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chaNges
Ik zat in de auto en daar kwam hij voorbij: David Bowie’s 
‘Changes’: ‘Time can change the world, but I can’t trace 
time’ klonk het door mijn speakers. Ja, dat is een waarheid 
als een koe. 

Het is al een aantal jaren geleden, maar ik weet het nog 
goed. Martin Mastenbroek hield tijdens een ALV van VEBIDAK 
een presentatie en verwoordde de angst die er heerste 
binnen de geledingen van het bestuur. Als we het tij niet 
keerden, dan zouden de bestaande dakbedekkingbedrijven 
wel eens kunnen afzakken naar het niveau ‘leveranciers van 
arbeid’. Verwerkers van voorgeschreven systemen, opge-
legd door producenten. De materiaalleveranciers zouden 
wel eens de spil kunnen worden van de dakwerken. Niet 
de dakdekker zou de bepalende factor meer zijn door de 
producten te kiezen waarmee het werk wordt gemaakt en 
voor welke prijs. Nee, de leveranciers zouden hun systeem 
met materialen gaan voorschrijven, misschien zelfs wel de 
kosten berekenen. Hierna kon de gekozen dakdekker van 
dienst het werk voor een afgesproken prijs komen maken. De 
boodschap was simpel: “Als we ons niet tegen dit horrorsce-
nario dat boven de markt hangt wapenen, zal er maar één 
de dupe zijn: de dakondernemer.”

En toch, zonder dat ze het zullen willen toegeven, zijn vele 
dakdekkerbedrijven afgezakt tot leveranciers van arbeid. 
Met open ogen zijn we er en masse ingestonken. De wil om 
te overleven heeft de prijzen de afgelopen jaren bij vele 
werken naar een onacceptabel laag niveau gedrukt. Prijzen 
waarvan opdrachtgevers zelf zeggen dat het daar eigenlijk 
niet voor gemaakt kan worden. En toch is het ervoor gedaan. 
Wij zouden de markt beschermen en met goede prijzen 
dicteren. Hoe anders liep het. Hoe anders hadden wij het ons 
destijds voorgesteld. ‘

De aanval die dakdekkend Nederland van de producenten 
en leveranciers verwachtte, is er niet van gekomen. Sterker 
nog, onze beleving ten aanzien van de leveranciers en pro-
ducenten maakte een draai van 180°. In plaats van de bad 
guys in onze markt werden zij onze partners. Een gezonde sa-
menwerking zorgde niet voor uitholling maar voor versterking 
van het dakdekkerbedrijf. Ook in mindere tijden, op momen-
ten dat het financieel eigenlijk volgens de credit verzekeraars 
niet kon, leverden zij als echte partners en konden we geza-
menlijk het hoofd boven water houden.

Maar nu het beter lijkt te gaan, is het tijd om door te pakken. 
Dit is de tijd om ‘changes’ te bewerkstelligen. Nu is het de tijd 
om te tonen dat ook wij, de dakdekkerbedrijven, betrouw-
bare partners zijn. Het is tijd om gezamenlijk op te treden. 
Laten we stoppen met het steeds maar goedkoper werken 

en goedkoper in te kopen. Recht 
de rug en toon dat we trouw 
kunnen zijn aan de voorge-
schreven systemen en niet te 
pas en te onpas materialen 
bij elkaar schrapen omdat 
die zogenaamd ‘o.g.’ zijn. 
Laten we de kans pakken en 
zorgen dat iedereen wat kan 
verdienen: wij, onze collega’s 
en onze partners: de leveran-
ciers. Zij hebben er mede voor 
gezorgd dat we de economische 
winter zijn doorgekomen, laten wij nu 
onze best doen om hun goedgekeurde en 
voorgeschreven producten op de daken te krijgen. 

Nu hebben we de mogelijkheid om samen met hen een 
blok te vormen, zodat we voortaan wel een fatsoenlijke prijs 
kunnen krijgen voor een gegarandeerd goed systeem. De 
eisen worden steeds zwaarder en het is aan ons te bewijzen 
dat wat wordt aangeboden voldoet aan de eisen en de 
wensen van de klant. Waarvoor zouden wij steeds maar weer 
die onbetaalde risico’s nemen voor de aannemer?  

‘Maar ja,’ denkt u nu: ‘als ik dat systeem niet voer, moet ik 
dan niet inschrijven en nee verkopen?’ Ja! Heel simpel, ja! 
Want dan kunnen we ons allemaal concentreren op de 
systemen die we wél leveren. Waar we goed in zijn en echt 
iets aan kunnen verdienen, zonder onszelf met belachelijke 
risico’s te belasten.
   
En als we dan eindelijk weer allemaal wat kunnen verdie-
nen en een gezonde dakenbranche hebben gecreëerd, 
dan hebben we een veranderde, betere situatie. Misschien 
koop ik dan wel een paar rode schoenen en zing ik uit volle 
borst met Bowie mee: ‘Let’s dance, put on your red shoes 
and dance the blues, let’s dance to the songs playin’ on the 
radio.’ ●

Theo Wiekeraad
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drie biJzoNdere proJecteN op shortlist dak vaN het Jaar 2015 
De daken van OVT Arnhem, ROC Kellebeek College Roosendaal en NAVO Brussel vor-
men de shortlist van de verkiezing van het Dak van het Jaar 2015. 

dakeN tusseN ambacht eN productieproces
Het aanleggen van daken krijgt steeds meer trekken van een industrieel productiepro-
ces. Dit artikel verkent wat in de dakenbranche te leren valt van hoe productiebedrijven 
de kosten van kwaliteit managen.

Nieuw perspectief voor realisatie asbestdakeNverbod
In 2024 moeten alle daken in Nederland vrij zijn van asbesthoudende dakbedekking. 
Regie en snelheid zijn absolute voorwaarden om alle daken vóór 2024 gesaneerd te 
krijgen. 

persoNeel is het kapitaal vaN de dakeNbraNche
Per 1 oktober 2015 heeft Ben Bleumer van FNV Bouw zitting genomen in het bestuur 
van SBD (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) en het sociaal fonds 
Bikudak.  

watertoreN voorzieN vaN Nieuwe dakbedekkiNg
De dakrenovatie van de Watertoren Buitenlust in Dordrecht was geen alledaagse klus 
voor de betrokken dakdekkers. 

halfroNde dakeN met ‘roodkopereN’ kuNststof dakbedekkiNg
Op 27 januari 2015 wordt de eerste Nico Hendriks Award voor het Dak van het Jaar 
2015 uitgereikt. Het project Tops International Arena is een van de meedingende pro-
jecten. 

doorvalbeveiligiNg voor daglichtvoorzieNiNgeN
Kemper Systems introduceert tijdens het Nationale Daken Event Kemperol Fallstop, een 
beveiliging die op het lichtkoepel oppervlak wordt aangebracht. 

NatioNale dakeN eveNt 2016: speel iN op de toekomstige oNtwikkeliNgeN
Op 27-28 januari 2016 zal in het NBC te Nieuwegein het Nationale Daken Event 2016 
worden georganiseerd. 

NieuwsliJN
Nieuws voor en door de dakenbranche
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De daken van OVT Arnhem, ROC Kellebeek College Roosendaal en NAVO 

Brussel vormen de shortlist van de verkiezing van het Dak van het Jaar 2015.  

In dit artikel verantwoordt de jury haar keuze. Tijdens het Nationale Daken 

Event, op woensdag 27 januari 2015, zal de winnaar van de verkiezing  

de Nico Hendriks Award ontvangen.

getuigen de projecten van vakmanschap en innovativiteit. 
Het was dan ook geen eenvoudige klus om het aantal kans-
hebbers terug te brengen tot drie. Hieronder een overzicht 
van de oordelen en overwegingen van de jury.

spectaculair
Het Dak van het Jaar 2015 is de prijs voor het meest bijzon-
dere dak dat is uitgevoerd in de periode oktober 2014-ok-
tober 2015. Twee ingezonden projecten vielen buiten het 
tijdsbestek van deze prijs, namelijk het Theater en de Wereld 

van Ontmoeting te Emmen en het Castellum 
te Noordwijkerhout. De nieuwbouw van het 
theater in Emmen was tijdens de jurering nog 
niet afgerond en zal daarom worden meege-
nomen in de volgende editie van deze prijs. 
De fraaie pannendaken in de vorm van een 
arena van Castellum Noordwijkerhout is in het 
voorjaar van 2014 opgeleverd en valt daarom 
buiten het tijdsbestek van de prijs.

