerder dat op het maai-
veld zou kunnen doen. Maar juist diegenen die het duurder 
doen, gaan er nu jaar op jaar aan verdienen. Er is dus een 
inverse financiële prikkel voor investeerders. Gelukkig wordt er 
in Nederland in de Green Deal Groene Daken, en op andere 
plaatsen, hard met deze overheden samengewerkt om deze 
perverse verhouding te compenseren. Onder de noemer 
differentiatiebelastingen wordt gerekend hoeveel minder hef-
fing er nodig is om de private investeringen te stimuleren. 

INNOVATIE
Verschillende grote steden in Nederland ontwikkelen beleid 
om het stedelijk dakenlandschap onderdeel te maken van 
de toekomst van de stad. Na de wederopbouw was bijvoor-
beeld Rotterdam vooral georiënteerd op de horizontale 
uitbreiding in buitenwijken. Daarna werd een begin gemaakt 
met hoogbouw in en rond de stad, onder de noemer ‘de 
verticale stad’. Nu blijkt dat er na de uitbreiding en verdich-
ting nog méér ruimte nodig is om de stadsfuncties van de 
toekomst te herbergen, komt de ‘diagonale stad’ in beeld.  
Het onontgonnen dakenlandschap zou wel eens van waarde 
kunnen zijn voor private en publieke partijen. Die waarde 
zou in nieuwe, innovatieve verdienmodellen van daken kun-
nen uitmonden. Voor het opvangen, bufferen en vertraagd 
 afvoeren van hemelwater uit piekbuien moeten ze dan wel 
plat zijn (blauwe functie). 

Op daken kunnen echter nog een aantal functies worden 
gerealiseerd, die elders geen plek kunnen vinden: opwek-
ken van duurzame energie uit zon en wind (gele functies), 
verblijfsfuncties voor recreatie, functies voor voedselproductie 
met inzet van planten en dieren, zoals daklandbouw en bij-
enhouderijen (rode functies). Daarnaast kunnen een aantal 
scherpe randjes van klimaateigenschappen op daken wor-
den afgevlakt. Door grootschalige vergroening zou een ver-
mindering van het Urban Heat Island Effect kunnen optreden 
(groene functies). De stad warmt minder op, door verkoeling 
door de begroeide blauwe, groene, gele en rode daken. 

Als de technieken er al zijn, als de berekeningsmethoden 
voor waterbuffering en -vertraging en voor constructieve 
veiligheid er al zijn, als verdienmodellen op de markt komen, 
als belastingen in de nabije toekomst gedifferentieerd zullen 
worden, zal er dan voldoende geïnnoveerd zijn om breed te 
accepteren dat platte daken echt platter dan plat mogen 
zijn? Waarschijnlijk niet, want de overdracht van kennis ver-
loopt dus, ondanks de versnelling die ICT kan aanbrengen, 
nog niet snel genoeg. Er is daar dus nog wel wat innovatief 
ingrijpen nodig. En dat is een cultuurverandering, waar wel 

Stel je voor dat er 600 liter regen in slechts 
één uur valt. Dat is gelijk aan de jaarlijkse 
neerslag per m2 in Londen. En dat is de 
hoeveelheid die we op ons Ultima dakraam 
hebben getest om de waterdichtheid te 
controleren.  

www.dakea.nl

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

GETEST
MET 600 LITER
REGENWATER

Het is maar een van de redenen waarom 
Dakea erbovenuitsteekt.

En dat geeft ons het vertrouwen om u 20 jaar 
garantie te bieden.
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In de bouw werken vele disciplines samen met de bedoeling te komen  

tot een goed functionerend bouwwerk. Het werk van de ene discipline  

sluit niet altijd aan op dat van de andere, waardoor het eindresultaat niet 

wordt wat het moet zijn. Als er één onderdeel is dat daar last van heeft,  

dan is het wel de luchtdichtheid van de schil.

Energiezuinig bouwen is geen vraag maar een eis
LUCHTDICHTHEID VAN DE HELE SCHIL

De bouwfysica leert ons dat de meest luchtdichte laag aan 
de warme zijde van de schil inwendige condensatie voor-
komt, daarom heet zo’n laag ook damprem. Kijken we dan 
naar het detail gevel-plat dak, dan ziet de aaneengesloten 
luchtdichte schil eruit als in afbeelding 2. 

En nu blijkt dat tekenen iets anders is dan het realiseren, 
helemaal als de bouwpraktijk in ogenschouw moet worden 
genomen. De dakdekker zal immers een dampremmende 
laag maken als afgebeeld in afbeelding 3. De dakdekker 
zal waarschijnlijk met z’n werk beginnen als de borstwering 
staat. De gevel zal niet zijn voorzien van een dampremmende 

laag waar op aangesloten kan worden. Dit detail is als voor-
beeld genomen, omdat het laat zien hoe het wel aansluit op 
de bouwpraktijk. De luchtdichting tussen binnenspouwblad 
en dakvloer wordt met een extra tape gerealiseerd. Dat moet 
door de aannemer gebeuren, voordat de isolatie op het bin-
nenspouwblad wordt aangebracht. 

Kijk nu even naar de doorsnede en bedenk hoe de overige 
aansluitingen praktisch gerealiseerd moeten worden, en door 
wie op welk moment. Dan is het niet zo gek dat er een veel-
voud aan middelen moet worden ingezet gedurende het 
bouwproces om de luchtdichtheid tot stand te brengen.  
Er is geen sprake van één product waarmee alles gereali-
seerd kan worden. Leveranciers en fabrikanten van bouwpro-
ducten als kozijnen en dakelementen dragen oplossingen 
aan. Die oplossingen verschillen: ze sluiten meestal het 
best aan op het product dat door de leverancier verkocht 
wordt. De kozijnen en dakelementen zelf voldoen immers 
aantoonbaar aan de eisen. De aansluitingen op de andere 
bouwdelen kunnen gerealiseerd worden, daar worden ook 
producten en oplossingen voor aangeboden. Wie deze 
moet uitvoeren, is echter niet altijd duidelijk. Of die realisatie 
altijd mogelijk is, moet door de ontwerper en de bouwer 
worden beoordeeld. Natuurlijk zijn er uitgebreide gebruiks-
voorwaarden opgesteld, maar… En meestal wordt de aan-
nemer hier geacht de uitvoering op zich te nemen. Er zijn 

inmiddels enkele producten op de markt die de aansluiting 
 ingebouwd hebben, het dakraam van Key-lite is daar een 
mooi voorbeeld van. Het waterdicht inwerken van doorvoe-
ren,  dakramen en andere producten die de bouwschil on-
derbreken is gemeengoed, het luchtdicht inwerken nog niet. 

BEWUST AANKAARTEN
Op bouwdeelniveau begint het besef van luchtdicht bou-
wen goed door te dringen en ziet de aannemer actief toe 
op een goede uitvoering. Aannemers die nul-op-de-meter 
woningen of andere energiezuinige gebouwen hebben 
gerealiseerd, kennen de moeilijkheidsgraad en weten dat tot 
in detail gelet moet worden op een goede uitvoering. Bij on-
deraannemers is dat nog lang niet het geval. Wel waar het 
duidelijk het onderdeel betreft waar ze op ingezet worden, 
maar niet voor het geheel. Dat kan ook niet van die onder-
aannemer verwacht worden, maar de onderaannemer zou 
uit eigenbelang wel mee moeten denken. Als een dakdekker 
het dak afdicht, en zeker wanneer daarmee ook de isolatie 
voor de warmteweerstand wordt aangebracht, dan moet 
de damp- en luchtdichtheid zijn gerealiseerd. Een doorvoer 
moet onder de isolatie zijn aangesloten op de damprem-
mende laag! Een afvoer moet niet alleen waterdicht, maar 
ook luchtdicht zijn aangesloten! Alle aansluitingen bij dak-
kapellen, opgaand werk, kozijnen etc. De dampremmende 
laag moet zijn aangesloten op de luchtdichte laag! 

Er zijn door de jaren heen in de vakbladen enorm veel 
stukken geschreven over het belang van het keuren van 
de dakondergrond vóórdat met het dakdekkerswerk wordt 
begonnen. Dit om te voorkomen dat de dakdekker werk 
uitvoert op een ongeschikte ondergrond. Wanneer na jaren 
problemen ontstaan met het dak die voortvloeien uit die 
ongeschiktheid, dan wordt de dakdekker daar op aange-
sproken. Met de toename van isolatie en de hogere eisen 
met betrekking tot luchtdichtheid zal ook dit onderdeel 
worden van het dakdekkerswerk. Wanneer luchtlekkages zich 
in of onder het dakwerk voordoen, zullen dakdekkers daar 
op aangesproken worden. Natuurlijk kunnen dakdekkers de 
risico’s van luchtlekkage uitsluiten bij het aangaan van het 
werk. Zeker nu het werk zich weer als vanzelf aandient,  
lijkt dat een eerste optie. Of dat op termijn ook werkt, valt 
te betwijfelen. Bewust aankaarten lijkt een betere optie. 
 Energiezuinig bouwen is geen vraag meer maar een eis. ■

Bij het bouwen moet er worden samengewerkt. Samenwer-
king vraagt overleg en afstemming, maar meer nog vraagt 
dat om regie. Hoe moeilijk dat kan zijn, bewijst de eis dat een 
gebouw voldoende luchtdicht moet zijn. Dat begint bij het 
ontwerp. Gebruikelijk is om een constructie te bedenken en 
neer te zetten, waar alle krachten mee opgevangen kunnen 
worden. Dat moeten we ook blijven doen, want instortingsge-
vaar is echt veel wezenlijker dan luchtdichtheid. Architecten 
nemen voor speciale gebouwen de vrijheid om eerst de 
vorm te kiezen en de vraag van de constructie vervolgens bij 
een constructeur te leggen, wat natuurlijk ook goed is. 

LUCHTDICHTHEID?
Op enig moment moet de vraag gesteld worden hoe het 
bouwwerk te laten voldoen aan de eisen van luchtdichtheid. 
Daarvoor moet eerst de luchtdichte schil bepaald worden. 
Stel een doorsnede voor van het te realiseren gebouw en te-
ken daarin een aaneengesloten lijn die de luchtdichte laag 
vormt. Op een scherm in het ontwerp is dat eenvoudig,  
zoals bijvoorbeeld afbeelding 1 laat zien. Een eenvoudige 
woning met een plat en een hellend dak.

Ton Berlee
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Afgelopen september is een aantal gediplomeerde dakdekkers naar 

 Moldavië gereisd om aldaar een dak te maken. Het is onderdeel  

van de TECTUM-Award, de prijs voor de vier beste leerlingen van een  

cursusjaar. Dit jaar gingen twee groepen op reis, de winnaars van 2016  

en 2017. Karel Jan Batenburg, directeur van opleidingsinstituut TECTUM,  

vertelt over de reis.

Gediplomeerde dakdekkers 
zetten vakmanschap in 
voor internationale solidariteit

TECTUM-AWARD 2017

De prijs wordt al sinds 2004 uitgereikt. Destijds werd de award 
in het leven geroepen om vorm te geven aan een kern-
waarde die stond geformuleerd in de CAO BIKUDAK, namelijk 
‘internationale solidariteit’. Vanwege de contacten die men 
had met de brancheorganisatie in Moldavië werd besloten 
in het kader van de prijs in dit land een dak uit te voeren.  
Het is telkens voor de prijswinnaars een onvergetelijke erva-
ring, vertelt Batenburg.“Destijds, in 2003, was de armoede in  
Moldavië nog wat heftiger dan nu, maar nog steeds geldt 
daar een totaal andere standaard op het gebied van com-
fort en welvaart. Dat merk je ook aan de daken, die worden  
doorgaans op een ad hoc manier waterdicht gemaakt, 
 bijvoorbeeld door het dicht te zwabberen. De daken die door 
onze leerlingen worden uitgevoerd, worden vanzelfsprekend 
volgens de Nederlandse kwaliteitsstandaard uitgevoerd.”

De prijs wordt grotendeels gefinancierd uit het Sociaal Fonds 
BIKUDAK en ondersteund door diverse sponsoren. Zo stelt 
Wédéflex Duurzame Daksystemen jaarlijks de toe te passen 
dakbedekking ter beschikking.

VAKMANSCHAP
De TECTUM-Award is bestemd voor de vier dakdekkers die 
tijdens de vakopleidingen de meeste groei hebben door-
gemaakt en daarbij prima prestaties hebben neergezet. 
Batenburg: “Het gaat dus nadrukkelijk niet primair om  
de leerlingen met de hoogste cijfers. Hoge cijfers zijn niet 
onbelangrijk, maar het gaat er ook om hoe een leerling zich 
ontwikkelt. Wij stellen ons ten doel om niet alleen vakmensen 
op te leiden, maar belangrijker is misschien nog wel dat 
we goede werknemers opleiden. Mensen die zich aan hun 
afspraken houden, die zich correct gedragen, zich verzorgd 
kleden, arbotechnisch verantwoord werken, etc. Dat zijn 
zaken die tijdens de opleiding wel belangrijk zijn, maar niet 
altijd direct worden getoetst. Dat gebeurt wel in de beoorde-
ling van de criteria voor de TECTUM-Awards. De criteria zijn 
formeel vastgesteld en vlak voor de diploma-uitreiking wordt 
bepaald wie in aanmerking komt voor de prijs. De winnaars 

worden pas tijdens de diploma-
uitreiking bekend gemaakt, dus 
dat maakt het voor iedereen 
extra spannend.”

Vanuit organisatorische over-
wegingen is de reis voor de 
winnaars van het voorgaande 
jaar uitgesteld. Dit jaar gingen 
dus ook de winnaars van  
de TECTUM-Award 2016  
naar Moldavië. 
Naast de reis krijgen de win-
naars ook eeuwige roem,  
een certificaat en een horloge 
met inscriptie.

DAKWERKZAAMHEDEN
Dit jaar voeren de winnaars van 
de TECTUM-Award, in samenwer-

king met de winnaars van vorig jaar, een dakbedekkings-
project van 900 m² van een bejaarden- en invalidenhuis in 
de Moldavische hoofdstad Chisinau. Batenburg: “We zoeken 
altijd een project dat binnen een week is uit te voeren.  
Het moet niet te vroeg klaar zijn, anders ga je elkaar aan  
zitten staren. Maar het mag ook niet zo lang duren dat we  
het niet afgerond krijgen in de periode dat we daar zijn.  
Dus dat is altijd een zoektocht. Dit jaar werd het dak  
van de eetzaal en van het mortuarium van het complex 
waterdicht gemaakt.”

“In de voorafgaande week wordt het voorwerk gedaan  
door een aantal docenten dat vooruit is gereisd. Daarna is 
het stevig doorwerken voor de prijswinnaars. Het dak wordt 
steeds volgens de Nederlandse kwaliteitsnormen uitge-
voerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat het uit te voeren dak 
al helemaal in de hekken of steigers wordt gezet. Dat is een 
werkwijze die men daar niet gewend is, maar waaraan we 
geen afbreuk willen doen.”

ERVARING
“Het is natuurlijk een prijs,” aldus Batenburg. “Dus we zijn niet 
alleen om te werken naar Chisinau gegaan. We hebben ook 
excursies ondernomen en ook voor het overige is de reis een 
ervaring geweest om nooit te vergeten. Voor de organisatie 
is het de uitdaging om een zodanige sfeer te creëren dat 
iedereen zich prettig voelt en weer heelhuids en voldaan te-
rugkomt. Wij begrijpen ook dat vooraf niet iedereen  evenveel 
zin heeft om een dergelijke reis te ondernemen. Maar het 
is tot nu toe altijd zo geweest dat alle deelnemers met een 
goed gevoel op de ervaring terugkijken. Het is dan ook een 
reis die je niet zo snel nog eens zult maken. Want zeg nu 
eerlijk: wie gaat er nou naar Moldavië op vakantie? Dat je 
bovendien in staat wordt gesteld met je vakmanschap  
bij te dragen aan de internationale solidariteit, maakt het 
helemaal bijzonder!” ■

Marcel Beunder (TECTUM),  
Jan Arkema (Van Venrooy Dakbedekking bv), Mark Vermeer (Zaanstad Dakwerken bv), Jasper Pruijser (Elro Dakbedekking bv),  
Berry Aalberts (TECTUM), Jeffrey van den Elshout (Kewodak bv), Maikel Nüchter (Kwerreveld Dakbedekkingen bv),  
Andy Kamp (Martens Dakbedekking bv), John Verkaik (TECTUM), Adri de Voest (TECTUM), Karel-Jan Batenburg (TECTUM).
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Bouw Informatie Management (BIM) is een ‘must’ aan het worden. Dat is niet 

vreemd, want de informatie rond bouwen wordt steeds complexer en met 

de nieuwe wetten in het vooruitzicht is de uitwisseling van die informatie ook 

steeds meer noodzakelijk. De Hogeschool Utrecht biedt  

een post-bachelor cursus BIM voor wie in de bouw  

werkt en zich verder wil oriënteren en bekwamen.  

Een gesprek met docent Charlotte Trip.

Hogeschool Utrecht start post-bachelor cursus BIM
BIM WORDT STEEDS MEER DE STANDAARD

(grote en kleinere) aannemersbedrijven. Denk voor de daken-
branche bijvoorbeeld aan voordelen als:

•  Betere inschatting van de risico’s van het werk,  
bijvoorbeeld door de integratie van installaties en  
(platte) daken, waardoor bijvoorbeeld de dak- 
doorvoeren al beter inzichtelijk zijn;

•  De bevoorrading op de bouwplaats van bijvoorbeeld  
dakpannen bij hellende daken; hierdoor kan men 
 preciezer per verschillend element bepalen welke hoe-
veelheid naar de bouwplaats gebracht wordt: dit  
scheelt in transport en afval;

•  De prefabricage van hellende daken in de fabrieken, 
 waarbij het hele pakket van binnenplaat tot en met 
 panlatten al gemaakt is (inclusief dakdoorvoeren en  
alleen dakpannen toegevoegd hoeven te worden).

