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COLUMN

Ontwikkelingen
Het jaar 2017 loopt alweer ten einde. Het lijkt wel steeds 
sneller te gaan! Aan het einde van de 26ste jaargang van dit 
vakblad kan ik wel stellen dat Roofs zich op een gezonde 
manier ontwikkelt. Het vakblad staat in het centrum van de 
ontwikkelingen en de gewaardeerde bijdragen van onze ad
verteerders onderstrepen dat. Zoals bekend is een vakblad 
een goede weerspiegeling van een branche. Het aantal 
technieken groeit, het aantal mogelijkheden om het dak te 
gebruiken stijgt, de regelgeving is voortdurend in ontwikke
ling en bijna dagelijks worden bijzondere daken opgeleverd.

Wellicht is u bekend dat wij in ons vakblad een bepaalde 
verhouding tussen redactionele pagina’s en advertentie
pagina’s hanteren, waarbij vanzelfsprekend het aantal 
redactionele pagina’s duidelijk in de meerderheid zal blijven. 
Het sterk groeiende aantal advertentiepagina’s heeft er 
zodoende rechtstreeks toe geleid dat u sinds enige tijd 
maandelijks een aanmerkelijk dikker vakblad toegestuurd 
krijgt. De redactie spant zich als altijd in om ook deze ‘extra’ 
bladzijden op een voor u interessante manier te vullen. 

Roofs zal zich in 2018 dan ook verder ontwikkelen. Zo ver
schijnen we vanaf de komende jaargang 12 keer per jaar, 
in plaats van 11 keer. In de maand augustus verschenen we 
namelijk traditioneel niet, maar we hebben geconstateerd 
dat tegenwoordig in de zomer veelal wordt doorgewerkt en 
dat er dan dus ook behoefte is aan actuele vakinformatie. 
Ook krijgt het blad een iets ander uiterlijk vanwege een 
andere bindwijze en gaan we werken met een aantal vaste 
columnisten en nieuwe rubrieken. 

Om een voorbeeld van zo’n nieuwe rubriek te geven:  
in ‘Aan tafel met…’ zal steeds een interessant persoon binnen 
of buiten de branche aan het woord worden gelaten. In de 
reeks zal geprobeerd worden om via een persoonlijke insteek 
te komen tot een waardevolle visie op de ontwikkelingen  
in de dakenbranche. Diverse markante personen uit de 
 branche krijgen daarnaast de vrijheid om een eigen rubriek 
te vullen. Op deze manier wil Roofs ook in 2018 haar rol 
blijven vervullen als een zo breed mogelijk vakblad waar u 
terecht kunt voor alle relevante vakinformatie. 

Een belangrijke pijler van de redactionele inhoud van dit 
blad is natuurlijk de verkiezing van het Dak van het Jaar.  
In de afgelopen jaargang is deze reeks ingevuld door  
Joop Wilschut. De komende maanden zal een onafhanke
lijke vakjury, die bestaat uit afgevaardigden uit de redactie
raad van Roofs, zich buigen over de genomineerde pro
jecten. Tijdens een feestelijke avond in Hotel Zuiderduin,  
op 23 maart 2018, zal de winnaar bekend worden gemaakt. 
In januari zal worden begonnen aan de projectbeschrij
vingen voor de volgende editie: het Dak van het Jaar 2018.

In overleg met de markt is ervoor  
gekozen de feestavond in 
 Egmond aan Zee op een an
dere manier in te vullen dan 
tijdens de vorige editie het 
geval is geweest. Zodoende 
zal er voor de aanwezigen 
veel meer gelegenheid zijn 
om bij te praten met de re
laties. Tijdens de  komende 
editie zal de prijs voor het  
Dak van het Jaar voor het 
eerst worden uitgereikt in 
twee categorieën: platte en 
hellende daken. De jurering van 
de hellende daken wordt uitge
voerd namens het zusterblad van 
Roofs voor de hellende dakenbranche: 
steilDAK. 

Al met al sluiten wij 2017 af met een zeer positief gevoel  
en zien we ernaar uit om u in het volgende jaar weer te 
 bedienen met de meest actuele vakinformatie, project
beschrijvingen, opinies en, ook niet onbelangrijk, inspiratie. 
Vanaf deze plek wens ik u namens het hele team van Roofs 
een in alle opzichten voorspoedig 2018 toe!

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

www.skylux.be
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JHet Dak van het  aar 2017

De waterkerende bedekking op het dak van Fort benoorden Spaarndam en 

het afvoerstelsel van hemelwater bevonden zich in een deplorabele staat  

en waren aan vervanging toe. De oude mastiek bedekking en de  speciale 

trechtervorm van de daksegmenten vroegen om een niet alledaagse 

 aanpak. En de beperkte bereikbaarheid van het fort zorgde voor een logistiek 

probleem, dat met inzet van veel materieel is opgelost.

Mastiek vervangen door EPDM

10 x 5 meter. Het dak van de paterne en de twee kazematten 
zijn licht getoogd.
De dakbedekking bestond uit een oorspronkelijk mastiek 
bedekking, die in een latere fase was overlaagd met een 
bitumenbedekking. Doordat de bestaande dakbedekking 
geheel verkleefd was op de betonnen ondergrond, was met 
de hand verwijderen niet mogelijk. Daarom is er besloten om 
de oude bedekking machinaal te slopen en af te voeren. 
Het resultaat van deze aanpak was dat er reparaties aan het 
betonoppervlak nodig waren. Daar was al een stelpost voor 
opgenomen, want ook de betonnen dakranden waren hier 
en daar aangetast en aan herstel toe.
Als nieuwe dakbedekking stond in het bestek voorgeschre
ven: één laag EPDM membraan, losgelegd. Schadenberg 
Dakwerken, die de restauratie van het dak heeft uitgevoerd, 
heeft in verband met de garantiestelling en de vakrichtlij
nen een nieuw voorstel gedaan. Ten eerste de ondergrond 
voorstrijken met een bitumenoplossing, vervolgens een laag 

260P11 kleven met warme bitumen, daarna het geheel 
afzwarten met een bitumenlaag 110/30 en daaroverheen 
een toplaag van Resitrix SK volledig verkleefd aanbrengen. 
Dit voorstel is door de opdrachtgever geaccepteerd en zo is 
het werk uitgevoerd. Ter afronding is in verband met de histo
rische waarde van het bouwwerk aan de voorzijde van het 
hoofd en het frontgebouw nog ruim 210 m1 zinken afdek
kappen geplaatst.

ZANDPAKKETTEN
Op de nieuwe dakbedekking is een intensief groendak aan
gebracht. Dit dak is opgebouwd uit twee zandpakketten. De 
eerste laag van zogenaamd ‘vals’ duinzand is 600 mm dik. 
Duinzand heeft van origine een fijne korrelstructuur; bij vals 
duinzand zitten er ook korrels in met een grovere structuur. 
De tweede en toplaag is 150 mm dik en bestaat uit echt 
duinzand. In totaal praten we over 750 m3 zand, dat op het 
dak van het fort is gestort.

Het was de bedoeling om nieuw gras in de zaaien, maar 
november was te laat in het seizoen om dat te doen. De 
opdrachtgever wilde dat niet meer. Er is toen voor gekozen 
om grassen en beplanting van de omgeving te maaien en 
dat over het zandpakket uit te spreiden. Hiermee bereikt men 
verschillende doelen: het maaisel biedt bescherming tegen 
wegwaaien van zand en het kan zorgen voor uitzaaiing/
kiemen van begroening in het zand wat in het voorjaar tot 
groei kan leiden. In die periode kan dan ook nog iets inge
zaaid worden, maar wat dat moet gaan worden, wordt dan 
bepaald door een ecoloog.
Bij het aanbrengen van de zandpakketten stuitte men op 
een logistiek probleem. Duinzand met humus is niet te bla
zen, dus moest het met vrachtwagens aangevoerd, gelost 
en verder verwerkt worden. Maar het fort was niet te bereiken 
met zwaar materieel. Daar is de brug niet sterk genoeg voor. 
Om het zand dan toch op het dak te krijgen en met een 
lichte shovel verder uit te spreiden, is er een opstelling ge
maakt van transportbanden. In totaal 36 meter lang, vanaf 
de toegangsweg over de brug en het talud tot op het dak, 
3,50 meter boven maaiveld.

NIEUWE LEIDINGEN
Niet alleen de dakbedekking van de verschillende bouw
delen van het fort waren slecht, ook aan het leidingstelsel 
voor de waterafvoer mankeerde het één en ander. In het 
hart van elk van de trechtervormige dakvlakken bevindt zich 
een standleiding voor het afvoeren van hemelwater. Vanuit 
de standleidingen loopt het water via rioleringen naar zeven 
waterbekkens en vervolgens via leidingen naar de gracht.
Over het algemeen hebben we het hier over gietijzeren lei
dingen, waarvan bij de meeste de aansluiting van standlei
ding op de riolering binnen de gebouwen fors was aange
tast. Er zijn 36 nieuwe, aluminium standleidingen gemonteerd 
met aan het ondereinde, boven de aansluiting op de 
liggende leidingen, pvc ontstoppingsstukken. Voor de nieuwe 
standleidingen zijn door het betondek gaten opgeboord 
met een grotere diameter, Ø100 mm, in plaats van de oor
spronkelijke van Ø60 of Ø70 mm. Over de nieuwe standlei
dingen zijn op het dak infiltratiepijpen (Ø125 mm) geplaatst 

Fort benoorden Spaarndam is 
ruim honderd jaar oud en maakt 
onderdeel uit van de Stelling van 
Amsterdam. Het ligt, zoals gebrui
kelijk bij dit soort vestingwerken, 
op een eiland met rondom een 
gracht en is via een smalle, gro
tendeels houten brug te berei
ken. Het complex bestaat uit een 
langgerekt hoofdgebouw (circa 
120 meter) met aan de keelzijde 
twee kazematten en een iets 
minder lang frontgebouw (circa 
50 meter), onderling verbonden 
door de paterne, een smalle 
sluisgang, van ongeveer 20 
meter. Het hoofdgebouw bevatte 
kleine ruimten voor de soldaten en officieren en opslag en 
voorraadruimten. In de kazematten stond het afweergeschut 
opgesteld en op het frontgebouw is een uitkijkkoepel ge
plaatst om de vijand te bespioneren.
De noodzaak om het fort aan te pakken was het ‘redden’ 
van tientallen jaren oude muurtekeningen. Tekeningen die 
tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog gemaakt zijn door 
Nederlandse en Duitse soldaten en die volgens experts 
een culturele waarde vertegenwoordigen. Reden om ze te 
restaureren, maar dan moest er wel gezorgd worden voor 
een beter, minder vochtig binnenklimaat dan er heerste. Een 
betere waterkering op het dak en een betere waterafvoer via 
een goede riolering.

BETER VOORSTEL
Het dak van het fort bestaat uit een betondek van plusminus 
één meter dik. Het dak van het hoofdgebouw en de wacht
ruimte is opgedeeld in trechtervormige dakvlakken van circa 

Tekst: Joop Wilschut
Foto’s: Schadenberg Dakwerken

Overzichtsfoto van het fort met vooraan het hoofdgebouw, de twee kazematten, de paterne (verbin

dingsgang), het frontgebouw en linksonder de toegangsbrug

De oude mastiek bedekking is met behulp van machines gesloopt. 

Hier zijn de trechtervormige dakvlakken goed te zien

Na de mechanische sloop van de oude dakbedekking moest het 

betonoppervlak gerepareerd worden

De nieuwe zelfklevende EPDM dakbedekking en de nieuwe ontluch

tingskappen zijn aangebracht
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met in het onderste deel perforatiegaten. Rondom elke pijp 
zit een grindkoffer (1,00 x 1,00 x 0,40 m) met daaroverheen 
een wortelwerend vlies om wortels en zand tegen te houden. 
Een vlakke deksel ter afsluiting van de infiltratiepijp ligt gelijk 
met de bovenkant van het zandpakket en doet bovendien 
dienst als inspectiepunt.
De horizontale rioleringsleidingen in het beton binnen het 
fort bleken na onderzoek voor het merendeel nog in orde. 
Slechts enkele die niet in de betonvloer, maar onder houten 
vlonders lagen, zijn vervangen. Dat zijn ook de overstorten 
vanuit de waterkelder naar de gracht; dat was deels gres of 
kunststof en zijn nu pvc onderdelen met een diameter van 
125 mm.

CULTUUR BEWAARD
Tenslotte zijn ook de asbest en soms aangetaste zinken 
ontluchtingen van elke ruimte vervangen door nieuwe zinken 
uitvoeringen. De restauratie van het dak en de waterafvoer 
van het fort is op de begroeiing na afgerond. De verbeterin
gen en de restauratie van de muurtekeningen zorgen ervoor 
dat de culturele waarde van beiden weer jaren in stand 
kunnen blijven. ■

JHet Dak van het  aar 2017

FORT BENOORDEN SPAARNDAM
• OPDRACHTGEVER RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE, VELSENZUID
• PROJECTMANAGEMENT RECREATIE NOORD HOLLAND, HAARLEM
• VOORBEREIDING EN DIRECTIE BOUWADVIES GROOTHOLLAND, WORMER
• UITVOERING SCHADENBERG DAKWERKEN, HEM
• AANLEG ECOLOGISCHE DAKTUIN SCHADENBERG COMBI GOEN, HEM
• BETONREPARATIES LOOS BETONREPARATIES OBDAM, OBDAM

Ook de uitkijkkoepel op het frontgebouw is opnieuw strak ingedekt 

met een EPDM toplaag

Beeld vanaf een van de uiteinden van het hoofdgebouw over het 

nieuw ingedekte dak met de trechtervormige vlakken

De zandpakketten zijn met behulp van in elkaars verlengde 

staande transportbanden vanaf de aanvoerweg over de brug  

en het talud op het dak aangevoerd

Een van de nieuwe aluminium standleidingen  

met onderaan een kunststof ontstoppingsstuk.  

Hiervan zijn er 36 in het gebouw geplaatst

Uw partner in

INNOVATIEVE
DAKSYSTEMEN

Schadenberg bundelt specifi eke deskundigheid 

van dakvegetatie en dakbedekking onder één 

dak. Dit betekent versterkende expertisevelden 

die de kennis van daktuinen en daksystemen 

intensief combineren.

Voordelen alles onder één dak:
.   Continuïteit door op elkaar 

afgestemde werkzaamheden

.   All-in garantie op de 
dakvegetatie en dakbedekking

.   Bundelen van kennis, 
vaardigheden en ervaring

.   Korte communicatielijnen

Tevens beschikken wij over:
.   Landelijk opererende organisatie

.   Inspectie- en onderhoudsformule

.   24-uur calamiteitenservice

SCHADENBERG, ÉÉN TEAM, 
ÉÉN PROCES EN VOOR U, 

ÉÉN CONTACTPERSOON.

WWW.SCHADENBERG.NL



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

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

een nieuw product 
binnen de SOPREMA familie

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

Materiaalkeuze bij renovatieprojecten 

draagt bij aan het verduurzamen 

van woningen. Onderhoud 

en levensduur zijn hierin vaak 

doorslaggevende factoren. Daarom 

kiezen opdrachtgevers voor aluminium 

dakranden. Aluminium vergt immers 

nauwelijks onderhoud en gaat 

jarenlang mee zonder aan kwaliteit en 

uitstraling in te leveren. Ook krijgen 

woningen veelal een andere signatuur 

na zo’n opknapronde. Het uitgebreide 

assortiment standaarddakranden en 

architectonische dakranden van Roval 

Aluminium sluit hierbij prima aan.  

De keuze uit verschillende modellen, 

die bovendien leverbaar zijn in vrijwel 

alle Ral-kleuren, is groot. Bovendien 

behoren maatwerkoplossingen ook 

tot de mogelijkheden. Roval levert 

de aluminium dakranden inclusief 

bevestigings(slob)gaten, binnen- en 

buitenhoeken, verbindingsplaatsjes en 

in brute, gemoffelde of geanodiseerde 

uitvoering. En met tien jaar garantie!

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 

dakrandprofielen, water slagen, 

complete muurafdeksystemen, 

balusters, lamellenwanden en 

dakrand- en doorvalbeveiliging 

en privacyschermen. Daarnaast 

biedt Roval Aluminium 

maatwerk in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

AluMiniuM DAkRAnDEn Bij REnOvATiE
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Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2018

Bodegraven 0172-617409
info@benroos.nl
www.benroos.nl

Daglichtvoorzieningen vormen een kwetsbare plek in de 

 constructie, zowel op het gebied van isolatie en waterdichtheid,  

als op het gebied van inbraakwerendheid. Nieuw gebouwde  

gebouwen worden met inbraakwerend glas uitgevoerd,  

maar hoe zit dat met te renoveren gebouwen?

Inbraakwerendheid van 
daglichtvoorzieningen in renovatieprojecten

DAGLICHTVOORZIENINGEN

met een woonfunctie is dit wettelijk gezien de minimale 
klasse waaraan voldaan moet worden. Technisch gezien 
houdt klasse 2 in dat het dak of gevelelement gedurende  
3 minuten weerstand moet bieden tegen een inbraakpoging. 
Om te bepalen of hieraan wordt voldaan, worden ze getest 
volgens de testmethoden die beschreven staan in NEN 5096. 
In grote lijnen worden er drie verschillende beproevingen 
uitgevoerd. Er worden op verschillende posities statische 
krachten aangebracht, er worden (met behulp van een 
 vallichaam) dynamische krachten aangebracht en er  
wordt met gereedschap een manuele aanval gepleegd. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van in de norm vastgelegd 
gereedschap zoals schroevendraaiers, 
tangen, etc. Indien de beproevingen 
worden doorstaan en er o.a. geen  
te grote doorgangsopening ontstaat, 
is daarmee aangetoond dat aan 
Weerstandsklasse 2 wordt voldaan. 

Het Bouwbesluit is geschreven om de  
minimale eisen van een bouwwerk 
vast te stellen. Vanuit de sociale veilig
heid is het echter vaak verstandig om 
maatregelen te nemen die verder 
gaan dan de minimale eisen. Het ge 
voel van veiligheid en het behoud 
daarvan is immers van groot belang 
voor een prettige leefomgeving. 
 Veiligheid is een eerste levensbehoefte 
en dit moet in de woning dan ook 
gegarandeerd zijn. Voor inbraak
werendheid is hiervoor o.a. het  
Politie Keurmerk Veilig Wonen beschik
baar. Hierbij geldt dat bij het vervan
gen van gehele dak of gevelelemen
ten in renovatieprojecten moeten 
voldoen aan Weerstandsklasse 2  
van de NEN 5096. De eisen voor het 
Politie Keurmerk Veilig Wonen kunnen dus hoger zijn dan in 
het Bouwbesluit geëist wordt, afhankelijk van de weerstands
klasse van het nog te vervangen gevelelement. ■

WEERSTANDSKLASSE 2
Het Bouwbesluit geeft aan dat ramen en deuren die zijn ge
plaatst binnen een hoogte van 5,5 meter van het maaiveld 
altijd moet zijn uitgevoerd in Weerstandklasse 2 (inbraak
werendheid). Ook moet er gekeken worden naar opklim
baarheid. De regel voor ‘opklimbaarheid’ is vastgelegd tot 
een hoogte van 3,5 meter. Er wordt uitgegaan van bijvoor
beeld een klikobak, deze kan tegen de gevel worden gezet 
om verder door te klimmen.

Weerstandsklasse 2 houdt in dat een raam of deur voldoen
de weerstand biedt tegen een gelegenheidsinbreker. Voor alle  
volgens NEN 5087 bereikbare ramen en deuren in gebouwen 

Wanneer het (platte of hellende) dak goed bereikbaar is, 
moet er in verband met inbraakwerendheid rekening worden 
gehouden met lichtkoepels en dakramen. In het Bouwbesluit 
staat aan welke minimale eisen koepels en dakramen moe
ten voldoen. Voor nieuwbouw is het duidelijk wat deze eisen 
zijn. Bij verbouwen is dat echter minder duidelijk. Gelden bij 
de complete vervanging van dakramen dezelfde eisen als 
bij nieuwbouw? Hebben we te maken Weerstandklasse 2 
omdat het gaat om het geheel vernieuwen van een raam 
dat binnen bereikbaarheid valt, zoals staat beschreven in  
de NEN 5087? 