De jury was onder de indruk van de innova-
tieve kracht en het vakmanschap dat de in-
zendingen kenmerkte. De gedurfde ontwerpen 
zijn met veel vakmanschap en goed onderling 
overleg tot een goed einde gebracht. 

De vormgeving van het dak van OVT station 
Arnhem is spectaculair. De techniek van het 
glooiend vormgegeven dak en de op maat 
gemaakte micro betonplaten zijn nog in Ne-
derland niet eerder vertoond. De wijze waarop 
de betonplaten met behulp van GPS op de juiste plaats zijn 
geplaatst, en (met behulp van houten klossen met alumi-
nium kap) op een zekere manier waterdicht zijn ingewerkt 
vereiste een zeer nauwe en grondige samenwerking tussen 
de verschillende bouwpartijen, met name het dakdekkerbe-
drijf BOKO Daksystemen en de leverancier van de betonpla-
ten, Sorba Projects te Winterswijk. 

Bij het ROC Kellebeek College 
te Roosendaal, uitgevoerd 
door de partners binnen 
Leven op Daken, is het maai-
veld naar het dak gebracht. 
Tegelijk wordt het hemelwater 
vertraagd afgevoerd door 
toepassing van verschillende 
waterbufferende systemen, 
zoals het Aqua systeem, waar-
mee d.m.v. capillaire werking 
het geborgen water kan 
worden teruggegeven aan het 
substraat en de beplanting, 
een duidelijke, ‘duurzame’ 
toevoeging.

Het turfdak op het Biesbosch 
Museum zorgt ervoor dat het 
gebouw nog veel letterlijker in 
het landschap wordt geïnte-
greerd. Het bestaande pand 
is bijzonder fraai onderdeel 
gemaakt van het omliggende 
natuurgebied. Eveneens in-

novatief op het gebied van duurzaamheid is het dak van 
het NVLU te Utrecht, waar het dak benut wordt voor zowel 
de koeling van de binnenruimte in de zomer (waar veel ap-
paratuur staat), als de opwekking van zonne-energie door 
toepassing van het Energiedak-Plus. 

De jury was tevens zeer te spreken over de toepassing van 
innovatieve producten bij de renovatie van het promena-
dedek van het appartementencomplex Bree te Veldhoven 
(een vloeibare bitumen met EPDM) en de nieuwbouw van 
het Rioolgemaal te Boesingheliede (een vloeibare kunststof 
dakbedekking). Het zinken dak van het nieuwe hoofdkwar-
tier van de NAVO te Brussel is op technisch gebied innovatief 
omdat de helling van het zink volgens ontwerp nagenoeg  
0° diende te zijn. 

Bijzonder is ook het aluminium dak van Stadsbaken Den 
Haag, dat door de materiaalkeuze en de parabolische vorm 
een echte landmark is geworden in de stad. De bouwpar-
tijen zijn knap omgegaan met de beperkte ruimte die ter 
plaatse beschikbaar was.

vakmanschap
Wat betreft esthetische kwaliteit waren alle inzendingen zeer 
fraai. Het ontwerp van de daken van de nieuwbouw van Stal 
Tops in Valkenswaard is hier een goed voorbeeld van. Het 
dak speelt hier een prominente rol in de luxe uitstraling van 
het geheel. 

In het bijzonder viel in esthetisch opzicht het ‘Stealth’ ga-
ragedak te Lichtenvoorde op, waar met Ipé hardhout een 
prachtig lijnenspel is gecreëerd op een bijzonder vormgege-
ven garage. Hier is met vakmanschap, en door nauw overleg 

Dit jaar heeft de Stichting Dakpromotie het initiatief geno-
men tot de uitreiking van de Nico Hendriks Award voor het 
dak dat op de verschillende beoordelingscriteria volgens de 
jury het beste scoorde. In de loop van het afgelopen jaar 
konden marktpartijen hun meest bijzondere projecten inzen-
den om mee te dingen naar de titel Dak van het Jaar 2015. 
Dit resulteerde in 14 inzendingen: de longlist is gepubliceerd 
in Roofs december 2015. De jury is samengesteld uit een 
marktbrede, neutrale delegatie en bestaat uit:

•  Ton Berlee (Comfortdak)
•  Nic-Jan Bruins (technisch hoofdredacteur Roofs,  

DGI Dak & Gevel Ingenieurs)
•  Otto Kettlitz (lid technische commissie Dumebo DWS,  

directeur Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies) 
•  Karsten Konrad (bestuurslid HHD Het Hellende Dak)
•  Marco de Kok (senior accountmanager SGS INTRON)
•  Dirk Roosendaal (voorzitter VBB Vereniging Bouwwerk  

Begroeners)
•  Rob Versluis (algemeen directeur BDA Bureau Dakadvies)

De jury beoordeelde de ingezonden projecten aan de hand 
van uitgebreide documentatie en fotomateriaal. Projecten 
waar de juryleden met hun organisatie op de een of andere 
manier zelf bij betrokken waren, mochten door het betref-
fende jurylid niet worden beoordeeld. De projecten werden 
op verschillende thema’s beoordeeld, namelijk ‘innovatie’, 
‘esthetische kwaliteit’, ‘functionele kwaliteit’, ‘onderlinge 
samenwerking’, ‘veiligheid’ en ‘duurzaamheid’. Op al deze 
onderdelen kregen de projecten punten toebedeeld. De 
gemiddelden die hieruit kwamen, vormden de basis van het 
juryberaad op woensdag 9 december 2015. 

Algemeen waren de juryleden zeer te spreken over de 
kwaliteit van de ingezonden projecten. Zonder uitzondering 

drie bijzondere projecten 
op shortlist Dak van het Jaar 2015

OV Terminal Arnhem.

Hoofdkwartier NAVO te Brussel (B).à
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de jury tot de volgende shortlist:

•  OV Terminal Arnhem
•  ROC Kellebeek College te Roosendaal
•  Hoofdkwartier NAVO te Brussel (B)

Naar het oordeel van de jury zijn deze drie daken uniek in 
het dakenlandschap. Het zijn alledrie daken waar met de 
nodige inventiviteit en vakmanschap een hoge standaard 
wordt gehanteerd. 

Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media dat 
het dak van OVT Arnhem zou lekken, heeft de jury nadere 
informatie ingewonnen. Hieruit bleek dat het in dit geval is 
gegaan als wel vaker in de berichtgeving: wanneer er een 
lekkage wordt geconstateerd, wordt ten onrechte naar het 
dak gewezen. Enkele kritische aansluitingen (die zich niet in 
of bij het dak bevonden) hebben gedurende het bouwpro-
ces inderdaad lekkages vertoond. Deze zijn inmiddels verhol-
pen. Het dak zelf is op geen enkel moment lek geweest. 

Op woensdag 27 januari 2016 zal aan het eind van de 
eerste congresdag van het Nationale Daken Congres de 
winnaar bekend worden gemaakt. Uit handen van prof. ir. 
Nico Hendriks zullen de bij het winnende project betrokken 
bouwpartijen de eerste Nico Hendriks Award ontvangen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

met de opdrachtgever, een bijzonder fraai en waterdicht 
resultaat bereikt. 