BIM is vooral inzetbaar bij nieuwbouwprojecten (er worden 
bijvoorbeeld steeds meer projecten prefab ontworpen en 
uitgevoerd) maar is incidenteel ook inzetbaar bij renovatie-
projecten. Er is kortom grote vraag naar professionals met 
kennis op dit gebied.”

LESSTOF
Wat houdt de cursus in en aan welke voorwaarden dient 
men te voldoen om deel te kunnen nemen? “De cursus is 
bedoeld voor mensen met een HBO- of MBO-diploma  
in een bouwkundige of civieltechnische richting,”aldus Trip. 
“Wij richten ons met deze cursus met name op het MKB. 

Leveranciers moeten steeds vaker hun producten aan laten 
sluiten op BIM en dit geldt in toenemende mate ook voor 
 onderaannemers: zij dienen steeds vaker hun offerte te ma-
ken op basis van BIM. Het betreft een post-bachelor cursus 
die zich richt op de praktijk. Eventueel kunnen de lessen ook 
in company worden verzorgd.”

Besproken wordt o.a. de BIM Informatieleveringsspecifi-
catie (ILS), waarin het uitwisselformaat is vastgelegd, de te 
hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. 
Ook wordt besproken hoe een BIM-bibliotheek kan worden 
opgebouwd, onderhouden en gebruikt. De cursus gaat 
verder uit van de verschillende rollen die binnen BIM worden 
onderscheiden, zoals benoemd door het BIM Loket: 

BIM Manager
Deze persoon is de informatiemanager van alle BIM-projecten 
in de organisatie. De BIM-manager is verantwoordelijk voor 
het initiëren en opstellen van beleid en het creëren van rand-
voorwaarden om projecten onder BIM uit te kunnen voeren. 
Hij verdeelt de taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden op gebied van BIM binnen de organisatie.

BIM Regisseur
Dit is de proces- en projectmanager van het BIM-project.  
De BIM-regisseur is verantwoordelijk voor het stellen van 
 doelen, eisen en randvoorwaarden en het voorbereiden 
van de BIM-aspecten in de afspraken en contracten met de 
verschillende samenwerkende partijen in het bouwproces. 
Hij stuurt en bewaakt de voortgang van het BIM-proces.

BIM Coördinator
De BIM-coördinator is de technische spil op gebied van  
het koppelen van het gebouwmodel en de aspectmodellen 

en andere programma’s. De BIM-coördinator is ver-
antwoordelijk voor het proces- en systeemtechnisch 
coördineren van het BIM-specifieke aspect van  
het bouwproces. 

BIM Aspectadviseur
Deze persoon is de inhoudelijk specialist binnen een 
vakdiscipline. De BIM Aspectadviseur is verantwoor-
delijk voor het maken van analyses en berekeningen 
met behulp van het aspectmodel, uitgaande van  
de input van het gebouwmodel afgestemd met de 
BIM-Coördinator of BIM-Regisseur.

BIM Modelleur
Deze persoon is de engineer en/of tekenaar binnen 
het BIM-proces en een specialist in het bouwen en uit-
breiden van het gebouwmodel. Hij levert de elemen-
taire informatie voor de andere betrokken disciplines.

“Om vaardig te worden als BIM Aspectadviseur of als 
 Modelleur kunnen aankomend cursisten of andere profes-
sionals kosteloos onze tutorials bekijken op onlinecursusbim.
hu.nl om de programmatuur zich eigen te maken.” 

De cursus wordt georganiseerd op de locatie Domstad in 
Utrecht en bestaat uit 10 bijeenkomsten die telkens van  
16 tot 21 uur worden georganiseerd. Een maaltijd is inbegre-
pen. Een bijeenkomst bestaat normaal gesproken uit een  
gastcollege van een expert uit het veld en een deel waarin 
de reguliere lesstof wordt onderwezen door docenten 
 Charlotte Trip en Joost Hoornweg. Tijdens dit gedeelte zullen 
de verschillende rollen worden besproken en in een prak-
tijksituatie worden getoond. Na afronding van de cursus 
ontvangt men een certificaat.

Op 14 november vindt bij de Hogeschool Utrecht (vestiging 
Padualaan 101) een informatieavond over de BIM-cursus 
plaats. Via een speciale website van de Hogeschool Utrecht 
(www.cursusbim.hu.nl) kan men zich hiervoor aanmelden, 
als ook voor de cursus zelf. ■

“Wij bemerkten dat er steeds meer vraag kwam naar kennis 
over BIM,” opent Trip het gesprek. “Onze studenten werden 
daar tijdens hun stages bijvoorbeeld steeds meer naar 
gevraagd. De grote aannemersbedrijven hebben in het 
algemeen de kennis wel in huis, maar de kleinere bedrijven 
(die in veel gevallen moeten samenwerken met die grote 
partijen) in veel gevallen nog niet. De cursus is met name 
voor deze partijen bedoeld. Op 14 november organiseren  
wij een open avond waarbij men zich hier verder over kan 
laten informeren.”

BIM staat voor Building Information Management en behelst 
een systematiek waarin alle informatie van een bepaald 
 project wordt verzameld in één (digitale) omgeving,  
het Building Information Model. Feitelijk houdt BIM in dat het 
project eerst virtueel (in 3D) wordt uitgevoerd en pas daarna 
in het echt. Op deze manier worden alle knelpunten al zicht-
baar en kan vooraf rekening gehouden met de specifieke 
technische en logistieke aspecten van het betreffende pro-
ject. Daarmee gaat de bouwkwaliteit omhoog en het aantal 
bouwfouten omlaag. De productie en de uitvoering kunnen 
sneller en efficiënter plaatsvinden en als gevolg hiervan de 
faalkosten aanzienlijk lager uitvallen. 

Trip: “Ook de overige ontwikkelingen in de bouwwereld 
zorgen ervoor dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van 
BIM. Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van kwali-
teitsborging, energiebesparing, goedkoop onderhoud en de 
aanpasbaarheid van gebouwen aan toekomstige functies. 
Meer aandacht voor dit soort zaken tijdens de ontwerpfase 
en een integrale aanpak vanaf het begin zorgen ervoor  
dat de steeds verder gaande eisen haalbaar blijven,  
voor zowel de (grote en kleinere) producenten, als de  

Docent Charlotte Trip.
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Sinds afgelopen zomer heeft de gemeente Groningen twee vaste partners 

voor het onderhoud aan daken: Dolfsma Dakbedekkingen en Van Venrooy 

Dakbedekking (zie ook Roofs september 2017). Met deze partijen is een 

 zogeheten RGS-contract ondertekend. Hoe is dit georganiseerd?

Langdurig dakonderhoud op basis van wederzijds vertrouwen

RGS-CONTRACT VOOR DAKEN

Wilms: “De kennis die benodigd is om het gewenste resultaat 
te behalen, is aanwezig bij de aannemer. Daar willen wij ons 
voordeel mee doen, maar niet op basis van wantrouwen.  
Wij willen integendeel de aannemer zo goed mogelijk in 
staat stellen zijn werk op een kwalitatieve manier te doen. 
Voor alle daken zijn daarom op onze kosten de daken 
opgenomen: alle daken hebben een nulmeting gekregen. 
Overal zijn één of meerdere insnijdingen gemaakt, zodat de 
dakdekkers weten welke materialen op het dak liggen en in 
welke conditie die verkeren. Vervolgens is een plan opge-
steld voor het langdurig onderhoud. Welke techniek hierbij 
wordt gebruikt, en welk materiaal, maakt ons niet uit: als de 
gevraagde prestatie maar wordt gehaald.”

“Op deze manier wordt een win/win-situatie gecreëerd.  
De aannemer wordt in staat gesteld zijn vakmanschap 
op een optimale manier in te zetten en de opdrachtgever 
krijgt de prestatie die hij verlangt, in dit geval een kwalitatief 
dak dat 30 jaar probleemloos meegaat. Dit wordt gemeten 
volgens de conditiemeting van de NEN 2767. In deze NEN 
staat beschreven waar een dak aan moet voldoen om nog 
te voldoen aan de gevraagde conditie. Onze daken dienen 
gedurende een periode van 30 jaar minstens te voldoen 
aan conditie 3. Dit zal periodiek ook worden getoetst door 
een onafhankelijke, derde partij. Om dit te bereiken, is een 
bedrag beschikbaar waarmee de dakdekkersbedrijven 
 gedurende die periode een gezonde bedrijfsvoering erop 
na zouden moeten kunnen houden.”

“Een dakdekkersbedrijf heeft een afdekking van zijn kosten, 
risico’s en winst nodig. Wij zijn van mening dat we onze part-
ners een normale winst moeten gunnen omdat ze anders 
hun bedrijf niet op een gezonde manier draaiende kunnen 
houden. Dat is ook ons eigen belang: als wij willen dat onze 
daken 30 jaar lang op een goede manier worden onder-
houden, moeten we er ook aan bijdragen dat het bedrijf 
dat dat moet doen gezond blijft. Onze winst zit in de lagere 
eenheidsprijzen die zijn afgesproken met de aannemer.  
De aannemer hoeft immers niet meer te concurreren en hij 
heeft gegarandeerd werk voor de gehele exploitatieperiode. 
Omdat de aannemer een heleboel werk uit onze handen 
neemt, hebben wij minder indirecte kosten. En op de lange 

termijn gaan de kosten voor het dakonderhoud omlaag, 
omdat wordt voorkomen dat er calamiteiten ontstaan.”

LANGDURIGE SAMENWERKING
Waarom is gekozen voor twee dakdekkersbedrijven en waar-
om juist deze twee dakdekkersbedrijven? Wilms: “We hebben 
een aanbesteding gedaan voor twee partijen om de risico’s 
te spreiden en omdat naar onze inschatting beide kavels  
te groot waren voor één bedrijf. Het lidmaatschap van 
 DAKMERK werd gevraagd om het vakmanschap en de finan-
ciële en economische draagkracht van het bedrijf inzichtelijk 
te maken. De betreffende partijen dienden in een sollicita-
tiebrief en aanvullende gesprekken toe te lichten hoe zij het 
dakonderhoud voor de betreffende periode voor zich zagen. 
De keuze voor de bedrijven is primair gemaakt op basis van 
de langetermijnvisie en het plan van aanpak.”

“Vergelijk het met het aanschaffen van een auto,” vertelt 
Wilms. “Je kunt wel zeggen: ik wil de beste auto, maar je  
zult eerst helder moeten hebben wat wordt bedoeld met  
de ‘beste’ auto. Als daar overeenstemming over is, kan ook 
overeenstemming worden bereikt over de wijze waarop  
de gewenste prestatie wordt gehaald en de prijs die daar 
aan hangt. Op deze manier wordt op basis van wederzijds 
vertrouwen een langdurige samenwerking aangegaan.  
Het zijn geen vechtafspraken, zodat het ook mogelijk wordt 
om een flexibele houding te hanteren: er is immers een 

 gezamenlijk belang. Buiten Groningen mogen de twee 
betrokken dakdekkersbedrijven concurreren, maar voor het 
dakonderhoud van de gemeente Groningen zijn zij partners. 
Wij verlangen volledige openheid m.b.t. de toegepaste 
materialen, prijzen, uren, etc. Op deze manier kunnen wij 
de voortgang monitoren. Dit doen wij aan de hand van de 
docu mentatie en jaarlijkse gesprekken. Als wordt geconsta-
teerd dat de geleverde kwaliteit onvoldoende is, zal dit leiden 
tot in eerste instantie een vermindering van het aantal te 
onderhouden panden. Als dit echter een structurele situatie 
blijkt te zijn, zal het gesprek worden aangegaan over de 
vraag of er nog wel voldoende basis is om samen verder te 
gaan. Het contract hebben we juridisch helemaal doorge-
licht zodat daar geen misverstanden over kunnen bestaan.”

“Uiteindelijk staat of valt het succes van de samenwerking 
met het vermogen van de betrokken partijen om open, 
 eerlijk en transparant zaken te doen – maar wel zakelijk.  
Alle partijen hebben uitgebreid de gelegenheid gehad om 
een plan op te stellen, waarmee het dak op een verant-
woorde manier kan worden onderhouden en wij verwachten 
dan ook dat de prestatie die wij vragen gedurende 30 jaar 
zal worden geleverd.” ■

De gemeente Groningen is eigenaar van 625 vastgoed-
objecten. Een deel daarvan, 110 objecten met een dakop-
pervlakte van 120.000 m², is ondergebracht in het contract. 
Het nieuwe raamcontract moet leiden tot lagere kosten 
voor integraal dakonderhoud zonder in te leveren op de 
afgesproken kwaliteit. De bedrijven nemen met hun eigen 
vakkennis de verantwoordelijkheid voor het resultaat over de 
hele exploitatieperiode. De gemeente kan zich concentreren 
op de regierol en hoeft dus niet meer voor elk deelproject 
het bestek te schrijven en de werkzaamheden te controleren. 
Roofs sprak met Arend Wilms, coördinator Gebouwenbeheer 
van het Vastgoedbedrijf gemeente Groningen.

“In de traditionele situatie is er dikwijls een ongezond 
 wantrouwen tussen de opdrachtgever en de aannemer,” 
 vertelt Wilms. “De opdrachtgever is voortdurend op zijn 
hoede om te voorkomen dat hij te veel betaalt. De aanne-
mer is op zijn beurt voortdurend bang dat de opdrachtgever 
voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Het gevolg is 
dat de aannemer onvoldoende ruimte wordt geboden om 
kwalitatief werk af te leveren en dat de opdrachtgever niet 
de kwaliteit krijgt die hij wil.” 

VERTROUWEN
“Dit wordt met het RGS-contract ondervangen. RGS staat voor 
‘Resultaatgericht Samenwerken’. De opdrachtgever, in dit 
 geval de gemeente Groningen, stelt een bepaalde prestatie 
als eis. Het is aan de aannemer om hier invulling aan te ge-
ven. Men koopt dus niet de inspanning, maar het resultaat.” 

 V.l.n.r. Paul Oortwijn, directeur Vastgoedbedrijf Gemeente Groningen, Wim Venrooy (Van Venrooy Dakbedekking)  

en Henk Overhein (Dolfsma Dakbedekkingen) na ondertekening van het 6-jarige RGS raamcontract. (Foto: Henk Tammens)
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InterSOLUTION keert in 2018 terug

De tweedaagse vakbeurs InterSOLUTION ontvangt de 
 belangrijkste marktspelers en toont de nieuwste (internatio-
nale) trends en innovaties. Op woensdag 17 januari is  
er de traditionele nocturne (avondopening) tot 20 uur. 
Professionals uit de branche bezoeken de vakbeurs gratis op 
vertoon van een uitnodiging. Deze is eenvoudig te verkrijgen 
via de website.
Beursorganisatrice Delphine Martens van Delfico BVBA:  
“Na een moeizame periode in België klimt de sector van zon-
nepanelen langzaam maar zeker uit het dal. Zonne-energie 
is en blijft de toekomst, en de markt begint opnieuw te groe-
ien, ook zonder grootschalige subsidies. Dat blijkt ook uit de 
grote belangstelling voor de beurs vanuit de hele Benelux.”

POSITIEF SIGNAAL
Na zes edities tussen 2009 en 2014, wil InterSOLUTION ook 
de komende jaren het platform zijn voor alle professionelen 
in deze nichemarkt, waar vraag en aanbod elkaar treffen. 
Martens legt uit: “Met een kwalitatieve business-to-business 
vakbeurs willen we de sector steunen en een positief signaal 
geven. Door de beurs te spreiden over twee dagen volgen 
we de voorzichtige groei van de markt. We blijven innoveren, 
zodat de beurs maximaal rendeert voor zowel exposanten 
als bezoekers. InterSOLUTION is een internationaal gericht 
ontmoetingsforum over zonne-energie. Standhouders komen 
uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk,  
Slovenië, etc. Naast PV-panelen vallen ook thermische 
zonne-energiesystemen, zonneboilers en warmtepompen 
in het aanbod op. De vakbeurs brengt verder een actueel 
overzicht van batterijen, bedrading, fixatiesystemen, meet- 
en regeltechniek, monitoringsystemen, montagesystemen, 
omvormers, etc.”

De voorbije edities trok de beurs gemiddeld 4.100 bezoekers 
uit 30 landen. Ruim een kwart van de bezoekers kwam  
uit Nederland, een onmiskenbaar gevolg van de sterk groei-
ende Nederlandse markt. ■

7E EDITIE VAKBEURS VOOR MARKT VAN ZONNE-ENERGIE

Na een onderbreking van drie jaar vindt op woensdag 17 en  

donderdag 18 januari 2018 in Flanders Expo in Gent (België) de  

zevende editie van InterSOLUTION plaats, de internationale vakbeurs  

voor zonne-energie in de Benelux. Dat de markt van zonne-energie  

aan het heropleven is, bewijst de grote belangstelling van exposanten  

voor de aankomende editie van de vakbeurs.

Wij  zijn op zoek naar nieuwe collega’s!

MANAGER  
SERVICE EN DAKBEHEER 

Fulltime 
Standplaats vestiging Apeldoorn/Hoogeveen 

Ben jij een gestructureerde doorpakker  
met gezond bouwtechnisch verstand en  
goede communicatieve vaardigheden?  
Als Manager Service en Dakbeheer ben  
je een belangrijke schakel op kantoor  
binnen het onderhouds- en serviceproces.