RECHTENS VERKREGEN NIVEAU
Boukje van Reijn van NEN geeft antwoord. “Het Bouw besluit 
2012 geeft aan dat je bij ‘geheel vernieuwen’ aan het 
Bouwbesluit moet voldoen. Door deze definitie wordt soms 
gedacht dat er bij het geheel vervangen van bijvoorbeeld 
de dakramen, de huidige nieuwbouweisen voor inbraak
werendheid gelden. Met ‘geheel vernieuwen’ wordt echter 
het geheel opnieuw opbouwen van een gebouw vanaf de 
fundering bedoeld. Dit is bij het vernieuwen van de dakra
men dus niet het geval. Op zo’n moment heb je te maken 
met het ‘rechtens verkregen niveau’, tenzij anders gemeld in 
het Bouwbesluit.”

Ten aanzien van inbraakwerendheid kent het Bouwbesluit 
dus geen eisen voor bestaande bouw, maar wordt voor 
verbouw wel verwezen naar het ‘rechtens verkregen niveau’. 
Wat betekent dit? Van Reijn: “Bij vervanging mag je niet lager 
in niveau eindigen dan het niveau van vóór de verbouwing. 
Een kanttekening hierbij is wel dat het niveau destijds legaal 
verkregen moet zijn. Is dit niet het geval, dan moet er worden 
teruggevallen op het minimale niveau van het Bouwbesluit 
dat gold tijdens de bouw (inbraakwerendheid werd in 1999 
in het Bouwbesluit opgenomen). Uiteraard mag de markt er 
altijd voor kiezen om ook bij bestaande bouw de minimale 
nieuwbouwnormen of hoger te hanteren.”

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2018

Afast Holding BV
Tel: 0492 59 74 00 / Fax 0492 59 74 01

info@guardian.biz
www.guardian.biz

Foto: Fakro Nederland

Foto: Velux



Complete lijn dakdoorvoeren voor een 
beter resultaat en uiterlijk!
De 5-serie van Ubbink is een complete lijn dakdoorvoeren, waarbij
design is gecombineerd met topprestaties! Oplossingen voor rook-
gasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting
of combinaties daarvan.

De dakdoorvoeren kenmerken zich door veiligheid, duurzaamheid én 
installatiegemak. Dankzij de gepatenteerde spiraaltechniek zijn de 
doorvoeren gemiddeld 20% compacter dan andere modellen op de 
markt. Ook verkrijgbaar in verlengde uitvoeringen. Kies voor de 5-serie 
voor een beter resultaat én slank uiterlijk op uw dak! Download uw 
BIM tekeningen via www.ubbink.nl/bim.

High five voor 
prestatie en design!

Ubbink 5-serie

Rolux 5G MultiVent 5VSoloVent 5RRolux 5G Combi MultiVent 5V Combi

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink5serie.nl

UBB Adv 5-serie 230x300 Verw.indd   1 30-05-16   16:15

Heeft u ook een project voor de rubriek
Dak van het Jaar 2018?

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

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland

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

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.
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Flevoland 24
1948 RH  Beverwijk

0251-239411
www.murgiametaal.nl
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Battenweg 10
6051 AD  Maasbracht

0475-436439
www.lei-import.nl

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.”

Op de Dag van de Stad zijn alle grote thema’s waarmee 
steden te maken hebben aan de orde gekomen:  
klimaatadaptatie, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, digitali
sering, groen, samenwerking, bouw, circulariteit, enzovoorts. 
Nooit eerder kwamen zoveel mensen die werken aan de 
stad op één dag bij elkaar.

NIEUWE MANIER VAN DENKEN
Toekomstbestendig en gezond inrichten, bouwen, wonen en  
leven vraagt om een omslag in ons denken en doen.  
Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een an
dere manier met de inrichting van de openbare ruimte om 
te gaan. Maar ook in de bouw moeten we anders omgaan 
met de veranderingen. Om te komen tot de klimaatbesten
dige, gezonde en aantrekkelijke stad van de toekomst moet 
meer dan ooit met verschillende partijen worden opgetrok
ken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van bouwbedrijf 
tot dienstverlener, van uitvoerder tot bewoner: gezamenlijk 
en op basis van gelijkwaardigheid moeten we de uitdaging 
aangaan. Tegelijkertijd is ruimte schaars in onze steden.  
Het is daarom logisch dat we duurzaam gebruikmaken van 
de ruimte die daken en gevels ons bieden. Het dak van 
een gebouw beschermt ons primair tegen de elementen 

mogelijkheden van begroeide daken in om concrete doelen 
te behalen? Te vaak nog wordt er bij navraag wat lacherig 
gereageerd of met de voeten geschuifeld, om vervolgens  
toe te geven dat “Als we wat overhouden, zijn we zeker  
van plan nog wat met dakgroen te doen in onze plannen”.  
Met andere woorden: niet zelden ontbreekt nog een integra
le visie op de rol en waarden van het groene dak in de stad. 
Het is soms alsof men niet durft, alsof het niet sexy genoeg 
is om het dak een prominente rol te geven in bouwplannen 
in de stad, of omdat men alleen maar denkt aan kosten in 
plaats van investeringen. 

KENTERING
Er is gelukkig een groeiend aantal voorbeelden te vinden 
waarbij opdrachtgever, architect en uitvoerende partijen met 
een eenduidige visie investeren in duurzame en multifunc
tionele bouwwerkbegroeiingen. Minimalistisch uitgevoerde 
groendaken als ‘duurzaam behang’, maken plaats voor de 

Op 30 oktober werd in de Werkspoor kathedraal te 

Utrecht de ‘Dag van de Stad’ georganiseerd. Een dag 

lang kwamen zo’n 1.500 bestuurders en ambtenaren, 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisa

ties, wetenschappers, ondernemers en actieve inwo

ners bij elkaar, om te praten over de toekomst van onze 

steden. Zij konden tal van lezingen, workshops, demon

straties en excursies bijwonen, er werden unieke erva

ringen gedeeld en er was ruimschoots de mogelijkheid 

om onderling in contact te komen. Als dakprofessional 

kijk je onwillekeurig met een bepaalde bril op naar 

 ontwikkelingen die spelen. Wat krijgen we op ons dak 

de komende jaren?

Dagk van de stad
MEERVOUDIG DAKGEBRUIK VEREIST VISIE

Albert Jan Kerssen

der  aarde, daar begint het mee. De tijd dat het daar ook 
bij bleef is inmiddels wel voorbij: de huidige hoogwaardige 
daktechniek maakt, mits goed uitgevoerd, zoveel méér 
mogelijk. Met de basis op orde ontstaat er ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen. De laatste decennia is dak en 
gevelbegroeiing steeds populairder geworden en, inmiddels 
een bewezen volwassen markt, is de laatste paar jaar het 
vergroten van het aantal functies van dat groen onder de 
aandacht gekomen. Voorbeelden daarvan zijn dakmoestui
nen,  groenblauwedaken (combinatie van waterberging en 
groen) en combinaties van PVsystemen met dakbegroeiing. 

DURVEN INVESTEREN
Men zou dan ook verwachten dat dergelijke ontwikkelingen 
op grote schaal worden toegepast. Immers, we weten al een 
eeuw dat de schil van een gebouw meer te bieden heeft 
dan alleen bescherming tegen de natuurlijke elementen. 
Steeds vaker worden begroeide daken ingezet als middel 
om de veiligheid en leefbaarheid van een stad te vergroten; 
niet langer is het groen alleen een doel op zich. Toch is het af 
en toe toch nog schrikbarend hoeveel mensen wel een idee 
hebben van alle voordelen van groen, maar er eigenlijk nog 
weinig mee doen. Hoeveel mensen zetten daadwerkelijk de 

“STEDEN ZIJN STEEDS BELANGRIJKER ALS MOTOR VOOR DE ECONOMIE. IN DE STAD WORDT HET MEESTE GELD VERDIEND, DAAR ZIJN 
DE MEESTE BANEN TE VINDEN, DAAR TREKKEN DE MEESTE MENSEN NAARTOE. DRIEKWART VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING WOONT 
IN EEN STEDELIJKE OMGEVING EN DIT ZAL DE KOMENDE DECENNIA NOG VERDER TOENEMEN. VERSTEDELIJKING KENT ECHTER OOK 
EEN KEERZIJDE; DE SOCIALE EN FYSIEKE LEEFBAARHEID STAAT IN DE STEDEN STEVIG ONDER DRUK. HET IS DAN OOK ZAAK DE ECONO
MISCHE POTENTIES VAN DE VERSTEDELIJKING ZO GOED MOGELIJK TE BENUTTEN EN DE NADELEN WAAR MOGELIJK TE ONDERVANGEN. 
 WERELDWIJD STAAN STEDEN VOOR EEN AANTAL FLINKE NIEUWE UITDAGINGEN, ZOALS ENERGIETRANSITIE, KLIMAATVERANDERING  
EN GEZOND STEDELIJK LEVEN. SLIMME STEDEN, DE WINNAARS VAN MORGEN, SLAGEN ERIN OM DE ECONOMISCHE VOORDELEN VAN 
DE STAD OP EEN INTELLIGENTE WIJZE TE KOPPELEN AAN DEZE GROTE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN.”  

Bron: www.agendastad.nl

betere en slimmere oplossingen. Als gespecialiseerd adviseur in 
bouwwerkbegroeiingen, werk ik al jaren aan meer bewustzijn en 
kennis bij opdrachtgevers en ontwerpers. Op de Dag van de Stad 
was dit in de vorm van de workshop ‘Bouwen met Groen’.  
BTL Advies heeft de workshop in samenwerking met branche
vereniging VHG ontwikkeld. Het is een interactief middel om 
mensen inzicht te geven in het klimaatbestendiger maken van 
ons stedelijk gebied. Na een korte toelichting over de gevolgen 
van de klimaatveranderingen worden deelnemers met behulp 
van een casus gevraagd om na te denken over groene maatre
gelen. Aangevuld met een technische uitleg, zou de workshop 
verplichte kost moeten worden voor partijen die betrokken zijn bij 
de bouw van een dak. We kunnen en moeten met elkaar gaan 
zorgen dat we het dak beter benutten en een toekomstbesten
dig, gezond en aantrekkelijk ‘Dak van de Stad’ creëren. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2016

Een slechte levensduurverwachting
Al jaren gaat de hele dakmarkt voor een hoge duurzame, 
door opdrachtgevers geroemde, kwaliteit. Uitvoerende 
 dakdekkersbedrijven, leveranciers en producenten geven  
al jaren aan: ‘Wij gaan voor het meest duurzame dak!’
En wat gebeurde recent? Ik kwam een uiterst slecht uitge
voerd dak tegen met een inmiddels zeer slechte kwaliteit 
dakbedekking! Hoe kan dat nu, als wij allemaal al jaren voor 
alleen de hoogste kwaliteit gaan en bovendien aan iedere 
opdrachtgever, eigenaar of aannemer telkens weer belij
den dat als ze zaken met ons doen, die hoge kwaliteit ook 
gewaarborgd kan worden? Bovendien heb ik ook nog nooit 
iemand horen roepen: ‘Als je voor mijn bedrijf gaat, krijg je 
het slechtste dak met de slechtste producten en geen enkele 
garantie op kwaliteit!’ En nu is het nota bene in mijn stad een 
keer gebeurd, ik heb het zelf gezien! Een slecht dak door 
slechte producten en een slechte verwerking, zonder de ga
rantie dat er iets aan kan worden gedaan. Hoe kan dat nou?

‘Ja,’ zeggen mij omstanders: ‘Het is ooit een nieuwbouw dak 
geweest waar de goedkoopste dakdekker de opdracht heeft 
gekregen.’ En: ‘Ja, het is ook nog een grote woningbouw
aannemer die het op duurzame inkoop nog steeds niet zo 
nauw neemt. Deze heeft alleen belangstelling voor de ‘duur
zame’ verdienste die voortkomt uit het verschil tussen de 
inkoop en verkoopprijs van het dak.’ En dan die producent, 
waarvan verwacht wordt dat hij het beste kwaliteits product 
levert: ‘Het zal wel een buitenlands product zijn, waarbij de 
producent het niet zo nauw neemt met de Nederlandse 
kwaliteitsnorm.’ Maar gelukkig: vaak wordt aangegeven dat 
zo’n slecht product met een juiste verwerker nog geen ga
rantie voor altijd een slechte kwaliteit is. Ergens klopt het niet 
dat wij een slecht dak tegenkomen: we zijn en noemen ons 
toch allemaal kwaliteitsbedrijven? 

Of we nu lid zijn van VEBIDAK, NDA of Dakmerk (of op andere 
wijze zijn gemobiliseerd), en of we nu onze belangrijke op
leidingen gevolgd hebben bij Tectum (waardoor wij gecerti
ficeerd vakman zijn), de vraag blijft: hoe kan het nu toch ver
keerd gaan, waardoor ik een heel slecht dak in de Vinexwijk 
van Amersfoort vond? En na mijn eerste emotie: ‘Wat zullen 
we er nu uiteindelijk mee moeten doen?’
In detail gaat het over een dak van meer dan tien woningen, 
van eigenaren die 11 jaar geleden een duurzame woning 
met een plat en duurzaam dak hebben gekocht. Er blijkt ge
regeld last van lekkages en ze laten de dakdekker, op grond 
van hun gemeenschappelijke garantieovereenkomst via  
de aannemer, opdraven. Dat komt mooi uit: het GIW geeft 
zes jaar garantie, de dakdekker tien jaar en de aannemer 
bemiddelt de eerste zes jaar. Hij is daarna niet meer voor 
calamiteiten aanspreekbaar. De dakdekker kent zijn bepa
lingen en komt (vanuit piëteit met de eigenaren) tot tien 
jaar zijn verplichting nog nakomen. Daarna komt hij ook, 
maar dan met de uren en de voor en achteraf verrekenbare 
reiskosten en hij geeft ook niet aan dat de dakbedekking 
slecht is. 

Wat blijkt uiteindelijk na inspec
tie van het onafhankelijke ad
viesbureau? Geen kwaliteitsbor
ging op de inkoop; geen vooraf 
omschreven prestatiebestekken, 
laat staan een duurzame kwaliteit 
omschreven en geen controle tijdens 
de bouw naar wat de bewoner heeft ge
kocht en zal krijgen op zo’n essentieel duurzaam  
en waterdicht dak.  
Ook het dakvakwerk blijkt na jaren niet te voldoen aan de 
normen die wij stellen aan die opgeleide Tectum dakdekker 
en de Vakrichtlijn. Respectievelijk een tweelaagse bitumi
neuze dakbedekking (van maar liefst in totaal iets meer dan 
4 mm), slecht mechanisch bevestigd in de ondergrond en 
inmiddels de toplaag vol met craquelé, dankzij een produ
cent die gelukkig weer 
een uitermate goedkoop 
product weet te leveren. 
Met het dramatische eind
resultaat: een club van 
eigenaren met een zware 
kater die nu, na jaren wis
selend genot het slecht
nieuwsbericht ontvangen: 
‘U zult het dak nu al 
moeten laten renoveren!’ 
De hoofdaannemer en 
de nieuwbouw dakdekker 
zullen er niet eens wat van 
horen en gaan waarschijn
lijk gewoon door met dit 
soort praktijken: duurzaam 
prediken en kiezen voor 
‘goedkoop is duurkoop’!

Ik zal blij zijn als de Wet 
Kwaliteitsborging door de  
Eerste Kamer komt en het per 2019 geregeld is met kwa
liteitsborging op het gehele traject en die op onderdelen 
wordt vastgelegd in het ‘dakdossier’. De eigenaar kan 
 duidelijker traceren waar het mis is gegaan en de aanspra
kelijkheid met bewijslast bij de juiste partij neerleggen. 
Tot de nieuwe wet er is, zal steeds een afzonderlijke afspraak 
gemaakt moeten worden met de aannemer, eigenaar of 
opdrachtgever om te komen tot een duurzame en con
troleerbare kwaliteit voor de levering van het product, 
 uitvoering, beheer en onderhoud  waarbij nu nog even  
de vraag gesteld kan worden: borgt u samen met ons,  
nog even zonder wet, uw eigen kwaliteit?

Erik Steegman
Directeur Dak Informatie en Advies Centrum (DIAC)

www.bdaopleidingen.eu

Januari

15.01 Basiscursus elektrotechniek 1 dag

16.01 Dakcursus platte daken 7 dagen

18.01 Dakmontage zonne-energiesystemen 2 dagen

25.01 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

Februari

02.02 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

07.02 Daken voor administratief personeel 1 dag

08.02 Installeren zonnewarmtesystemen 2 dagen

21.02 Veranderend bouwproces/ EMVI 1 dag

21.02 Verwerking bladlood 1 dag

Maart

05.03 Ontwerp Zonnewarmtesystemen 2 dagen

07.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik 1 dag

07.03 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

14.03 Waterdicht inwerken doorvoeren 1 dag

14.03 Duurzame daken 1 dag

15.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

19.03 Ontwerp Zonnestroomsystemen 3 dagen

20.03 Onderhoud en beheer van platte daken 2 dagen

22.03 Schrijven van een (EMVI-)plan van aanpak 1 dag

28.03 Dakcursus Groene daken 1 dag

CURSUSKALENDER 
1E KWARTAAL 2018

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en 

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.
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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.

Complex Worksites. 
Simplified Fall Protection Solutions.

MSA BeNeLux
De Factorij 33, 1689 AK Zwaag, Nederland

+31 (0) 229 25 03 03  |  info.NL@MSAsafety.com  |  MSAsafety.com

Lees meer op 
MSAsafety.com/fallprotection
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Het fraai vormgegeven boek is een uitgave van nai010 
 uitgevers. De auteur, Esther Wienese, interviewde voor  
het boek zo’n 50 dakexperts en dakeigenaren op locatie. 
Naast schrijver voor o.a. de gemeente Rotterdam is zij werk
zaam als gids in Rotterdam. Zij was tevens verantwoordelijk 
voor de sponsorwerving en de productie van het boek.  
Het boek werd op 1 november 2017 gelanceerd tijdens het 
Rotterdamse Binnenstadsymposium 2017 en daags erna  
met een dakenwandeling voor de pers.

Rotterdam heeft de meeste platte daken van Nederland.  
Dit is het gevolg van de wederopbouw na het bombarde
ment op 14 mei 1940. Het totale oppervlakte plat dak 
bedraagt zo’n 14,5 miljoen m². De gemeente Rotterdam 
experimenteert al met daken voor natuur, verkoeling en de 
opvang van regenwater. Horecaondernemers organiseren 
evenementen op daken of verbouwen er hun eigen kruiden 
en groenten. Gezinnen die in de binnenstad willen wonen 
zoeken bij gebrek aan een tuin hun buitenruimte hogerop 
en anderen bezitten een eigen daktuin, al dan niet met 
zwembad of jacuzzi. 

DAKENWANDELING
Tijdens de dakenwandeling voor de pers werd getoond op 
welke manieren het dak kan bijdragen aan een aangename 
stad. De Dakakker op het Schieblock is in Roofs al meerdere 
malen onder de aandacht gebracht. Dakboer en dakimker 
Wouter Bauman lichtte de diverse aspecten toe voor de 
 aanwezige journalisten. Het dak heeft internationaal hoge 
ogen gegooid als eerste openbare dakakker in Europa.  
Het vervult op lokaal niveau een belangrijke sociale rol:  
het tuinonderhoud en de teelt van biologische groenten, 
kruiden en (eetbare) bloemen wordt door vrijwilligers uitge
voerd. Tevens wordt op het dak het educatieprogramma 
‘Dakkennie’ uitgevoerd. In het kader van dit programma 
maken leerlingen van basisscholen kennis met diverse ge
wassen en krijgen ze les over het verbouwen van groenten, 
kruiden en het houden van bijen op het dak. Maar ook over 
waarom groene daken voor de stad belangrijk zijn en wat 
het voordeel is van het verbouwen van groenten.