Dit geldt ook voor het eindresultaat van de dakrenovatie van 
de Fo Guang He Hua Tempel in Amsterdam. Hier zijn de oor-
spronkelijk gebruikte dakpannen en ornamenten speciaal 
nagemaakt. Zowel de vormgeving en het kleurgebruik is on-
der verantwoordelijkheid van dakdekkerbedrijf Konrad Roof 
Technology uit Winkel, dat op dit project als hoofdaannemer 
fungeerde, nauwkeurig gereconstrueerd en in fabrieken in 
Duitsland en Frankrijk nagemaakt. De uitvoering in hartje 
Amsterdam was geen sinecure maar is door de dakdekker 
tot een zeer goed einde gebracht.

Ook bij de dakrenovatie van het Jachthuis Sint Hubertus 
moest de oorspronkelijke kleur worden achterhaald. Aan de 
hand van oude foto’s en documentatie van het oorspron-
kleijke ontwerp van Berlage werd de gebruikte leipan achter-
haald. De zoektocht naar de leipanm die daar het meest op 
leek, en de ambachtelijke wijze waarop het dak vervolgens is 
uitgevoerd, vond de jury indrukwekkend. 

shortlist
De projecten die op alle criteria hoog scoorden kwamen in 
aanmerking voor de shortlist. Alle juryleden hebben zoals 
gezegd de respectievelijke projecten op de vijf criteria 
beoordeeld en punten gegeven. Deze puntentelling vormde 
uiteindelijk de leidraad voor een vruchtbaar juryberaad, 
waarin alle argumenten werden gewogen. Uiteindelijk kwam 

 ßROC Kellebeek College 

te Roosendaal.

Is bouwen aan de toekomst

27 en 28 januari 2016 NBC Nieuwegein

Nationale Daken Event

2016

Kijk voor meer informatie op www.nationaledakenevent.nl
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Het aanleggen van daken krijgt steeds 

meer trekken van een industrieel  

 productieproces. Daken aanleggen 

kun je zien als productie met een 

 ambachtelijk karakter. Dat heeft voor-

delen in termen van vakmanschap en 

flexibiliteit. Klanten en wetgeving stel-

len steeds hogere eisen aan niveau, 

 stabiliteit en voorspelbaarheid van de 

kwaliteit. Investeren hierin brengt kosten 

met zich mee. Maar door lage marges 

op het werk worden efficiency en kosten-

beheersing belangrijker. 

Daken tussen ambacht en productieproces
treNdwatcher

worden uitgevoerd en dat de kwaliteit dus wisselend kan zijn. 
In deelsectoren zoals woningbouw (renovatie en nieuw-
bouw) zien we soms  min of meer seriematige daken, al dan 
niet geprefabriceerd. Daarin is al een meer productiematige 
benadering te zien.

kosten van kwaliteit
De nadelen van ambachtelijk werken leiden bij opdracht-
gevers en bij dakaannemers tot kosten. Wisselende kwaliteit, 
langere doorlooptijden en dergelijke leiden tot kosten van 
kwaliteit. Sommige van deze kosten zijn direct zichtbaar, 
andere hebben een indirect effect. Het niet goed uitvoeren 
van opdrachten leidt tot herstelwerk, extra tijdsbesteding, 
extra materiaalverbruik, transport etc. Als slechte kwaliteit 
de opdrachtgever bereikt zal hij de schade willen verhalen. 
Hieronder wordt dit in beeld gebracht door de ‘ijsberg van 
kosten van kwaliteit’:

Er is dus een duidelijk verband tussen kwaliteit, kosten en 
bedrijfsresultaten. Hoe zijn deze kosten te managen? Hiervoor 
maken we het onderscheid tussen kosten van goede kwali-
teit en kosten van slechte kwaliteit. 

Kosten van goede kwaliteit:
•  Kosten van preventie: goede planning, adequate infor-

matievoorziening, vaardigheden en kwaliteitsbewustzijn 
personeel, verificatie ontwerp.

•  Kosten van inspecties en tests: evaluatie toeleveranciers, 
inspecties, tests, laboratoria.

Kosten van slechte kwaliteit:
•  Directe kosten: herstellen van fouten voor oplevering 

(=slechte kwaliteit die de klant niet bereikt) en afhandeling 
van klachten en garantieclaims (=slechte kwaliteit die de 
klant wel bereikt).

•  Indirecte kosten: ontevreden klanten, imagoschade en 
daardoor gemiste omzet.

Het patroon is vaak dat als de kosten van slechte kwaliteit 
hoog zijn (als er relatief veel faalkosten zijn c.q. de klant 
niet krijgt wat is beloofd), er maatregelen moeten worden 
genomen om de kwaliteit op te krikken. Dit leidt ertoe dat 
de kosten van goede kwaliteit omhoog gaan. Dit moet dan 
leiden tot een verlaging van de kosten van slechte kwaliteit. 
Pas als deze daling is ingezet en geborgd, kunnen de kosten 
van goede kwaliteit weer worden teruggebracht. Er zal dan 
een nieuw evenwicht ontstaan tussen de kosten van goede 
en slechte kwaliteit. Om deze balans te behouden is waak-
zaamheid nodig. Veel is daarbij afhankelijk van een goed 
kwaliteitsbesef en daarnaar handelen.

Productiebedrijven die met stuksproductie of kleine series 
werken hanteren enkele uitgangspunten voor het mana-
gen van kwaliteit en de kosten daarvan. Hiervoor kijken 
we bijvoorbeeld naar de scheepsbouw, produceren van 
gietstukken van gietijzer en van kleine series sensoren voor 
zonnestraling en, dichter bij huis, de aannemerij en instal-
latiebranche. De volgende uitgangspunten worden hier 
behandeld:
•  Houd slechte kwaliteit (‘non quality’) buiten het proces;
•  Zorg dat slechte kwaliteit niet de klant kan bereiken, als het 

dan toch voorkomt in het proces;
•  Maak kwaliteit (zo) voorspelbaar (mogelijk);
•  Kwaliteit moet constant zijn.

houd slechte kwaliteit buiten het proces
Het eerste uitgangspunt van de maakindustrie is dat slechte 
kwaliteit niet in het productieproces terecht mag komen. Dan 
wordt het proces niet verstoord door uitval en/of vertragingen. 
In de installatiebranche zijn complete tekeningen vooraf 
belangrijk. Zij vormen een laatste check met engineering en 
ook met de berekeningen. Dit is dus de basis voor de beoor-
deling van de kwaliteit vooraf. Dit komt overigens wel eens 
onder druk: maken deel uit van de zogenaamde ‘voorloop-
kosten’ en die mogen niet te hoog oplopen, gezien de kleine 
marges in de sector.

Tijdige en voldoende beschikbaarheid van juiste materialen 
is essentieel. Zo geeft de producent van sensoren een pro-
ductieorder niet vrij voordat zeker is dat de juist materialen in 
de juiste hoeveelheden beschikbaar zijn. Ook vragen zij leve-
ranciers soms om meetrapporten mee te sturen van de feite-
lijke zending. Soms zijn specificaties niet voldoende. Optische 
kwaliteit is exact te definiëren, maar een begrip als ‘schoon’ 
veel lastiger. De glazen koepels die over de sensoren worden 
geplaatst worden daarom per stuk gecontroleerd op veront-
reiniging. Bij de ijzergieterij wordt de kwaliteit van het staal als 
grondstof gecontroleerd op chemische samenstelling door 
middel van een spectro-analyse.

Zowel bij de productie van sensoren als in de ijzergieterij 
geeft men aan dat een certificaat niet betekent dat je 
goede producten krijgt. Een certificaat wil uitsluitend zeggen 
dat er goede processen te verwachten zijn. Aanwezigheid 
van een certificaat kan leiden tot vermindering van ingangs-
controles, nooit tot afschaffing ervan. Keuring voor de start 
van de productie heeft als groot voordeel dat het proces er 
niet mee belast wordt. Ook is de discussie met de leverancier 
eenvoudiger, omdat er nog geen bewerking van het materi-
aal heeft plaatsgevonden.

slechte kwaliteit nooit naar de klant
Projecten en productieprocessen worden grondig en in 
detail voorbereid. Mocht er desondanks iets mis gaan, is het 
essentieel dat de ‘slechte kwaliteit’ die daaruit voortkomt 
nooit de klant kan bereiken. De ijzergieterij geeft daarom aan 
dat op elke processtap controle plaatsvindt. Daarnaast wor-
den eindproducten gecontroleerd. Zo worden pandragers 
voor fornuizen 100% gecontroleerd, mede op verzoek van de 
klant, een A-merk. Zo houdt die fabrikant op zijn beurt weer 
slechte kwaliteit uit zijn processen. 