DAKDEKKER/INSPECTEUR 
SERVICE EN ONDERHOUD 

Fulltime 
Regio Amsterdam-Noord / Purmerend 

Wij zoeken een ervaren dakdekker die 
voor kwaliteit gaat en ervaring heeft  
met platte daken als ook met pannen.  
Ben je daarnaast klantgericht, zelfstandig, 
flexibel en woonachtig in het werkgebied?  

CALCULATOR/
TECHNISCH ADVISEUR 

RESULTAATGERICHT 
SAMENWERKEN (RGS)

Fulltime 
Standplaats vestiging Apeldoorn/Hoogeveen 

Ben jij een allround zelfstandig calculator?  
En ben je daarnaast in staat de klantvraag  
te vertalen in een compleet advies met  
de nadruk op het technische en kwaliteits-
aspect naast de gebruikelijke calculatie-
werkzaamheden?  

Kijk voor meer informatie op 
www.vanvenrooy.nl/vacatures

Met meer dan 55 jaar ervaring is Van Venrooy 
 Dakbedekking/Dakbehoud Nederland één van de 
oudste en grootste familie-dakbedekkingsbedrijven 
in Nederland. Van oudsher renovatiespecialist en 
sedert 35 jaar landelijk opererend en marktleider in 
het  onderhoud en de veiligheid van daken. Daarbij  
is Van Venrooy de partner voor Resultaat gericht 
 Samenwerken (RGS) en de duurzame ambities.  
Wij werken voor woningcorporaties, gemeentes, 
 zorginstellingen, de grotere vastgoedbeheerders en 
landelijke organisaties.

vestiging Hoogeveen        vestiging Apeldoorn        vestiging Almere        vestiging Groningen 

www.vanvenrooy.nl

vanvenrooy230x300.indd   1 31-10-17   10:47



... met een thermodynamische 
     warmtepomp!

• Duurzame & milieuvriendelijk opgewekte 
warmte voor warm water

• Minder C02 uitstoot
• Verlaging van de energiekosten
• Functioneert 24/7
• Onderhouds- en geluidsarm
• Diverse systeemcapaciteiten, van 

particulier tot zakelijke grootverbruiker
• Geen kostbare externe ondergrondse 

opslagtank nodig
• Verbetering van het energielabel van  

woning of bedrijfspand
• Subsidieregeling mogelijk 

 

Duurzaam 
én goedkoper 
warm water...

Met een thermodynamische warmtepomp voorziet u uw woning of 
gebouw van duurzaam én goedkoper verwarmd water zonder de hulp 
van een gasaansluiting. Dit is niet alleen zeer milieuvriendelijk, maar 
zorgt ook voor een forse besparing op de energiekosten. 

Onze themodynamische warmtepompen absorberen warmte-energie 
uit de omgeving met behulp van een koudemiddel en kunnen 
daarmee nagenoeg 24 uur per dag en 7 dagen in de week geringe 
omgevingsenergie omzetten in grote hoeveelheden warm water.  
Dit water kan vervolgens direct gebruikt worden als kraanwater, voor het 
verwarmen van een woning of gebouw of zelfs een zwembad. Ook kan het 
worden opgeslagen voor later gebruik. Anders dan bij de meeste systemen 
hebben onze thermodynamische warmtepompen daar echter geen 
kostbare (ondergrondse) opslagtank voor nodig. 

Of het nu gaat om een woonhuis of industriele toepassing, voor elke 
situatie hebben wij een passend warmtepompsysteem waarmee u beschikt 
over duurzaam én goedkoper warm water!

Wij leveren uitsluitend warmtepompen van het topmerk Energie EST. Deze 
komen in aanmerking voor ISDE subsidie. Raadpleeg de Apparatenlijst op 
www.rvo.nl voor meer informatie!

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
F  024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

VEBIDAK is de ondernemersorganisatie voor de dak bedek-  
kingsbranche in Nederland. Zij behartigt de belangen van  
de circa 180 aangesloten bedrijven. Een belangrijke taak  
van VEBIDAK is om haar leden economisch, juridisch, sociaal  
en technisch te ondersteunen. Ook extern - en niet in de  
laatste plaats  jegens andere marktpartijen - profileert onze 
organisatie zich. De afdeling VEBIDAK Dakadvies geeft on-
afhankelijk tech nisch  advies aan zowel leden als derden. 
Het betreft o.a. diverse soorten  inspecties met bijbehorende 
rapportages. Ook het beoordelen van offertes, bestekken en  
detail tekeningen behoort tot de activiteiten, evenals het op  - 
stellen van windbelastingsberekeningen, bouw fysische  bere - 
keningen en dak-RI&E’s.

Herhaalde en gewijzigde oproep. VEBIDAK is voor haar afdeling VEBIDAK Dakadvies op zoek naar een

COÖRDINATOR / BOUWTECHNISCH ADVISEUR
Eerdere sollicitanten behoeven niet opnieuw te reageren

Functie
•  Het verrichten van dakinspecties door geheel Nederland.
•  Het maken van rapportages en offertes.
•  Relatiebeheer opdrachtgevers van VEBIDAK Dakadvies.
•  Het realiseren van producten, diensten en bijeenkomsten ter versterking van de positie van de aangesloten 

bedrijven.
• Coördinatie projectwerkzaamheden.
•  Verzorgen van vaktechnische publicaties en presentaties  (o.a. docentschap).
•  Het beantwoorden van vragen (met name over daktechniek en dakveiligheid) van leden en derden.

Wij vragen
•  Bouwtechnische opleiding, minimaal op MBO-niveau.
•  Ruime werkervaring in een vergelijkbare functie in de  dakenbranche.
•  Ervaring met daktechnische software (bij voorkeur ook  AutoCad).
•  Goede mondelinge en redactionele vaardigheden.
•  Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
•  Proactief, zelfstandig en accuraat.

Wij bieden
•  Een gevarieerde werkkring in een kleine organisatie.
•  Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,  waaronder een auto van de zaak.

Sollicitatie
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij de heer ing. A.W.A. van den Engel (adjunct-directeur /  
hoofd Technische Zaken), telefoon 030-6063238 of 06-22907741.

U kunt uw reactie met c.v. sturen naar a.vandenengel@vebidak.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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STAARTKOSTEN
IN ELKE BEGROTING VAN DE AANNEMER KOMEN ZE VOOR: DE STAARTKOSTEN.  
DAT ZIJN KOSTEN DIE EEN AANNEMERSBEDRIJF MOET MAKEN VOOR ZIJN 
 BEDRIJFSVOERING. DE STAARTKOSTEN BESTAAN IN DE REGEL UIT ALGEMENE 
 BOUWPLAATSKOSTEN (ABK), ALGEMENE KOSTEN (AK) EN WINST EN RISICO.  
BIJ ELKAAR MEESTAL CIRCA 20%. OVER DE STAARTKOSTEN WORDT BOVENDIEN 
OOK DE BTW VAN 21% GEHEVEN. 

Energiebesparende maatregelen zijn 

voor mens en milieu. Ambitieuze ont-

wikkelaars en bouwers zijn daar volop 

mee bezig. Anderen omdat het moet.  

Is milieuambitie voor de ondernemer 

een risicoloze winstopdrijving?

De prijs van ambitie
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN EN STAARTKOSTEN

Europa als het gaat om zoveel zonne-energie op zoveel 
verschillende woningen (ruim 2500 in totaal). Een succes-
verhaal, waarvoor wij een aantal prijzen hebben gewonnen 
en waardoor nog steeds beroep wordt gedaan op onze  
verkregen unieke expertise. Dit project was echt nooit  
gelukt als mijn toenmalige werkgever, Vos’ Projectontwikkeling 
(VBM) in Alkmaar, geen duidelijke en vooral zuivere stelling 
had ingenomen.

Ik werd verzocht om die toevoeging, de vele zonnepanelen, 
zo te regelen dat er geen bouwkundig probleem kon ont-
staan en dat er geen enkele verantwoordelijkheid bij ons als 
ontwikkelaar kwam te liggen. Mijn werkgever wilde die mooie 
ambitie immers wel faciliteren, maar er geen risico voor 
lopen. Eraan verdienen hoefde dan ook niet. Zijn verdienmo-
dellen lagen immers elders.
Omdat die risico’s hem wel 10 jaar konden achtervolgen, 
vond hij ‘garanties’ van een andere ondernemer te kwets-
baar. Want die hebben helaas de neiging nog wel eens  
te verdwijnen…

Doordat de fabrikant na veel onderhandeling uiteindelijk 
de garanties rechtstreeks aan de kopers verstrekte, kon mijn 
werkgever eindelijk een doorgeefluik zijn. Dat was volstrekt 
nieuw in die tijd. Installateurs verkochten toen nog geen zon-
nepanelen, anders was het bijkomend financieel voordeel 
nog groter geweest omdat de kostprijs bij de fabrikant veel 
lager zou zijn dan het zakendoen met de installateur.

In goed overleg met de aannemer(s) kwamen de staartkosten 
van de zonnepaneelinstallaties te vervallen. Zij liepen immers 

ook geen extra risico en de Algemene Bouwplaatskosten (ABK) 
en de Algemene Kosten (AK) waren zonder de zonnepane-
len al sluitend bepaald en gedekt. De relatief kleine extra  
bouwkundige werkzaamheden werden natuurlijk wel in het 
geheel afgerekend. Door deze keuze zakte de prijs voor de 
consument met circa 25% door het vermijden van de staart-
kosten en het percentage BTW daarover. En in 1999 was dat  
voor een installatie van € 20.000! Het werd een groot succes 
voor mens en milieu en kreeg veel navolging. Die keuze 
 leverde geen hogere prijzen op, maar wel credits, trots en, 
veel leuker, echte prijzen. 

HET KAN ANDERS: WARMTEPOMPEN
Wij hebben hier veel van geleerd en voeren deze bena-
deringswijze nog steeds door. Bijvoorbeeld bij de warmte-
pompen, met als gevolg dat de prijs voor de consument  
met 25% of meer daalt door het vermijden van de 
 staartkosten en daar bovenop nog eens 25% doordat de  
kostprijs lager is bij de fabrikant dan het zakendoen met 
een installateur, die in de meeste gevallen helemaal geen 
waarde toevoegt aan sec de levering van de warmtepomp 
met bron. De installatie wordt verzorgd door de fabrikant  
en de garantie wordt rechtstreeks aan de koper verleend  
die het apparaat in eigendom krijgt. De ontwikkelaar  
en aannemer fungeren als een doorgeefluik. Efficiency  
ten top. 

Goed beschouwd is dit niet eens zo bijzonder. Bij een warm-
tenet (stadsverwarming) worden ook geen staartkosten bere-
kend door de ontwikkelaar of aannemer over de aansluitbij-
drage van vaak ruim € 4.000. 

Maar de weerstand is nog groot. Vooral bij die installateurs 
die wat ‘gewend zijn geraakt’ aan de lekkere verkoopwinsten 
van de warmtepompen. Maar met de vele projecten die  
wij op deze manier faciliteren, en het groeiend besef van  
de opdrachtgevers, is de ommekeer nog maar een kwestie 
van tijd.

De prijs van ambitie: met geld verdienen is niets mis. Het wordt 
echter op zijn minst wat ongemakkelijk als er geen waarde 
van de betreffende ondernemer wordt toegevoegd.

Vanuit onze bedrijfsmissie om ‘de doelmatigheid van 
 gebouwen te optimaliseren door de doeltreffendheid  
van personen en processen te vergroten’, waarmee wij ge-
bouwen gezonder en duurzamer willen maken, kan je  
het vraagstuk ook omdraaien: is het niet veel leuker als 
de milieuambitie voor de consument meer betaalbaar en 
 bereikbaar wordt doordat de ondernemers het voorbeeld 
van de Stad van de Zon zouden volgen? ■

Over de bouwkosten worden staartkosten in rekening ge-
bracht. Niet alleen winst en risico, maar ook bijvoorbeeld de 
bouwplaatskosten vallen daaronder. Die kosten, al snel zo’n 
20%, vallen onder de normale core business en daar valt 
prima van en mee te leven.

Maar stel nu dat er een kostbaar component aan het 
 gebouw wordt toegevoegd om een energiebesparende 
 ambitie te kunnen realiseren. Eentje waarvoor de ontwikke-
laar en aannemer geen risico lopen en waarvoor geen  
extra werkzaamheden gedaan hoeven te worden. 
Eentje waarbij zij slechts als ‘doorgeefluik’ fungeren.  
Zijn die staartkosten van circa 20% dan nog te rechtvaardi-
gen? Wordt milieuambitie dan verward met geldambitie?  
Of hindert de één de ander?!
Iedere € 10.000 euro toevoeging kost de koper immers 
 uiteindelijk circa 20% staartkosten en 21% BTW meer, zijnde 
circa € 14.520,-. Zonder staartkosten kost diezelfde toe-
voeging € 10.000 + 21% BTW = € 12.100,- of tewel € 2.420,-  
(circa 25%) minder...

Is het reëel om hierover te beginnen en te pleiten voor  
een onderscheid om wel of niet te betalen voor geen risico? 
Ik vind van wel.

HET KAN ANDERS:  
DE STAD VAN DE ZON IN HEERHUGOWAARD
Vanaf 1999 tot en met heden ben ik zeer nauw betrokken 
bij de realisatie van de 5 miljoen WattPiek (5MWP) zonnepa-
nelen HAL-Locaties waar de Stad van de Zon in Heerhugo-
waard deel van uitmaakt. Destijds het grootste project van 

Willem Koppen, Directeur Koppen Bouwexperts BV



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

Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid. 
Dat zijn de kernwaarden voor Elro; expert in 
dakbedekking, dakveiligheid, dakonderhoud en 
dakduurzaamheid. Vanuit vestigingen in 
Apeldoorn, Gorinchem, Alkmaar en Son, 
worden opdrachtgevers in heel Nederland 
bediend. 
Elro werkt o.a. voor woningbouwverenigingen, 
overheids- en zorginstellingen, 
pensioenfondsen, institutionele beleggers en 
vastgoedbeheerders. Ter uitbreiding van de 
activiteiten zoekt Elro een:

Projectleider
Verbindende topper, gedreven om verwachtingen te overtreffen

Werkend vanuit de vestiging in Gorinchem ben je verantwoordelijk voor de realisatie van 
dakrenovatieprojecten. Je doet dit binnen de gestelde kwalitatieve en financiële kaders.  
In jouw dynamische werkomgeving ben je een stabiele factor voor opdrachtgevers en  
collega’s. In alle opzichten ben je communicatief zeer sterk waardoor je adequaat,  
concreet en resultaatgericht weet te schakelen. Zowel intern als extern.
Door jouw leidinggevende capaciteiten laat je uitvoerenden excelleren om gezamenlijk 
steeds betere resultaten te behalen. Voor technische ondersteuning, projectbudgetten en 
werkvoorbereiding kun je rekenen op interne specialisten.

Het profiel:
• Ervaring in de bouwsector in soortgelijke functie. Hbo werk- en denkniveau
• Affiniteit met techniek en commercie
• Ondernemende instelling en pioniersgeest. Proactief en zelfstartend
• Sociale en overtuigende gesprekspartner. Ambitieus, enthousiast en gepassioneerd
• In staat om kansen te creëren, te signaleren en deze optimaal te benutten
• Goed in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift 
• Gedegen kennis van Microsoft Office software
• In bezit van een rijbewijs BE 
• Woonachtig in de regio Tiel - Rotterdam - Utrecht

Dakbedekkingsbedrijf Elro:
• Platte organisatiestructuur, mensgerichte cultuur
• Ruimte voor zelfstandigheid en initiatieven
• Professionele werkomgeving; focus op duurzaamheid, kwaliteit en innovatie
• Kijk ook op www.elroduurzamedaken.nl

Interesse en gedreven genoeg?
Wij ontvangen graag jouw gemotiveerde reactie inclusief curriculum vitae. Deze kun je  
binnen 14 dagen richten aan: Dakbedekkingsbedrijf Elro, t.a.v. de heer I.R. Overmars,
i.overmars@elroduurzamedaken.nl

Dakbedekkingsbedrijf Elro 
Avelingen West 27a
4202 MS Gorinchem
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Roofs werkt al enige tijd aan een ‘Daklexicon’, een online database waarmee 

in samenspraak met de gezaghebbende organisaties en instanties gekomen 

wordt tot eenduidige begrippen en definities voor alle aspecten van het dak. 

Allereerst zal worden gewerkt aan duidelijkheid van de begrippen en defini-

ties die worden gebruikt voor het veilig werken op hoogte.

Daklexicon... wat bedoel je?

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

De Europese normen maken het er ook niet gemakkelijker 
op. Europese normen komen in samenspraak met belang-
hebbenden tot stand. Het zijn daarom stukken die in com-
missie tot stand zijn gekomen en waarin termen en definities 
worden beschreven. De normen zijn officiële documenten 
die in het Engels, Duits of Frans zijn opgesteld. Zo kennen we 
in de normen van de valbeveiliging EN 795:2012 het begrip 
‘ankerpunt’. In de aangeboden artikelen wordt meestal 
bedoeld: ‘een ankervoorziening waar een ankerpunt onder-
deel van uitmaakt’. Het ankerpunt zelf is het punt waar de 
gebruiker aan- en afhaakt. Zie onderstaande uitwerking in 
afbeelding 1. In de genoemde talen zijn ze duidelijk en wordt 
ook de samenhang bewaakt. In het Nederlands wordt de 
vertaling niet eenduidig gemaakt en ook niet door iedereen 
hetzelfde uitgelegd. Dat kan de bedoeling niet zijn, een norm 
is juist bedoeld om duidelijkheid te verschaffen. 