Rotterdam was in 2008 één van de eerste drie steden met een programma 

voor groene daken en is sindsdien zeer vooruitstrevend in de realisatie van 

 gebruiksdaken. Onlangs werd Het Rotterdamse Dakenboek gepresenteerd, 

waar inspirerende daken in worden beschreven en de diverse betrokkenen 

hun visie op het dak uiteenzetten.

Het Rotterdamse Dakenboek illustreert mogelijkheden dakgebruik

NIEUW GEBRUIK VAN DAK EN STAD

Auteur Esther Wienese, foto: Marieke Odekerken

Een ander fraai voorbeeld betreft Het Timmerhuis, een 
 ontwerp van Rem Koolhaas dat aan het monumentale 
Stadstimmerhuis is gebouwd. Het bovenste deel van de 
nieuwbouw bestaat uit appartementen, die over verschillen
de lagen getrapt zijn aangelegd. Daardoor zijn op meerdere 
niveaus, en aan verschillende zijden, dakterrassen aanwezig. 
Het bezochte dakterras (niet toegankelijk voor het publiek) 
biedt een spectaculair uitzicht op het Rotterdamse centrum. 

Het dak van het Groothandelsgebouw is normaal gespro
ken alleen toegankelijk voor de mensen die in het gebouw 
werken, maar vorig jaar was het dak via een trap te bereiken 
voor het publiek: ruim 368.000 mensen bezochten in een 
tijdsbestek van vijf weken het dak van het gebouw. De in 
2015 geopende rooftopbar The Suicide Club, op het dak 
van het Groothandelsgebouw, is wél toegankelijk voor het 
publiek. Het is enkel bereikbaar via een goederenlift vanaf 
het binnenplein, die uitkomt in de keuken. De oprichters von
den dat wel een leuke gimmick: dat bezoekers zich zouden 
afvragen waar ze nu weer terecht zouden komen. Het boek 
beschrijft hoe de oprichting van de rooftopbar past in de 
filosofie om delen van het dak van het Groothandelsgebouw 
terug te geven aan de stad.

INSPIREREND
Het Rotterdamse Dakenboek is bedoeld als een informatief 
en inspirerend koffietafelboek over wat er allemaal al wordt 
gedaan met platte daken in Rotterdam en wat de ambities 
in de stad zijn. In het boek vindt men veel informatie over het 
benutten van platte daken in Rotterdam op het gebied van 
wonen, werken en recreatie (rood), regenopvang (blauw), 
vergroening (groen) en energie (geel). Doordat het boek 
is opgebouwd volgens deze kleuraanduidingen, is een 
overzichtelijk geheel ontstaan, dat bovendien rijk is geïllus
treerd. Ook geeft het boek een doorkijkje naar toekomstige 
stadsontwikkelingen. Het boek wil zodoende laten zien op 
welke manieren Rotterdam een voorbeeldstad kan zijn voor 
Nederland – en wellicht ook voor de rest van de wereld. ■

Foto: Ossip van Duivenbode
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Dakea is een relatieve nieuwkomer op de Nederlandse markt.  

Het merk maakt deel uit van Altaterra, een Hongaarse producent  

van dakramen en timmert stevig aan de weg. Daarnaast weet  

het ook een duidelijke toegevoegde waarde te bieden.  

Verwerker Leon Kammeraad van Kammeraad Bouw vertelt erover.

Dakea krijgt voet aan de grond op Nederlandse markt

DAKEA DAKRAMEN: DE BESTE KWALITEIT VOOR EEN GUNSTIGE PRIJS

Altaterra is producent en verkoper van hoge kwaliteit dak
ramen en toebehoren in Europa. Het bedrijf werd opge 
richt in 2001 als onderdeel van de Deense VKR Holding.  
Daarmee is het een zusterbedrijf van marktleider VELUX. 
 Altaterra is Europees marktleider in het private label segment. 
Het bedrijf is actief in meer dan 30 landen en houdt meer 
dan 130 werknemers in 12 landen in Europa aan het werk. 

Eén van de vaste verwerkers van de producent is 
 Kammeraad Bouw uit Ooltgensplaat. Het jonge bedrijf  
is gespecialiseerd in renovatie en onderhoudswerken  
en directeur Leon Kammeraad vertelt dat hij altijd een 
 ander merk dakramen toepaste en daar zeer tevreden 
over was. Tot hij door zijn bouwmaterialenhandel  
BMN Bouwmaterialen werd gewezen op de Dakea dak

ramen van Altaterra. “Ik was direct onder de indruk.  
Het betreft een kwalitatief dakraam, dat wat dat  betreft 

niet onderdoet voor de andere dakramen  
die momenteel op de markt beschikbaar zijn.  

De Dakea dakramen zijn voorzien van alle 
relevante (kwaliteits)certificaten, zoals KOMO, 

en de fabrikant levert de producten met een 
20jarige garantie.”

“Het is bovendien een eenvoudig te installe
ren dakraam,” vertelt Kammeraad. “Ik werk 

graag met dit product. Momenteel ben ik ook 
mijn eigen huis aan het verbouwen en ik heb 

in de badkamer bijvoorbeeld een lichtstraat van 
gekoppelde dakramen van de fabrikant aange
bracht. Het product geeft mijn woning een fraaie 
uitstraling en het is heel prettig om natuurlijk dag

licht in de binnenruimte te hebben.”

“Ik raad mijn klanten vrijwel altijd de toepassing van een 
 Dakea dakraam aan en in veruit de meeste gevallen kiest 
men ook inderdaad voor dit product,” vertelt Kammeraad. 
“Prijstechnisch is dit dakraam namelijk zeer gunstig ten 
opzichte van de concurrerende dakramen. Dit is mogelijk 
doordat men de producten op een efficiënte wijze weet  
te produceren in de fabriek in Hongarije. Ook logistiek staat 
de organisatie goed. En qua maatvoering past het bijna 
 altijd, want Dakea levert de dakramen in alle gangbare 
maten voor de renovatiebouw. Een ander onderscheidend 
element in de Dakea dakramen is de bediening.  
De handgreep zit aan de onderkant van het dakraam,  
wat ik zelf handig vind omdat veel dakramen op hoogte 
worden geplaatst. Vanzelfsprekend is er ook een elektrische 
variant beschikbaar.”

Onlangs introduceerde Altaterra een nieuw, isole
rend dakraam, Dakea Ultima, dat zowel thermisch 
als akoestisch bijzondere prestaties haalt.  
Dit vanwege een productinnova
tie waarbij door toepassing van 
‘Noise Block’ technologie zowel 
regen als omgevingsgeluiden 
met 50% worden verminderd.  
Op deze manier blijft het bedrijf 
innoveren en zodoende zorgen 
voor een toegevoegde waarde 
op een markt die toch al duide
lijk in ontwikkeling is. ■

advertorial

Dakea Brandbook
Manual Version 2.0

Visual Identity

Logo versions

Main form
Use it on most of the materials.  
It’s our default logo form.

Alternative form
Use it only in case  
of black background.

Additional form
Use only on white background,  
but only if you can’t use the main form.
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halte. Ook de sprekers van buiten de branche, waaronder 
George Raessens (Bouwend Nederland), Taco van Hoek (EIB) 
en Mariëlle Patijn (FNV Bouwen & Wonen) waren het erover 
eens dat de dakenbranche als voorbeeld kan dienen voor 
de gehele bouwbranche.

Van veel discussie was dan ook geen sprake. De stellingen 
waar de aanwezigen hun mening over mochten geven, 
onderstreepten dat: men was behoorlijk eensgezind.  
Enige discussie ontstond bijvoorbeeld over de vraag of er in 
de CAO afspraken over duurzame inzetbaarheid dienen  
te worden gemaakt. Dat zou niet nodig moeten zijn, vond 
Raessens van Bouwend Nederland, omdat werkgevers 
doordrongen zijn van de noodzaak van beleid op dit gebied. 
Mariëlle Patijn van FNV Bouw en Wonen pleitte wel voor mini
male afspraken. De ambitie van individuele bedrijven kan 
vanzelfsprekend verder reiken.

DOELSTELLINGEN GEHAALD
De voornaamste reden van de vrolijkheid was zoals ge 
zegd het gegeven dat alle doelstellingen van het eerste 
 Sectorplan zijn gehaald. Het tweede Sectorplan is hard op 
weg de doelstelling te halen. Concreet betekent dit dat  
op alle vijf de maatregelen uit het eerste Sectorplan goede 
resultaten zijn behaald:

•  Maatregel 1: De invoering van de DakSkillCard zorgt  
voor een aantoonbare professionalisering in de branche. 
Het betreft een digitaal systeem waar alle vakmensen die 
onder de CAO BIKUDAK werkzaam zijn hun opleidings
niveau en vaardigheden mee kunnen aantonen en 
onderhouden. De eerste DakSkillCards werden uitgereikt 
door Hanane Chikhi van CNV Vakmensen. Zij onderstreepte 
daarbij het belang van een diploma.

•  Maatregel 2: Het aantal mensen met een BBLopleiding  
is op peil gebleven. Vorig jaar behaalden 48 personen het 
diploma voor niveau 1, 165 personen voor niveau 2 en  
106 personen voor niveau 3. Met de BBL heeft de daken
branche, in de woorden van Paul van den Boom (Stich
ting van de Arbeid), ‘goud in handen’. Ruud Baarda van 
 Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gaf 

PLAN – PEOPLE - PASSIE
Ter afsluiting besprak Robin van Galen 
de basisprincipes van het zodanig ma
nagen van een team dat de beste presta
ties kunnen worden gehaald. Van Galen was 
in 2008 de coach van het dames waterpoloteam dat 
goud haalde op de Olympische Spelen in Peking (China). 
Omdat waterpolo een ‘kleine’ sport is en de dakenbranche 
een ‘kleine’ branche, is hij gevraagd om te spreken over  
de factoren die van een team een winnend team maken.  
Hij deed dit aan de hand van het Tuckman Model. De stadia 
van groepsdynamica die daarin worden onderscheiden zijn 
 Forming – Storming – Norming – Performing. Deze houden kort 
gezegd een voortdurend proces in van werken, evalueren en 
aanpassen. Plan, People en Passie zijn de belangrijkste ingre
diënten in dit proces: dit is een combinatie van een helder 
plan vooraf, een team dat bestaat uit verschillende typen 
persoonlijkheden die elkaar aanvullen en de aanwezigheid 

aan dat het aantal opleidingen dat binnen de daken
branche wordt gevolgd een duidelijke stijging vertoont, 
maar dat het niveau van 2009 nog niet is bereikt. 

•  Maatregel 3: Inmiddels zijn 750 scholingstrajecten in  
gang gezet op basis van een individueel ontwikkelplan, 
waarmee uitval wordt voorkomen. 

•  Maatregel 4: De duurzame inzetbaarheid van personen 
die in de dakenbranche werkzaam zijn, is d.m.v. in totaal  
40 Roadshows gestimuleerd. Ook zijn 97 vakscans uit
gevoerd, waarmee op individuele basis de maatregelen 
worden bepaald die nodig zijn om op een gezonde manier 
het pensioen te halen.

•  Maatregel 5: De sociale innovatie wordt gestimuleerd door  
de publicatie van de ‘best practices’ van 11 bedrijven (met  
in totaal 250 werknemers) in de publicatie Op Grote Hoogte.  
De belangrijkste conclusie is dat niet kan worden gecon
curreerd op de veiligheid en duurzame inzetbaarheid  
van werknemers.

Het tweede Sectorplan richt zich met name op vervulling 
van vacatures, deels via scholing en deels via ‘van werk naar 
werk trajecten’. Voor dit laatste is de stichting B² transities 
 op gericht, waarin vertegenwoordigers uit zowel de daken 
als de betonreparateursbranche zijn vertegenwoordigd.  
B² transities richt zich op werknemers die dreigen uit te vallen 
en richt zich primair op omscholing naar andere beroepen.

‘Trots’ is het woord dat het meest werd gebruikt tijdens de 
bijeenkomst. Alle sprekers waren het erover eens dat het 
 Sectorplan BIKUDAK, en het nog lopende vervolg erop, zeer 
succesvol zijn. De instroom van jong vakpersoneel is gedu
rende de crisis op peil gehouden en de uitval is beperkt 
gebleven. De resultaten werden in gevarieerd programma 
voor het voetlicht gebracht. Middels een paneldiscussie, 
filmpresentaties en de uitreiking van de DakSkillCards werd 
de belangrijkste boodschap overgebracht: de BIKUDAK
branche is opvallend sterk uit de crisis gekomen en werkt 
voortvarend aan de voortzetting van het beleid dat hiervoor 
heeft gezorgd. 

In dat opzicht was de beeldspraak die Cees Woortman, 
 voorzitter van het Sociaal Fonds BIKUDAK, in zijn openings
woord formuleerde, raak gekozen. Hij memoreerde hoe hij als 
jochie van dertien als lid van de drumband voor de fanfare 
uit mocht lopen. De bijeenkomst, kundig gepresenteerd  
door Anita Witzier, had inderdaad een hoog feestelijk ge

Tijdens een goed bezocht Daksymposium 2017, op 8 november in NBC te 

Nieuwegein, werden de eerste DakSkillCards uitgereikt. Tevens werden de 

 resultaten van de twee Sectorplannen van BIKUDAK uitgebreid besproken  

met sprekers van binnen en buiten de branche.

BIKUDAK-branche is sterk uit de crisis gekomen

DAKSYMPOSIUM 2017

Vlnr: Rob Bootsman (VEBIDAK), Mariëtte Patijn (FNV), Paul van Maanen 

(ROC Midden Nederland), Jan van Zijl (voormalig voorzitter MBO raad), 

George Raessens (Bouwend Nederland), Taco van Hoek (EIB) en presen

tatrice Anita Witzier

Hanane Chikhi (CNV Vakmensen) reikte de eerste 

DakSkillCards uit

van de benodigde passie. Deze combinatie is 
een belangrijke sleutel tot het behalen van een 
optimaal resultaat.

Zie voor meer informatie over de Sector plannen 
BIKUDAK de artikelen ‘Joep Jansen is nieuwe pro  
jectleider Sectorplan BIKUDAK’ (Roofs juni 2016), 
Tweede Sectorplan BIKUDAK is van start gegaan 
(Roofs november 2016) en ‘Symposium BIKUDAK 
werkt aan de toekomst’ (Roofs oktober 2017). ■
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Op 2 november 2017 werd in de CIRCL te Amsterdam tijdens een bijeen

komst voor woningcorporaties de zogeheten Huurdakrevolutie uitgeroepen. 

 Verschillende corporaties legden zich vast aan de afspraak om per 2020 

 minimaal 10% van de huurdaken in het bezit te voorzien van zonnepanelen.

In 2020 wordt op 10% van  
de daken van woningbouw-

corporaties energie opgewekt

DE HUURDAKREVOLUTIE IS UITGEROEPEN

De noodzaak daartoe werd in niet mis te verstane bewoor
dingen aangegeven door Marjan Minnesma, directeur van 
Stichting Urgenda. De gevolgen van de klimaatverandering 
zijn duidelijk merkbaar en het proces voltrekt zich sneller dan 
de wetenschappers tot nu toe aannamen. “Waarom staat het  
vizier gericht op 2050? Als je de ambitie hoger stelt, zul je 
zien dat ook die ambitie haalbaar is. We moeten dan ook 
met elkaar inzetten op volledig duurzame energie in 2030. 
Dat betekent dus: volledig van het gas af en overstappen op 
100% elektrisch. En dat kan, om te beginnen door alle daken 
vol te leggen met zonnepanelen.”

Of dit haalbaar is, hangt af van de bevlogenheid en het ent  
housiasme van de voortrekkers uit de markt. Maar bevlogen
heid alléén is niet voldoende. Hoe krijg je de huurders mee?  
Hoe krijg je de eigen organisatie mee? Hoe krijg je de 
ketenpartijen mee? Hoe krijg je de financiering rond? Dit zijn 
slechts enkele onderwerpen die in het relatief korte tijds
bestek van de bijeenkomst werden besproken. De diverse 
sprekers gingen letterlijk op een zeepkist staan om hun visie 
voor het voetlicht te brengen. Een sneltekenaar tekende de 
betogen, en de discussies die eruit voortkwamen, live uit, 
waardoor de levendige discussie direct visueel werd ge
maakt. De tekeningen fungeerden nadrukkelijk ter inspiratie 
en als geheugensteuntje. Het is één ding als men geïnspi
reerd het pand weer verlaat, maar er daadwerkelijk iets mee 
doen vergt vaak méér. De visualisatie van hetgeen bespro
ken is helpt in dit opzicht.

HELDER DOEL
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat bij corporaties nog 
de nodige hobbels zitten om het gewenste doel te bereiken. 
Stap 1 voor de directie van een woningcorporatie is het for 
muleren van een helder doel. Als het doel helder is, kan ge
werkt worden aan de realisatie ervan. 

De voordelen van de toepassing van zonneenergie zijn voor  
huurders eenvoudig uit te rekenen. Huurders kunnen tot 
 honderden euro’s per jaar besparen op de stroomrekening. 
Ook huurders zonder geschikt dak kunnen indirect profiteren 
van de voordelen van zonnepanelen door deel te nemen 
aan Postcoderoosprojecten, waarbij zonnepanelen  
 worden geplaatst op een groot dak in de buurt. Al liggen  
de panelen niet op het dak van de woning zelf, deze pro
jecten kunnen toch bijdragen aan een verbetering van de 
energieindex. Zonnepanelen wekken niet alleen schone 
stroom op, maar maken huurders ook warm voor andere, 
moeilijkere ingrepen die uiteindelijk leiden tot gasloze, 
 energieneutrale woningen.

De uitdaging ligt hem dan ook in het 
meekrijgen van de partijen die de 
doelstelling moeten realiseren. Nu 
hangt dat vaak af van de bevlogen
heid van één persoon, terwijl in feite 
een cultuuromslag moet worden 
bewerkstelligd, waarmee de gedachte 
is ingebed in de bedrijfscultuur. Dit 
was voor alle aanwezigen een belangrijk 
 aandachtspunt om mee te nemen naar de 
eigen werkplek. 

Philip Blaauw van gebouwenverduurzamer INNAX en 
Roebyem Anders van zonnepanelenleverancier Sungevity, 
 initiatiefnemers van de Huurdakrevolutie, lanceerden aan 
het slot van de bijeenkomst de website www.huurdakrevolu
tie.nl. De komende vier jaar wordt hierop nauwkeurig bijge
houden hoeveel huurwoningen van alle woningbouwcorpo
raties overstappen op schone zonnestroom. Men hoopt dat 
woningcorporaties helpen het plaatje compleet te maken  
door informatie te geven over de bestaande woonvoorraad 
met zonnepanelen en de plannen voor 2020. Zo hoopt men 
ook met deze wapenfeiten naar Den Haag te gaan om  
het Kabinet ervan te overtuigen niet aan de saldeerregeling 
te toornen.