In de scheepsbouw worden sommige processtappen afzon-
derlijk gecontroleerd. Zo komen er speciale controleploegen 
de kwaliteit van de lassen controleren. Dit betekent dat er 
onafhankelijke controle binnen het bedrijf is georganiseerd 
op deze belangrijke risicofactor.

In de installatiebranche is men streng op gebruik van de juis-
te materialen. Storingsgevoeligheid vergroten of functionali-
teit van de installatie compromitteren kan niet. De garantie is 
vaak tien jaar, dus vroeger of later word je er op aangespro-
ken. Direct vervangen is dus het devies bij afwijkingen.

voorspelbare kwaliteit 
Er wordt een bepaalde kwaliteit beloofd aan de klant. Om 
die te bereiken en de klant tevreden te stellen, is het noodza-
kelijk om die kwaliteit met zo groot mogelijk zekerheid te be-
reiken in het productieproces. Dat betekent dat de kwaliteit 
voorspelbaar moet zijn bij start van het werk. 

Hendrik Jan Kaal 

Daken zijn doorgaans uniek, ieder dak verschilt qua installa-
ties, materiaalgebruik en functionaliteit. Bij het aanleggen 
van daken wordt bovendien veel overgelaten aan de kennis 
en ervaring van projectleider, uitvoerder en dakdekker. Deze 
handelen vaak naar bevind van zaken, lossen onverwachte 
problemen op en kijken naar omstandigheden om optimaal 
te presteren. In die zin is daken aanleggen een ambacht.

De laatste jaren is er bedrijfseconomische druk vanwege de 
crisis en vanwege verdergaande doorvoering van aanbe-
stedingen, waarbij de prijs een doorslaggevende rol speelt. 
Daarnaast worden de eisen aan kwaliteit steeds hoger. 
Enerzijds omdat klanten hogere eisen stellen of complexere 
daken willen. Anderzijds omdat regelgeving eisen stelt aan 
kwaliteitsniveau en binnenkort ook aan de aantoonbaar-
heid daarvan. Dit legt druk op de productie van daken. Een 
ambacht heeft voordelen als vakmanschap, flexibiliteit en 
creativiteit in het zoeken van oplossingen. De andere kant 
van die medaille is dat snelheid, kwaliteit en dus kosten erg 
afhankelijk zijn van de persoonlijke competenties, dat soms 
identieke details door mensen op verschillende manieren 
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van kosten van kwaliteit, die leidt tot verlaging van de kosten 
van non-kwaliteit. Voor een consistente kwaliteit kan de hele 
keten dit ter harte nemen. De nadruk ligt bij de dakaanne-
mers, omdat de kwaliteit van de voorgaande stappen in de 
keten hier samenkomt in het eindproduct voor de klant. In 
de keten vinden methoden als Lean steeds meer ingang om 
processen en kwaliteit te optimaliseren.

Als we dit vergelijken met andere sectoren in de maakindus-
trie, zoals hierboven beschreven, dan zijn, kort gezegd, de 
volgende lessen te trekken voor dakaannemers:
•  Betere voorbereiding van projecten voor een beheersbaar 

en voorspelbaar resultaat.
•  Standaardisatie om foutenkans te verminderen. 
•  Gedetailleerde beschrijving vooraf van het productie-

proces en tests.
•  Planning en logistiek: pas starten als alle materialen 

 aanwezig zijn.
•  Intensievere ingangscontroles van producten en 

 materialen.
•  Meer gebruik van (technische) meetinstrumenten op  

het werk.
•  Streng zijn bij geconstateerde afwijkingen: direct herstellen.

De wet op kwaliteitsborging voor het bouwen sluit hierbij 
aan: deze wil aantoonbare kwaliteit i.p.v. (technische) door-
rekening vooraf. Dit zal een striktere werkwijze stimuleren, 
beter gedocumenteerd en meer gebaseerd op metingen.

de trend in een notendop
Kort samengevat is de trend dat door kwaliteit op een pro-
ductiegerichte manier te managen, de kwaliteit omhoog en 
de kosten van kwaliteit omlaag gebracht kunnen worden:
•  Er zijn lessen te trekken uit de manier waarop productie-

bedrijven hun kwaliteit en kosten van kwaliteit beheersen. 
Uiteindelijk leiden deze zowel tot verhoging van kwaliteit als 
verlaging van kosten.

•  De kosten van goede kwaliteit moeten initieel omhoog 
gebracht worden om de kosten van slechte kwaliteit vervol-
gens te kunnen drukken. Als dat gelukt is, kunnen de kosten 
van goede kwaliteit weer dalen.

•  De komende wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen sluit 
aan bij deze ontwikkelingsrichting door aantoonbare kwa-
liteit te eisen.

Gaat u voor kosten van goede kwaliteit of kosten van slechte 
kwaliteit?

In de staalindustrie en bij het produceren van sensoren 
betekent dit dat processen tevoren in grote mate van detail 
zijn voorbereid. Complexe instrumenten zijn volledig te voren 
ontworpen en getekend en de gehele productie en alle tests 
zijn tevoren minutieus beschreven. Standaardisatie, van zowel 
processen als producten, draagt hier ook aan bij. Er zijn 
scheepsbouwers die met het oog op het beperken van de 
variatie modulair zijn gaan bouwen. Zo hoef je minder vaak 
te ontwerpen, kun je meer routine opbouwen en gaat de 
foutenkans omlaag.

Daarnaast is van belang dat aan de voorbereiding strikt de 
hand wordt gehouden. Dat betekent direct ingrijpen als er 
afwijkingen worden vastgesteld of gemeten. Streng zijn voor 
jezelf en voor je toeleveranciers. In veel ketens in de maakin-
dustrie is de spelregel dat ‘de vervuiler betaalt’. Die betaalt 
niet alleen voor ondeugdelijke leveranties, maar ook voor 
eventuele uitval en vertraging in de productieprocessen.

constante kwaliteit
Kwaliteit moet bij voorkeur constant zijn. Dat geeft klanten 
het gevoel dat het product betrouwbaar is. In de ijzergieterij 
worden daarom machines vervangen die de mogelijkheid 
boden om nog iets handmatigs aan modelplaten (mallen) 
te doen door machines die dit overbodig maken. Ondanks 
dat er groot vakmanschap aan eventuele aanpassingen ten 
grondslag ligt, wordt dit toch gezien als een zekere mate van 
willekeur, die de kwaliteit minder constant maakt. Ook wordt 
er voor constante kwaliteit veel gemeten. Zo worden polysty-
reen gietvormen met een 3D-scan op maatvoering gecon-
troleerd alvorens het gietproces in te gaan.  

Een constante kwaliteit vraagt ook om alert optreden bij 
het vaststellen van afwijkingen in omstandigheden, kwaliteit 
van materialen en kwaliteit van het eindproduct. In zowel 
scheepsbouw, ijzergieterij als sensor fabricage geldt de regel 
dat zodra bij een steekproefsgewijze controle iets wordt ge-
constateerd, direct 100% wordt gecontroleerd.

inspiratie voor de dakenbranche
De dakenbranche beschikt over de nodige systemen om 
de kwaliteit van de productieprocessen en producten te 
beheersen. Zo zien we frequent voorkomen: NEN normering, 
BRL’en, productcertificatie (bijv. KOMO certificaten, DoP’s van 
producten, CE keur), verwerkingsvoorschriften producten, 
vakrichtlijnen, procescertificatie en eigen kwaliteitssyste-
men van (groepen van) dakaannemers. Ook zien we bij 
nieuwbouw en renovatie van woningen standaardisatie en 
fabrieksmatige productie van prefab componenten (soms 
hele gebouwschil). 