Freya Michiels van Bureau Bouwtechniek uit Antwerpen staat 
in Vlaanderen bekend als een adviseur op het gebied van 
veiligheid, die niet alleen de regels wenst te volgen, maar de 
veiligheid diepgaander wil doorvoeren, opdat deze succes-
vol is, en een veiligheidsuitrusting effectief veilig is. Zij geeft 
aan met hetzelfde probleem te worstelen. In België is de nei-
ging de Franse vertaling aan te houden, maar ook dat geeft 
geen garantie op de gewenste duidelijkheid. 

Uit de gesprekken met Michiels kwam duidelijk naar voren 
dat het Daklexicon ook een woordenboek met vertaling 
moet zijn. Waar wij spreken van een ‘kabel’, heeft men  
het in Vlaanderen over een ‘leeflijn’. Waar wij het hebben 
over ‘branden’ en ‘föhnen’ is dat in Vlaanderen ook niet 
vanzelfsprekend hetzelfde (men spreekt bijvoorbeeld van 
‘vlamlassen’ en ‘föhnen –hete lucht’). Ook werd de behoefte 
aan een eenduidige uitleg met verwijzing naar normen  
en documenten door Michiels onderkend en uitgesproken.  
Op welke afstand moet men bijvoorbeeld een ‘leeflijn’  
van de dakrand plaatsen? De gehanteerde afstanden 
 verschillen in Nederland en België. Als we in elkaars land 
 willen gaan werken, moet eenduidigheid bestaan over  
regels en begrippen.

Tot slot breidt met alle nieuwe ontwikkelingen het aantal 
begrippen (en het bijbehorende taalgebruik) ook steeds 
verder uit. Daardoor wordt het steeds moeilijker om helder te 
communiceren. Denk bijvoorbeeld aan termen als ‘retentie’, 
‘zoninstralingsfactor’, Qv10-waarde, BREEAM, BIM om maar 
wat te noemen. Geregeld organiseert Building Holland lezin-
gen over de nieuwste ontwikkelingen in de bouw. Ga gerust 
eens luisteren en doe er veel nieuwe termen op. 

Daarom heeft de redactie van Roofs besloten om een 
Daklexicon op te bouwen. Dit om er zeker van te zijn dat voor 
wie twijfelt wat er wordt bedoeld de verschillende termen 
en begrippen gemakkelijk terug te vinden zijn. Een soort 
Wikipedia voor daken. Het is een langlopend en doorlopend 
project, het Daklexicon wordt immers ook continu herschre-
ven en bijgesteld. In eerste instantie zal het onderwerp 
‘valbeveiliging’ worden ter hand worden genomen: in deze 
branche wordt de behoefte aan een dergelijk lexicon het 
duidelijkst gevoeld. Wat niet betekent dat in andere deel-
branches niet eenzelfde verwarring heerst: ook deze lexicons 
worden opgebouwd en zullen binnen afzienbare tijd online 
beschikbaar worden gesteld.

Er is begonnen met de beschrijving van termen en begrip-
pen waar overeenstemming over bestaat en die gekenmerkt 
worden als ‘vakterm’. Waar mogelijk wordt verwezen naar 
een norm of document waar de term onderdeel van uit 
maakt. De regelgeving rond daken is immers zeer uitgebreid 
en zeer veel woorden en begrippen zijn allang beschreven. 
Wanneer dat het geval is, dan is het ook prettig dat dit snel 
teruggevonden kan worden, of dat de juiste context wordt 
weergegeven (zoals in het voorbeeld met het groendak 

en isolatie). Als lezer van het vakblad kunt u ook aangeven 
welke termen en begrippen naar uw oordeel een nadere 
 beschrijving vereisen. Ook wordt uw inbreng, kennis en  
kunde gewaardeerd in het beoordelen van de  uitwerkingen. 
Mail uw suggesties naar de redactie via het mailadres 
edwin@lumail.nl. ■

Het vakblad Roofs doet continu verslag over daken, over de  
stand van de techniek, de schoonheid van daken of de 
uitvoering. Kortom: alles over daken en de zaken. Nu gaan 
de ontwikkelingen zo snel, dat het begrip ‘dak’ niet volstaat. 
Een voorvoegsel is snel geplaatst: we noemen groene-, 
parkeer-, gebruiks-, blauwe- en terrasdaken als voorbeelden 
van de functies en het gebruik van het dak. Wanneer je kijkt 
naar de functie van het gebouw, dan zijn er kerk-, zwembad-, 
school- etc daken. Je kunt ze ook indelen naar het materi-
aal waarmee het dak waterdicht wordt gehouden, of naar 
de constructie of vorm: leien-, bitumen-, pannen-, riet-, tent-, 
zadeldaken, of platte en hellende daken. Tot slot zijn er de 
commerciële namen zoals polder- en energiedaken. 

De redactie van Roofs ziet er nauwkeurig op toe dat de juiste 
term bij het juiste dak gebruikt wordt, zodat de vakman direct 
weet waar het over gaat. Dit om de lezer niet te beledigen 
door iedere keer een vakterm uit te leggen. De redactie krijgt 
veel artikelen aangereikt en bemerkt dat niet alle vaktermen 
op een gelijke manier worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld 
aan dakconstructie en daksysteem: waar gaat het één over 
in het ander, en gaat een dakconstructie over de opbouw 
van het dak (van binnen naar buiten), of over de kracht-
afdracht naar het gebouw? 

Het vakblad heeft een redactieraad met specialisten op  
de onderwerpen waarover wordt geschreven. Leden van  
de  redactieraad publiceren zelf geregeld in het vakblad  
en staan de redactie bij waar het gaat om de inhoud, 
 wanneer daar aanleiding voor is. Zij krijgen in geval van 
 mogelijke onduidelijkheid dan ook vragen voorgelegd.  
De redactieraad voert geregeld overleg, waarbij de kwaliteit 
van het vakblad wordt besproken en één van de onder-
werpen betreft steevast het toezien op correct gebruik 
van termen en begrippen. Als voorbeeld de claim dat een 
groendak isoleert. Taalkundig is dit correct (het groen op het 
dak staat geïsoleerd van de omgeving), alleen met ‘isoleren’ 
wordt in vaktermen het verhogen van de warmteweerstand 
bedoeld. En dat is nou net niet aan de orde. 

Ankervoorziening
(Anchor system EN 795; 2012)

Constructief gebouwgebonden component bedoeld  
als verbinding tussen valbeveiligingssysteem  
en gebouw. Een ankervoorziening is opgebouwd uit  
verschillende elementen  

 

1 Ankerpunt

2 Hoofddraagconstructie

3 Bevestigingsmiddel

4 Ankerinrichting

5 Constructieanker

6 Elementen van de ankervoorziening

7 Permanente fixatie

Ankerpunt Aanhaakpunt van de ankervoorziening waar de ankerlijn of 
werklijn aan bevestigd wordt

Constructieanker
Element of elementen die ontworpen zijn voor het perma-
nent constructief bevestigen van een ankervoorziening aan 
de dakconstructie van hout, staal, beton, steen, etc.

Freya Michiels, Bureau Bouwtechniek te Antwerpen. 
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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
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groen & veiligheid op 
het dak 
Nederland telt miljoenen vierkante meter dak. Daar kunnen wij waarde aan 
toevoegen, door onder andere te verduurzamen. Een daktuin met sedum, 
een grasdak, of zelfs een moestuin: daken bieden er de extra ruimte voor. 
En dat is mooi, in een dichtbevolkt land als het onze! Dit moet uiteraard 
veilig gebeuren. Valbeveiligingssystemen zijn daarom noodzakelijke basis-
voorzieningen op groendaken.

Groendak heeft vele voordelen
Niet alleen Flora en Fauna heeft baat bij een groendak. Nederland heeft vaak te kampen met waterover-
last; groendaken zorgen ervoor dat het riool minder snel overbelast raakt bij hevige regen. Het binnen-
klimaat heeft er ook baat bij, omdat het groen isoleert: in de winter houdt het warmte vast en in de zomer 
werkt het verkoelend. Hierdoor bespaart men met een groendak energiekosten. Naast deze voordelen 
oogt het dak ook nog eens fraai en is het makkelijk te combineren met andere mogelijkheden. Bij Patina 
kunnen gebouweigenaren terecht voor het aanbrengen van groendaken. 

Verantwoordelijkheid groendak
Om een groendak goed te onderhouden, vinden er geregeld inspecties en onderhoudswerkzaamheden 
plaats. Daarom zijn valbeveiligingssystemen een belangrijke voorwaarde voor veilig werken op groen-
daken. Patina levert, installeert en onderhoudt alles wat nodig is voor een veilig dak. Wij zijn gecertifi-
ceerd en beschikken over de juiste kennis. 

‘Verantwoordelijkheid moet je nemen, aansprakelijk-
heid moet je voorkomen’ is een gevleugelde uitspraak 
onder onze valbeveiligingsspecialisten. Patina brengt u 
graag op de hoogte van uw wettelijke verplichtingen en 
adviseert u hoe risico’s worden beheerst en ongeluk-
ken en aansprakelijkheid zijn te voorkomen.
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Sinds jaar en dag zijn er veelvuldig discussies omtrent veiligheid op platte 

daken. Deze discussies hebben vooral te maken met vragen zoals: “Wat is nu 

een goede Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? Hoe moet de uitkomst van 

een RI&E vertaald worden in een goed ontwerp? Hoe zorg ik ervoor dat de 

juiste beveiligingsmiddelen op de juiste wijze worden aangebracht?” Met het 

gereedkomen van BRL 9935 komt er een eind aan deze discussies en heeft de 

markt, en vooral de eigenaar en/of gebruiker van een pand, eenduidigheid 

bij het gebruik maken van KOMO® gecertificeerde bedrijven.

BRL9935 - de maatstaf 
voor goede veiligheid 
op platte daken

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

BRL 9935 is een beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-proces-
certificaat voor het ontwerpen, aanbrengen, controleren en 
onderhouden van permanente voorzieningen tegen valge-
vaar op platte daken. Deze beoordelingsrichtlijn is tot stand 
gekomen op initiatief van Stichting Nivoh. Alle leden van deze 
stichting (te vinden op www.nivoh.nl) zijn serieuze, gerenom-
meerde en vakkundige bedrijven. Zij worden dagelijks gecon-
fronteerd met discussies zoals in dit artikel omschreven en de 
daaruit voortvloeiende slechte ontwerpen en aangebrachte 
systemen. Door het opstellen van een eenduidige richtlijn 
en eisen waaraan ieder KOMO® gecertificeerd bedrijf zich 
moet houden, mag een opdrachtgever ervan uitgaan dat de 
gecertificeerde bedrijven op eenduidige wijze naar een plat 
dak en de veiligheid ervan kijken. Hierdoor zullen de aanbie-
dingen gelijkwaardig zijn en zullen discussies uitblijven.

MODULAIRE OPBOUW VAN DE  
BEOORDELINGSRICHTLIJN
De beoordelingsrichtlijn BRL 9935 is modulair opgebouwd. 
Dat wil zeggen dat er verschillende delen zijn met elk hun 
specifieke scopegedeelte. Deel 1 is voor het ontwerpen 
van permanente veiligheidsvoorzieningen, deel 2 voor het 
aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen en deel 3 voor 
het controleren en onderhouden van bestaande veiligheids-
voorzieningen. Er is bewust voor deze modulaire opbouw 
gekozen, omdat niet alle bedrijven alle scopeonderdelen 
uitvoeren. Er zijn adviesbureaus die zich uitsluitend bezig-
houden met het ontwerp en geen uitvoerende tak hebben. 
Aan de andere kant hoeft een bedrijf dat veiligheidsvoor-
zieningen aanbrengt zich niet per definitie ook toe te leggen 
op het ontwerp. Een KOMO®-gecertificeerd bedrijf zal dus 
voor minimaal één van de drie scopeonderdelen gecertifi-
ceerd zijn of voor een combinatie van twee of drie scopeon-
derdelen. Op het KOMO®-certificaat zal per certificaathouder 
duidelijk worden aangegeven voor welke scopeonderdelen 
de certificaathouder precies gecertificeerd is. Het is dus  
zaak dat een opdrachtgever goed in de gaten houdt of  

het bedrijf dat hij inschakelt daadwerkelijk gecertificeerd is 
voor het betreffende/juiste scopeonderdeel. 

VOORDELEN VAN WERKEN MET KOMO®  
GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN
De voordelen die opdrachtgevers hebben bij het werken  
met een KOMO®-gecertificeerd bedrijf zijn dat zij er ver-
zekerd van kunnen zijn dat het ontwerp, het uiteindelijk 
aangebrachte veiligheidsysteem en/of het onderhoudsplan 
voldoet aan de meest recente regelgeving op dat ge-
bied. Daarnaast wordt het bedrijf door een onafhankelijke 
certificatie-instelling gecontroleerd. Het is de bedoeling dat 
de verschillen in ontwerp en aangeboden veiligheidssyste-
men tussen de gecertificeerde bedrijven minimaal zullen zijn, 
omdat ze allemaal volgens dezelfde richtlijn werken.

VOORDELEN VOOR KOMO®-GECERTIFICEERDE  
BEDRIJVEN
Het voordeel voor gecertificeerde bedrijven is dat zij zich 
kunnen onderscheiden in de markt en niet meer hoeven 
te concurreren met bedrijven die regelgeving en kwaliteit 
minder hoog in het vaandel hebben staan. Door een project 
aan te besteden aan uitsluitend gecertificeerde bedrijven 
komt een eind aan oneerlijke concurrentie.

VOOR WIE IS CERTIFICERING AAN DE ORDE?
De typische doelgroep voor deze beoordelingsrichtlijn  
zijn adviesbureaus die RI&E’s en ontwerpen maken,  
bedrijven die gespecialiseerd zijn in het aanbrengen  
van de veiligheidsvoorzieningen, dakdekkersbedrijven die  
eveneens veiligheidssystemen aanbrengen en bedrijven  
die controle- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren  
of een combinatie daarvan. Geïnteresseerde bedrijven  
kunnen terecht voor informatie bij Stichting Nivoh of bij  
SGS INTRON Certificatie bv. ■

Marco de Kok
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‘ Spreekuur fysiotherapie’ voor  
een duurzame en vitale toekomst

omheen kunt. Dat betekent dus maar één ding en dat is: 
aandacht geven!!!

Het bedrijf Gebr. Janssen is derhalve gestart met een 
 Spreekuur Fysiotherapie op locatie bij het bedrijf. De gedach-
te is dat een Spreekuur Fysiotherapie drempelverlagend 
werkt, waardoor onze mensen eerder gezien worden door 
de specialist op het gebied van de fysieke conditie. Deze 
fysiotherapeut werkt verder nauw samen met de bedrijfsarts, 
zodat de bedrijfskundige zorg goed geborgd is.

In één van de eerste sessies is de fysiotherapeut aan de slag 
gegaan met monteur Gijs. Gijs had al wat langer klachten 
en geeft aan een nuttig consult te hebben gehad met een 
goed advies op het gebied van tillen en houding. Hij is blij 
dat hij deze mogelijkheid heeft gehad en kan het ‘binnenlo-
pen’ bij de fysiotherapeut iedereen aanraden. “Je lichaam 
moet langer mee dan vandaag,” zegt Gijs. “Je moet tijdig 
aan de bel trekken.”

Het Spreekuur Fysiotherapie is één van de vele stapjes.  
En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg 
naar een mooie, duurzame en vitale toekomst. ■

Peter van Houtum, Gebr. Janssen bv, Beugen 

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van 
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en 
gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken 
van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen 
op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid,  
minder uitval en minder verzuim, hogere productiviteit,  
efficiënter werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het 
 Brabantse Beugen is aan de slag gegaan en heeft al kleine 
successen kunnen boeken middels het nemen van veel 
kleine stapjes. Eén van deze stapjes is de aandacht voor de 
fysieke conditie.

Onze mensen werken dagelijks met hun lichaam. Om opti-
maal te kunnen presteren, is het zaak dat dit in conditie is. 
Echter: er wordt niet altijd keurig omgegaan met dit lichaam. 
Mogelijke oorzaken hiervan zijn dat niet altijd de juiste 
houding aangenomen kan worden, arbeidsmiddelen niet 
optimaal ergonomisch zijn of dat toch te zwaar getild moet 
worden. Het kan immers soms nu eenmaal niet anders,  
dat weten we allemaal.  Dit resulteert dan ook in de nodige 
fysieke klachten.

Onderzoeken wijzen uit (Arbouw, 2006) dat van de werk-
nemers in de bouw 30 tot 45% regelmatig last heeft van 
rugklachten. Deze percentages zijn de afgelopen tien jaar 
niet significant veranderd. Op de Bedrijfstakatlas 2015  
scoren namelijk pijn of stijfheid in de nek, rug en ledematen 
nog steeds erg hoog. Dit zijn dan ook cijfers waar je niet 

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde 

mensen in en om het bedrijf - en balans 

in het leven: dat zijn de uitgangspunten 

van het vitaliteitsmanagementprogramma 

‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Zeker en vast.

D-Vise EN 795
Klem-ankerpunt voor platte daken
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 EN 795.

Slechts eens per 5  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. 

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!

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

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
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Het Ministerie van SZW sloot op  

27 september 2017 in de Broodfabriek 

in Rijswijk het programma Zelfregulering 

Gezond en Veilig Werken af met een 

 netwerkbijeenkomst. Het programma 

werd eind 2014 in het leven geroepen 

en heeft sindsdien diverse ontwikkelin-

gen in gang gezet. Met de netwerkbij-

eenkomst werden deze ontwikkelingen 

geëvalueerd. Tegelijk werd bekeken hoe 

hier vervolg aan kan worden gegeven.

Inspectie SZW sluit programma 
Zelfregulering Gezond en 
Veilig Werken af

SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

maar gaf ook aan dat er nog veel meer initiatieven zijn 
genomen. Deze mogen echtere geen papieren tijgers 
worden. Veilig en gezond werken verdient voortdurende 
aandacht en daarom zou de dag ook worden gebruikt 
om te bespreken hoe aan het programma voortzetting 
kan worden gegeven.