Vervolgens werd overgegaan tot de ondertekening van de 
‘zonnebelofte’. Op de kaart van Nederland werden  houten 
huisjes geplaatst, waarmee aangegeven werd waar de 
 zonnepanelen gelegd zullen worden, en hoeveel. Het is 
natuurlijk de bedoeling dat de kaart vol komt. Het begin 
daarvan is gemaakt. ■

Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda, gaf de noodzaak 

van de Huurdakrevolutie aan

Egbert Kunst, Groen West

Tijdens de ondertekening van de 'zonnebelofte' plaatsten de ondertekenaars houten 

huisjes op een kaart van Nederland om aan te geven waar de zonnepanelen zullen 

worden geïnstalleerd

De ondertekening vond plaats tijdens een inspiratieevent, 
dat werd georganiseerd door gebouwverduurzamer INNAX, 
zonnepanelenleverancier Sungevity en stichting Urgenda.  
De overige partners zijn Weijkerseikhout, Bos Installaties (ge
zamenlijk het Solar Team) en Feenstra. Directeur Rob Haans  
van woningbouwcorporatie de Alliantie en Jeroen  Hengeveld  
van Domesta ondertekenden de zogeheten ‘zonnebelofte’. 
Daarmee committeerden zij zich aan de doelstelling van  
de Huurdakrevolutie: 10% van alle daken van huurwoningen 
is in 2020 voorzien van zonnepanelen. 

VIZIER RICHTEN OP 2030
Verschillende voortrekkers kwamen te spreken over de ma nier 
om de noodzakelijke stappen te zetten. Woningcorporaties  
staan immers voor een enorme opgave. De 2,4 miljoen wo 
ningen in hun bezit dienen over vier jaar (in 2021) gemid
deld energielabel B te hebben: nu is dat nog label D. 
 Zonnestroom kan een essentiële bijdrage leveren in het 
realiseren van dit doel. Van deze woningen zijn er 1,7 miljoen 
geschikt voor de toepassing van zonnepanelen. Momenteel 
liggen op slechts 3%, oftewel 50.000 van deze woningen, 
 zonnepanelen. Als het aan de Huurdakrevolutie ligt, is dit,  
in 2020 minimaal 10%: ruim 160.000 daken.
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Voor veel bedrijven is de bestelauto essentieel is  

voor de bedrijfsvoering. Daarom is het van belang 

even stil te staan bij de fiscale aspecten van een 

 bedrijfsauto. In dit artikel een kort overzicht, aan de 

hand van de brochure Auto en fiscus in 2017,  

een uitgave onder redactie van de Vereniging van 

 Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Overigens is er een aantal uitzonderingen op de bijtellings
gregeling. Bestelauto’s die (nagenoeg) uitsluitend bestemd 
zijn voor goederenvervoer worden bijvoorbeeld uitgesloten 
van de forfaitaire bijtelling, alsook bestelauto’s die op de zaak 
achterblijven en bestelauto’s waarvan de werkgever privé
gebruik in een schriftelijke overeenkomst heeft verboden.

De bijtellingspercentages zijn formeel een minimum. In de 
situatie dat de waarde van het werkelijke privégebruik hoger 
is dan de bijtelling, moet deze werkelijke waarde bij het 
 inkomen worden opgeteld.

ASPECTEN VOOR DE WERKGEVER
De werkgever moet loonbelasting inhouden op het privé
voordeel van een aan een werknemer ter beschikking 
gestelde auto van de zaak, tenzij er sprake is van de hierbo
ven vermelde uitzonderingen. Dit geldt overigens ook voor 
per sonenauto’s. De bijtelling telt mee voor de loonbelasting, 
maar ook voor de premieheffing. Effectief raakt de premiehef
fing volgens inschattingen van het ministerie van Financiën 
zo’n 30% van de auto’s van de zaak. De berijders van de 
 overige 70% zitten ook zonder de bijtelling reeds boven het 
maximale loon waarover premies moeten worden afge
dragen. De bijtelling voor de auto van de zaak is wettelijk 
uitgesloten van pensioenopbouw.

Een werkgever die ondernemer is voor de BTW, trekt in  
beginsel alle BTW die hem in rekening wordt gebracht af,  
voor zover deze kosten betrekking hebben op BTWbelaste 
zakelijke prestaties van de ondernemer. Die laatste voor
waarde verklaart waarom BTWvrijgestelde ondernemers  
geen aftrek van de BTW hebben. Ook brengt die voorwaarde 

met zich mee dat de BTW op bijvoorbeeld via 
een mobiliteitskaart berekende reiskosten voor 
privédoeleinden niet aftrekbaar is. Ook voor de 
BTW op de auto’s die aan werknemers in gebruik 
worden gegeven, geldt de hoofdregel dat de 
BTW op zakelijke kosten aftrekbaar is. De BTW op 
kosten die aan privégebruik zijn toe te rekenen,  
is echter niet aftrekbaar.

Als een werknemer met een auto van de zaak 
zakelijke kilometers aflegt, is feitelijk sprake van 
‘vervoer vanwege de werkgever’ en komen 
deze kilometers dus niet in aanmerking voor 
de belastingvrije kilometervergoeding. Als deze 

werknemer echter besluit ook andere collega’s in de auto 
van de zaak te vervoeren (carpool), komen zijn collega’s hier 
wel voor in aanmerking. Dat geldt niet als  
de werkgever organiseert dat die werknemers meereizen, 
ook dan is sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’.

OVERIGE REGELINGEN
Daarnaast kan nog een aantal andere regelingen interes
sant zijn:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Investeringsaftrek is een extra aftrekpost die een ondernemer 
krijgt, indien hij per jaar meer dan €2.300 in bedrijfsmiddelen 
investeert. Het moet dan gaan om investeringen door de 
ondernemer zelf.

Milieu-investeringsaftrek
Voor een volledig elektrische auto en sommige plugin 
 hybride benzineauto’s is de zogenaamde milieuinveste
ringsaftrek (MIA) mogelijk, als aan de voorwaarden van de 
productomschrijving op de Milieulijst wordt voldaan.

Versnelde afschrijving
Op sommige soorten investeringen mag door ondernemers 
afwijkend van het normale, lineaire afschrijvingsverloop 
worden afgeschreven. Dat geldt bijvoorbeeld voor milieu
investeringen. Op de Milieulijst 2017 staat bijvoorbeeld de 
elektrische bestelauto. De lijst wordt jaarlijks aangepast. 
Raadpleeg dan ook voorafgaand aan de investering de 
actuele lijst. ■

Na de dip als gevolg van de Krediet
crisis vertoont de verkoop van bedrijfs
wagens (bestelauto’s tot 3500 kg)  
al enkele jaren een duidelijk stijgende 
lijn. Voorlopig geldt het jaar 2016,  
met de verkoop van 70.472 bestel
auto’s, als het hoogtepunt, maar de 
kans is groot dat dit aantal in 2017 zal 
worden overtroffen. De aantrekkende 
bouw is een belangrijke factor in  
deze ontwikkeling. 

BIJTELLING
Zelfstandige ondernemers hebben, 
binnen de grenzen van de redelijk
heid, de keuze om de auto die zij 
kopen of leasen, te beschouwen als 
ondernemingsvermogen of als een 
privéauto. Als de auto nagenoeg 
geheel (d.w.z. 90% of meer) zakelijk 
wordt gebruikt, zal deze tot het onder
nemingsvermogen moeten worden 
gerekend. Als de ondernemer de 
auto echter nagenoeg geheel privé 
gebruikt, dan is het verplicht deze tot 
het privévermogen te rekenen. In alle overige gevallen mag hij 
kiezen of hij de auto tot het ondernemingsvermogen rekent of 
het privévermogen.

Een auto van de zaak is een auto die door de werkgever aan 
de werknemer ter beschikking wordt gesteld. Dit kan een auto 
zijn die eigendom is van de werkgever of een leaseauto. Als een 
auto eigendom is van de werknemer en de werkgever vergoedt 
alle kosten in verband met een dergelijke auto, spreken we even
eens van een auto van de zaak. Bij privégebruik heeft de werk
nemer te maken met een fiscale bijtelling, die tot doel heeft het 
voordeel te belasten dat de werknemer heeft door het gebruik 

van de auto van de zaak voor privédoeleinden. De hoogte 
van het percentage bijtelling is afhankelijk van de absolute 
CO2uitstoot in grammen per kilometer.

Een auto van de zaak wordt in ieder geval geacht ook voor 
privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld, tenzij kan 
 worden aangetoond dat de auto op jaarbasis voor niet 
meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. 
Een werknemer kan hiertoe een ‘Verklaring geen privé
gebruik’ aanvragen bij de Belastingdienst en een rittenregi
stratie bijhouden. Woonwerkkilometers worden als zakelijke 
kilometers gezien. 
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Diefstal uit de bestelauto is een kostbare zaak, niet alleen vanwege de directe 

schade, maar ook vanwege de vervolgschade. Een goede vergrendeling  

van de bestelauto is daarom belangrijk. Cargo Lock uit Geldermalsen is spe

cialist op dit gebied. Roofs sprak met vader en zoon Johan en Chris Dijkstra 

van het bedrijf.

Vergrendeling van de bestelauto
SPECIAL BESTELAUTO’S

belangrijke markten, maar het bedrijf heeft ook bijvoorbeeld 
Zwitserse en Oostenrijkse klanten. 

“Het doel van de dieven is om zo snel mogelijk geld te maken 
van hetgeen ze uit de bestelauto stelen,” opent Johan Dijkstra 
het gesprek. “Geen enkele dief steelt een stuk gereedschap 
voor eigen gebruik. Dat betekent dus dat de aandacht voor
al gericht zal zijn op spullen die niet of lastig te traceren zijn, 
zoals elektronica, gereedschap en materialen. De vergren
deling van de (bestel)auto heeft niet de prioriteit van de 
meeste autofabrikanten. De meeste bestelauto’s zijn relatief 
eenvoudig te openen. Wij produceren en plaatsen een 
aanvullende vergrendeling die het voor de dief veel lastiger 
maakt om binnen te komen. Natuurlijk: met voldoende tijd 
en middelen valt iedere auto te openen, maar dat is precies 
de crux: de dieven richten zich op de bestelauto’s die snel 
zijn te openen. Als ze een obstakel tegenkomen, zullen ze 
doorgaan naar de volgende. Wij krijgen nooit meldingen 
van inbraken in auto’s waar ons systeem in is toegepast, 
 alleen meldingen van pogingen daartoe.”

MENSELIJKE FACTOR UITSCHAKELEN
Met de ruime ervaring die het bedrijf op dit gebied heeft,  
is men in staat om voor elk type (bestel of personen)auto, 
en voor elk gebruik, een oplossing op maat te maken.  
Chris Dijkstra vertelt: “Belangrijk is dat de vergrendeling voor 

de chauffeur eenvoudig is om mee te werken. Het moet dus 
zo weinig mogelijk handelingen vragen, want dat verhoogt 
de kans dat de handeling wordt overgeslagen als gevolg 
van gemakzucht of haast. Het zijn allemaal menselijke facto
ren die ertoe leiden dat de noodzakelijke handeling van  
het vergrendelen van de auto achterwege wordt gelaten. 
Daarom zijn onze systemen erop ingericht om de factor 
‘mens’ zo veel mogelijk uit te sluiten. De systemen zijn goed
gekeurd volgens de Europese typegoedkeuring.”

“Voor de bestelauto van een dakdekker of installateur,  
waar veel waarde mee in de laadruimte wordt vervoerd, is 
het bijvoorbeeld raadzaam dat de laadruimte standaard is 
vergrendeld. Het vergt dan andersom een bewuste hande
ling om de laadruimte te openen. De vergrendeling kan zo
danig worden ingesteld dat de laadruimte enkele seconden 
na het sluiten van de deur weer op slot gaat. Het gewenste 
aantal seconden wordt voorgeprogrammeerd. De vergrende
ling wordt zodanig in het voertuig gemonteerd, dat er geen 
gaten hoeven te worden geboord. Dit laatste is belangrijk 
bij de inruil van de wagen: de leasemaatschappij wil de 
auto niet met gaten terugkrijgen. Wij nemen na gebruik het 
systeem weer in. We passen het echter niet meer toe in een 
andere wagen omdat we de probleemloze werking van het 
systeem willen kunnen blijven garanderen. Dat wordt lastig als 
het systeem jarenlang intensief is gebruikt. Van buitenaf is het 
systeem onzichtbaar, tenzij men met een sticker aangeeft dat 
een systeem van ons in het voertuig is aangebracht. Veel van 
onze klanten kiezen daar echter niet voor, omdat je met een 
dergelijke sticker ook aangeeft dat je waarde vervoert.”

“De basis van het systeem is het kastje met printplaatjes waar 
alle bijzonderheden die voor de specifieke klant van belang 
zijn in staan geprogrammeerd. Deze stuurt de vergrendeling 
aan, laat het alarm afgaan en kan desgewenst de gebrui
ker een sms sturen zodra het alarm afgaat. Dat laatste is 

natuurlijk wel handig, maar het is het belangrijkste dat de 
vergrendeling voorkomt dat er daadwerkelijk in de auto wordt 
ingebroken. Want op het moment dat de sms wordt verstuurd, 
kan de chauffeur in veel gevallen weinig meer uitrichten: óf 
hij bevindt zich op te grote afstand, óf hij staat in zijn eentje 
tegenover meerdere criminelen. Het kastje houdt ook een 
logboek bij van de handelingen, wat gezien kan worden als 
het equivalent van de zwarte doos in een vliegtuig.”

MAATOPLOSSING
Welke procedure wordt gevolgd als een potentiële klant inte  
resse heeft? Johan Dijkstra legt uit: “Wanneer men geïnteres
seerd is in de toepassing van een systeem van Cargo Lock,  
zal eerst middels een gesprek worden bepaald welke oplos
sing voor de specifieke klant het meest geschikt is. Welk merk  
rijdt de klant, hoe degelijk is de (bestel)auto, hoe wordt  
de wagen gebruikt, welke mate van beveiliging is nodig,  
hoeveel grendels zijn gewenst, hoe vaak per dag wordt de 
auto opengemaakt, hoe snel na het openen moet de auto 
weer vergrendeld zijn? Wij adviseren hierin en stellen naar 
aanleiding van het gesprek een offerte op. Op basis van  
de offerte zal na akkoord de opdracht worden uitgevoerd, 
wat betekent dat er geen onverwachte kosten bij zullen ko
men. Wij werken uitsluitend met eigen mensen die de mon
tage van het volledige systeem verzorgen. Gemiddeld duurt 
de montage twee dagen, wij hebben eventueel vervangend 
vervoer beschikbaar.”

Al met al biedt het bedrijf niet de meest goedkope oplossing. 
Chris Dijkstra: “Er zijn natuurlijk eenvoudigere en goedkopere 
oplossingen denkbaar, die allemaal ook een mate van be
veiliging bieden. Wij kiezen er bewust voor om geen afbreuk 
te doen aan de kernwaarde die wij ons hebben gesteld,  
en dat is een vergrendeling die optimaal is ingericht naar 
het gebruik van de klant. Bij toepassing van ons systeem kan 
worden besloten dat het eigen risico van de verzekering om
hoog (en dus de premie omlaag) kan. Wij adviseren hierover 
van begin tot eind en zorgen er op deze manier voor dat 
onze klant een grote zorg minder heeft.” ■

Dakdekkers en installatiebedrijven vervoeren dikwijls kostbare 
materialen en gereedschappen. Diefstal uit de wagen, terwijl 
men bijvoorbeeld op het dak aan het werk is, of ’s nachts,  
als de wagen bij een medewerker voor de deur staat, 
heeft dikwijls zeer vervelende gevolgen. De gestolen waar 
vertegenwoordigt een behoorlijke waarde. En niet zelden 
wordt door een dergelijke calamiteit de planning in de war 
geschopt, met de nodige vervolgschade tot gevolg.

Cargo Lock is sinds 29 jaar specialist op het gebied van 
vergrendelingen. Daarbij zit men bewust in het hogere 
segment: men levert de automatische, computergestuurde 
vergrendeling op maat, op specificatie van de klant, en altijd 
met een pincodepaneel. Het bedrijf levert aan de meest 
uiteenlopende (overheids)instanties en bedrijven die om 
veiligheidsredenen niet de openbaarheid zoeken. Men is 
internationaal actief: Duitsland, België en Luxemburg zijn 

Poging tot inbraak: wanneer de dief een obstrakel 
tegenkomt zal hij al snel zijn poging staken.
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De laadruimte van de bestelauto is feitelijk een rijdend magazijn. Een goede 

inrichting van de bestelauto kan een hoop tijd, geld en ergernis schelen. 

 Bovendien is er veel méér mogelijk met de laadruimte. GEFCO is specialist op 

dit gebied, Roofs nam een kijkje op het hoofdkantoor in Oosterhout.

Efficiënte bedrijfswageninrichting verhoogt productiviteit

SPECIAL BESTELAUTO’S

Dit zijn vermijdbare problemen, vinden directeur   
Automotive Netherlands Will Walravens en senior account 
manager Piet Versteeg. Er zijn immers tal van oplossingen 
voor een veilige en systematische opberging van gereed
schappen en materialen. “Denk bijvoorbeeld aan een 
verhoogde laadvloer,” aldus Versteeg. “Onder de laadvloer 
is dan ruimte voor ladekasten waar gereedschap in kan 
worden opgeborgen.  
Dit maakt de laadruimte overzichtelijker en veiliger en daar
mee wordt de productiviteit verhoogd. Men hoeft immers 
niet te zoeken naar een bepaald  gereedschap. Dit verhoogt 
dus de opbergcapaciteit en de vloeroppervlakte van de 
laadruimte blijft behouden.”

Walravens: “Ook kunnen wij vanzelfsprekend kasten 
tegen de wanden plaatsen, ergonomische scheidingswan
den plaatsen of bijvoorbeeld een laptopsafe aanbrengen. 
Bij het vervoer van gasflessen is het overigens verplicht de 
laadruimte te ventileren. Deze ventilatievoorzieningen kun
nen wij ook aanbrengen (in de vloer en/of het dak van de 
laadruimte). De opbergsystemen zijn modulair uit te breiden.” 
“Dit  betekent dus dat wij maatwerk kunnen bieden,” aldus 
Versteeg. “Aan elke bestelling gaat een uitgebreid gesprek 
met de klant vooraf. Aan de hand van dat gesprek adviseren 
wij een oplossing die is toegespitst op het gebruik van de 
klant. Wij verzorgen de inrichting van de bestelauto vervol
gens volledig in eigen huis.”

VOERTUIGAANPASSINGEN
Overigens heeft het bedrijf ook de mogelijkheid in huis om 
bijvoorbeeld een kraan te plaatsen op een kleine vracht
wagen. Hierbij zijn verschillende afmetingen mogelijk.  
Ook kan men de wagen uitrusten met bijvoorbeeld een drie
zijdige kipper. Ook hier geldt dat deze op specificatie van de 
klant kan worden aangebracht: verschillende afmetingen en 
uitvoeringen zijn mogelijk en de kipper kan worden aange
bracht op diverse merken. Optioneel kan het pakket worden 
uitgebreid met bijvoorbeeld flitsbalken en markeringslichten. 
“Wij voeren onze accessoires standaard uit in aluminium, wat 

lichter is dan staal en dus 
een aanzienlijke besparing 
in de brandstofkosten ople
vert,” aldus Versteeg.

“De bestelwagen is een 
verrijdbaar magazijn, wat 
betekent dat bedrijfskapi
taal wordt vervoerd,” besluit 
Walravens. “Dat vereist de 
nodige zorgvuldigheid.  
Wij kunnen hierin adviseren 
en zodoende een rol spelen 
in de verbetering van het 
vervoer van materialen  
en gereedschappen in  
de dakenbranche.” ■

De verzorging van de bestelautoinrichting is begonnen als 
onderdeel van het aanvullend pakket van producten en 
diensten van het bedrijf. Sinds 1950 is het bedrijf immers  
specialist op het gebied van voorbereiding en distributie  
van auto’s. Onder de naam Automotive Outbound ont
wikkelde het internationale bedrijf transportschema’s van  
de fabriek of haven tot aan het verkooppunt. Het bedrijf 
streeft  ernaar om zich op verschillende markten te positio
neren als betrouwbare logistieke onderneming voor de  
businesstobusiness markt.