Wat opvalt is dat hierbij veel vertrouwen wordt gesteld in 
certificering en richtlijnen en dat er in de praktijk veel minder 
een beroep wordt gedaan op feitelijke controles en metin-
gen. Deze worden veelal uit overwegingen van kosten en 
doorlooptijd achterwege gelaten. De dakenbranche lijkt in 
stadium te zitten van geïnternaliseerde kwaliteitsmethoden 
met lage kwaliteitskosten, maar kwaliteitskosten zijn wel de-
gelijk te hoog (faalkosten). Dus eerst inzetten op verhoging 
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DIT ONDERWERP STAAT OP HET PROGRAMMA TIJDENS HET NATIONALE DAKEN 
CONGRES, DAT OP 27 EN 28 JANuARI 2016 PLAATSVINDT IN NIEuWEGEIN. MET 
ZIJN BIJDRAGE ‘ASBESTVERWIJDERING, NOG 100 MILJOEN M2 TE GAAN …’ GEEFT 
JASPER KOSTERS VAN OESTERBAAI VERDERE TOELICHTING.

In 2024 moeten alle daken in Nederland vrij zijn van asbesthoudende 

 dakbedekking. Met nog meer dan 100 miljoen m² te gaan, betekent dat  

tijd voor actie. Regie en snelheid zijn absolute voorwaarden om alle  

daken vóór 2024 gesaneerd te krijgen. Zonder twijfel een  

grote opgave, maar het biedt ook nieuwe kansen.

asbest

bevordert effectieve samenwerking in de keten, waaronder 
de dakenbranche. Eigenaren worden gericht geholpen bij 
hun dakensanering en een goed vervolg daarop. 

asbestkaart
Alles begint met goed inzicht in de asbestsituatie: (totaal)over- 
zicht is gewenst. Dat is tot op heden beslist geen vanzelf-
sprekendheid. Want waar bevinden al die asbestdaken zich 
precies en wat is de conditie ervan? OVIO werkt met een 
digitale Asbestkaart, gericht op: 

•  Snel inzichtelijk maken van de asbestsituatie voor eigena-
ren, beheerders en andere betrokkenen: de locatie van 
asbestdaken, de aard en omvang daarvan. De Asbestkaart 
is overigens breder bruikbaar dan alleen voor asbestdaken. 

•  Monitoren en beheren van de asbestsituatie; de stand van 
zaken van de sanering is nauwlettend bij te houden, te 
volgen en te sturen. De Asbestkaart werkt gericht als basis 
voor procesbeheersing en regievoering. 

•  Totaaloverzicht genereren: dit is voor opdrachtgevers van 
groot belang, en zeker voor grotere organisaties, zoals cor-
poraties of winkelketens en overheden en andere betrokken 
partijen. 

speciaal opgeleide ovio’s 
De vereiste tempoversnelling wordt in de hand gewerkt 
door speciaal opgeleide deskundigen in te zetten voor de 
asbestdaken: OVIO’s. Deze worden in korte tijd getraind om 
objecten snel en gericht te onderzoeken, de sanering te 
begeleiden, te inspecteren en op te leveren. Dat betekent de 
introductie van een nieuw type deskundigen. De opleiding 
is zo ontwikkeld dat mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt kunnen worden ingezet. De eenvoud in onder-
zoek maakt dit verantwoord en de kwaliteitsborging wordt 
gehandhaafd. 

En hier zie je de tempoversnelling: snelle inzetbaarheid en de 
gerichte werkmethode van de OVIO’s leveren tijdswinst op. 
Het plan voor de routing is bovendien om na de sanering 

meteen ook de nieuwe dakbedekking te plaatsen. Dus alles 
in één keer, en dus vooruit keuzes maken en goed plannen. 
Deze methode bespaart ook kosten door effectieve samen-
werking tussen alle betrokkenen. 

asbest en energie
Vervanging van asbestdaken ziet men nu vaak als ‘noodza-
kelijk kwaad’ en wordt nog maar even uitgesteld. Veel beter 
is natuurlijk om het voor eigenaren betaalbaar en nog liever 
interessant te maken. OVIO biedt eigenaren kans op het 
‘knopen’ van asbest aan energie en verdere verduurzaming, 
met gebruik van de subsidieregelingen daarvoor. 
De subsidie voor asbestdaken is bekend. Vanaf 2016 geldt 
4,50 euro subsidie per m² voor asbestdaken vanaf 35 m². 
Zowel particulieren als bedrijven en instellingen kunnen deze 
subsidie aanvragen, die mag oplopen tot maximaal 25.000 
euro per adres. In 2016 stelt de regeling tien miljoen euro 
beschikbaar, met in totaal minimaal 75 miljoen euro voor de 
periode tot en met 2019. Het subsidieplafond staat volgend 
jaar dus op 10 miljoen euro; dit plafond wordt per jaar 
bepaald. Het verbod geldt overigens niet voor asbesthou-
dend materiaal aan de binnenkant van gebouwen of rond 
daken (isolatiemateriaal onder de dakbedekking of asbest-
houdend dakbeschot, boeidelen, dakgoten, gevelpanelen 
e.d). Bedrijven kunnen ook nog gebruik maken van fiscale 
regelingen. 

asbest 2024 en Nul-op-de-meter voor woningen 
Naast de subsidie voor asbestdaken is er voor woningen de 
regeling Nul-op-de-Meter. Vanaf 2040 moeten alle woningen 
energieneutraal of zelfs energieleverend zijn. Dat is nog wel 
even te gaan, denkt u misschien, maar de eerste initiatieven 
zijn er al, en woningeigenaren kunnen al veel eerder profijt 
hebben van deze regeling. Nul-op-de-Meter mag gebruikt 
worden voor investeringen in energiebesparende of energie-
opwekkende maatregelen. Vaak denkt men als eerste aan 
zonnepanelen, maar de mogelijkheden gaan veel verder: 
van isolatie van gevels, kozijnen en vloeren tot gecontroleerd 
waterverbruik. 

Nul-op-de-Meter en de Asbestdakensubsidie mogen naast 
elkaar worden benut. Onder meer hier liggen nieuwe kansen 
voor woningeigenaren. Door slim te combineren kan de 
totale subsidie oplopen tot 80-90%, dus een eigen investe-
ring van slechts 10-20%. Daarbij komt ook nog dat er bij de 
Nul-op-de-Meter woning geen energierekening meer betaald 
hoeft te worden en daarmee de investering dus ook snel is 
terugverdiend. Wanneer er een overcapaciteit aan energie 
wordt opgewekt, kan het zelfs geld opleveren door deze 
overcapaciteit beschikbaar te stellen aan derden.

agrarische sector/industrie 
De regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is beschikbaar 

voor de agrarische industrie, die de asbestverwijdering mag 
combineren met zonnepanelen/-collectoren. Vanaf 250 m²  
te saneren asbestdak mag men de subsidie gebruiken, 
en tot maximaal 15.000 euro subsidie per aanvrager. De 
stimuleringsregeling is in de meeste provincies verlengd 
t/m 31 oktober 2016, d.w.z. zolang de financiële middelen 
toereikend zijn. Het is dus verstandig om goed te letten op de 
bijzonderheden of toevoegingen per provincie. De regeling 
is bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren 
van een voormalig agrarisch bouwblok. 