 De bijeenkomst concentreerde zich rond de volgende 
thema’s:

•  Cultuur en gedrag - Hoe beïnvloed je gedrag van je 
 medewerkers en creëer je een lerende cultuur?

•  Leren en opleiden - Veilig en gezond werken begint bij  
de opleiding. Hoe werken bedrijven en onderwijs samen? 
Wat zijn nieuwe manieren van educatie op de werkvloer, 
die bijdragen aan gezond en veilig werken?

•  Gezond en veilig in de keten - Veilig en gezond werken 
in de keten vraagt om onderlinge samenwerking tussen 
partijen. Hoe stimuleer je dat iedereen zijn verantwoorde-
lijkheid neemt? Wat is de rol van de opdrachtgever?

•  Veranderende arbeidsmarkt - De arbeidsmarkt is in 
 beweging. Wat betekent dit voor gezond en veilig werken?

•  Beroepsziekten - Wat vraagt het voorkomen van beroeps-
ziekten van werkgevers en werknemers?

•  Goede praktijk zelfregulering - Door ervaringen te  
delen kunnen bedrijven en branches van elkaar leren.

Tijdens het plenaire gedeelte sprak filosoof Ben Kuiken over 
het spanningsveld tussen regelgeving (handhaven) en 
zelfregulering. Kuiken is auteur van het boek De regels en 
stelde dat het samenleven plaatsvindt op basis van sociale 
afspraken (normen) en dat men wat betreft het vertrouwen 
in de naleving hiervan voor een groot deel vertrouwt op de  
sociale controle. Hij demonstreerde dit door een aanwe- 
zige zijn portemonnee (met daarin 50 euro en zijn pinpas  
en credit cards) te overhandigen met de vraag of zij de 
 portemonnee na de lezing weer terug zou willen geven.  
“In deze situatie kan dat wel,” vertelde hij, “omdat er een  
zaal vol mensen getuige van is: deze mevrouw zal niet  
snel met mijn portemonnee verdwijnen. Als ik nu naar 
buiten zou lopen en een toevallige voorbijganger hetzelfde 
zou  vragen, is de kans dat ik mijn portemonnee terugkrijg 
 aanzienlijk kleiner.”

De oorsprong van het woord ‘controle’ is de Franse term 
‘contre role’, waar eenvoudigweg een check mee werd 
bedoeld die moest waarborgen dat men nog steeds op 
de goede manier werkte. De term ‘controle’ wordt inmiddels 
veel uitgebreider opgevat, maar bij zelfregulering is enkel de 
‘controle’ in de oorspronkelijke betekenis nodig. Het oorspron-
kelijke woord ‘regel’ werd gebruikt voor de latten waar boten 
mee werden gemaakt. Om deze boten te kunnen fabriceren, 
moesten de regels worden gebogen. In het Engels heb je 

nog de uitdrukking ‘to bend the rule’. Ook dat is van toepas-
sing op zelfregulering, waarbij immers niet de regelgeving 
zelf leidend is, maar de toepassing ervan in de praktijk, 
kortom: het vakmanschap.

Een andere aansprekende metafoor was die van het werk 
van een schaatsdocent. Deze moet een evenwicht zien te 
vinden tussen iemand ondersteunen en iemand volledig 
laten leunen. Dat is in een notendop het beleid van Inspectie 
SZW: de dienst zal enkel op hoofdlijnen bijsturen, maar de 
markt zal zelf een cultuur moeten creëren (en handhaven) 
waarbij het veilig en gezond werken vanzelf spreekt. 

Tijdens de netwerkbijeenkomst werden de instrumenten 
 besproken waarmee dit kan worden bereikt, de wijze waarop 
in dit opzicht binnen de keten kan worden samengewerkt. 
Ook werden praktijkervaringen uitgewisseld, discussies 
gevoerd en mensen in het zonnetje gezet die met passie 
en kunde een bijdrage hebben geleverd aan een cultuur 
van gezond en veilig werken. Het programma Zelfregulering 
Gezond en Veilig Werken heeft een basis gelegd waar in  
de komende jaren op kan worden voortgegaan. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Veilig en gezond werken dwing je niet primair af met regel-
geving, maar in de eerste plaats door deze onderwerpen 
deel uit te laten maken van de bedrijfscultuur. Het program-
ma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken past enerzijds in 
de ambitie om de regeldruk te verminderen. De capaciteit 
van Inspectie SZW is niet toereikend om op basis van hand-
having alléén naleving van de regelgeving af te dwingen. 
Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken heeft 
een gezamenlijke beweging van branches bedrijven en 
kennisinstituten in gang gezet. Goede praktijken zijn in kaart 
gebracht, innovatieve werkwijzen en instrumenten zijn ontwik-
keld en kennis is gedeeld. De focus hiervan lag vooral op 
cultuur en gedrag: hoe bewerkstellig je dat veilig en gezond 
werken als vanzelf gebeurt?

De netwerkbijeenkomst betekende de afsluiting van  
het programma. Directeur-generaal Werken van het   
Ministerie van SZW, Gert-Jan Buitendijk, stond stil bij de 
 verschillende resultaten die in het kader van het pro- 
gramma zijn behaald. Hij noemde de Governance Code 
en de Gedragscode Gezond en Veilig Magazijn bij naam, 

Filosoof Ben Kuiken sprak over 
regelgeving en zelfregulering.



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

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

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

T: +31 (0)30 691 2075
E: info@snakeline.nl

Kantoor Culemborg

Achter de Vismarkt 10
4101 AD Culemborg

T: +31 (0)345 77 87 86
E: info@snakeline.nl

Railsysteem, geschikt voor 
sporenkappen en prefab 
dakelementen.

www.snakeline.nl
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artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

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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NIEUWSLIJN SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKENNIEUWSLIJN SPECIAL VEILIG EN GEZOND WERKEN

NIEUWE REGELS OPBOUW ROLSTEIGERS
Per 1 januari 2018 gelden nieuwe  regels voor de opbouw van 
een rolsteiger.  Vanaf die datum is het namelijk verplicht om altijd 
rondom een leuning te hebben bij betreding van een platform in 
een rolsteiger. Deze nieuwe regel geving geldt ook voor rolsteigers 
die vóór deze datum zijn aangeschaft.
 
Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel in het 
verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de 
jaarlijkse inspecties van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) 
bleek dat leuningen van rolsteigers vaak ontbreken of slechts deels 
worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk 
groter. Volgens de nieuwe regelgeving mag een werkplatform pas 
worden betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte is 
aangebracht voor dat platform. De nieuwe, veiligere opbouwme-
thoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers. 

SHOWA 406: DE ULTIEME WINTERHANDSCHOEN
Koude omstandigheden vereisen goede werkhandschoenen. Showa heeft de oplossing met de 
nieuwe winterhandschoen Showa 406. Dankzij de innovatieve samenstelling van materialen biedt 

deze griphandschoen gebruikers het voordeel van koudebestendigheid, ademend vermogen en waterafsto-
tende eigenschappen samen in één handschoen.

De Showa 406 voorkomt klamme en vochtige handen. Dat is belangrijk, want als de voering van een hand-
schoen eenmaal nat is, dan duurt het een hele tijd voordat deze weer droog is. De flexibele waterafstotende 
dual latex foam coating houdt water en vocht uit de handschoen, terwijl damp  en transpiratie wel naar buiten 
kunnen ontsnappen. Dat zorgt ervoor dat de handen warm en droog blijven en dat werkt een stuk prettiger.

ONTWIKKELINGEN IN NORMEN VOOR FYSIEKE BELASTING
Europees en mondiaal werken partijen hard aan de ontwik-
keling en herziening van normen voor ergonomie, en fysieke 

belasting in het bijzonder. Ergonomie is de wetenschappelijke 
studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een 

product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie is vooral bekend 
 in arbeidssituaties. Eén van de werkgebieden van ergonomie 

is fysieke belasting. De werkhouding is hierbij belangrijk,  
maar ook bewegingen tijdens het werk spelen een rol.  

Tillen, dragen, duwen en trekken zijn hier voorbeelden van. 
Daarnaast heeft het aantal bewegingen, rotaties en repete-

rende handelingen invloed op het lichaam.

MET EEN LADDERBORGRIEM STAAT UW LADDER STEVIG OP ZIJN POTEN
Afgelopen zomer is de SBD-campagne Veilig Laddergebruik gestart.  

De arbovoorlichters van SBD, Paul Aalders en Ad Verhoeven, treffen tijdens 
hun objectbezoeken de meest inventieve ladderborgmethodes aan.  

Zo trof men bijvoorbeeld een ladder aan die werd geborgd met een dakrol 
en een touw. Het is natuurlijk een goede zaak dat dakdekkers actie onderne-

men om veilig het dak op en af te kunnen. Maar dat kan een stuk simpeler 
en veiliger met een ladderborgriem. De dakdekkers waren blij verrast met 

hun exemplaar en namen de ladderborgriem dan ook onmiddellijk in ge-
bruik. De campagne Veilig Laddergebruik loopt nog t/m december 2017.  

Het aantal ladderborgriemen (aangeschaft met subsidie van het  
Centrum voor Ambachtseconomie) is beperkt. De arbovoorlichters  

reiken een ladderborgriem uit tijdens een objectbezoek waarbij  
onveilig laddergebruik wordt geconstateerd.

REGEERAKKOORD: MEER GELD VOOR INSPECTIE SZW
In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 
2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de 
handhavingsketen van de Inspectie van SZW, conform 
het Inspectie Control Framework (ICF). In dit ICF zijn diverse 
scenario’s uitgewerkt waarmee de Inspectie aan het 
parlement heeft aangegeven welke inzet met welk budget 
mogelijk is.
“De Inspectie wordt dus fors versterkt,” reageert inspecteur-
generaal Marc Kuipers. “De handhavingsketen  wordt 
hiermee in staat gesteld beter toezicht te houden op het 
wettelijk minimumloon en intensiever schijnconstructies, 
onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uit-
buiting tegen te gaan.”

LANCERING ‘MIJNVOLANDIS VOOR WERKGEVERS’
In oktober lanceerde Volandis de portaal ‘mijnVolandis voor 
werkgevers’. In dit portaal vindt men alle gegevens over duurzame 
 inzetbaarheid binnen de organisatie. De eerste groep van onge-
veer 250 werkgevers kreeg in oktober toegang. Vanaf dat moment 
krijgen werkgevers gefaseerd toegang tot het werkgeversportaal.   
In januari krijgen alle werkgevers in de sector de mogelijkheid in te 
loggen. Hiervan ontvangt iedere werkgever automatisch bericht.  
In het portaal ontvangt men het voor de betreffende organisatie 
gegenereerde bedrijfsrapport Duurzame Inzetbaarheid. Dit is ge-
baseerd op de resultaten van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse 
(DIA incl. PAGO). Hiermee krijgt men onder andere inzicht in het 
werkvermogen van de werknemers, maar ook tools om zelf aan de 
slag te gaan. Ook kan men de data vergelijken met de sector.
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De verschillende daken van het 

 uitvaartcentrum Haagse Duinen 

 vallen niet op door technische en 

 esthetische hoogstandjes. Ze bena-

drukken samen met de gevels eerder 

de ingetogenheid van het uitge-

breide en deels gerenoveerde oude 

crematorium Ockenburgh. Toch bevat 

het ontwerp van de nieuwbouw wel 

degelijk aspecten, die gericht zijn  

op het nu en op de toekomst; hoe 

tegenstrijdig dit ook mag zijn, gezien 

de functie van het gebouw.

Respectvol tot in de daken en overkappingen

Het voormalige crematorium Ockenburgh aan de gelijkna-
mige straat in het zuiden van Den Haag is deels gesloopt, 
gerenoveerd en uitgebreid en onder de nieuwe naam uit-
vaartcentrum crematorium Haagse Duinen midden dit jaar 
in gebruik genomen. Het project is in opdracht van CUVO 
Onroerend Goed door KOW Architecten ontworpen.
De uitwendige aanpassing van de bestaande bebouwing 
bestaat uit het isoleren van de voorheen grijze gevel en het 
daarvoor optrekken van een nieuw buitenblad van gemê-
leerd licht baksteen. Aan het dak is behalve het aanpassen 
van de bestaande dakranden niets gebeurd.

De uitbreiding betreft de bouw van een nieuwe aula,  
een nieuw ovengebouw, aansluitingen op de bestaande be-
bouwing en een overdekte rondgang langs de tuin, de zoge-
naamde droogloopzone, die tevens de aula met het nieuwe 
ovengebouw verbindt. De daken van de nieuwe bouwdelen 
zijn alle plat en liggen op verschillende niveaus. Ze hebben 
volgens Maurice Iseger van Mastum Daksystemen geen 
bijzondere opbouw, maar zijn traditioneel uitgevoerd.

AULADAK
Het dak van de aula ligt op 6500 +P en heeft een opper-
vlakte van circa 625 m2 (ongeveer 27 x 22,5 meter). Het wordt 
gedragen door gelamineerde larikshouten spanten op een 
rastermaat van 2,45 meter. Daar overheen liggen geprefabri-
ceerde houten dakdozen, waarop aansluitend de dakbe-
dekkingconstructie is aangebracht.

Op de houten ondergrond is allereerst een 0,2 mm dikke 
 PE-folie gelegd als dampremmende laag. De folie is 

 losliggend aangebracht; de overlappen zijn afgetaped. Daar- 
overheen ligt een afschotisolatielaag van PIR hardschuim 
platen, tweezijdig gecacheerd met aluminium, die mecha-
nisch is bevestigd aan de constructieve ondergrond.  
Over de afschotisolatie is een laag eenzijdig APP gemodifi-
ceerde gebitumineerde polyestermat 460 P 60 aangebracht, 
die ook mechanisch is bevestigd aan de onderconstructie. 
De toplaag bestaat uit een APP gemodificeerde, gebitu-
mineerde, gecombineerde polyester- en glasvliesmat  
MEC 470 K 14, die is gebrand op de ondergrond.

Rondom het dak liggen op hetzelfde niveau overstekken/ 
luifels met een totale oppervlakte van circa 180 m2.  
Deze luifels zijn aan drie zijden nagenoeg even breed (on-
geveer 1,35 meter), maar aan de zijde van het aulagebouw 
waar de grote glasgevel zit, bedraagt die circa 3,20 meter.  
Bij deze luifels is geen damprem toegepast; op het  houten 
dakbeschot van de dakdozen is direct losliggend een 
afschotisolatielaag van ongecacheerde, brandvertragend 
gemodificeerde EPS hardschuim platen geplaatst. Deze laag 
heeft geen isolerende functie: ze is uitsluitend bedoeld om 
het afschot te verzorgen. De eerste laag van de dakbedek-
king is een eenzijdig APP gemodificeerde, gebitumineerde, 
gecombineerde polyester- en glasvliesmat 446 P 60 FR, 
 mechanisch bevestigd aan de constructieve ondergrond.  
De toplaag bestaat uit een APP gemodificeerde, gebitu-
mineerde, gecombineerde polyester- en glasvliesmat  
MEC 470 K 14 gebrand op de ondergrond.

ZIJBEUKEN EN AANSLUITING OP OUDBOUW
Op een iets lager niveau, 4300 +P, liggen aan de voor-  
en achterzijde van de aula twee kleine dakvlakken (circa  
63 en 88 m2) van de zogenaamde zijbeuken. En nog iets 
lager, op 3300 +P ligt een dakvlak dat de oudbouw  

met de nieuwe aula verbindt. Deze drie dakvlakken hebben 
stalen dakplaten als ondergrond en dezelfde opbouw  
qua dakbedekkingsconstructie.

Die opbouw is als volgt: een dampremmende laag van  
PE-folie, 0,2 mm dik, losliggend op de ondergrond met afge- 
tapede overlappen; een afschotisolatielaag van PIR hard-
schuim platen, tweezijdig gecacheerd met aluminium, 
mechanisch bevestigd aan de constructieve ondergrond; 
een laag eenzijdig APP gemodificeerde, gebitumineerde 
polyestermat 460 P 60, ook mechanisch bevestigd aan de 
onderconstructie en een toplaag van APP gemodificeerde, 
gebitumineerde, gecombineerde polyester- en glasvliesmat 
MEC 470 K 14, gebrand op de eerste laag.

DAK DROOGLOOP
De overdekte rondgang is een open overkapping  gedragen 
door korte kolommen en ligt op een niveau van 3500 +P.  
De rondgang loopt van de achterzijde van de aula in  
een rechte lijn naar het ovengebouw, waar hij zich na  

Joop Wilschut

De onderconstructie van het dak van de aula bestaat uit 

 gelamineerde larikshouten spanten en geprefabriceerde  

dakdozen in een strak ritme.

JHet Dak van het  aar 2017

Links het gerenoveerde oude gedeelte en rechts de nieuwbouw. De larikshouten spanten van de aula zetten zich voort aan de buitenkant.

Vooraanzicht van het vernieuwde uitvaartcentrum Haagse Duinen.
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tweelaagse dakbedekking. De eerste laag is opnieuw een 
eenzijdig APP gemodificeerde, gebitumineerde polyestermat 
460 P 60, die mechanisch is bevestigd aan de constructieve 
houten ondergrond. De toplaag, gebrand op de eerste laag, 
is een APP gemodificeerde, gebitumineerde, gecombineerde 
polyester- en glasvliesmat MEC 470 K 14. ■

twee haakse hoeken voegt tussen dit gebouwtje en de 
oudbouw. De zone is op het lange stuk vanaf de aula minder 
breed dan rondom het ovengebouw. Het dak heeft een 
totale oppervlakte van circa 283 m2 en een ondergrond van 
stalen dakplaten.