De locatie in Oosterhout behelst de volgende drie disciplines:
•  In de werkplaats wordt enerzijds schadeherstel uitgevoerd 

en anderzijds diverse voertuigaanpassingen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan bedrijfswageninrichting, maar ook mon
teert men er laadbakken en installeert men bijvoorbeeld 
koelinstallaties in de wagen.

•  Het zogeheten ‘park’ is verantwoordelijk voor de aanvoer, 
afvoer en opslag voor voertuigen. Hieronder vallen ook het 
controleren van voertuigen, het lossen van treinwagons en 
het transportklaar maken van voertuigen.

•  De afdeling autotransport is verantwoordelijk voor het trans
porteren van voertuigen vanuit Oosterhout, Zeebrugge, 
Antwerpen, Born en Tilburg naar de meest uiteenlopende 
internationale bestemmingen.

BEDRIJFSWAGENINRICHTING
Het aanvullende pakket goederen en diensten is inmiddels 
bijzonder uitgebreid en wordt door een team van eigen, 
 gespecialiseerde medewerkers uitgevoerd. Zodoende kan 
men een volledig aanbod bieden op het gebied van voor
bereiden en aanpassen van voertuigen. Hieronder valt dus 
ook de inrichting van de bestelwagen. Het bedrijf adviseert 
hierin en biedt maatoplossingen voor de meeste uiteen
lopende typen klant.

Men signaleert dat er nog dikwijls dakdekkersbusjes rondrij
den waarbij de inrichting van de bestelwagen niet optimaal 
is georganiseerd. Dat heeft tot gevolg dat gereedschappen 
en/of materialen zoek kunnen raken. Mogelijk treden er, 
doordat de spullen onzorgvuldig zijn opgeborgen, beschadi
gingen op als gevolg van het vervoer. Bij vervoer van gasfles
sen kan dit zelfs leiden tot gevaarlijke situaties. 
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Bestelauto’s in de eigen huisstijl

Net als het pand, de medewerkers en het assortiment vormt 
het wagenpark onderdeel van de zogeheten corporate 
identity. Al deze aspecten dragen immers bij aan de uitstra
ling van het bedrijf: de ondernemersfilosofie en de kernwaar
den die men ermee wil uitdragen. Met name het wagenpark 
wordt veel gesignaleerd: niet alleen op de weg, maar ook 
bij relaties en tijdens netwerkevenementen. Daarom is het 
wagenpark bij uitstek geschikt om in te zetten als communi
catiemiddel. Door de juiste bestickering wordt de communi
catiewaarde vergroot en daarmee de doelgroep.

Het voorzien van het wagenpark met de juiste  bestickering 
houdt wat meer in dan enkel het plakken van stickers. 
 Belangrijk is dat de bestickering aansluit bij de huisstijl,  
zodat een eenduidige uitstraling gehandhaafd blijft.  
Dit vindt plaats aan de hand van de richtlijnen van de klant. 
 Eventueel kan het voertuig zelfs worden ‘omgekleurd’ met 
behulp van folie, in plaats van spuiten (dit wordt ook wel 
‘wrappen’ genoemd). Dit heeft als voordeel dat leaseauto’s 
een hogere restwaarde hebben dan wagens die met incou
rante kleuren moeten worden ingeleverd. De folie conser
veert bovendien de originele laklaag, zodat deze zijn kleur 
en glans behoudt. 

Juist omdat de bedrijfswagen essentieel is voor de bedrijfs
voering, is de logistieke planning belangrijk, zeker wanneer 
meerdere voertuigen moeten worden voorzien van besticke
ring. Hetzelfde geldt voor schadeherstel. Het is belangrijk dat 
de (bestel)wagen snel weer inzetbaar is. Daarom is een korte 
communicatielijn tussen de schadehersteller en de orga
nisatie die de bestickering aanbrengt cruciaal. Daar komt bij 
dat de juiste bestickering op korte termijn leverbaar moet zijn. 

Blomsma Print & Sign verwerkt alle (typen) voertuigen in een 
database. Daarbij biedt men een klantportal op maat aan, 
waarbij de bestickering besteld en beheerd kan worden.  
Bij melding van schade kan zodoende met een korte door
looptijd de juiste bestickering worden geproduceerd en 
desgewenst op locatie worden aangebracht. Tevens worden 
heldere communicatielijnen gehanteerd, waarbij elke klant 
een vast aanspreekpunt heeft. Het bedrijf werkt met de folies 
van producent 3M™ en Avery en kan hiermee langdurige 
garanties afgeven op de toepassing van de materialen.  
De kwaliteitsnormen en serviceaspecten zijn vastgelegd in 
een Service Level Agreement. ■

SPECIAL BESTELAUTO’S

Het wagenpark van een bedrijf is het rijdende visite kaartje. 

Daarom is het van belang dat dit op de juiste manier wordt 

verzorgd. Blomsma Print & Sign uit Zoetermeer is specialist op 

dit gebied. Roofs nam de diverse aandachtspunten door.
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www.oudemaas.nl
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www.kemper-system.com
+31 655 131 970

NIEUWSLIJN SPECIAL BESTELAUTO'SNIEUWSLIJN SPECIAL BESTELAUTO'S

BESTELAUTO EXPO SUCCESVOL
De eerste editie van de Bestelauto EXPO op 4 en 5 oktober is succesvol geweest. Zo moest  
Nefkens Peugeot de hulp van extra accountmanagers inroepen om de stroom van orders op de 
actie ‘3 halen, 2 betalen’ op te vangen. Ook de standhouders onderling wisten elkaar te vinden. 
Zo heeft BCA menig auto ter plekke getaxeerd, waarmee de deal voor de koop van de nieuwe 
bedrijfswagen eenvoudig rond gemaakt kon worden.  
 
Organisator Patrick van Tilburg van 
EXPOMotion blikt tevreden terug 
op deze eerste editie. “Tevreden 
exposanten, een stevig congres
programma en tevreden, kwalitatief 
goed beoordeelde bezoekers, die 
niet alleen konden kijken maar ook 
konden kopen. Voor ons het bewijs 
dat de Bestelauto EXPO een vaste, 
jaarlijkse plek verdient in bestelauto
land. Volgend jaar in november dus 
een vervolg; de eerste exposanten 
hebben zich al aangemeld voor de 
2018editie.”

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TSI CNG
De Volkswagen Transporter is als enige met een volledig Moo Fuel CNG/Groengas 
installatie leverbaar. Niet alleen grote, maar ook midden en kleine wagenparken moeten 
verduurzamen om zo hun CO2uitstoot te reduceren, dit om te voldoen aan de CO2 foot
print. Hierdoor stijgt de vraag naar duurzame voertuigen. Door montage van een Greenes 
CNG installatie op de 110 kW benzine Volkswagen Transporter (alle modelvarianten) wordt 
de CO2 uitstoot tot maar liefst 88% gereduceerd (t.o.v. Euro 6 diesel).

NISSAN PRESENTEERT ENV200 MET GROTE 40 KWHBATTERIJ
Nissan presenteert de eNV200 met nieuwe 40 kWhbatterij. Hierdoor groeit het bereik van de emissievrije bestelauto  
tot 280 kilometer (NEDC). De vernieuwde uitvoering is een antwoord op de sterk groeiende aandacht voor schone en 
stille distributie in stedelijke gebieden. De nieuw ontwikkelde 40 kWhbatterij heeft dezelfde omvang als zijn voorganger  
(24 kWh) en weegt nagenoeg hetzelfde. Hierdoor blijven het laadvolume (max 4.2 kuub) en de laadcapaciteit  
(795 kilo) vrijwel onveranderd. Daarmee is de inzetbaarheid voor transport van lading of personen maximaal.

Koen Maes, Managing Director Nissan Benelux: “Steeds meer steden kampen met problemen op het gebied van de 
luchtkwaliteit. Tegelijkertijd beleeft stadsdistributie een enorme vlucht  mede onder invloed van de groei van online 
winkelen. Deze economische ontwikkeling staat haaks op de wens om steden schoner en stiller te krijgen. De volledig 
elektrische eNV200 met grote batterij is dan ook de juiste auto op het juiste moment. Hij rijdt emissievrij en stil en is bij 
uitstek geschikt voor gebruik in en rond steden. Een extra voordeel: de kosten per kilometer liggen ook nog eens zeer 
laag”. Nissan start de levering van de eNV200 met 40 kWhbatterij in april 2018.

NIEUWE PARTNERS SERVICESYSTEM  
IN NEDERLAND EN BELGIË
Specialist in bedrijfswageninrichting ServiceSystem  
heeft drie nieuwe partners aan het netwerk  
toegevoegd, namelijk:

•  Van de Zaag Bedrijfswageninrichtingen  
in Numansdorp;

• Autobedrijf Hilboezen in Staphorst;
• JC Carrosserie in Zwevezele (België).

Inmiddels heeft men acht partners in Nederland en 
België. 

ABAX WORDT STRATEGISCH PARTNER VAN ‘AFTERMARKET
PLATFORM’ CARUSO
Telematicaleverancier ABAX heeft zich als een van de eerste 
strategische partners aangesloten bij Caruso, het nieuwe 
open en veilige dataplatform voor de aftermarket in de 
automotive branche. De betrokken bedrijven zijn actief op het 
gebied van distributie en verwerking van vervangende onder
delen, accessoires, etc.

EERSTE MOBILITEITSRAI GOEDE BASIS  
VOOR DE TOEKOMST
De eerste editie van de MobiliteitsRAI, het nieuwe 
zakelijke platform voor de mobiliteitssector, is goed 
ontvangen in de markt. Deelnemende bedrijven 
waren zeer positief gestemd over de uitstraling van 
de beurs, de combinatie met het congres en de 
kwaliteit van de bezoekers. De grotere transportor
ganisaties, retailers, nutsbedrijven en regionale 
overheden gaven acte de présènce. Innovaties en 
nieuwe producten, vooral gericht op duurzaamheid 
en CO2 reductie, vormden de rode draad door zo
wel het beurs als congresgedeelte. RAI Vereniging 
en RAI Amsterdam zullen spoedig de data voor de 
volgende editie bekendmaken.
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Met een tunneldek kun je verschillende dingen doen. In Soesterberg hebben 

ze er een park op aangelegd, dat tevens dienst doet als informatiecentrum. 

Met een gespoten dakbedekking, inclusief een polyestervlies en een bescher

mende folie, is er een gedegen ondergrond voor het park op het betonnen 

tunneldek gecreëerd. In de grondslag is een drainagesysteem geïntegreerd, 

die de waterhuishouding gaat verzorgen.

Een landschapspark op een tunneldek

tunneldek aangelegd. Dit park heeft een link met de historie 
van het dorp en de voormalige Amerikaanse vliegbasis en 
moet voor een verbinding zorgen tussen beiden. Op termijn 
wordt het gebied tussen het park op het tunneldek en park 
Vliegbasis Soesterberg/Nationaal Militair Museum verder 
geoptimaliseerd.

bruik gemaakt van soorten bos en heide. Groenblijvende, 
bladverliezende en besdragende planten, struiken en 
 bomen wisselen elkaar af.

De speelvloer heeft een valbrekende ondergrond van 
 kunst gras in de kleur geel. Dit sluit daarmee goed aan op  
de halfverharding van Nobrecal op de wandelpaden. 
 Nobrecal is een 100% natuurlijk restproduct met een hoog 
calciumcarbonaatgehalte dat afkomstig is uit kalksteen
groeven. Het grote plein waar de helikopter komt te staan is 
bestraat met kleinformaat betontegels met een gele toplaag. 
Het kleinere pleintje aan de andere kopse kant van het park 
met een fietsenstalling is met dezelfde tegels bestraat.

OPBOUW
De ondergrond van het park wordt dus gevormd door het 
betonnen tunneldek. Daarop is allereerst een gespoten dak
bedekking aangebracht, bestaande uit een wortelwerende 
systeem van Novacell en Novaplast, inclusief een polyester
vlies. Over deze dakbedekking is een beschermfolie gelegd. 
Vervolgens is een laag opgewaardeerde teelaarde van  
200 mm dik aangebracht en daarop als toplaag een grond
mengsel in dikte variërend van 200 tot 500 mm. De grondslag 

De drukke provinciale weg N237 tussen Utrecht en Amers
foort scheidde jarenlang SoesterbergNoord en het dorps
hart van elkaar. Door de weg over een lengte van 200 meter 
te verlagen en te overkappen, zijn sinds juli 2016 de twee 
delen van het dorp eindelijk weer met elkaar verbonden.
Om de overkapping visueel weg te werken, is aansluitend 
op de infrastructurele werkzaamheden een park op het 

Tekst en foto’s: Joop Wilschut

Artist Impression van het landschapspark op het tunneldek. Op het gele pleintje links komt de helikopter te staan (die is hier niet ingetekend)

Blik van west naar oost vanaf het centrale pleintje. Uiterst rechts 

onder in een straatkolk als extra afvoerpunt van hemelwater

In het park zijn ook enkele bomen geplant, die voor stabiliteit zijn 

geplaatst in een ophoging van de grondslag

Om de glooiende grondslag bij wandelpaden en dergelijke op hun 

plaats te houden, zijn keerwandjes van cortènstaal gebruikt

JHet Dak van het  aar 2017

INDELING
Het park heeft een totale oppervlakte van 5500 m2, 
 voortkomend uit een lengte van circa 177 meter en een 
breedte van ongeveer 31 meter. Het is samengesteld uit 
 verschillende elementen: beplanting, wandelpaden,  
een speelvloer met een speeltoestel in de vorm van een 
vliegtuig type F86, tegelbestratingen met zitelementen, 
grondkeringen van cortènstaal, een beeldentuin en infor
matieborden met een toelichting op de komst en het  
vertrek van de Amerikanen in Soesterberg. De grootste 
aandachttrekker zal zijn de Cougar helikopter die aan de 
oostzijde op de kop van het park zal komen te staan.

De beplanting is zoveel mogelijk aangepast aan de be
staande begroeiing van de omgeving, zoals een glooiende 
heidevegetatie en enkele berken en naaldbomen. Er is ge  
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JHet Dak van het  aar 2017

LANDSCHAPSPARK BOVEN N237, SOESTERBERG
• OPDRACHTGEVER  GEMEENTE SOEST, SOEST
• ONTWERP  AFD. OPENBARE RUIMTE GEMEENTE SOEST, SOEST
• HOOFDAANNEMER KWS INFRA UTRECHT, UTRECHT
• ONDERAANNEMER  VAN KESSEL SPORT EN CULTUURTECHNIEK, BUREN 

(HOOFD EN ONDERAANNEMER ZIJN BEIDEN EEN 
 KONINKLIJKE VOLKERWESSELS ONDERNEMING)

• DAKBEDEKKING  KIMMENADE NEDERLAND, HELMOND

WATERAFVOER
Op 200 mm boven het tunneldek is een drainagesysteem 
aangelegd, bestaande uit geperforeerde kunststof buizen 
met een vezelachtige omhulling. Afwateren op de riolering 
was niet gewenst. De drainagebuizen liggen in de korte 
richting van het park parallel aan elkaar, op onderlinge 

“HET ONTWERP IS ONTSTAAN UIT HET IDEE, DAT DE OVERKLUI
ZING VAN DE PROVINCIALE WEG N237 MOEST ZORGEN VOOR 
HET WEGNEMEN VAN DE BARRIÈREWERKING TUSSEN DE TWEE 
DELEN VAN HET DORP”, ALDUS HET HOOFD PROJECTBUREAU 
SOEST. “MAAR HET DEK ZOU LOUTER MET GRAS BEDEKT WOR
DEN. TERWIJL HET VOOR EEN ‘VERBINDING’ MOEST ZORGEN 
MET DE VOORMALIGE VLIEGBASIS. DAT WERD ALTIJD ALS  
EEN ‘ACHTERTUIN’ GEZIEN EN MOEST NU DE ‘VOORTUIN’  
WORDEN, MET HET NATIONAAL MILITAIR MUSEUM, HET NATUUR
PARK EN DE NIEUWE WONINGEN OP DE VLIEGBASIS IN 
SOESTERBERGNOORD.”
“DAAROM WAS HET ONZE WENS OM MEER INHOUD EN 
FUNCTIE TE GEVEN AAN DE OVERKLUIZING, IN PLAATS VAN EEN 
‘VEREDELD HONDEN UITLAATTERREIN’. AAN HET DOEL VAN 
‘VERBINDEN’ MOEST DAN OOK RECHT WORDEN GEDAAN. MET 
CREATIVITEIT, INSPIRATIE EN MEEDENKEN HEEFT DEBBY VAN DEN 
HERIKVAN DEELEN, ONTWERPER OPENBARE RUIMTE VAN DE 
GEMEENTE SOEST, DIT ONTWERP GEMAAKT.”
“NA DE OPLEVERING VAN DE WERKZAAMHEDEN AAN DE  
VERDIEPTE LIGGING VAN DE N237 IN 2016, IS DOOR DE 
GEMEENTE HET GESPREK AANGEGAAN MET DE PROVINCIE, 
EIGENAAR VAN DE OVERKLUIZING, EN DE AANNEMER OM  
HET NIEUWE ONTWERP TE DELEN. ZIJ VONDEN HET PRIMA, 
MAAR ER MOEST NOG WEL ONDERZOCHT WORDEN OF HET 
ALLEMAAL CONSTRUCTIEF, PLANOLOGISCH EN FINANCIEEL 
HAALBAAR WAS.”
“NA ALLE GOEDKEURINGEN IS MEN MET INSTEMMING VAN  
HET COLLEGE VAN B&W EN HET BUDGET WAT DOOR DE 
GEMEENTERAAD BESCHIKBAAR WAS GESTELD, AAN DE SLAG 
GEGAAN. DE OMWONENDEN EN STAKEHOLDERS, DIE OOK  
ERG ENTHOUSIAST WAREN MET DIT PRACHTIGE IDEE, ZIJN  
MEEGENOMEN IN HET GEHELE PROCES.”

is glooiend en loopt ter plaatse van de bomen op tot 800 mm.  
Het maaiveld van het tunneldek is aangesloten op dat van de 
omgeving. Op sommige plaatsen zijn keerwanden geplaatst, 
nodig om de grondslag tegen te houden. Deze keerwanden 
of grondkeringen, in totaal 162 m1, zijn gemaakt van cortèn
staal en variëren in hoogte tussen 250 en 700 mm.

Alvorens met de aanleg van de grondslag te beginnen, is 
eerst onderzocht of het tunneldek de extra belasting van 

zwaar materieel als vrachtwagens en rupskranen wel aan
kon. Uit berekeningen bleek dat dit geen bezwaar hoefde te 
zijn. Wel was er enig voorbehoud over de hogere belasting 
van de geplande heuveltjes in het park. Door een lichter 
grondmengsel toe te passen, bleef men binnen de eisen. 
Een alternatief was kunstmatige, lichte ophogingsmaterialen 
te gebruiken, maar daarvoor is niet gekozen. De beplating 
heeft nu meer ruimte om te wortelen.

Het speeltoestel annex klimrek op het centrale pleintje. Het is het ge

raamte van een vliegtuig type F86

Aan het oostelijke uiteinde van het park is een groter deel bestraat 

om een goede ondergrond te bieden aan de Cougar helikopter,  

die hier komt te staan

Op de betonnen opstaande randen aan beide uiteinden van het tun

neldek is een figuratief hekwerk geplaatst

Achter het hekwerk boven op de oostelijke tunnelinrit van de ver

diepte N237 begint het landschapspark. Het ligt voor de bomenrij 

aan de linkerkant

afstanden van tien meter. De buizen sluiten aan de kant 
van de belendende bebouwing aan op een infiltratiedrain 
in de langsrichting. Rondom het speelterrein in het hart van 
het park zijn een aantal straatkolken opgenomen, als extra 
voorziening om het oppervlaktewater van de halfverharding 
af te voeren. De bestratingsvlakken op beide kopse uiteinden 
van het park voeren het hemelwater wel op een traditionele 
manier af naar de riolering.