Vergelijkbare maatregelen als bij Nul-op-de-Meter zijn ook 
toepasbaar in de agrarische sector/industrie. Voor de bedrij-
ven is het de moeite waard om deze optie mee te nemen en 
om goed af te wegen, waarin zij in de komende jaren willen 
investeren. 

rendementsgarantie en certificering
Kwaliteitsborging is een centraal gegeven in het gehele 
proces. De investering moet voor eigenaren tot zekerheden 
leiden. Garantiestelling is mogelijk op de uitvoering van de 
werkzaamheden, door certificering van de uitvoeringspro-
cessen vanuit Kiwa, en tevens op de energieopbrengst, de 
zgn. rendementsgarantie. ●

In de novembereditie van Roofs pleitte ik voor meer vaart en 
regie op de realisatie van het asbestdakenverbod. Markt-
partijen zijn ervan doordrongen dat er echt tempo gemaakt 
moet worden. Het is goed om op de hoogte te blijven van de 
oplossingen. Met een brede methode, OVIO, geeft Oester-
baai haar kijk hierop, in samenwerking met Kiwa, waaronder 
BDA Dakadvies. 
In het kort is OVIO een concept om de realisatie van het 
Asbestdakenverbod structureel en versneld aan te pakken. 
Doorloopsnelheid koppelt OVIO aan oplevering van de 
sanering met behulp van duurzame en energieopwekkende 
processen. OVIO slaat een brug tussen asbest en energie en 

Nieuw perspectief voor realisatie asbestdakenverbod

Jasper Kosters, Ingenieursbureau Oesterbaai
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Per 1 oktober 2015 heeft  

Ben Bleumer van FNV Bouw zitting 

genomen in het bestuur van SBD 

(Stichting Bedrijfstakregelingen 

Dakbedekkingsbranche) en het 

sociaal fonds Bikudak. Hij  

volgt daarmee Hans Crombeen 

op, die eerste onderhandelaar bij 

de Bouw en Infra CAO is gewor-

den. Een kennismakingsinterview.

Personeel is het kapitaal van de dakenbranche
iNterview

structureel veilig en gezond werken 
Veilig en gezond werken moet in de hele structuur van de 
werkzaamheden aanwezig zijn, van RI&E tot en met de 
uitvoering. Het moet dus een substantieel onderdeel zijn van 
de opleidingen. SBD is belast met de uitvoering van het Sec-
torplan BIKUDAK. Bleumer: “Een van de pijlers hiervan is de 
invoering van het BIKUDAK Vakpaspoort, ofwel het zogeheten 
Dakpaspoort. Dit persoonsgebonden Dakpaspoort heeft tot 
doel in één oogopslag de kwalificaties van de betreffende 
dakdekker inzichtelijk te maken: de dakdekker toont met 
het Dakpaspoort dat hij vakbekwaam en veilig werkt. Het 
Dakpaspoort is afgelopen voorjaar gelanceerd, momenteel 
worden de data ingevoerd en het komende jaar zal worden 
benut om de systematiek goed in de markt ingeburgerd te 
krijgen. Er is op het dak een wereld te winnen, denk alleen 
maar aan de toename van het gebruik van het dak en de 
aangescherpte isolatie-eisen.”

“Duurzame inzetbaarheid van de werknemers is een onder-
werp dat voortdurend onder de aandacht moet worden 
gebracht, wil het beklijven. SBD is daarom actief met arbo-
voorlichters die projecten bezoeken en dakdekkerbedrijven 
voorlichten op het gebied van veilig en gezond werken. 
Dat is een vak apart want het is natuurlijk nooit prettig als 
iemand je tijdens je werk op je vingers kijkt en vertelt hoe je 
het beter kan doen. Het is de bedoeling om met de dakdek-

kers in gesprek te gaan en samen te kijken waar de verbete-
ring zit. Dit is immers ook in het belang van het dakdekkerbe-
drijf zelf: het personeel is het kapitaal van het bedrijf, en denk 
eens aan de kosten van een ongeluk of een stillegging. De 
praktijk wijst uit dat deze aanpak werkt.”

“Veilig werken op hoogte is nog geen vanzelfsprekendheid, 
maar de kennis daarover is zo langzamerhand goed in de 
markt verspreid. De kennis over gezond werken moet nog ver-
der worden verspreid. Dan heb ik het niet alleen over maat-
regelen rond fysieke belasting, zoals de tilnorm, maar ook 
over kwartsstof. Onder andere bij het verwijderen of plaatsen 
van grind komt kwartsstof vrij, wat kan leiden tot (ernstige) 
longaandoeningen, en mogelijk kanker.” 

arbeidsmarkt
In het Sectorplan BIKUDAK is tevens voorzien in maatrege-
len voor instroom en loopbaanbegeleiding. Bleumer: “De 
instroom via BBL 2 is jarenlang zeer mager geweest, maar is 
nu weer op niveau. Een ander probleem was dat 40% van 
de gediplomeerde dakdekkers binnen een jaar de branche 
alweer uit ging. Daarom is het belangrijk de leerlingen na 
hun opleiding te blijven volgen: persoonlijke aandacht. Het 
gaat immers om het kapitaal van de branche. 200 voorma-
lige leerlingen worden nu actief gevolgd en de uitstroom is 
sterk afgenomen.”

“Ook is het goed om de competenties en toekomstverwach-
tingen van oudere medewerkers te monitoren. Misschien is 
een oudere dakdekker lichamelijk of geestelijk wel helemaal 
niet in staat het werk nog veel langer uit te voeren. Dit onder-
werp ligt gevoelig in de markt omdat er juist een tekort dreigt 
aan gekwalificeerd personeel, dus dan wil je de mensen die 
je hebt zo lang mogelijk aan je verbinden. Maar wat heb 
je eraan als die mensen op hun vijftigste zijn versleten? Het 
is belangrijk om tijdig te signaleren wanneer de dakdekker 
van het dak af moet en een andere functie, bijvoorbeeld 
op kantoor, of in een andere branche als chauffeur, moet 
gaan uitoefenen om op een gezonde manier zijn pensioen 
te halen.”

“Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever 
en werknemer. Een bedrijf kan een werkvermogenscan laten 
uitvoeren waarbij o.a. de mix van leeftijden, competenties, 
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werkne-
mer, etc. in kaart kan worden gebracht. Aan de hand hiervan 
kan een ontwikkelingsplan voor de verdere loopbaan van 
de werknemer worden opgesteld.” Hier staat het Sectorplan 
BIKUDAK 2 voor in de steigers.”

“Een veilige en gezonde werkpraktijk is iets dat voortdurend 
geborgd moet worden,” besluit Bleumer. “Dat is ontzettend 
belangrijk. Als ik daar soms de rol van predikant voor op me 

moet nemen, dan is dat maar zo. 
Uiteindelijk moeten we toe naar de 
situatie dat de juiste maatregelen 
worden genomen – niet omdat 
iemand zegt dat het zo moet, of 
om een boete te voorkomen, maar 
omdat veilig en gezond werken 
structureel is opgenomen in de 
werkpraktijk van ieder bedrijf.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Ben Bleumer is al sinds 2000 actief in de bouwsector. Daar-
voor werkte hij in de FNV Horeca waar hij zich o.a. inzette 
voor de rechten van flexwerkers. Hij heeft zich ook ingezet 
bij de FNV voor de uitkeringsgerechtigden en jongeren. 
Elke sector heeft uitdagingen, al ziet hij veel parallellen met 
andere sectoren. “Het werken met een flexibele schil is bij-
voorbeeld bij uitstek iets wat in de horeca gebeurt,” vertelt hij. 
“In de afgelopen jaren zijn veel bouwbedrijven gaan werken 
met zzp’ers maar ook met schijnzelfstandigen. Dit is niet altijd 
gunstig voor een veilige en gezonde werkpraktijk en arbeids-
voorwaarden. Het is mijn taak als bestuurder van FNV Bouw 
en bestuurslid van SBD om de belangen van de werknemers 
te behartigen. Het is belangrijk dat een level playing field (in 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden) wordt gecreëerd 
waarin iedereen op een eerlijke, en veilige en gezonde ma-
nier zijn brood kan verdienen.”

Bleumer treedt aan op het moment dat Jos van der Borgt, 
een belangrijke spil in de activiteiten van SBD, met pensioen 
gaat. Hij is per 1 december 2015 teruggetreden (zie voor het 
afscheidsinterview Roofs oktober 2015). Bleumer: “Jos van der 
Borgt heeft hier de afgelopen decennia veel werk in verzet, 
hij is al die jaren heel initiatiefrijk en gedreven geweest. 
Momenteel zijn we op zoek naar een geschikte opvolger. Zijn 
plaats zal zeker worden ingevuld want er is nog steeds een 
hoop werk te verrichten.”