De opbouw van het dakbedekkingspakket bestaat uit een 
afschotisolatielaag van ongecacheerde, brandvertragend 
gemodificeerde EPS, die los is neergelegd. Ook deze laag 
heeft weer geen isolerende functie, maar is uitsluitend be-
doeld om afschot te creëren. De eerste laag dakbedekking  
is een eenzijdig APP gemodificeerde, gebitumineerde, 
 gecombineerde polyester- en glasvliesmat 446 P 60 FR,  
die mechanisch is bevestigd aan de stalen dakplaten.  
De toplaag is een APP gemodificeerde, gebitumineerde, 
gecombineerde polyester- en glasvliesmat MEC 470 K 14 
gebrand op de eerste laag.

DAK OVENGEBOUW
Het rechthoekige ovengebouw met afmetingen van ruim 
negen bij ruim vijftien meter (oppervlakte circa 144 m2) heeft 
als ondergrond een houten dakbeschot. De opbouw van de 
dakbedekkingsconstructie is gelijk aan die van de droog-
loopzone: een afschotisolatielaag van ongecacheerde, 
brandvertragend gemodificeerde EPS, die los is neergelegd; 
een eerste laag van eenzijdig APP gemodificeerde,  
gebitumineerde, gecombineerde polyester- en glasvliesmat 
446 P 60 FR, mechanisch bevestigd aan de constructieve 
ondergrond en een toplaag van APP gemodificeerde, 
 gebitumineerde, gecombineerde polyester- en glasvliesmat 
MEC 470 K 14 gebrand op de eerste laag.

TWEE HOUTEN LUIFELS
Dan zijn er nog twee kleine, houten luifels, grenzend aan het 
dakvlak tussen de aula en de oudbouw. Op deze dakjes met 
een gezamenlijke, totale oppervlakte van 21 m2 ligt ook een 

UITVAARTCENTRUM HAAGSE DUINEN
• OPDRACHTGEVER CUVO ONROEREND GOED, DEN HAAG
• ARCHITECT KOW ARCHITECTEN, DEN HAAG
• DAKBEDEKKING MASTUM DAKSYSTEMEN, DE MEERN
• PREFAB DAKDOZEN DE GROOT VROOMSHOOP, VROOMSHOOP
• GELAMINEERDE SPANTEN HEKO SPANTEN, EDE

Op de artist impression is goed te zien hoe de nieuwbouw zich verhoudt tot de oudbouw: het bestaande gedeelte is vooraan te zien, 

 achteraan bevindt zich het auladak. Parallel aan het bestaand gedeelte ziet men de overkapte rondgang, het ovengebouw en  

twee houten luifels. (Artist Impression KOW)

JHet Dak van het  aar 2017

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

Neem dan contact op met Edwin Fagel via 072-5470309 of edwin@lumail.nl
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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.





Reserveren: www.zuiderduin.nl - 072 750 2000
Hotel Zuiderduin - Zeeweg 52 - Egmond aan Zee

He’s the King of Rock and Roll

 

zaterdag 24 maart 2018

€ 139,-
p.p.

incl. overnachting

€ 149,-
p.p.

incl. overnachting

Three Times a Lady

OG3NE
Three Times a Lady

zaterdag 3 maart 2018

  Arrangement
- aanvang dinnershow 18.15 uur
- alle drankjes inclusief (Hollands assortiment) 
- uitgebreid koud bu� et
- live optreden 
- uitgebreid warm bu� et
- luxe dessert bu� et
- einde avond ca. 0.30 uur
- overnachting in een 2-pers. kamer
- uitgebreid ontbijtbu� et
- gebruik van zwembad en sauna’s

Ook als 

bedrijf
suitje

egmond aan zee    -    072 750 2020    -    sales@zuiderduin.nl    -    www.zuiderduin.nl

hotel op 100 meter van het strand  -  restaurant  -  feestzalen  -  sauna’s en zwembad 
fitnessruimte  -  wellness center  -  bistro en pub  -  bowling  -  teambuilding  -  congresservice

35 zalen 30 - 1000 m2

550 kamers   
vergaderingen en bi jeenkomsten aan zee

tot 1500 personen!

Egmond aan Zee 
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ADMANSTARS VERZORGT OPLEIDINGEN EN TRAININGEN ALS BESCHREVEN IN DIT AR-
TIKEL, SPECIFIEK OP MAAT VOOR DE ORGANISATIE OF BRANCHE. DOOR HET VOLGEN 
VAN EEN DERGELIJKE OP MAAT GESNEDEN TRAINING KOMEN DE CURSISTEN IN HET 
BEZIT VAN DE JUISTE KENNIS, OM OP EEN VEILIGE EN VERANTWOORDE MANIER TE 
KUNNEN WERKEN IN GEBIEDEN WAAR ZICH MOGELIJK ASBESTHOUDENDE TOEPAS-
SINGEN BEVINDEN. AFHANKELIJK VAN HET NIVEAU EN FUNCTIE VAN DE CURSISTEN 
ZAL VERDERE VERDIEPING WORDEN AANGEBODEN EN ZAL DE TRAINING VERSPREID 
WORDEN OVER MEERDERE DAGEN OF IN MODULES WORDEN AANGEBODEN.

Bij het vervangen van oude daken van  

bouwwerken die voor 1994 zijn ge-

bouwd is, in veel gevallen, een asbest-

houdende dakbedekking aanwezig.  

Het hebben van de juiste kennis van 

materialen en hoe daarmee om te 

gaan is hierbij van cruciaal belang.

Keuzes maken op basis van kennis
ASBEST IS EEN VAK

asbest bestaat. Er bestaat enkel een verschil in situatieafhankelijke 
risico’s. Dit verschilt van geval tot geval.

OPLEIDING
Het is dus van belang dat zowel de medewerkers in het veld als 
de aansturende en leidinggevende personen niet alleen goed 
op de hoogte zijn van de aanwezige asbesthoudende toepas-
singen, maar zich ook goed laten informeren over de risico’s 
daarvan. Vragen als: ‘In welke staat verkeert de asbesthoudende 
toepassing?’ en ‘Wat kan ik wel of niet veilig uitvoeren in de buurt 
van een asbesthoudende toepassing?’ dienen op voorhand te 
worden beantwoord.
Het zou dan ook een goede zaak zijn als medewerkers al in hun 
opleiding (extern en/of intern) deze kennis kunnen opdoen.  
Zeker de nieuwe generatie medewerkers, die geen werkhistorie 
hebben in een periode waarbij asbest nog nieuw werd toege-
past, loopt de grootste risico’s. Zij zullen al in hun primaire oplei-
ding kennis bijgebracht moeten worden over het herkennen van 
asbestverdachte materialen, hoe en waar deze werden toegepast 
en hoe te handelen wanneer zij een asbestverdacht materiaal 
tegenkomen. In vervolgopleidingen kan vervolgens verder inge-
gaan worden op specifieke werkvelden met de daarbij behoren-
de specifieke risico’s en procedures.
Aandachtspunten voor de primaire opleiding dienen zich te rich- 
 ten op het herkennen van asbestverdachte materialen, wat de 
algemene risico’s zijn en hoe er gehandeld dient te worden 
wanneer er asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen. In de 
vervolgopleidingen kan, afhankelijk van de opleidingsrichting,  
verder ingegaan worden op specifieke toepassingen in het 
werkveld, wet- en regelgeving en projectmanagement, waarbij 
asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn.

In Engeland bestaat er al een nationale verplichting om  personen 
die in contact zouden kunnen komen met asbestverdachte ma-
terialen deugdelijk op te leiden. Deze verplichting gaat daarmee 
verder dan alleen de asbestinventarisatie- en asbestverwijderings-
bedrijven. Om mensen bewust te maken van de werkelijke risico’s 
en door ze handvatten te geven ten aanzien van hoe veilig in de 
buurt van asbest verdachte materialen te kunnen werken, zal de 
emotie aan-zienlijk worden weggenomen. ■

Wanneer het gaat om asbesthoudende 
materialen, worden er te vaak beslissingen 
genomen op basis van  emotie. Hierbij komt 
het voor dat een uiterst beperkt risico zwaar 
wordt overtrokken, maar ook dat grote risico’s 
worden gebagatelliseerd.
Dit heeft ook te maken met de werkhistorie 
van een mede werker. In vroeger tijden werd 
er immers nog dagelijks met asbest gewerkt. 
De risico’s hiervan waren toen nog niet be-
kend. Helaas is het echter zo dat er alleen al 
in Nederland jaarlijks ca. 1400 mensen overlij-
den aan de gevolgen van blootstelling aan asbestvezels 
(bron: Instituut Asbestslachtoffers). Wanneer een medewerker 
dit van dichtbij heeft meegemaakt, ontstaan er mogelijk ook 
schrikreacties.  Hierdoor kan iemand bij elke aanwezigheid 
van een asbesthoudende toepassing al volledig in de stress 
raken, zonder enige kennis te hebben opgedaan over het 
type materiaal en de eventuele risico’s van het materiaal.
Een zeer actueel voorbeeld hiervan is straalgrit waar asbest 
in is aangetroffen. Dit materiaal is bij een zeer grote groep 
bedrijven, in met name de industrie en maritieme sector, 
gebruikt. Hierbij lopen de emoties bij medewerkers, maar ook 
bij bijvoorbeeld omwonenden, zeer uiteen. Direct of indirect 
betrokkenen kunnen uiterst angstig reageren omdat zij van 
dichtbij hebben meegemaakt dat personen aan de gevol-
gen van asbestblootstelling zijn overleden. Maar tegelijkertijd 
zijn er mensen die het risico volledig bagatelliseren met 
opmerkingen zoals: ‘Het is maar wit asbest. Dat is toch niet 
gevaarlijk.’ Feit is echter dat er absoluut geen ongevaarlijk 

Jasper Kosters, Admanstars



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
Anjo

INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23 

anjo.nl

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

installatiebranche om snel en eenvoudig topkwaliteit te kunnen leveren. 

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

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

Bij platte daken denk je aan Anjo!

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

    

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 
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Met het thema ‘Stretch’ voor de 16e Dutch Design Week  

(21-29 oktober 2017 in Eindhoven) daagt de organisatie bezoekers  

uit tot een geestelijke rek- en strekoefening om buiten de bestaande  

patronen te denken. De voorlopers op het gebied van daken  

doen daar graag aan mee. Op de Dutch Design Week treden  

zes nieuwe leden toe tot de Green Deal Groene daken en zwerven  

de leden van de Stichting Roof Update rond over de meer dan  

600 inspirerende exposities.

Yoga op het dak
DENKEN OVER DESIGNOPLOSSINGEN VOOR EEN BETERE WERELD

“Dit doen we volgens onze eigen filosofie: water wordt zicht-
baar geïntegreerd in het ontwerp. Het regenwater bepaalt 
het ontwerp en geeft de omgeving extra waarde. Door in  
het ontwerp de natuurlijke schoonheid van water te tonen, 
wordt de regenwaterproblematiek op een originele en 
 nuttige manier aangepakt.”

Het pop-up waterbergingsysteem van het Deense  
Trendje Natur gebruikt een ruimte onder een gebouw dat 
zich tijdens hevige regenbuien vult met water. Dit water-
reservoir kan worden vergroot door het gebouw omhoog 
te  stuwen. Parkeren, wateropvang en groene buitenruimte 
maken de beperkte ruimte in de stad bijzonder functioneel. 
Architectenbureau SLA en Overtreders realiseerden op de 
DDW een tijdelijk circulair paviljoen waarin lezingen werden 
gegeven. Kleurrijke shingles uit recycled plastic afvalmate-
riaal (Govaplast) omhullen een houten constructie die bij 
elkaar wordt gehouden door geschroefde koppelingen en 
spanbanden uit de transportindustrie. Het Peoples Paviljoen 
biedt ruimte aan 200 tot 600 bezoekers.

De oprichter van Dezeen, Marcus Fairs, is dit jaar benoemd 
tot de eerste internationale ambassadeur van DDW en het 
project is zijn bijdrage aan deze week. “Ik wilde al langere tijd 
de aandacht vestigen op de manieren waarop designers van-
daag de dag omgaan met de belangrijkste wereldkwesties,” 
aldus Fairs. “Good Design for a Bad World zal hopelijk al het 
goede werk dat op dit gebied gedaan wordt voor het voetlicht 
brengen en anderen aanmoedigen dit voorbeeld te volgen.” 

Ook architect Winny Maas draagt bij aan de DDW. Als DDW 
ambassadeur focust Maas zich op producten voor een 
toekomstige stad die zowel de stad als onze wereld zullen 
veranderen. Zijn negen meter hoge installatie op het plein 
van de Markt in Eindhoven bestaat uit negen kamers met 
elk een eigen functie: een panorama-kamer, een trap-kamer, 
een speelkamer, een hemel en meer. Het moet bij gebruikers 
overleg en discussie oproepen om te komen tot het opzij 
 zetten van het ego naar een ‘wego’: samenwerking.

ZES NIEUWE GREEN DEAL PARTIJEN
De deelnemers aan de Green Deal Groene Daken zoeken 
deze inspirerende omgeving op om het denken over het 
 Nederlands daklandschap een impuls te geven. Op de don-
derdag tijdens de DDW ondertekenden zes nieuwe partijen 
de Green Deal Groene Daken: Waterschap de Dommel, 
Waterschap Aa en Maas, de gemeente Eindhoven, gemeente 
Son en Breugel, Atelier GroenBlauw en Vereniging GDO verbin-
den zich hiermee aan het landelijk kennisplatform dat zich als 
Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken de komende 
jaren sterk zal maken voor het wegnemen van belemmerin-
gen voor de toepassing van groene daken in Nederland. 

Na de intensieve samenwerking door vertegenwoordigers  
uit gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en 
 commerciële partijen binnen twee opeenvolgende  
Green Deals Groene Daken gaan partijen door binnen de 
Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken (GDGD).  
Met deze interactieve werkwijze binnen Green deals wil 
de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de 
samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten 
in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten 
te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor 
optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onder-
linge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete 
resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verant-
woordelijkheid heeft. De kennisuitwisseling binnen de  
Green Deal Groene Daken wordt zo waardevol bevonden, 
dat nog eens zes partners zich aanmelden voor deelname. 

Elk van de nieuwe deelnemers onderschrijft het belang  
van de functie die groene daken kunnen vervullen.  
De Water schappen benadrukken de wateropvangmogelijk-
heden van het groene dak. Zo heeft Waterschap De Dommel 
na de wateroverlast van juni 2016, en na intensieve gesprek-
ken met de omgeving, een actieplan vastgesteld om het 
watersysteem in het beheergebied klimaatbestendiger te 
maken. Eén van de prominente acties die daarin genoemd 
wordt is ‘het samen met gemeenten herstellen van de spons-
werking van het stedelijk gebied’. 

Aa en Maas ziet in haar streven naar meer groen in de 
gebouwde omgeving veel in de samenwerking binnen de 
GDGD, met partijen als de VHG, omdat hierin de uitvoerders 
van de ambities in waterberging in de bodem en op daken 
vertegenwoordigd zijn. Men wil graag bijdragen aan proef-
nemingen in het differentiëren van belastingen als stimulans 
voor waterbuffering en groene daken. 

De ambities van de GDGD sluiten ook aan bij de ambi-
ties die de gemeente Son en Breugel uitspreekt in haar 
 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Hiermee wil de ge-
meenten forse stappen vooruit zetten op de thema’s   
klimaat, fysieke leefomgeving, mobiliteit, circulariteit en 
 sociale leefomgeving. De aanleg van groene daken is  
één van de maatregelen die precies past in deze filosofie. 
Ook de  Gemeente Eindhoven geeft aan dat de ambitie van 
de GDGD aansluit bij de ambities die de gemeente in het 
Klimaatplan 2016-2020 heeft vastgelegd. Alle ondertekenaars 
zien de GDGD ook als een instrument om de bewustwording 
van bewoners en bedrijfsleven van het belang van groene 
daken, waterbuffering en verhoging van de ecologische 
waarde in de stedelijke omgeving te vergroten. ■

Met meer dan 600 exposities, presentaties, lezingen en 
 netwerkbijeenkomsten was de Dutch Design Week (DDW) 
inhoudelijk rijk en divers. Een belangrijk deel van het pro-
gramma was ingeruimd voor ideeën en innovaties die bijdra-
gen aan een verbeterde wereld. Dit sluit aan bij het thema 
‘Stretch’, een oproep – aan zowel deelnemers als publiek – 
om zich buiten de comfortzone te wagen en hoog te reiken.

Het programmamanagement van het evenement onder-
scheidt dit jaar meerdere trends. Veel aandacht gaat uit naar 
de invloed van digitalisering en robotisering van de samenle-
ving. Ook sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de circu-
laire economie kwamen ruim aan bod. Daarnaast was een rol 
weggelegd voor ambachten: het herontdekken van oude pro-
ductiemethoden of juist het ontwikkelen van geheel nieuwe 
toepassingen. Voor leden van de Stichting Roof  Update reden 
om dit jaar goed rond te kijken.

KLIMAATVERANDERING, RECYCLING EN VERVUILING
Thema’s die de ontwerpers van vandaag aangrijpen om  
de wereld beter te maken, zijn: klimaatverandering, recycling 
en vervuiling. In de stedelijke omgeving zien we diverse 
oplossingen voor het opvangen van water en het hergebruik 
van materialen.

Het internationale platform voor design en sociale impact 
presenteerde ontwerpen die een oplossing proberen te 
bieden voor de gevolgen van klimaatverandering. De drai-
nagetegels van Rain(a)Way waren al wat langer bekend,  
maar inspireren tot het nadenken over de schoonheid van 
het opvangen van water, ook op het dak. “We zijn gespe-
cialiseerd in het oplossen van wateropgaven,” zegt men.  