AFWERKING
Ter afronding van het geheel zijn er nog hekwerken geplaatst. 
Aan beide uiteinden heeft het betonnen tunneldek, boven 
de tunnelinritten zoals men dat noemt, opstanden. Daarop 
zijn hekwerken geplaatst met een figuratief, groen gecoat 
patroon, waarin men takken van struiken kan herkennen. 
Een derde hekwerk betreft een zogenaamd groenscherm 
van bouwstaalmatten en houten palen. Dit hekwerk met een 
lengte van 180 meter staat op een gemiddelde afstand van 
twee meter uit de erfgrens van de belendende bebouwing. 
Het moet op termijn dichtgroeien en daarmee de tuinmuren 
van de woonhuizen camoufleren.

Behalve de helikopter en de informatieborden, wordt er ook 
nog een monument ingericht ter nagedachtenis aan de 
Amerikanen. Dit wordt ingepast in de heidevegetatie aan de 
kopse kant van het landschapspark. Voor veel Soesterbergers 
geldt waarschijnlijk: wel uit het zicht maar niet uit het hart. ■
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WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

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

• 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)

Koop nu 2 rollen 
Leadax 600x33 cm bij 

o.a. Altena, Bitasco of 
Braber en ontvang een 

Leadax schaar gratis!*

leadax.com | info@leadax.com

Het nieuwe loodHet nieuwe lood

Leadax takes the lead

*Actie geldig tot 1 januari 2018 en max. 1 schaar per klant.

Makkelijk en snel 

Antidiefstal
Geen restwaarde.

Gecertificeerd Duurzaam
Na 30 jaar recyclebaar

Betaalbaar

Niet giftig
Bevat geen zwaar metaal en is 

dus onschadelijk

Diverse kleuren
Leadax is te verkrijgen in 

alle kleuren

Lange levensduur
Leadax heeft een extreem lange 

levensduur

Langere rol- lengtes
 (tot 12 meter) 

Niet loodzwaar Flexibel
Flexibiliteit blijft altijd behouden

Oók bij lage temperaturen.

/ +1000C-500C

Circulaire grondstof
De basisgrondstof is ongebruikt PVB 

restmateriaal, residu van de productie van 
gelaagd glas (bijvoorbeeld autoruiten)
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‘Nederland Circulair in 2050’. Het programma geeft richting 
aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze 
grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de 
ambitie  Nederland circulair in 2050  te halen. Omdat de 
partijen die zich binnen Probasys Benelux hebben verenigd 
in de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet op  
het gebied van recycling van bitumineuze dakbedekking,  
is besloten dit zichtbaar te maken door zich aan te sluiten  
bij het Grondstoffenakkoord. Met de ondertekening spreken 
de leden de ambitie uit de circulaire keten sterker te  
maken door meer secundaire bitumen te verwerken in 
nieuwe dakbanen en een goede afzet te realiseren naar  
de wegenbouw op basis van kwaliteit en onder econo 
misch verantwoorde voorwaarden. Ter gelegenheid van  
de ondertekening sprak een enthousiaste voorzitter van  
de Transitieagenda, Elphi Nelissen, de deelnemers toe 
 middels een eerder opgenomen boodschap. 

ACTUELE ONDERWERPEN
Een ander actueel onderwerp dat werd besproken was BIM. 
Dit onderwerp kwam voor rekening van Jeffrey Truijens, infor
matie & procescoördinator bij Dura Vermeer. Hij besprak de 
basisprincipes van BIM en gaf aan dat dit in de dakenbran
che steeds meer de dagelijkse praktijk zal worden. 

De situatie rond de Wet Kwaliteitsborging is sinds het debat 
dat op 4 juli in de Eerste Kamer over de wet werd gevoerd 
onduidelijk. Peter Ligthart noemde het ‘opmerkelijk’ dat minis
ter Plasterk al aan het begin van het debat, zonder dat hij  
er iets voor terugkreeg, de invoering van de wet met een 
jaar uitstelde (naar 1 januari 2019). Het is de bedoeling dat 
dit  extra jaar wordt gebruikt om de laatste onduidelijkheden 
glad te strijken, maar volgens Ligthart is de bouw er klaar 
voor om op een goede manier invulling te geven aan de 
wet. Hij signaleert dan ook dat de ontwikkelingen die in de 
afgelopen jaren als gevolg van de aanstaande wetgeving in 

gang zijn gezet, gewoon doorgaan. 
Ligthart sprak daarom de verwachting 
uit dat de wet volgens planning per  
1 januari 2019 van kracht zal worden. 

Udo Waltman van SGS Search besprak de  
situatie rond de asbestproblematiek. Na een algemene inlei
ding over de problematiek ging hij nader in op de relevantie 
van deze problematiek voor de bitumineuze daken.  
Probasys Benelux heeft volgens Waltman adequaat gerea
geerd door op haar website de white paper Bitumen daken 
en asbest te publiceren. Daarmee laat de branche zien dat 
het met het onderwerp bezig is. Uit het white paper blijkt dat 
in de bitumensector de problematiek enkel in voorkomende 
gevallen speelt, omdat in de afgelopen 50 jaar geen asbest 
is verwerkt in bitumineuze dakbedekkingen. Bij daken van 

vóór 1985 bestaat de kans asbest aan te treffen uitsluitend bij 
detailleringen. De dakbedekking zelf is niet asbestverdacht. 
Bij daken van vóór 1960 kan incidenteel gebitumineerd 
 asbestvilt worden aangetroffen. Daarom wordt geadviseerd 
om bij een voorgenomen sloop de historie van het dak en 
het materiaal van de dakbedekking te (laten) onderzoeken.

Tenslotte sprak Carlo van de Weijer (TU Eindhoven/TomTom) 
over de ontwikkelingen in de mobiliteit. Tal van gerelateerde 
onderwerpen passeerden de revue. Hoe bijvoorbeeld een 
chaotische verkeerssituatie, zoals men die bijvoorbeeld aan
treft in hartje Amsterdam, te implementeren in zelfrijdende 
auto’s? Met andere woorden: hoe organiseer je de flexibele 
interpretatie van (verkeers)regels? Hij legde daarbij de link 
met de betekenis van die ontwikkelingen voor de daken
branche. De automatisering zal zich wel verder voortzetten, 
maar vakmanschap is niet te automatiseren. ■

Zo’n 70 belangstellenden hadden weer de weg gevonden 
naar De Mariënhof om te worden bijgepraat over de laatste 
ontwikkelingen – en meer nog: de toekomstige ontwikkelingen. 
Op de agenda stond voornamelijk regelgeving die er onmis
kenbaar aankomt, maar die nog van kracht moet worden.  
Zo besprak Peter Ligthart (directeur Probasys Benelux) de 
stand van zaken van de Wet Kwaliteitsborging voor het bou
wen en beschouwde Udo Waltman van SGS Search het aan
staande Asbestdakenverbod. Ook de overige spreekbeurten 
waren op de toekomst gericht: Hans Korbee (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland) ging nader in op de circulaire 
economie en Carlo van de Weijer (TU Eindhoven/TomTom) 
besprak de (toekomstige) ontwikkelingen in de mobiliteit, 
gerelateerd aan die in de dakenbranche. 
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Leden Probasys Benelux ondertekenen 
Grondstoffenakkoord

PROBASYS BENELUX MANAGEMENT SYMPOSIUM 2017

Udo Waltman (SGS Search) spreekt een volle zaal toe over de asbest

problematiekVlnr: Dirk Theuns (IKO), Roland Sleutjes (Wédéflex), Leo Hoekstra (Soprema), 

Cor den Hartog (Icopal) en John Poppelaars (Derbigum Nederland) na 

ondertekening van het Grondstoffenakkoord

Dick van der Bom, voorzitter Probasys Benelux, tijdens de opening van 

het management symposium

Op 14 november 2017 organiseerde Probasys Benelux  

in De Mariënhof in Amersfoort de tweede editie van  

het Probasys Benelux Management Symposium 2017. 

 Diverse actuele onderwerpen werden besproken.  

De leden van de vereniging tekenden tijdens de bijeen

komst het Grondstoffenakkoord.
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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
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EASYPARK 9090
Uw dak als ideale parkeeroplossing

Uniek EasyPark 9090 systeem met zelffi xerende tegels op dragers 

met conische nokken. Scheiding van waterdichte en berijdbare laag 

verkleint kans op lekkage, vermindert onderhoud en garandeert 

een langere levensduur.

Vragen of vrijblijvend advies? 

Neem contact op met INTERCODAM infra en bel 036 535 92 50 of

mail naar info@intercodaminfra.com  |  www.intercodaminfra.com
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Met het nieuwe jaar voor de deur, zet Stichting Roof Update 

een paar thema’s op een rij om het nieuwe jaar positief te 

starten. Het lijstje is gemaakt met medewerking van de leden  

van de stichting en de Green Deal Groene Daken. Een uitgebreide  

interactieve versie zal eind van het jaar op internet worden gepubliceerd.

benutten van platte daken in Rotterdam op het gebied van 
wonen, werken en recreatie, regenopvang, vergroening en 
energie. Ook geeft het boek een doorkijkje naar toekomstige 
stadsontwikkelingen. Zie ook elders in dit nummer.

Steden vormen een steeds belangrijkere entiteit om verande
ringen in het daklandschap tot stand te brengen. Henk Vlijm 
van Optigroen adviseert te kijken naar de mogelijkheden 
die steden als Dortmund, Denver, Berlijn en Antwerpen voor 
daken openen. 

4 OPLEIDING EN ONDERZOEK
De Roofers Campus, die de Stichting Roof Update voor ogen  
heeft, komt komend jaar weer een stap dichterbij. Het vak
manschap van de dakdekker van de 21e eeuw is breder 
dan alleen een dakbanenbrander. Door de verbreding van 
de functionaliteit op het platte dak zullen jongeren moeten 
worden opgeleid tot hovenierinstallateurdakdekker en 
waterbeheerder. Een boeiend gevarieerd nieuw vakgebied 
in de bouw. 

Aan het andere eind van het 
spectrum zien we bijvoor
beeld onderzoek op het 
gebied van substraten en 
hun eigenschappen tot in 
de laatste minuten van een 
regenduurproef in kaart 
gebracht tijdens  intensieve 
laboratoriumproeven. 
 Gegevens die BvB substrates 

in volgende edities van dit vakblad zal delen. We verwach
ten in 2018 weer veel eigenschappen van dakproducten  
in hun dakopbouw tot in de finesse te kunnen kwantificeren 
en voorschrijven.

5 REGELGEVING
Hoewel we geneigd zijn te zeggen dat regelgeving ons 
belemmert in ons handelen, worden er juist ook belemmerin
gen ervaren door onvoldoende regelgeving. Door regelge
ving wordt in veel gevallen ook het aantal mogelijkheden 
vergroot. Stef Jansen, innovatieve dakexpert, verwacht op het 
vlak van bestuurlijke vernieuwing zelfs veel goeds in Euro
pees verband.

6 INNOVATIE
Internationaal is de belangrijkste ontwikkeling volgens Jansen 
de opkomst van geveltuinen. “Er komen meer daktuinen om
dat er ook meer geveltuinen komen. Belangrijk daarbij is dat 
de nieuwe generaties dak en geveltuinen die in de eerste 
plaats biodivers zijn, altijd multifunctioneel en buitengewoon 
bruikbaar voor uiteenlopende doelgroepen zijn.”

“Internationaal komen sedumdaken steeds meer op het 
tweede plan. Stap voor stap wordt afscheid genomen van 
extensieve daktuinen. Daarnaast is het zo dat begroeide 
daken internationaal steeds meer weggeconcurreerd wor
den door PVdaken. Positief uitgelegd: er komen snel nieuwe, 
slimme arrangementencombinaties tussen daktuinen en 

 PVinstallaties. Bovendien gaat duide
lijk worden dat vergroende gebou
wen een grotere bijdrage leveren 
aan energiehuishouding dan tradi
tioneel geïsoleerde gebouwen.”
“We zetten in 2018 een kleine stap 
van grote betekenis, vervolgt Jansen. 
“We maken in de bouw voorzichtig de 
omslag van het redeneren in isolatiesys
temen naar regulatiesystemen. Dat maakt 
natuurinclusief bouwen populair in 2018.  
Dat geeft allemaal hoop…”

7 UITVOERING
Grote en kleine projecten hebben ons ook het afgelopen 
jaar geïnspireerd. Dit vakblad toont ons de uitvoeringaspec
ten en het vernuft van onze branche. We zijn met  diverse 
groepen rondgeleid langs de daktuinen van Circl in 
 Amsterdam. Minstens twee dagen per week zijn hier rond
leidingen waarbij diverse doelgroepen niet alleen het circu
lair materiaalgebruik bewonderen, maar ook zien hoe groen 
en circulair een multifunctioneel het dak kan zijn. We zagen 
een nieuwe generatie polderdak en Aart Veerman van  
Van der Tol is trots op twee daktuinen in Diemen naar 
 ontwerp van Karrres en Brands (1500 m2 intensief per stuk). 
“Ook zijn we net begonnen met een heel groot werk in 
 Amsterdam aan de Danzigerkade, de combinatie van  
7000 m2 dak en 8000 m2 “maaiveld” naar ontwerp van  
Buro Sant en Co. De uitvoering loopt tot half 2018.” ■

8 BEWONDER

Foto dak 

Louvre Dubai

Stichting Roof Update

1 MOTIVATIE
Hoewel we steeds meer doordrongen zijn van de noodzaak 
tot het beter omgaan met ons milieu en onze grondstoffen, 
drukte de waarschuwing die wetenschappers onlangs in 
het blad BioScience uitspraken ons nogmaals op de feiten: 

‘Stop met het vernietigen van 
de aarde!’ Het blad publiceerde 
een paper waarin een aantal 
alarmerende trends op het 
 gebied van milieu en klimaat 
aan bod komen. Een alarmkreet 
die wordt onderschreven door 
meer dan 15.000 onderzoekers 
uit 184 landen.

“Sommige mensen zullen ge
neigd zijn om het bewijs weg 
te wuiven en te denken dat we 
alarmisten zijn,” stelt onderzoe
ker William Ripple, één van de 
auteurs. “Wetenschappers ana
lyseren data en kijken naar de 
consequenties op lange termijn. 
En de onderzoekers die deze 

waarschuwing ondertekend hebben, luiden niet onnodig de 
noodklok. Ze erkennen de duidelijke signalen die erop wijzen 
dat we op een onhoudbare weg zitten.”

In de paper is onder meer te lezen dat de hoeveelheid  
zoet water per capita in 25 jaar tijd met 26% is afgenomen. 
Tegelijkertijd is het aantal zuurstofarme gebieden in de 
 oceaan in 25 jaar tijd met 75% toegenomen. En de mense
lijke bevolking is 35% groter geworden, terwijl het aantal 
zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels en vissen in diezelfde 
periode collectief met 29% is afgenomen. Bovendien is de 
uitstoot van CO2 in 25 jaar enorm toegenomen en is ook de 
wereldwijde temperatuur in die periode gestegen.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo wordt er steeds meer 
groene energie opgewekt en gebruikt. En is de aantasting 
van de ozonlaag een halt toegeroepen. Ook is het ge
boortecijfer in sommige gebieden enorm gedaald. Net als 
de  ontbossing. Maar we zijn er nog niet, zo blijft de waar
schuwing. “We moeten in ons dagelijks leven, maar ook op 
overheidsniveau, erkennen dat de aarde met al het leven 
dat erop te vinden is ons thuis is,” zo schrijven de onderzoe
kers. Oplossingen op daken in steden haken aan bij tal van 
oplossingen van problemen in de stad.

2 ORGANISEREN
Met onze polderkracht zijn we in staat denkkracht te 
 organi se ren, om onderwerpen tot in de fijnste haarvaten  
van de samenleving te bespreken. De Stichting Uitvoering 
Green Deal Groene Daken bracht onlangs in kaart welke 
partijen en bestaande overlegvormen aanknopingspunten 
bieden. De flipover was te klein voor alle organisaties met  
wie we relaties hebben of kunnen aangaan om groene 
 daken te realiseren. Eind november ondertekenen partijen 
‘De Groene Stad Charta’, weer een initiatief dat mogelijk
heden opent om bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten 
nader tot elkaar te brengen. De Groene Stad Charta is een 
nieuw initiatief van de stichting. Ondertekenaars presenteren 
zich als maatschappelijk verantwoord opererende organisa
ties. De Charta heeft een sterk communicatieve waarde,  
 binnen en buiten de organisatie. De Groene Stad stimuleert 
en ondersteunt het tot stand komen van regionale netwerken. 
In die netwerken worden door bedrijven, instellingen en over
heden samen ideeën en initiatieven ontwikkeld die leiden 
tot een groenere woon en werkomgeving. Als uw bedrijf of 
organisatie nog niet binnen een organisatie opereert, is dat 
een gemiste kans in 2018.

3 STEDEN
Het Rotterdamse Dakenboek van Esther Wienese, naar een 
idee van de Rotterdamse gemeenteambtenaar en enthousi
asmeur Marcel Jongmans, laat zien wat er al wordt gedaan 
met platte daken in Rotterdam en wat de ambities in de stad 
zijn. In het boek komen visionairs aan het woord over het 
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Het Bouwbesluit biedt zoals bekend de ruimte om met 
gelijkwaardige oplossingen te komen, op voorwaarde dat 
het alternatief minimaal voldoet aan de in het Bouwbesluit 
vastgelegde (veiligheids)voorschriften. De aanpassingen 
in de prestatieeisen in het Bouwbesluit hebben tot doel te 
voorkomen dat een eenmaal ontstane brand zich verder kan 
uitbreiden. Eén van de aanpassingen betreft de toepassing 
van materialen met ander brandgedrag. 

Volgens DLV Advies kan het nooit de bedoeling zijn geweest 
om houten spanten te verbieden, uit geen enkel  onderzoek 
blijkt immers dat deze bijdragen aan de verspreiding van  
brand. Een eerder onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht 
van Van Hall Larenstein, gaat met name in op de risico’s van 
de toepassing van kunststof isolatiematerialen (Looije & Smit, 
2010). Een vervolgonderzoek door Wageningen UR (2012) 
concentreert zich eveneens op de toepassing van het isola
tiemateriaal. In beide rapporten wordt niet gesproken over 
het materiaal van de spanten. 

BRANDGEDRAG VAN HOUT
De kapvorm van stallen is vrijwel altijd een zadeldak.  
De span ten staan dan haaks op de nokrichting. Tussen de 
spanten lopen de gordingen doorgaans evenwijdig aan  
de nok van spant naar spant. De houten gordingen en 
 spanten hebben de volgende kenmerken:

•  Houtsoort: grenen (naaldhout);
•  Sterkteklasse: C18;
•  Volumieke massa: ca. 450/kg/m³;
•  Inbrandsnelheid: 0,8 mm/min (NEN 6073).

Hout is een natuurlijk product dat is opgebouwd uit brand
bare stoffen. Op het eerste gezicht lijken de brandeigen
schappen van houten bouwmaterialen ongunstiger dan 
die van bijvoorbeeld staal. De rapportage wil aantonen dat 
schijn kan bedriegen. De elementen koolstof en waterstof 

EFFECT VAN EEN ONTSTANE BRAND
De rapportage gaat vervolgens nader in op de brandscena
rio’s bij de meest voorkomende brandoorzaken: kortsluiting, 
brandgevaarlijke werkzaamheden of oververhitting/zelfont
branding machines. In alle gevallen geldt dat het hout 
alleen ontbrandt wanneer het lang genoeg wordt blootge
steld aan brand. Smeulen (na vonken) is in hout niet aan de 
orde. In situaties waar het hout daadwerkelijk in brand komt 
te staan, heeft het brandbaar zijn van houten gordingen  
of spanten nauwelijks invloed op het verloop van de brand. 
In deze situaties kan integendeel gesteld worden dat de 
houten draagconstructie minder snel bezwijkt dan die van 
staal: de kans dat de constructie intact blijft en vee kan 
 worden gered is daardoor groter.