“ EEN vEiligE EN gEzoNDE 

wErkPraktiJk is iEts Dat 

voortDurEND gEborgD 

moEt worDEN”

Ben Bleumer, fNV Bouw

Het Dakpaspoort werd 21 april 2015 door Doekle Terpstra gelanceerd



•  Problemen door lekkages op daken van industriële 
gebouwen, veelal uitgevoerd met metalen panelen,  
zijn aan de orde van de dag. 

•  Een te flauwe hellingshoek, een openstaande naad,  
roestvorming, zo’n probleem is snel aanwezig. 

•  RBM Europe heeft een techniek ontwikkeld om  
dergelijke problemen ter plekke te kunnen repareren.
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Rustemeijer
Building Maintenance

ROOFPACK (reparatie van metalen daken)

Reparatie van metalen pannen

Reiniging en onderhoud
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SW trading levert uitsluitend kwaliteitsproducten van gerenommeerde fabrikanten aan 
installateurs en aanverwante bedrijven. Zo bieden wij o.a. zonnepanelen, omvormers en 
toebehoren aan tegen zeer scherpe prijzen. Tevens kunnen wij u technisch ondersteunen 
als dat wenselijk is. Kijk gerust eens op onze site en overtuig uzelf!

Scheltseweg 8 • 5374 EB  Schaijk • +31 (0)486 - 20 18 00

www.groothandelzonnepanelen.nl
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E152

GSE Indaksystemen

153864_SWt_Adv beurs 195x265.indd   1 21-12-2015   12:35:25



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

IKO B.V.  I  Apolloweg 14  I  8938 AT Leeuwarden
Tel +31 (058) 280 00 440  I  e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com  I  nl.iko.com

IKO daksystemen

TOPLAGEN

 APP  SBS

IKO carbon Hi-speed 250 IKO carrara

IKO profagum IKO pantera

IKO powergum IKO roofgarden PRO
IKO powergum quadra 
IKO powergum twin
IKO roofgarden APP

 IKO gum

ONDERLAGEN

     IKO base APP  IKO base SBS

IKO base
IKO base quadra
IKO base stick

ISOLATIE IKO enertherm - Isolatielaag

DAMPSCHERMEN IKO shield - IKO shield SA

IKO powerflex
IKO powerflex monoNaar een uniforme

marktlogica
“Met de rebranding krijgen onze producten een 
uniforme, transparante merklogica. Dat is geen 
kleine klus. Te beginnen bij de communicatie. 
Eind vorig jaar hebben we onze klanten ingelicht 
en er loopt een uitgebreide informatie- en adver-
tentiecampagne. Maar het meeste werk speelt 
zich binnen IKO BV af. Alle informatiedragers 
moeten de nieuwe merknaam zichtbaar maken: 
briefpapier, facturen, verpakkingen, prijslijsten, 
kwaliteitsverklaringen, de DOP’s (Declaration of 
Performance), ...

Nebiprofa wordt IKO BV
Grootscheepse rebranding bij fabrikant
van dakbedekking

We ontwikkelen ook een conversietabel, zodat 
onze klanten en eindgebruikers duidelijk kunnen 
zien door welke nieuwe merknaam de oude 
vertrouwde namen vervangen worden.

Alle dampremmende lagen vallen onder de ver-
zamelnaam IKO shield. Ze zijn voorzien van een 
ALU wapening, al of niet zelfklevend.

Daarop komt de IKO Enertherm isolatielaag.  
De PIR-isolatieplaten komen in verschillende 
types, naargelang de cacheerlagen:  
Alu-cachering of gecacheerd met een geperfo-
reerd gecoat glasvlies.

De onderlagen voor de dakbedekking vallen 
onder de verzamelnaam IKO base. Er bestaan 
verschillende types: glasvlies of polyester gewa-
pende dakbanen, zelfklevende, dampdrukverde-
lende onderlagen.

Toplagen nieuwe stijl
“Wellicht de grootste aanpassing voor onze 
doelgroepen situeert zich bij de toplagen.  
Daar zaten heel vertrouwde namen tussen, die 
nu allemaal plaats maken voor de IKO namen. 
We onderscheiden APP en SBS toplagen.  
De IKO gum reeks bevat zowel traditionele 
rollen (470 K 14 of 24) als IKO powergum, 
eveneens van 470 kwaliteit, maar in een hoger 
segment gepositioneerd. IKO powergum qua-
dra kan in één laag gelegd worden. Twin is de 
446 versie. Speciaal voor daktuinen hebben we de 
IKO roofgarden APP. Een topper qua prestaties is 
de IKO carbon. 
Wat de SBS producten betreft, hebben we naast 
IKO powerflex en IKO roofgarden SBS ook de 
nieuwe IKO pantera, een zwart gemineraliseer-
de baan met de hoogste prestaties. Deze dak-
baan is zoals de IKO carbon ook brandwerend 
en voldoet aan de vier Europese brandproeven 
dankzij de grafiet technologie. 
Ze vormt de toplaag in het IKO graphite roof 
concept. Last but not least is er IKO carrara, 
een werkelijk topproduct, afgewerkt met witte 
minerale korrels en gecoat met titaniumdioxide. 
Die coating werkt als een katalysator die NOx en 

SOx uit de lucht haalt. Deze dakbaan zuivert de 
lucht effectief. Het reflecterende witte granulaat 
verlaagt in de zomer de oppervlaktetemperatuur 
met ongeveer 35°C.

Van product naar concept
Naast de rebranding werd ook een nieuwe  
marketingstrategie in gang gezet.
Ronald Vermeer: “We zetten  niet alleen afzon-
derlijke producten zoals dakbanen, dampscher-
men of isolatie in de markt, maar we bieden 
voortaan ook totale daksystemen aan. Feitelijk 
zijn we verticaal volledig geïntegreerd wat de 
producten voor een degelijke dakbedekking 
betreft: we produceren ze allemaal zelf, met 
inbegrip van de IKO enertherm isolatie. Bij deze 
IKO Roof concepten zijn alle producten op 
elkaar afgestemd. Alle concepten beginnen met 
onze merknaam IKO en ze krijgen allemaal een 
BDA Agrément®. Een door IKO geautoriseerd 
dakbedekkingsbedrijf dat werkt volgens  de 
voorschriften  van deze concepten, kan een all-in 
verzekerde garantie van 10 + 5 jaar afgeven”

IKO BV beschikt  voortaan over de volgende 
dakconcepten:
n IKO eco roof concept
n IKO solar roof concept
n IKO compact roof concept 
n IKO green roof concept
n IKO graphite roof concept

De tabel toont duidelijk de structuur van de 
nieuwe naamgeving.

Nebiprofa, toonaangevend fabrikant van bitumenproducten voor de afdichting 
van daken, krijgt een andere naam: IKO BV. Tegelijk krijgen ook alle bitumen-
producten een andere naam die altijd voorafgegaan worden door de  
overkoepelende merknaam IKO. Deze grootscheepse rebranding is de logische 
conclusie van een proces dat reeds in 2000 is gestart. Toen werd Nebiprofa  
opgenomen in de IKO-groep, een internationaal opererend familiebedrijf dat 
niet alleen een marktleider is op het gebied van waterdichting maar ook  
van hardschuimplaten voor isolatie van daken, muren en vloeren.  
Ronald Vermeer, sinds een jaar commercieel directeur, legt uit.

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Met de rebranding 
krijgen we een
uniforme
IKO merklogica

advertorial



Roofs     25

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

dakreNovatie watertoreN buiteNlust te dordrecht
• OPDRACHTGEVER: STICHTING WATERTOREN BuITENLuST
• HOOFDAANNEMER:  H.B.M. DAKBEDEKKING MAATSCHAPPIJ B.V. 