Stichting Roof Update

De drainagetegels van Rain(a)way hebben het water  

in het ontwerp geïntegreerd.

De shingles van gerecycled plastic afvalmateriaal (Govaplast) 

van Architectenbureau SLA en Overtreders.

Het Peoples Paviljoen biedt ruimte aan 200 tot 600 bezoekers.



Restauratie

Cast PMR dakramen

Battenweg 10 | 6051 AD Maasbracht | Tel: +31 (0)475 436439 | Mail: info@lei-import.nl | www.lei-import.nl

■ World of Slate
Lei Import, met meer dan 25 jaar ervaring, 
inmiddels specialist in natuurleien. Altijd 
rekening houdend met belangrijke factoren 
zoals o.a. garantie, duurzaamheid, kwaliteit en 
kwaliteitsborging van de natuurleien.

■ Cast PMR dakramen
Maatwerk Cast PMR dakramen hebben een 
unieke kwaliteit en creëren een optimale 
lichtinval. Geschikt voor alle soorten 
dakbedekkingen.
www.castpmr.nl

■ Productadviseurs
De adviesrol is Lei Import op het lijf 
geschreven. Een enthousiast team werkt 
aan zeer uiteenlopende opdrachten onder 
het motto: “Advies en begeleiding voor het 
natuurleien dak van A tot Z”.

“De kracht van onze kwalitatief 
goede natuurleien daken ligt in het 

verleden, daar moeten wij heden gebruik 
van blijven maken, doen wij dat niet, 

dan zullen wij daar in de toekomst spijt 
van krijgen.”

Bestel gewoon vanaf 
de bouw!

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

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

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING
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Eind 2016 heeft Wecal Isolatietechniek bv in samenwerking met producent 

IIGO SrL het Rapid- concept ontwikkeld voor het verlengen van de levensduur 

van bestaande gemineraliseerde bitumendaken, met als doelstelling de be-

staande dakbedekking te integreren in de dakopbouw. In dit artikel worden 

de (rand)voorwaarden voor dit concept toegelicht.

Nieuw renovatieconcept voor 
bestaande gemineraliseerde daken

PRODUCTNIEUWS

terlijk van het dak ook een extra weerstand tegen inwerking 
van o.a. UV-veroudering. 

Plastomeer gemodificeerd bitumen
De glasweefsel drager in de dakbaan wordt aan twee zijden 
voorzien van een laag plastomeer gemodificeerd bitumen 
met verhoogde vloeiweerstand (>= 140°C) en een koude 
buigweerstand van <= -15°C.

Glasweefsel drager, verdicht
In de dakbaan is een zwaar verdicht glasweefsel opgeno-
men, dat naast dimensionele stabiliteit ook hoge mecha-
nische eigenschappen oplevert. De treksterkten bedragen 
1200N en de ponsweerstand van de dakbaan laat toe dat 
deze op zichzelf al toe te passen is in begaanbare daken.  

TAC “R”-compound
De TAC “R-compound die aan de onderzijde van de dak-
baan is voorzien, betreft een zogenaamde thermisch acti-
veerbare compound. Deze compound is voorzien van easy-
weld technologie, waardoor deze niet alleen snel verweekt 
(zo’n 40-50% sneller dan bij standaard plastomeer gemodifi-
ceerd (APP) dakbanen), maar ook heel vloeibaar wordt en 
bij aanbrengen de ruimten tussen de minerale afwerking 
van de bestaande bitumineuze dakbedekking opvult, zonder 
dat daarbij gebruik gemaakt moet worden van een bitumen 
hechtprimer. Het aanbrengen van de dakbanen vindt plaats 
met de brander, de vlamintensiteit is lager dan bij de stan-
daard verweking. 

Wegsmeltfolie, low-melt
De dakbaan wordt aan de onderzijde afgewerkt met een 
low-melt wegsmeltfolie, die bij vlamaanraking direct ver-
dwijnt. De wegsmeltfolie laat toe de overlappen tussen de 
onderlinge banen en de randaansluitingen met hete lucht 
te lassen.

CERTIFICATIE
De Rapid R G200 Mineraal dakbaan en het Rapid concept 
zijn ter beoordeling voorgelegd aan SGS INTRON. Omdat 
sprake is van een volledige verkleving en daarmee een 
levensduurverlengend dakbedekkingsysteem, is ook de 
inhoud van het KOMO-attest 705/2 op deze toepassing 
afgestemd.
De dakbaan kan toegepast worden op bestaande gemine-
raliseerde, bitumineuze dakbedekkingsystemen met systeem-
code N, P of F. Normaal gesproken worden gemineraliseerde 
systemen niet in geballaste L-code daken voorzien, alhoewel 
er een trend is om in het kader van grijswatertoepassingen 
ook onder ballast uit te gaan van een gemineraliseerde 
afwerking (geeft minder oppervlakte-erosie en minder 
zuuruitloging). 
Aangetoond is verder dat de dakbaan de vliegvuurbesten-
digheid van het bestaande gemineraliseerde dakbedekking-
systeem kan verbeteren en de hoge ponsweerstand levert 
automatisch een verbetering van de begaanbaarheid van 
het bestaande dakbedekkingssysteem op.
Omdat de dakbaan door toepassing van de glasweefsel 
drager dimensioneel stabiel is, zal met de volledige verkle-

ving ook het bestaande dakbedekkingssysteem stabieler 
worden. 
In het KOMO-attest zijn de Rapid Verwerkingsrichtlijnen opge-
nomen die als een nadere invulling van de Vakrichtlijn te zien 
zijn, speciaal bedoeld voor het verduidelijken van aanbreng-
technieken en details.
Omdat in de basis de prestaties van het bestaande gemi-
neraliseerde dakbedekkingsystemen gehandhaafd blijven, 
wordt dit ook zo verwoord in het KOMO-attest, tevens wordt 
aangegeven dat wanneer deze prestaties niet meer aan de 
huidige normen voldoen aanvullende maatregelen nood-
zakelijk zijn. Deze maatregelen zijn ook opgenomen in de 
verwerkingsrichtlijnen.
Het samenspel tussen KOMO-attest, de verwerkingsrichtlijnen 
en Vakrichtlijn is voor verzekeraar Allianz aanleiding geweest 
het product onder te brengen in de polis voor Verzekerde 
Garantie, waardoor de mogelijkheid bestaat een 10-jarige 
Verzekerde Garantie voor het betrokken project af te sluiten. 

CONDITIEMETING (NEN 2767)  
Omdat sprake is van levensduur verlengend onderhoud, 
moet bij de advisering van deze dakbaan op een project 
vooraf eerst de conditie van de bestaande gemineraliseerde 
dakbedekking worden vastgesteld. Omdat bij het concept 
gebruik gemaakt wordt van de eigenschappen van de 
bestaande bedekking, geldt dat het concept bij uitstek 
geschikt is voor toepassing op daken met conditiestaat 
4 conform NEN 2767: bestaande daken met een matige 
conditie en matige staat van onderhoud en een verwachte 
resterende levensduur ca. 1 tot 4 jaar.

ESTHETICA EN MILIEU
Het aanbrengen van de dakbaan op een bestaande 
gemineraliseerde dakbaan met kaalslag geeft het dak een 
nieuwe esthetische uitstraling, waarbij gekozen kan worden 
uit diverse kleuren minerale afwerking. Omdat de dakbedek-
king volledig wordt verkleefd aan de bestaande geminera-
liseerde bedekking, volgt hij deze als een nieuwe huid. Bij 
het positioneren van de 5 meter lange dakbanen (tilnorm < 
25kg) dient hiermee 
rekening gehouden 
te worden met de 
overlappen in de laag 
Rapid R G200 Mineraal 
(dubbele overlappen 
dienen te worden 
voorkomen). 

Bij het samenstellen 
van de dakbaan 
wordt gebruik ge-
maakt van geregene-
reerde grondstoffen en 
de dakbaan is volledig recyclebaar (ECO 100 principe). De 
dakbaan wordt eveneens geproduceerd conform ISO 9001 
(kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (veiligheid en 
gezondheid) systeemcertificatie. ■

Het concept is gebaseerd op het volledig verkleefd overla-
gen van bestaande bitumineuze dakbedekkingsystemen 
die zijn voorzien van een minerale afwerklaag. De primaire 
doelstelling is het verlengen van de levensduur van het 
bestaande pakket, waarbij de bestaande dakbedekking ge-
integreerd wordt in het nieuwe systeem. Het nieuwe systeem 
zal daarmee niet alleen de levensduur verlengen, maar ook 
andere verbeterde prestaties leveren. Hieronder wordt een 
aantal belangrijke verbeteringen verwoord, die grotendeels 
zijn terug te voeren op de bijzondere opbouw van het pro-
duct Rapid R G200 Mineraal. Het concept is een doorontwik-
keling van de zogenaamde thermbanen, die deels verkleefd 
worden aangebracht op de gemineraliseerde bedekking, in 
combinatie met een bitumen hechtprimer, maar die door de 
deelverkleving dienen te worden beschouwd als een apart 
1-laags dakbedekkingssysteem.

OPBOUW
Als het product in detail van boven naar onder wordt 
 bekeken, is de opbouw als volgt: 

•  Minerale afwerking, standaard zwart mineraal,  
naar keuze leverbaar in diverse kleuruitvoeringen;

•  Plastomeer gemodificeerd bitumen;
•  Glasweefsel drager, verdicht;
•  TAC “R”-compound;
•  Wegsmeltfolie, low-melt.

Minerale afwerking
Het product wordt standaard afgewerkt met een zwarte 
leislag. Voor toepassingen waarin warmtereflecterende 
eigenschappen gevraagd worden, is ook een uitvoering 
met witte leislag leverbaar. De producent geeft SRI-waarden 
(Solar Reflectance Index volgens ASTM) van 46 – 49 % op. De 
minerale afwerking biedt naast een verbetering van het ui-

Erik de Waard, DWAT

Een impressie van het brandgedrag.

De onderzijde van de gemineraliseerde dakbaan.

Het vloeigedrag van de dakbaan in beeld gebracht.

Er zijn al fraaie resultaten 

met de innovatie behaald.



Voor dakrandafwerking gaat steeds 

vaker de voorkeur uit naar aluminium 

muurafdekkappen van Roval 

Aluminium. Niet alleen vanwege 

esthetische redenen, zoals te zien 

is bij integraal kindcentrum Leuken 

in Weert, maar ook vanwege het 

montagegemak en de duurzame 

eigenschappen. De aluminium 

muurafdekkappen volgen de golvende 

contouren van het dak van het 

kindcentrum en dankzij een slim 

klangensysteem was de schroefl oze 

montage kinderspel. 

Een factor van betekenis bij openbare 

gebouwen zijn de exploitatiekosten. 

De muurafdekkappen zijn 

onderhoudsarm en behouden 

jarenlang hun kwalitatieve uitstraling. 

De onderhoudskosten zijn hierdoor 

lager. De muurafdeksystemen van 

Roval Aluminium zijn leverbaar in 

vrijwel alle ral-kleuren en in brute, 

gemoffelde of geanodiseerde 

uitvoering.

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 

en privacyschermen. Daarnaast 

biedt Roval Aluminium 

maatwerk in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

MAATWERK IN ALUMINIUM MUURAFDEKKAPPEN

Het weer in Nederland kent steeds extremere pieken. Daken krijgen 
daardoor steeds meer en intensievere neerslag te verduren, met 
mogelijk grote schades tot gevolg. In het bijzonder zijn hagelstenen 
een grote boosdoener, die soms zelfs complete woonwijken 
doorzeefd achterlaten. Traditionele dakpannen, leien, shingles en zelfs 
stalen daken zijn hier meestal niet tegen bestand. 

Heritage Slate vormt hierin een unieke oplossing. Deze voor 95% uit 
gerecycled rubber bestaande dakleien hebben niet alleen een zeer 
hoogwaardige uitstraling en een uitzonderlijk lange levensduur, maar 
zijn daarnaast totaal ongevoelig voor inslag van hagelprojectielen. 
Bovendien zorgt het rubber voor extra geluiddemping van 
buitenaf. Door een uitgekiende bevestigingsmethode behoort ook 
stormschade aan de dakbedekking tot het verleden. 

Heritage Slate   Hoogwaardige rubber dakleien Blijvend mooi, weer of geen weer.
 
Heritage Slate is een zeer duurzame daklei op 
basis van gerecycled rubber. Deze bijzondere 
dakbedekking is daardoor niet alleen een 
verantwoorde keuze maar ook zeer robuust, 
weerbestendig, onderhoudsarm en kent 
bovendien een uitzonderlijk lange levensduur. 

Een dak met Heritage Slate is blijvend mooi. 
In tegenstelling tot originele natuurleien en 
dakpannen kan het niet breken, splijten of 
kapotvriezen. Omdat het geen kleurcoating heeft 
kan deze ook niet slijten noch afpellen. Bovendien 
is Heritage slate in hoge mate zelfreinigend. 

Een pantser tegen extreem weer.

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
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Daken vragen uiteraard om hoge standaards. Gedurende het jaar worden ze 

bloot gesteld aan het grillige Nederlandse klimaat en tal van andere externe 

invloeden. Een ondoordringbare waterdichte afwerking is daarom van essen-

tieel belang. Niet alleen bij grote oppervlakken, maar ook juist bij kwetsbare 

complexe delen, zoals aansluitingen, hoeken en doorvoeren, is een duurzame 

afdichting vereist. Vloeibare kunststoffen bieden voor ieder dakoppervlak, tot 

aan de kleinste details, een doordachte oplossing die de dakconstructie ef-

fectief en langdurig beschermt tegen lekkages.

Voor ieder dak een ondoordringbare en duurzame afdichting

resultaat. Het Sieraad is daarmee weer voor jaren gegaran-
deerd beschermd tegen waterschade via het dak.

INDUSTRIËLE DAKEN
Door mechanische, thermische en chemische belasting 
hebben industriële dakoppervlakken een andere afwerking 
nodig. Deze daken kenmerken zich door talloze technische 
installaties, die vaak moeilijk afdichtbare details hebben. 
Daarnaast is het een uitdaging om, naast een perfecte  
af dichting, ze dusdanig te beschermen dat het oppervlak 
ook bestand is tegen extreme temperatuurverschillen,  
lopen op het dak en blootstelling aan uiteenlopende  
chemicaliën. Daarbij is werken met open vuur tijdens  
applicatie hier verboden. Corrosie is ook bij metalen daken 
een veelvoor komend probleem, vooral bij oudere meta- 
len dakplaten. Hierdoor kan, meestal aan de randen,  
de oorspronkelijke coating onthechten waarna roestvorming 

ontstaat (End Lap Corrosion).  
Al deze uitdagingen vormen 
geen probleem, want of het 
nu gaat om RVS, koper, ge-
coat staal of zink, vloeibare 
kunststof daksystemen bie-
den er de juiste afdichtings-
oplossing voor. 

Zo ook bij het halfronde dak-
vlak van De Boomkwekerij in 
Sint-Oedenrode, dat bestaat 
uit een stalen constructie 
met stalen dakbeplating. 
Daar zijn door middel van 
vloeibare kunststoffen de 
ontstane naden en kie-
ren  afgedicht, die waren 
ontstaan tussen de aan-

sluitende delen. Door een waterdicht scheuroverbruggend 
membraan, in de vorm van het Triflex ProDetail systeem,  
over de aansluitingen aan te brengen, zijn de lekkagepro-
blemen hier eenvoudig en duurzaam opgelost. Dankzij de 
flexibiliteit van het systeem vangt het de bewegingen van de 
ondergrond op, waardoor scheurvorming overbrugd wordt. 
Het is getest en beproefd volgens ETAG 005, en hierbij  
zijn de hoogste waardes behaald. Voor extra gedetailleerde 
applicaties en detailaansluitingen, waar het gebruik van 
wapeningsvlies niet mogelijk is, biedt Triflex tevens het Triflex 
ProFibre systeem. Dit vezelversterkt systeem leent zich bij 
uitstek voor de afdichting van complexe details die in het 
oppervlak zijn geïntegreerd, zoals moeren, bouten en uitste-
kende delen. Triflex ProFibre sluit het eenvoudig, hermetisch 
en waterdicht af.

GROENDAKEN
Groendaken moeten, naast waterdichtheid en hydrolyse be- 
stendigheid, ook geheel wortelwerend zijn (FLL). Met Triflex’ 
vloeibare daksystemen worden deze gevraagde materiaalei-
genschappen gecombineerd waardoor details, doorvoeren, 
veiligheidsankers, lichtkoepels en rookgasafvoeren duur- 
zaam worden afgedicht. Het specifiek voor details geschikte 
Triflex ProDetail systeem is een afdichtingssysteem dat  
deze technische uitdaging aan kan. Kritische plekken  
worden ondoordringbaar afgedicht. Mede dankzij het  
Triflex Speciaalvlies, dat ook in voorgevormde en geperfo-
reerde variant verkrijgbaar is, volgt het iedere vorm en zorgt 
het systeem voor een naadloze en duurzame afwerking.

TRIFLEX VOOR NIEUWBOUW, RENOVATIE  
EN REPARATIE
Triflex is markleider in hoogwaardige vloeibare kunststof  
daksystemen voor nieuwbouw, renovatie en reparatie.  
In elke fase werkt Triflex graag nauw samen met de diverse 
betrokken partijen. Opdrachtgevers, architecten en aan- 
nemers maken om die reden graag gebruik van de kennis 
en ervaring die Triflex in 40 jaar heeft opgebouwd. De daksys-
temen van Triflex zijn toepasbaar op vrijwel iedere dakvorm 
en ondergrond en ze zijn zeer geschikt voor bijzondere  
ontwerpen en constructies. De systemen zijn daarnaast  
in een scala van kleurvast tinten leverbaar, ook met  
antislip korrels. 