Wel signaleert men dat hout een bijdrage kan leveren aan 
brandvoortplanting, door de open structuur van stallen waar
door de toestroom van zuurstof onbelemmerd is. De natuurlij
ke trek in de stal zorgt echter ook voor de afvoer van warmte, 
wat bij een nog niet ontwikkelde brand gunstig kan zijn. 

DLV Advies concludeert dat de toepassing van houten 
 gordingen en spanten geen negatief effect heeft op de 
brandveiligheid van stallen. Wel benadrukt men dat het on
derzoek is uitgevoerd voor nieuw te bouwen ligboxenstallen 
voor melkrundvee. Het onderzoek is niet één op één  
te gebruiken voor andere staltypen c.q. stallen voor andere 
diersoorten. Voor de beoordeling van deze toepassingen  
zou nader onderzoek nodig zijn. ■

vormen belangrijke bestanddelen van hout en juist deze ma
terialen kunnen stabiele verbindingen aangaan met zuurstof 
(CO2 en H2O). Bij deze reactie komt meer energie vrij dan 
voor verbranding nodig is. Ontbranding van hout is alleen 
mogelijk als er door toevoer van warmte voldoende brand
bare gassen als koolmonoxide (CO) en methaan (CH4) 
vrijkomen en er ontsteking plaatsvindt. De brand ontwikkelt 
zich vervolgens alleen als de toegevoegde warmte plus de 
geproduceerde warmte voldoende zijn om de brand te on
derhouden. Er ontstaat geen brand als niet aan deze voor
waarden wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan de moeite 
die het kost om een vuurkorf of kampvuur aan te steken.

Tijdens het branden vormt zich aan de oppervlak een kool
laag. Deze vertraagt de opwarming van het hout van het 
spant of de gording. De temperatuur in het hout is niet gelijk: 
de randen zijn heter dan de kern. Gemakshalve wordt de 
temperatuur van het hout constant op 100 ºC gesteld.  
De verbranding van hout verloopt als volgt: Na een tempera
tuursstijging tot 100105 ºC treedt een tijdelijke stilstand in de 
temperatuursstijging op door het verdampen van gebonden 
vocht. Vervolgens treedt een verdere temperatuursstijging op; 
bij 200 ºC kleurt het materiaal donker en treden chemische 
omzettingen op. Tussen 250300 ºC ontleden de buitenste la
gen in houtskool en treden brandbare gassen uit, deze gaan 
tussen 300450 ºC over tot zelfontbranding.

De houtskoollaag heeft een beschermende werking,   
doordat de temperatuur waarbij houtskool tot zelfontbran
ding overgaat veel hoger is dan de 100 ºC van het hout zelf. 
De koollaag geleidt warmte namelijk 4x minder snel dan 
hout. De vorming van de koollaag zorgt wel voor een reduc
tie van de houtdoorsnede. Als vuistregel voor de inbrand
diepte wordt doorgaans 1 mm/min gehanteerd.

Het grote aantal stalbranden waarbij dieren omkomen 
heeft in de afgelopen jaren geleid tot Kamervragen over de 
brandveiligheid van stallen. Op 1 april 2014 is een wijziging 
van het Bouwbesluit van kracht geworden, waarin verscherp
te eisen voor de bouw van stallen zijn geformuleerd. Deze 
wijziging houdt o.a. in:

•  Het beschermen van dieren is sindsdien een expliciet doel 
van het Bouwbesluit;

•  De ‘lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van 
dieren is een aparte (sub)gebruiksfunctie in het Bouwbesluit;

•  Voor deze gebruiksfunctie wordt een aantal specifieke 
eisen gesteld, waaronder de eis dat één zijde van een 
 constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht vol
doet aan brandklasse B en rookklasse s2, zoals bepaald  
in NENEN 135011.

Naar aanleiding hiervan heeft De Groot Vroomshoop 
 Gelijmde Houtconstructies bv een theoretisch onderzoek laten 
uitvoeren naar de onbehandelde houten spanten en gordin
gen die het bedrijf levert voor toepassing in staldaken. In de 
stallenbouw worden houten gordingen veelvuldig toegepast, 
o.a. omdat dit een prijstechnische keuze is en omdat hout niet 
wordt aangetast door ammoniak. Het rapport is opgesteld 
door Anne van Rossum van DLV Advies, een adviesbureau 
voor ondernemers, bedrijven en instanties die actief zijn in de 
agrarische sector. Geconcludeerd werd dat de toepassing 
van houten spanten en gordingen geen negatief effect heeft 
op de brandveiligheid van stallen. In dit artikel wordt nader 
ingegaan op de vraag hoe tot deze conclusie is gekomen.

EERDER ONDERZOEK
In het onderzoek wordt allereerst een analyse gemaakt van 
de prestatieeisen van het Bouwbesluit. Vervolgens is gekeken 
naar brandscenario’s bij de meest voorkomende brandoor
zaken en welke invloed de toepassing van houten spanten 
en gordingen hierop heeft. 

Na een wijziging in het Bouwbesluit die moet zorgen voor verbetering 

van de brandveiligheid van stallen, heeft De Groot Vroomshoop bv een 

theoretisch onderzoek laten uitvoeren naar de toepassing van houten 

spanten en gordingen in deze stallen.

‘ Houten spanten en gordingen 
dragen niet bij aan ontwikkeling brand’

BRANDVEILIGHEID VAN STALDAKEN
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Innovatie in glas:
zonne-energie en daglicht tegelijk

"In het glazen dak zijn zonnepanelen in het glas toegepast. Deze 
innovatie heeft een dikte van 5 cm en is opgebouwd uit verschillen-
de lagen. Hier is het zonnesysteem in verwerkt zodat de element-
en tegelijk dienen als zonwering en als zonnepaneel. Het is een 
volledig geïntegreerd systeem, de aansluitingen zijn onzichtbaar 
in het geheel verwerkt. Wat betreft opbrengst zijn deze elementen 
onvergelijkbaar met reguliere zonnepanelen. Belangrijk is dat met 
dit systeem gedeelten van het gebouw die daar voorheen onges-
chikt voor waren nu kunnen worden benut voor de opwekking van 
zonne-energie. Dan denk ik niet alleen aan daktoepassingen, maar 
ook aan glazen gevels.

Bij de toepassing van dergelijke systemen is het van essentieel 
belang dat er al vanaf de ontwerpfase rekening mee wordt ge-
houden. We zien te vaak dat bijvoorbeeld zonne-energie er op 
het laatste moment bij komt, of, erger nog, op het laatste moment 
wordt wegbezuinigd. Het gaat om het geheel: met een doordacht 
ontwerp kunnen de diverse systemen optimaal op elkaar worden 
afgestemd, zodat een maximaal resultaat kan worden behaald.

Dat is uit het oogpunt van het milieu interessant, maar ook in 
financieel opzicht. Natuurlijk: de bouwsom is hoger dan als we voor 
een standaard pand hadden gekozen. Maar wij hebben nu geen 
gasaansluiting en zijn dan ook onafhankelijk van alle bewegingen 
op dit gebied: prijsstijgingen, belastingen, etc. Bovendien hebben 
wij door de toepassing van deze maatregelen een veel gunstiger 
hypotheek kunnen afsluiten. Op de langere termijn betekent deze 
wijze van bouwen een aanzienlijke besparing."

Eviax is half november 2016 in haar nieuwe pand getrokken. 
Momenteel heeft het pand meer energie opgewekt dan dat ver-
bruikt is. Hiermee heeft Eviax zijn doelstelling volledig bereikt. De 
volgende doelstellingen voor Eviax zijn, binnen één jaar met 5% 
meer energie opwekken en tegelijkertijd minder energie verbruiken 
binnen het gebouw. Bent u geïnteresseerd hoeveel energie we 
hebben geproduceert in 2017? Neem dan contact met ons op.

advertorial

Leverancier van zonne-energiesystemen Eviax is recent verhuisd naar een nieuw 

gebouwd pand op het bedrijventerrein Richelleweg te Soesterberg. Het bedrijf nam de 

regie van de nieuwbouw in eigen hand om de duurzaamheidseisen van de gemeente 

ruimschoots te overschrijden. Een gesprek met directeur Mike Lubbersen.

Eviax BV 
Centurionbaan 210
3769 AV Soesterberg

Telefoon: 033 - 422 15 94
E-mail: info@eviax.nl
Twitter: @EviaxSolar

Eviax
“to merge energy”

Windtunnel getest

Lage dakbelasting Geen doorboring dakbedekking 5 kWp per uur te monteren

TüV gecertificeerd Nen 7250 goedgekeurd

Experts in zonne-energie projecten

, het montagesysteem voor platte daken

Centurionbaan 210, Soesterberg  |  Tel: 033 422 15 94  |  www.eviax.nl   |   info@eviax.nl

U bent van harte welkom om de nieuwe locatie te komen bezoeken.

BERYL: zonnepaneel in glas
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Roofl ogix - Onderdeel van Intercodam Infra
De Huchtstraat 43, Almere

(036) 535 92 50
www.intercodaminfra.com

Voor de aansluiting met de lokale Bouwregelgeving, een 
aspect dat ook Europees is geregeld, gelden voor  Nederland 
de eisen zoals die zijn vastgelegd in het  Bouwbesluit.  
Elk nieuwbouwproject dient getoetst te  worden aan het 
Bouwbesluit. Voor renovatiewerken kunnen,  afhankelijk van 
de grootte van het werk of het type renovatie, andere  
(lees: lagere) eisen van toepassing zijn.

Privaatrechtelijk kan een producent, distributeur, leverancier 
of verwerker de toetsing aantonen door te werken met een 
KOMOattest op basis van een Nationale Beoordelingsricht
lijn, voor flexibele dakbedekking is dat de Nationale BRL 1511. 

BRL 1511 kent naast een Algemeen deel (1) ook de speci
fieke delen:
2  Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. 

(gemodificeerd) bitumen
3  Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. 

gewapende kunststof/bitumen compounds
4  Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen.

Het pakket aan informatie en regelgeving rond een hybride 
dakbedekkingssysteem ligt daarmee dus vast, maar omdat 
eigenschappen elkaar onderling kunnen beïnvloeden,  
dan wel invloed kunnen hebben op het resultaat, geldt naast 
het dakbedekkingssysteem ook de applicatie en verwerking 
ervan, alsmede de aansluiting op detailleringen, als bepa
lend voor een zo optimaal mogelijk eindresultaat.

Wat betreft de prestatie van het dakbedekkingssysteem in 
een complete dakopbouw is uiteraard ook de thermische 
isolatie op de ondergrond en de dragende onderconstructie 
van belang. Ook moet de dakopbouw bouwfysisch afge
stemd zijn op de projectsituatie en de te bereiken Rcwaarde.
Meer en meer wordt ook benadrukt, dikwijls pas tijdens de 
bouwfase, dat ‘achteraf nog mogelijk aanvullende instal
laties’ op het dak geplaatst moeten kunnen worden,  
zonder risico op calamiteiten in de waterdichting ervan. 

weerstand tegen worteldoorgroei 
(AntiRoot) kennen.  
De banen kunnen verwerkt worden 
met hetelucht lasapparaten (door 
het grote lasvenster is er geen voorkeur 
voor type en merk lasapparaat) en voor 
detailaansluitingen is er een zelfklevende uitvoering 
(ZK) beschikbaar. Bij windtesten waar de bevestiger in de 
lasnaad is opgenomen, blijkt dat deze zo sterk is dat een 
4,8 mm bevestiger uit het 0,75 mm staaldak wordt getrokken 
zonder dat de lasnaad bezwijkt. 

De 3 mm uitvoering gedraagt zich ook bij lagere tempera
turen nog als een flexibele dakbaan, waarbij deze door 
het hogere bitumengehalte nog steeds met een brander 
aangebracht kan worden. In combinatie met een harde 
ondergrond of klasse C/D isolatiemateriaal zijn deze 
hybride dakbedekkingssystemen goed beloopbaar met 
een looppadafwerking en door de afwerking met glasvlies 
aan de bovenzijde behoeft een eenmaal aangebracht 
dakbedekkingssysteem slechts het minimale aan onder
houd. De randvoorwaarden voor toepassing van hybride 
dakbedekkingssystemen zijn vastgelegd in het KOMOattest 
en geven samen met specifieke in het KOMOattest opge
nomen verwerkingsrichtlijnen de mogelijkheid van een 
aanvullende verzekerde projectgarantie.

Producent IIGO SrL heeft het hernieuwde BIIG® concept ook 
in diverse Europese landen (waaronder UK en  Scandinavie) 
laten attesteren. De BBA (UK) komt op basis van eigen on
derzoek tot de conclusie dat dit type eenlaagse dakbedek
kingssystemen een levensduurverwachting van > 25 jaar in 
zich heeft.

HYBRIDE DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN EN HET MILIEU
Aandachtspunten voor een hoge score op gebied van 
milieu (BREEAM, Dubokeur, NIBE, Milieuverklaring) is  
een gecertificeerde productie conform ISO 9001 (kwaliteit), 
ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (veiligheid en gezond
heid). Daarnaast is ook de mate waarin bij het samenstellen 
van de dakbaan gebruik wordt gemaakt van geregene
reerde grondstoffen, en in hoeverre het hybride dakbedek
kingssysteem recyclebaar is, van belang. Voor een minimale 
oppervlakteerosie die zal bijdragen aan een lagere milieu
belasting, is de afwerking van het dakbedekkingssysteem 
eveneens een punt van aandacht. Hybride dakbedekkings
systemen worden in duurzame projecten veelal voorzien als 
geballast dakbedekkingssysteem (Lcode) of mechanisch 
bevestigd dakbedekkingssysteem (Ncode) waarbij de regel
geving met NTA 8292 inmiddels ook toelaat Lcode hybride 
dakbedekkingssystemen te ontwerpen voor groendaken. ■

HYBRIDE DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN IN DE PRAKTIJK
Uitgangspunt is de primaire functie van waterdichting:  
het dak moet zo lang mogelijk waterdicht blijven. Bij toetsing 
van hybride dakbedekkingssystemen kan hierbij o.a. gelet 
worden op:
•  aanhechting aan vreemde materialen (pelsterkte beton/

staal/ aluminium/lood etc);
•  onderlinge hechting van de dakbanen (hete lucht/ 

 vlamlassen);
•  interactie van de dakbanen met eventuele bevestigings

systemen (wind) of ballastlagen (pons, wortel);
•  de beloopbaarheid in combinatie met de thermische 

isolatie ondergrond (klasse B/C/D);
•  de belastbaarheid (statisch/dynamisch) in combinatie 

met de ondergrond;
•  de stabiliteit (krimp, sterkte) van het dakbedekkingssys

teem; 
•  de afwerking van het dakbedekkingssysteem (slip, UV, 

erosie, zoninwerking, hagel);
•  de vliegvuurbestendigheid in combinatie met de onder

grond (Broof T1);
•  de compleetheid van het productassortiment, met mogelijk

heden voor zo’n groot mogelijk bereik aan toepassingen 
en rekening houdend met arbeidsomstandigheden  
(o.a. tilnorm) en eenvoud van aanbrengen (zo weinig 
mogelijk productvreemde materialen zoals lijmen, kit, pasta, 
tape etc.).

Concreet laat zich dat vertalen in een dakbedekkings
systeem dat:
•  opgebouwd is uit één laag;
•  samengesteld is met inlage(n) die zowel de stabiliteit als 

de sterkte eigenschappen waarborgen;
•  samengesteld is uit een combinatie van bitumen, thermo

plastische en elastomere polymeren en  rubbers die een 
verbeterde weerstand tegen veroudering en een verbe ter de 
aanhechting en onderlinge hechting waarborgen;

•  een afwerking heeft die invloed van inwerkende wisselende 
weersomstandigheden minimaliseert;

•  in de applicatie brandveilig kan worden gemodificeerd, 
een verhoogde weerstand tegen worteldoorgroei kan 
geven, of toegepast kan worden in combinatie met hete 
kleef en afwerklagen (zoals gietasfalt).

Eind 2015 heeft WECAL Isolatietechniek bv in samenwerking 
met producent IIGO SrL haar bestaande concept voor het 
zonder open vuur (No Flame, NEN 60502009) aanbrengen 
van de BIIG® dakbedekking op het gehele dakoppervlak 
opnieuw onder de loep genomen en nu is dit inmiddels zo
ver geoptimaliseerd dat het systeem gezien kan worden als 
een hybride dakbedekkingssysteem. In het geval van deze 
dakbedekkingssystemen worden naast standaard  (Regular) 
dakbanen ook dakbanen voorzien die een zwaardere  
(High Performance) drager hebben en/of een verhoogde 

Erik de Waard, DWAT

ONTWERPRICHTLIJNEN
Voor het (verplicht) dragen van de Europese CEmarkering 
zijn in Europa geharmoniseerde productnormen voorgesteld 
met voor flexibele dakbanen voor waterdichting de onder
verdeling naar EN 13707 ‘Gewapende bitumen dakbanen 
voor waterdichtingen van daken’ en EN 13956 ‘Kunststof  
en rubber banen voor waterafdichting van daken’.  
Deze normen bevatten de eigenschappen en beproe
vingsmethoden die gedeclareerd moeten worden op het 
CElabel, dan wel gedeclareerd kunnen worden op de met 
de zendingen mee te zenden CE Datasheet. De beproevings
methoden zijn overigens ook Europees geharmoniseerd.  
Wel is het zo dat voor bepaalde eigenschappen de beproe
vingsmethode aangepast is voor de verschillende product
groepen, zodat helaas niet alle eigenschappen onderling 
op productniveau vergelijkbaar zijn. Een eigenaardige eigen
schap hierbij is ‘Reaction to Fire’ oftewel de vliegvuurbesten
digheid, beter bekend inmiddels onder de noemer BRoof T1, 
die dus op productniveau gedeclareerd kan worden maar  
in een systeem naar keuze op verschillende ondergronden 
kan worden beproefd.

HYBRIDE DAKBANEN

Aandachtspunten bij het ontwerpen van hybride dakbedekkingsystemen

Toonaangevende producenten houden zich al jaren 

bezig met de (door)ontwikkeling van de zogenaamde 

hybride dakbanen: dakbanen die zich eenvoudig 

 laten verwerken als bitumineuze dakbedekking en de duur

zaamheidseigenschappen hebben van kunststof dakbanen  

en rubber membranen. In dit artikel worden de diverse aandachts 

punten bij het ontwerpen van hybride dakbedekkingsystemen toegelicht.
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ROYAL BITUMINEUZE DAKBANEN
WWW.ROYALROOFINGMATERIALS.COM

DESIGNSTARKE OBERLICHTER
essertop® und essersky®: Qualität setzt Maßstäbe

www.essertec.de

ESSERTEC GmbH · Berghäuschensweg 77 · 41464 Neuss
Telefon 0049 2131 183-0 · Telefax 0049 2131 183-300
export@essertec.de

Lichtkuppel 
essertop®NEU

Flachdachfenster 
essersky®NEU

DESIGNSTARKE OBERLICHTER
essertop® und essersky®: Qualität setzt Maßstäbe

www.essertec.de

ESSERTEC GmbH · Berghäuschensweg 77 · 41464 Neuss
Telefon 0049 2131 183-0 · Telefax 0049 2131 183-300
export@essertec.de

Lichtkuppel 
essertop®NEU

Flachdachfenster 
essersky®NEU
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Leister Technologies Benelux B.V.
Duwboot 38 - 3991 CE Houten

Tel 030 - 2199888 - Fax 030 - 2199889
info@leister.nl
www.leister.nl

www.leister.nl

Vraag er naar bij uw dealer

Leister ELECTRON ST Promo SET

Alles voor de professional:

• Leister ELECTRON ST
• Robuuste Leister koffer
• Leister mondstuk 75 mm
• Leister aandrukrol 80 mm
• Leister toestelsteun

We know how.

U bespaart 23%!