VLOEIBARE, SNEL UITHARDENDE  
EN DUURZAME DAKSYSTEMEN
Kunststof daksystemen op basis van PMMA worden in 
meerdere lagen vloeibaar op het oppervlak aangebracht, 
 waardoor de ondergrond direct als tweede huid wordt 
omsloten. Na applicatie hardt het uitermate snel uit en is het 
dak al beloopbaar na slechts 30 tot 45 minuten. Omdat de 
systemen koud verwerkbaar zijn, worden brandgevaarlijke 
situaties op het dak tijdens het aanbrengen uitgesloten. 
Daarnaast is de levensduur van de vloeibare daksystemen, 
bij normaal gebruik, 25 jaar (Conform ETAG 005, Klasse W3).

Maar… geen dak is natuurlijk hetzelfde. Monumentale 
daken, industriële daken, groendaken, daken met een uit-
gesproken ontwerp: allen vragen ze om een waterdichte 
oplossing op maat.

MONUMENTALE DAKEN
Zoals bijvoorbeeld bij het unieke glazen dak van het 
 monumentale pand Het Sieraad in de Amsterdamse wijk 
De Baarsjes. Dat dak is voornamelijk opgebouwd uit glazen 
panelen en vertoonde lekkages bij de kitnaden langs de 
profielen waarmee de glazen delen zijn bevestigd. Om de 
lekkages te verhelpen, werd gekozen voor een vloeibare 
oplossing, op basis van PMMA, waarbij de afdichting over 
de naden en op het glas werd aangebracht. Het verlies van 
lichtinval ten opzichte van het origineel is minimaal en door 
het verwerken middels strakke lijnen van binnenuit, is het sys-
teem niet waarneembaar. Voor deze waterdichte afwerking 
werd gebruik gemaakt van Triflex ProDetail in combinatie  
met het Triflex Speciaalvlies. Voor de kleinere tussengedeeltes 
is Triflex ProFibre, een vezelversterkt systeem gebruikt.  
Beide vloeibare afdichtingssystemen zijn goed met elkaar  
te combineren en zorgen voor een duurzaam waterdicht 

advertorial



Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.eurofast.nl

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.continu-isolatie.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 072-5400335

Uw logo 
en website 
ook hier?

Bel 072-5400335

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

 www.eyecatchersafety.com

ROYAL BITUMINEUZE DAKBANEN
WWW.ROYALROOFINGMATERIALS.COM
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Op 26 oktober 2017 stonden de ministers en staatsecretarissen van Rutte III  

op het bordes. Wat zijn de reacties uit de bouwwereld op het regeerakkoord? 

Een overzicht.

Bouwwereld positief over regeerakkoord Rutte III
REGEERAKKOORD BIEDT INDERDAAD ‘VERTROUWEN IN DE TOEKOMST’

Voor de woningmarkt zet het kabinet in op het bouwen van 
voldoende huizen door afspraken te maken met lagere over- 
heden en markt. Het is opvallend dat het kabinet geen stand- 
punt formuleert over inkomensafhankelijk huurbeleid. Ook is 
nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de aanpas-
sing van de hypotheekregels. Bouwend Nederland had liever 
rust op de woningmarkt gezien. Bouwend Nederland is blij 
met de verwijzing naar de Bouwagenda. Deze biedt een 
goed handvat om de verschillende doelstellingen uit het 
regeerakkoord in te vullen. Op het gebied van verduurza-
ming laat het regeerakkoord grote ambitie zien: 49 procent 
reductie van de CO2 uitstoot in 2030. Nederland wil tot de 
koplopers van het klimaatakkoord van Parijs behoren.  
Het fundament is gelegd, maar om deze ambitie te realise-
ren is wel verdere versteviging nodig.

Ook toont Bouwend Nederland zich tevreden met de aange-
kondigde maatregelen om knelpunten op de arbeidsmarkt 
weg te nemen, zoals de loondoorbetaling bij ziekte en de 
inzet van zzp’ers. Bouwend Nederland heeft zich hard ge-
maakt om het werkgeverschap weer aantrekkelijk te maken. 
Dit regeerakkoord biedt daarvoor openingen.

AFNL 
Ook de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) toont zich 
positief over het regeerakkoord: dit biedt de bouw een paar 
noodzakelijke perspectieven waarop de sector al geruime 
tijd wacht. Zo wordt de MKB-toets op wet- en regelgeving 
ingevoerd, worden de loondoorbetalingsplicht en reïnte-
gratieplicht in het tweede ziektejaar afgeschaft en wordt 
er gesleuteld aan het systeem van contractperiodes in  
het ontslagrecht. 

AFNL is tegen de aangekondigde verhoging van het lage 
BTW-tarief en het verlagen van de zelfstandigenaftrek:  
dit zijn volgens de koepelorganisatie bepaald geen stimu-
lansen voor MKB-aannemers in bouw, afbouw en infra. 
 Kanttekeningen plaatsen zij daarnaast bij de nieuwe 
opdrachtgeversverklaringen ter vervanging van die bij de 
wet DBA en de compensatie voor oudere werknemers bij 
afschaffen van de doorsneeproblematiek in pensioenen.  
Het vertrouwen in de woningmarkt wordt door inperking van 
de hypotheekrenteaftrek en verlaging van het eigenwoning-
forfait geschaad. 

HOLLAND SOLAR
Holland Solar is van mening dat het regeerakkoord investe-
ringszekerheid biedt aan de consument die zonnepanelen 
koopt. In het nieuwe regeerakkoord is aangekondigd dat de 
salderingsregeling voor zonnepanelen in 2020 wordt vervan-
gen door een nieuwe regeling. De nieuwe regeling wordt 
een terugleversubsidie die de consument investeringszeker-
heid biedt. De branchevereniging is blij dat het nieuwe kabi-
net besloten heeft de groeiende markt van zonne-energie op 
deze manier te blijven ondersteunen. Uit het regeerakkoord 
is op te maken dat er financieel in de eerste jaren netto 
niet veel verandert. Potentiële kopers kunnen dus gerust tot 
aanschaf overgaan. 

Men is verrast door de snelle invoering. Door eerdere uit-
spraken van minister Kamp was de verwachting dat de 
salderingsregeling pas in 2023 vervangen zou worden.  
Doordat de huidige regeling door consumenten en de zon-
nestroomsector als zeer succesvol beschouwd wordt, ligt 
iedere berichtgeving hierover vanzelfsprekend gevoelig.  
Volgens Holland Solar geeft het aanpassen van het salderen 
naar een terugleversubsidie aanleiding tot optimisme.  
De vervangende regeling biedt investeringszekerheid en  

is bovenal lang houdbaar. Er moet dan wel haast gemaakt 
worden met zekerheid bieden over subsidiebedragen en de 
wijze van overgang. 

UNETO-VNI
UNETO-VNI verwacht dat de energietransitie met het regeer-
akkoord van Rutte III extra vaart krijgt. De ondernemers-
organisatie voor de installatiebranche en de technische  
detailhandel ziet vooral het plan om de nieuwbouw én een 
groot aantal bestaande woningen aardgasvrij te maken als 
een signaal dat het roer van de energievoorziening omgaat. 
Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord 
ambitie zien. Een CO2-reductie van 49% in 2030 is geweldig 
nieuws voor de installatiebranche. UNETO-VNI heeft steeds 
gepleit voor een Klimaatwet en een nieuw energie- en 
 klimaatakkoord. Dit regeerakkoord sluit daar goed op aan. 
De energietransitie krijgt hiermee een stevig fundament  
voor de lange termijn en biedt daarmee investeringszeker-
heid en vertrouwen.

NVDE
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is 
eveneens positief over de te verwachten versnelling van de 
energietransitie. De klimaat- en energieparagraaf van het 
regeerakkoord biedt hier enkele aanknopingspunten voor, 
maar ook zorgpunten. Zo krijgt de doorgroei van hernieuw-
bare energie weinig aandacht. NVDE is van mening dat de 
stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) ingezet dient 
te worden voor het vergroten van het aandeel duurzame 
energie en niet geschikt is om emissiereductie in het alge-
meen te stimuleren, zoals wordt voorgesteld in het regeerak-
koord. Beter is het om een separaat instrument in te richten 
voor emissiereductie, anders dan via hernieuwbare energie. 
Bovendien dienen er voldoende middelen beschikbaar te 
blijven voor de doorgroei van hernieuwbare energie.

De vereniging verwelkomt het streven naar een Klimaatwet. 
Het kabinet kondigt tevens aan te willen werken aan een 
nieuw Klimaat- en Energieakkoord. Na het succes van het 
eerste Energieakkoord, waarin zo veel verschillende partijen 
zich wisten te verenigen, ziet de NVDE ernaar uit om samen 
met dit kabinet te werken aan een nieuw Energieakkoord. 
Dit betekent wel dat de omslag naar een schone economie 
voorop dient te staan. Het belang van een schone energie-
voorziening in 2050 mag niet uit het oog worden verloren 
met kortetermijnoplossingen. ■

Onder de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ presenteerde het 
nieuwe kabinet, dat bestaat uit bewindspersonen van VVD, 
CDA, D66 en ChristenUnie, het nieuwe regeerakkoord.  
De bouwregelgeving is de verantwoordelijkheid van het 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(minister Kajsa Ollongren, D66). Energievraagstukken vallen 
onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 (minister Eric Wiebes, VVD) en ruimte- en milieubeheer 
valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 (minister Cora van Nieuwenhuizen, VVD). De bouw heeft 
opgetogen gereageerd op de plannen van het nieuwe 
kabinet, al wordt hier en daar ook een kritische kant - 
tekening geplaatst.

BOUWEND NEDERLAND
Bouwend Nederland noemt het regeerakkoord ‘een goede 
basis voor de toekomst van de bouw- en infrasector.’  
De branchevereniging stelt dat het in aanloop naar de 
 verkiezingen op twee zaken heeft ingezet: investeren in 
 Nederland en het aantrekkelijk maken van werkgeverschap. 
Het regeerakkoord toont aan dat dit kabinet deze visie deelt.
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agenda
8 november 2017
Symposium sectorplannen Bikudak
NBC te Nieuwegein

14 november 2017 
Probasys Benelux Management Symposium
De Mariënhof te Amersfoort
Info: www.probasysbenelux.org

24 november 2017 
Belgian Roof Day 2017
Brussels Kart Expo te Brussel (B)
www.belgianroofday.be

17-18 januari 2018
InterSOLUTION 2018
Flanders Expo Gent (B)
Info: www.intersolution.be

GREENCHOICE LAAT KIESZON 160 ZONNEPANELEN PLAATSEN  
OP HOOFDKANTOOR
Begin augustus dit jaar leek het hoogst haalbare energielabel voor het 
Greenchoice hoofdkantoor nog label B te zijn. Daar kwam snel verandering 
in toen de gemeente akkoord ging met de esthetisch verantwoorde plaat-
sing van 160 zonnepanelen op het dak van de duurzame energieleveran-
cier. Greenchoice schakelde dochterbedrijf KiesZon in voor het ontwikkelen, 
ontwerpen en realiseren van het project. De oplevering vond in oktober 
plaats, evenals de toekenning van energielabel A. 

De gemeente Rotterdam eiste dat het ontwerp van het zonnestroomsys-
teem, gezien de monumentale status van het pand, esthetisch verant-
woord zou zijn. Met die opdracht gingen de engineers aan het werk en 
zij leverden een ontwerp aan dat de goedkeuring van de gemeente kon 
wegdragen. De 160 zonnepanelen, goed voor ruim 40.000 kWh op jaarba-
sis, werden gelegd in een zogeheten oost-west opstelling, wat zorgt voor 

een meer gesloten 
geheel en een pret-
tiger aanblik vanuit 
de omliggende 
gebouwen. 

GROENDAKSYSTEMEN SEMPERGREEN BESCHIKBAAR IN BIM
Om de samenwerking van alle projectpartners in het bouwpro-
ces te vereenvoudigen, heeft Sempergreen een BIM bibliotheek 
ontwikkeld van de meest toegepaste groendaksystemen, naast 

de reeds bestaande 2D modellen. De BIM bestanden zijn compatibel voor gebruik in Revit en kosteloos te downloaden, zodat deze 
geïmporteerd kunnen worden in het 3D ontwerpmodel van ieder bouwproject.

• 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)

NIEUWE PRODUCTWERKGROEP BBN
Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is uitgebreid met de nieuwe productwerk-
groep Rook- en WarmteAfvoer (RWA). Een rook- en warmteafvoerinstallatie wordt 

toegepast om in geval van een brand de vrijgekomen rook en hitte uit het gebouw 
te onttrekken en/of weg te ventileren. Hierdoor hebben aanwezige personen meer 
tijd het gebouw te ontvluchten en biedt het de brandweer zicht op de brandhaard. 

Ook wordt hierdoor het flashover moment uitgesteld of zelfs afgesteld, is een effectieve 
inzet mogelijk en wordt de schade beperkt. Daarmee wordt bijgedragen aan brandveili-

gere gebouwen, wat ook de kern is van de missie van BBN. Stan Veldpaus (zie foto)  
is penvoerder van de BBN-productwerkgroep RWA.

SCHENKING VOOR KINDERBOERDERIJ EKENSTEIN 
 Op 16 oktober 2017 ontving Jan Willem de Kok van Kinderboerderij Ekenstein in Appingedam uit handen van Rolf Kuiper van 
Verbidak uit Winschoten een check van 500 euro. Aanleiding voor deze gift is het 25-jarig bestaan van Verbidak. Om haar jubileum 
te vieren, gaf het bedrijf vijf keer 500 euro weg aan kleinschalige goede doelen in de regio. Relaties van het dakdekkersbedrijf 
konden hiervoor goede doelen nomineren. Uit de vele inzendingen zijn door loting vijf gelukkige winnaars bepaald. Kinderboerderij 
Ekenstein is daar één van. 
 
Met 21 medewerkers in vaste dienst is Verbidak één van de grotere dakdekkersbedrijven in Noord-Nederland. Het bedrijf werkt voor 
zowel particuliere als bedrijfsmatige opdrachtgevers. De op-
drachten variëren van dakreparaties tot duizenden vierkan-
te meters nieuwbouwdaken. Kinderboerderij Ekenstein is een 
project van het Eemsdeltacollege en Stichting NOVO. Voor 
leerlingen van het Eemsdeltacollege functioneert de boer-
derij als maatschappelijke stageplaats. Cliënten van NOVO 
vinden er een zinvolle dagbesteding. Onder begeleiding 
runnen leerlingen en cliënten samen de kinderboerderij.

BOUWERS LEVEREN KWALITEIT. DAAR HEBBEN ZE GEEN WET 
VOOR NODIG!’
Afgelopen 11 oktober werd de tweede praktijkdag over kwaliteits-
borging georganiseerd. Iedereen was het erover eens: het leveren 
van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen. 
Wet of geen wet, deze omslag in het denken over kwaliteit is nu in 
gang gezet. Ook in het regeerakkoord is meer borging van de kwa-
liteit van de uitvoering opgenomen.

Met ruim 100 deelnemers werden de ervaringen vanuit de praktijk 
gedeeld. Een architect, drie bouwers, drie kwaliteitsborgers en  
een reeks aan instrumentaanbieders en toolleveranciers gaven 
inzicht in de laatste ontwikkelingen in kwaliteitsborging en  
deelden hun ervaringen. Vanuit de markt waren opdrachtgevers, 
bouwers,  installateurs, adviseurs en leveranciers aanwezig  
met opvallend veel deelnemers van de grote bouwbedrijven  
als Heijmans, BAM, Dura Vermeer en middelgrote bedrijven als  
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Van Wijnen en Waal Bouw.

Tijdens de afsluiting vatte Hajé van Egmond de middag samen in 
een aantal kernwoorden: kwaliteit, samenwerking en vooral ‘ook 
zonder de wet wil je kwaliteit leveren’. 
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Volgende maand in Roofs
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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.

Patina Dakdenkers www.patina.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Artilan bv www.artilan.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl

Daksafe www.daksafe.nl

Zinkunie bv www.zinkunie.nl

Hotel Zuiderduin www.zuiderduin.nl

Anjo www.anjo.nl

Eternit bv www.eternit.nl

Icopal bv www.icopal.nl

Actiondak www.actiondak.nl

Lei Import www.lei-import.nl 

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Aabo Trading bv www.aabo.nl

Triflex bv www.triflex.nl

Royal Roofing Materials www.royalroofingmaterials.com

Nelskamp www.nelskamp.nl

Kingspan Unidek www.kingspanunidek.nl

Soprema bv www.soprema.nl

Skylux www.skylux.be

VRF Europe bv www.vrf.eu 

Ubbink bv www.ubbink.nl

BDA opleidingen www.bdaopleidingen.eu

Dakea www.dakea.nl

Aabo Greentech bv www.aabogreentech.nl

Compri Aluminium www.compri.eu

Essertec www.essertec.de

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Fakro Nederland bv www.fakro.nl

All Up www.all-up.nl

Gilde Software www.gildesoftware.nl

Leadax www.leadax.com

Van Venrooy Dakbedekking www.vanvenrooy.nl

Aabo Trading bv www.aabo.nl

VEBIDAK www.vebidak.nl

Grillo www.grillo-dakafwerkingen.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Dakbedekkingsbedrijf Elro www.elroduurzamedaken.nl

MSA BeNeLux www.msasafety.com
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Unidek Classics
ALTIJD EEN MILIEUVRIENDELIJKE EN DUURZAME KEUS

www.unidek-eps.com
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Runner

Marathon

De beste oplossing voor licht, goed en intensief beloopbare daken

Isoleren op 
basis van 
98% lucht



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
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