€ 520,00
Als set nu voor:

€ 399,00

• Voor bitumineuze dakbanen
• 3400 Watt. Slechts 1,1 kg
• Tweecomponenten handgreep
• Snel schoon te maken luchtfilters
• Automatische koolborstelstop
• Bescherming van het element

ELECTRON ST

Prijzen geldig tot 31-12-2015

Swiss
made

Promo kit Electron ST_A5.indd   1 02.10.14   11:41

Brandveilig 
werken!

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Werkschoenen op maat

schoenen bij een leverancier, waarbij de prijs een doorslag
gevende factor had. Daar zijn we helemaal van afgestapt 
en we hebben nu een meedenkende leverancier in de arm 
genomen, waar de werknemer kan binnenlopen voor advies, 
zodat werkschoenen op maat geleverd worden. Standpro
blemen, een hoge wreef, afwijkende lengte of breedte van 
de voet zijn uitdagingen waar de leverancier mee aan de 
slag gaat op jacht naar de juiste (aangepaste) werkschoen. 
Onze monteur Joris heeft regelmatig rugklachten en had  
al schoenen met aangepaste zooltjes. Toch heeft Joris  
nog een bezoek gebracht aan de podotherapeut. Met de  
uitslag van de podotherapeut is de leverancier de uitda 
ging aangegaan met als resultaat werkschoenen op maat.  
De zooltjes passen perfect in de nieuwe werkschoenen.  
Joris is uitermate tevreden: zijn klachten zijn afgenomen en, 
belangrijk, in de toekomst blijft Joris zeker samenwerken met 
de eerder genoemde specialisten om te blijven lopen op  
de juiste werkschoenen. 

Werkschoenen op maat is één van de vele stapjes. En be 
denk: vele stapjes zijn een grote stap op weg naar een 
mooie duurzame vitale toekomst. ■

Peter van Houtum, directeur 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: hogere medewerkerstevredenheid, minder uitval en 
minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter werken en 
hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het 
 Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag gegaan. 
Eén van de onderwerpen is de aandacht voor werkschoenen 
op maat.

De laatste jaren haalt gemiddeld 6 tot 8% van de wandelaars 
aan de vierdaagse in Nijmegen de finish niet. Het grootste 
probleem voor al deze uitvallers is voetklachten. Uit onder
zoek is gebleken dat de helft van de wandelaars op termijn 
pijn krijgt onder de voorvoet tijdens het lopen. Bedenk dan 
ook nog dat we in een normale situatie 10.000 stappen per 
dag maken, wat betekent dat we gemiddeld in ons leven 
vier keer de wereld rondlopen. We mogen dan ook wel zeg
gen dat onze voeten aan topsport doen!

Onze voeten dragen ons lichaam de hele dag. Als we dan 
ook nog rondlopen op niet passende schoenen, dan is  
dat vragen om problemen, en niet alleen aan de voeten.  
Op den duur zullen ook andere plekken van het lichaam 
(rug, nek, knie, enkel) klachten geven. En denk niet dat 
schoenen die nu goed passen, altijd goed zullen blijven pas
sen. Ziektes of ouder worden hebben immers invloed op de 
stand van de voeten.
Tot niet zo lang geleden kochten we als bedrijf ‘bulk’werk

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Vitale, fitte, gezonde 

en gemotiveerde men

sen in en om het  bedrijf  en balans in 

het leven: dat zijn de uitgangspunten 

van het vitaliteitsmanagementpro

gramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.
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EIGENSCHAPPEN & 
VOORDELEN

 Zeer geschikt als drukverdeelplaat
 op EPS en MW isolatie

 Zeer geschikt in verlijmde daksystemen
 Zeer drukvast, perfecte oplossing bij

 kritische ondergronden
 Zeer geschikt i.c.m. andere types isolatie
 Eenvoudige en snelle plaatsing

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

Erkend Firestone ISOGARDTM HD verdeler Mawipex bv
NL-4411 PB Rilland   

T  0113 55 77 77  
F  0113 55 77 78

info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

Firestone
ISOGARD™ HD 
Cover Board

Mineraal gecoate
glasvlies cachering

Polyisocyanuraatschuim
met hoge densiteit

Mawipex_NL_Adv ROOFS_NL 230x300.indd   1 26/06/17   10:35



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

www.dakea.nl

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

GETEST TEGEN
WIND MET
ORKAANKRACHT
VAN 144 KM/U 

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

mediakit_roofs_NL4.indd   1 26/09/2017   13:40:50

Jaarabonnement € 50,- excl. 6% btw per jaar
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 6% btw per jaar

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

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.ROOFS.NL

Niets meer missen uit de dakenbranche?
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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)

Wenst u fi jne feestdagen
en een gezond 2018!

www.ubbink.nl

NIEUWSLIJN NIEUWSLIJN

agenda
1718 januari 2018
InterSOLUTION 2018
Flanders Expo Gent (B)
Info: www.intersolution.be

69 februari 2018
VSK 2018
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.vsk.nl

2023 februari 2018
Dach+Holz 2018 International
MeeseGelände te Keulen (D)
Info: www.dachholz.com

22 februari4 maart 2018
Batibouw 2018
Brussels Expo te Brussel (B)
Info: www.batibouw.be

P E R S O N A L I A

Bitasco 
Met ingang van 1 november 2017 is Henk Ophoff de nieuwe verkoper bij 
Bitasco Arnhem. Ophoff werkte eerder bij Consolidated en brengt een jaren
lange ervaring met zich mee. Hij werkte eerder als verkoper van dakmateria
len en hij zal actief zijn in het werkgebied rondom Arnhem en in Gelderland.

Esdec
Per 1 november heeft Esdec haar directieteam uitgebreid met een directeur innovatie & techniek: 
Dieuwke Boersma. Als afgestudeerd natuurkundige ontwikkelde ze al snel een enorme passie 
voor zowel duurzaamheid als innovatie. Ze heeft eerder gewerkt bij Shell, Econcern en Philips 
Research. In haar laatste baan was ze new business en R&D leader voor Philips Lighting, met de 
focus op Solar Lighting voor India en Afrika. Voor Esdec zal Boersma zich als directielid richten op 
het aansturen van de afdeling R&D, sales engineering, IT en productmanagement. 

SKGIKOB BREIDT DIENSTENPAKKET  
UIT MET OPLEIDINGEN

SKGIKOB Certificatie, dé Nederlandse certificatie
instelling voor de bouw en vastgoedsector, breidt 

vanaf november 2017 haar dienstenpakket uit met 
het aanbieden van opleidingen voor deze sector.  

De instelling speelt hiermee in op diverse opleidings
vragen vanuit de bouw en vastgoedsector waar grote 

behoefte is aan branchespecifieke opleidingen, zeker nu de 
bouw weer aantrekt. Er zijn cursussen op het gebied van management en 

ondernemen en diverse technische cursussen voor zowel midden als hoger kader, 
als voor vakpersoneel. Naast de branchegerelateerde opleidingen biedt men ook 

persoonlijke ontwikkelings en maatwerktrajecten.

DERDE DAKCURSUS PLATTE DAKEN 2017 
Aan de derde Dakcursus van 2017 werd door 32 personen deelgenomen, waarvan er 31 deelnamen 
aan het examen.  Daarvan ontvingen 26 cursisten direct het diploma, een  slagingspercentage van 
81%. De hoogste examencijfers werden gescoord door Koen Huyzentruyt van Unilin Isolatie uit België, 
hij ontving een mooie sculptuur van De Dakconnaisseur. Eervolle vermeldingen waren er voor  
Thijs Muller van Consolidated Nederland, Jochem Kaak van Oranjedak, Angela de Vries van 
 Kimmenade Nederland en Erwin Loenders van De Boer België. 

De eerstvolgende Dakcursus Platte Daken start op 16 januari.  Voor deze cursus kunnen nog deelnemers 
geplaatst worden. De cursus is vooral bedoeld voor 
nieuwe instromers en doorstromers in de dakbedekkings
branche en voor medewerkers van corporaties, gemeenten en 
aannemers die in relatief korte tijd veel kennis willen vergaren over alle facet
ten van het platte dak. Meer informatie over deze en andere cursussen kunt u 
terugvinden op onze site www.bdaopleidingen.eu. Het totale cursusoverzicht 
voor 2018 van BDA Dak en Gevelopleidingen kunt u telefonisch aanvragen 
op nummer 0854871910 of via info@bdaopleidingen.nl. 

Koen Huyzentruyt van Unilin Isolatie uit België ontvangt als beste cursist  

een sculptuur uit handen van Paul Verkaik.

EERSTE KOMO® SAFETY KEURMERK IS UITGEREIKT
Per 31 oktober 2017 is er een nieuw keurmerk voor de valbeveiligingsbranche: het KOMO® Safety keurmerk.  

Veiligheidsspecialist Vlutters Tools & Safety heeft op 31 oktober als eerste bedrijf het KOMO Safety procescertificaat ontvangen.  
Het keurmerk biedt duidelijkheid over veiligheid op daken, voor voorschrijvende en uitvoerende partijen.

De BRL 9935 waarborgt dat de gebruikte veiligheidsproducten tegen valgevaar op een  
juiste manier door gecertificeerde  vakmensen worden aangebracht. Het dak wordt  

zodoende op een veilige manier ingericht, conform de vastgelegde normen. Bedrijven 
die de strikte veiligheidsrichtlijnen naleven, kunnen hun veiligheidsprocessen  
KOMO Safety certificeren. Het KOMO Safety keurmerk is door Stichting Nivoh  

in samenwerking met SGS INTRON ontwikkeld.

V.l.n.r. John van der Haak en Tom Mulder (Vlutters Tools & Safety) krijgen van Marco de Kok (SGS 

Intron) en Peter Miltenburg (Royal Roofing Materials bv) het KOMO Safety procescertificaat uitgereikt.

FM APPROVAL VOOR PVC DAKBEDEKKING ICOPAL
Aan Cosmofin, PVC dak en afdichtingsbaan van  producent 
en leverancier Icopal, is het FM Approval toegekend.  
Hiermee voldoet de dakbedekking, toegepast in de geteste 
en goedgekeurde dakopbouwen, aan de strengste eisen. 
Icopal heeft het FM Approval verkregen voor het type dak
bedekking Cosmofin FGR. Cosmofin FGR is een PVC mem
braan, versterkt met polyesterweefsel, dat geschikt is voor 
toepassing in mechanisch bevestigde daksystemen.  
Het FM Approval houdt in dat de geteste dakbedekkings
constructies met Cosmofin FGR dakbanen als toplaag 
voldoen aan de strenge eisen die FM Global stelt aan brand
veiligheid, windbelasting en mechanische eigenschappen.

GREENCHOICE LAAT KIESZON 160 ZONNEPANELEN 
PLAATSEN OP HOOFDKANTOOR
De gemeente Rotterdam eiste dat het ontwerp van het zonne
stroomsysteem op het monumentale pand van Greenchoice, 
esthetisch verantwoord zou zijn. Met die opdracht gingen 
de engineers van dochterbedrijf KiesZon aan het werk en zij 
leverden een vindingrijk ontwerp aan dat de goedkeuring 
van de gemeente kon wegdragen. De 160 zonnepanelen, 
goed voor ruim 40.000 kWh op jaarbasis, werden gelegd in 
een zogeheten oostwest opstelling, wat zorgt voor een meer 
gesloten geheel en een prettigere aanblik vanuit de omlig
gende gebouwen. KiesZon verzorgde na het ontwerpen van 
het zonnestroomsysteem ook de plaatsing van de panelen. 
Greenchoice heeft hiermee haar hoofdkantoor van energie
label F naar label A weten te brengen. 
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MISS NEDERLAND 2017 TRAPT DAG VAN DE ISOLATIE AF
Deskundigen zijn het er wel over eens: energie besparen begint met isoleren. 

 Nederland heeft zichzelf behoorlijk strakke milieudoelstellingen opgelegd. Die kunnen 
uitsluitend worden behaald als die zogeheten ‘bestaande woningvoorraad’ van  

vier miljoen woningen wordt aangepakt. Naast isoleren zijn het beperken van de ener
gievraag met zuinige apparaten en het opwekken of gebruiken van groene stroom/
energie de twee maatregelen die ons kunnen helpen substantiële winst te boeken. 

De Dag van de Isolatie is een initiatief van de Vereniging van Erkende NaIsolatie
bedrijven in Nederland, de VENIN. Het idee van de Dag van de Isolatie is om mensen  

te laten zien welke vormen van isolatie er zijn en hoe die worden aangebracht. 
 Daarvoor isoleren de bedrijven deze hele week op vele plaatsen in Nederland 

 woningen en sportkantines. Geïnteresseerden kunnen daar gaan kijken en zich laten 
informeren door de vakmensen.

Tijdens en in de week voor de Dag van de Isolatie op vrijdag 3 november,   
isoleerden specialistische bedrijven in heel Nederland huizen en boden  

huiseigenaren de mogelijkheid om met eigen  
ogen te zien wat isoleren in de praktijk betekent. 

Op vrijdag 27 oktober hielp Miss Nederland Nicky 
Opheij, die voorheen bouwkunde studeerde, een 

handje mee bij de isolatie van een huis in Voorschoten 
en trapte daarmee de Dag van de Isolatie af. “Wij zijn 

met zijn allen verantwoordelijk voor het milieu en zullen 
samen onze schouders eronder moeten zetten, het iso
leren van je woning hoort daar ook bij”, aldus de Miss.

UNETOVNI POSITIEF OVER NEV, 
MAAR ARBEIDSMARKT REMT ENER
GIETRANSITIE
De Nationale Energieverkenning 
(NEV) 2017 laat een kentering in de 
energiehuishouding van Nederland 

zien. Volgens het rapport groeit de 
hernieuwbare energieopwekking in ons 

land sneller, neemt de energiebesparing 
toe en daalt het energieverbruik. Branche

organisatie  UNETOVNI reageert positief op het 
rapport. Voorzitter Doekle Terpstra: “In 2023 komen we uit 

op een aandeel van 17,3% hernieuwbare energie. Daarmee halen 
we het doel van 16% uit het Energieakkoord. Het is nu zaak voor 
het nieuwe kabinet om de duurzame ambities uit het regeerak
koord snel om te zetten in daden. Een CO2neutrale gebouwde 
omgeving is haalbaar.” De NEV is een jaarlijks rapport, opgesteld 
door Energieonderzoek Centrum Nederland, het Planbureau voor 
de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

BOUWRADIUS VSB ERKENDE OPLEIDER  
VOOR STEIGERBOUW 
Bouwradius Training & Advies is als onderdeel van de 
scholingsstructuur steigerbouw door de VSB erkend 
als opleider voor de functies Monteur en 1e Monteur 
Steigerbouw. 

De VSB kent de status van Erkende Opleider toe als er 
sprake is van een opleidingsorganisatie die gericht 
is op kwaliteit, cursusmateriaal heeft dat voldoet aan 
de vigerende eind en toetstermen voor functies in de 
steigerbouw, en beschikt over kundige en ervaren trai
ners en cursuslocaties en faciliteiten die zijn ingericht 
op het realiseren van de leerdoelen. Na toetsing bleek 
Bouwradius Training & Advies aan al deze voorwaar
den te voldoen en kon het bedrijf worden voorge
dragen als VSB Erkend Opleider. Erkende opleiders 
verplichten zich tot periodieke controletoetsen met als 
doel de voortdurende geschiktheid als Erkende Oplei
der te garanderen. De geldigheid van de erkenning is 
daarom gesteld op 3 jaar.

FD GAZELLE AWARD VOOR 
 TECHNISCHE  UITZENDER PROFIMAX
Gespecialiseerd technisch uitzend
bureau Profimax in Rosmalen heeft 
donderdag 9 november een  

FD Gazelle Award ontvangen. Dit is de jaarlijkse prijs voor de 
snelst groeiende ondernemingen van Nederland. Het uitzend
bureau ontving de award in de regio Zuid. De uitreiking vond 
plaats in het Evoluon in Eindhoven. Jaarlijks selecteert het FD per 
provincie de bedrijven met de snelste omzetgroei. 

Profimax is in 2012 opgericht en specialiseert zich in het uit
zenden van technici op het gebied van dak en geveltechniek, 
zoals projectmonteurs, productiemedewerkers, project leiders, 
hoofduitvoerders en CADtekenaars. 

EERSTE HYBRIDE MOBIELE HIJSKRAAN TER  WERELD 
GEPRESENTEERD

De Nederlandse hijskraanfabrikant Spierings heeft als 
eerste ter wereld een hybride mobiele hijskraan ge

bouwd. Deze SK487AT3 is volledig elektrisch aangedre
ven.  Daardoor kan hij emissievrij en stil zijn werk doen 

en de stad in en uit rijden. Alleen op de snelweg maakt 
hij gebruik van een kleine dieselmotor. De revolutionaire 

 innovatie werd 16 november aan zo’n 1000 inter   
nationale gasten gepresenteerd  

tijdens de SpieringsSummit. 

De hybride mobiele kraan is speciaal 
ontwikkeld voor een stedelijke omgeving 

waarin milieueisen steeds hoger en 
 werkruimtes steeds beperkter worden.  

De onderwagen wordt elektrisch aange
dreven en is voorzien van een Lithiumion 
accu pakket. Hierdoor kan de kraan naar 

de plaats van bestemming rijden,  
zonder gebruik te maken van een ver
brandingsmotor. Op de hijslocatie kan  

de kraan eenvoudig aan het netstroom 
worden aangesloten. Op deze ma

nier kan hij volledig emissievrij werken 
en wordt het geluid tot een minimum 

 beperkt. Als er geen stroom aanwezig is, 
kan de kraan enkele uren enkel op zijn 

eigen accupakket hijsen.

NIEUWSLIJNNIEUWSLIJN

MAWIPEX
Gelet op de sterke progres
sie die Mawipex Nederland 
 (TectumGroup) de laatste jaren doormaakt met 
name in de EPDM daksystemen projectenmarkt,  
is per 1 oktober Frank Jansen als Adviseur voor
schrijvende instanties en bouwprofessionals bij 
Mawipex in dienst getreden. Hij zal zich con
centreren en profileren op duurzame projecten 
waarbij Firestone RubberGard EPDM en Mawipex 
van toegevoegde waarde kunnen zijn in de regio 
WestNederland. Frank heeft de laatste 10 jaar 
veel ervaring opgedaan in de kunststof kozijnen 
projectenmarkt, waarbij hij een ruim netwerk heeft 
ontwikkeld bij deze doelgroep.
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Adverteerdersoverzicht
Skylux www.skylux.be

Schadenberg www.schadenberg.nl

Soprema www.soprema.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Ubbink bv www.ubbink.nl

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

MSA BeNeLux msasafety.com

Dakea www.altaterra.eu

Intercodam Infra www.intercodaminfra.com

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Dach+Holz www.dachholz.com

Bitasco www.bitasco.nl

Van Kessel bv www.kesselsportcultuur.nl

Fakro Nederland bv www.fakro.nl

All Up www.allup.nl

Nelskamp www.nelskamp.nl

Leadax www.leadax.com

Intercodam Infra www.intercodaminfra.com

BTL www.btl.nl

Icopal bv www.icopal.nl

VRF Europe bv www.vrf.eu 

Carlisle Construction Materials www.ccmeurope.com

Eviax www.eviax.nl

Essertec www.essertec.de

Royal Roofing Materials www.royalroofingmaterials.com

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Snakeline bv www.snakeline.nl

Grillo www.grillodakafwerkingen.nl

Dakea www.altaterra.eu

Kingspan Unidek www.unidekeps.com

Triflex bv www.triflex.nl

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.

De volgende Roofs verschijnt op 4 januari 2018

AAN TAFEL MET… 
Johanna Gruijthuijsen
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Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidek-eps.com
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SealEco BV
Handelsweg 20

8152BN Lemelerveld
T: +31 (0) 572 371 027

E: info@sealeco.nl
W: www.sealeco.nl
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