EN DAKDEKKER TE BARENDRECHT
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING: ICOPAL TE GRONINGEN

De dakrenovatie van de Watertoren Buitenlust 

in Dordrecht was geen alledaagse klus voor 

de betrokken dakdekkers.

watertoren voorzien van 
nieuwe dakbedekking

proJectbeschriJviNg

De Watertoren aan de Kromme Zandweg in Dordrecht is 
gebouwd in 1916. Momenteel is de watertoren ingericht als 
hotel. Daarnaast bevinden zich op de benedenverdieping 
een café-restaurant en een verhuurder van ligfietsen. De 
toren is onlangs voorzien van een nieuwe dakbedekking. 
Omdat in de toren nu een hotel gevestigd is, was het zaak 
de lekkageproblemen, die zich inmiddels begonnen te mani-
festeren, voor eens en voor altijd op te lossen. De toegepaste 
oplossing diende te voldoen aan de strenge eisen van de 
welstandscommissie. De werkzaamheden waren vanwege 
de hoogte en de hellingshoek geen sinecure. Het dak is aan 
de binnenkant ook voorzien van extra isolatie.

In het verleden heeft de watertoren een koperen dakbedek-
king gehad. Later is daar een bitumineuze dakbedekking 
met koperen toplaag voor in de plaats gekomen. Deze 
dakbedekking bereikte het einde van de levensduur. De wel-
standscommissie had duidelijke wensen m.b.t. de uitstraling 
van de toren. Indien een koperen dakbedekking budgettair 
niet mogelijk zou zijn, ging de voorkeur uit naar een beton-
nen uitstraling. De grijskleurige Noxite dakbedekking van Ico-
pal bleek binnen het budget het beste aan de esthetische 
eisen te voldoen. De logistieke organisatie en de verwerking 
van de dakbedekking betekenden een bijzondere uitdaging 
voor het verantwoordelijke dakdekkersbedrijf, H.B.M. Dakbe-
dekking uit Barendrecht. 

ladder
Noxite is de luchtzuiverende dakbedekking van fabrikant 
Icopal. De luchtzuiverende werking (waar meer over is te 
lezen in Roofs augustus 2010) was voor de eigenaar van de 
watertoren (Stichting Watertoren Buitenlust) een uitgelezen 
mogelijkheid om een extra bijdrage te leveren aan de toch 
al aanwezige milieuvriendelijkheid van de watertoren. Zo 
bevatten de platte daken allen een vegetatiedak op een 
EPDM dakbedekking.

De oude dakbedekking is tot op de ondergrond verwijderd. 
De nieuwe waterdichte laag is vervolgens op de traditionele 
manier aangebracht, namelijk gebrand. 

Bijzonder is natuurlijk de hellingshoek waaronder de werk-
zaamheden moesten worden uitgevoerd. Hierdoor was 
het lastig de dakbedekking mooi strak aan te brengen. 
De rollen werden van boven naar beneden aangebracht. 
Daarom was er voortdurend een team van minimaal twee 
dakdekkers op het werk aanwezig. Er werd vanaf een ladder 
gewerkt: de dakdekker die bovenaan op de ladder stond, 
hield de rol vast en trok hem strak. De dakdekker daaronder 
brandde de naden.

De dakdekkers hebben dus de werkzaamheden voor het 
grootste deel vanaf een ladder uitgevoerd. Ze waren daarbij 
aangelijnd aan de nok van het pand. De positie van het 
aanlijnpunt was een belangrijk aandachtspunt. De lijn moest 
zo min mogelijk in de weg zitten tijdens de werkzaamheden 
en was aan de voorkant van het harnas bevestigd. Ook 
moest bij een val het pendule-effect worden voorkomen. 
Tevens waren er gedurende werkzaamheden rond het dak 

steigers geplaatst zodat de veiligheid op de werkplek was 
gewaarborgd. Het werken vanaf een ladder maakte de 
werkzaamheden, door de onnatuurlijke houding, voor de 
uitvoerende dakdekkers vermoeiend. Daarom werden de 
werkzaamheden regelmatig afgewisseld. 

hoogte
De watertoren heeft een hoogte van ruim 36 meter. Het was 
dan ook een uitdaging de dakmaterialen op hoogte te 
krijgen. De watertoren staat langs een smalle landweg, die 
gedurende het hijsen moest worden afgesloten. Met behulp 
van de kraan werden alle materialen in één keer naar de 
achtste etage gebracht, alwaar ze gedurende de werkzaam-
heden konden worden opgeslagen. 

Inmiddels zijn de werkzaamheden 
afgerond en het eindresultaat mag 
er zijn. Het dak heeft weer een strakke 
uitstraling en de lekkageproblemen 
zijn opgelost. ●



KEMPER SYSTEM is de wereldwijde 
 marktleider op het gebied van  vloeibare 
 afdichtingen!

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG  
Salesservice Nederland 
Berkel en Rodenrijs

Tel +31 655 131 970

www.kemperol.com

KEMPEROL® –  
Kunstenaars in  
 vloeibare afdichtingen
• Oplosmiddelvrij en reukloos*
• Worteldoorgroeibestendig
• Duurzame ecologisch verantwoorde keuze
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• Ruim 50 jaar ervaring!
• Vele internationale referenties
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** KEMPEROL® AC Speed
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•BRL’s Veilig werken op hoogte in ontwikkeling
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Roofs-februari2015.indd   1 26-01-15   15:42

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS  |  NR. 3 MAART 2015 24e JAARGANG

RoofsRoofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

NAUWELIJKS CONTROLE 
OP TOETSINGSKADER 
VEILIG ONDERHOUD

• Garantie bij schade
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•Glooiend stationsdak afgewerkt met betonplaten
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Niets meer missen uit de dakenbranche?

ASBESTOS 2016
Woensdag 6 & donderdag 7 april 2016

E X H I B I T I O N S  
R O T T E R D A M
I N T E R N A T I O N A L  B . V .

Organisatie:
Exhibitions Rotterdam Int. BV
Tel: 010 - 2400122
info@exhibitions-rotterdam.nl 
www.asbestos-int.nl 

WWW.ASBESTOS2016.COM

Ahoy Rotterdam, twee dagen 

lang dé plek waar iedereen 

die te maken heeft met 

asbest gewoon moet zijn!

Van strategisch advies 
tot inventarisatie, 
sanering en eindcontrole

Ahoy Rotterdam, is in 2016 opnieuw dé plek voor iedereen 
die te maken heeft met asbest! De organisatie Exhibitions 
Rotterdam Int. is alweer druk bezig met de voorbereidingen 
van ASBESTOS 2016 om het succes van de 1e editie 
te evenaren.  Opnieuw brengen wij deze internationale 
professionele wereld 2 dagen lang bij elkaar. 

De verwachtingen voor deelnemende bedrijven aan 
ASBESTOS 2016 is groot. Reserveer daarom nu uw plek 
voor ASBESTOS 2016 of maak een afspraak.

hek

staander

contragewicht
plat dak

valbeveiliging
staander

kantplank

hek

hellend dak

Gecertificeerd volgens de hoogste Europese 
veiligheidsnorm NEN-EN 13374 klasse C

T 085 782 16 02
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www.rss-roof.com
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Op 27 januari 2015 wordt de eerste Nico Hendriks Award voor het  

Dak van het Jaar 2015 uitgereikt. Het project Tops International Arena  

was een van de meedingende projecten.

halfronde daken met 
‘roodkoperen’ kunststof 

dakbedekking

Stal Tops in Valkenswaard is een internationaal bekend hip-
pisch bedrijf. Het bedrijf organiseert jaarlijks de Longines 
Champions Tour, een prestigieuze internationale springserie 
waar jaarlijks honderden internationale ruiters op afkomen. 
Onlangs heeft men besloten een nieuwbouw te realiseren 
waarmee werd voldaan aan de nieuwe richtlijn voor paar-
denwelzijn, en die zou voldoen aan de uitstraling van het 
jaarlijkse hippische concours. 

Het complex is volgens het design & build-principe gere-
aliseerd en behelst o.a. een entreegebouw (Spider), een 
VIP-gebouw en enkele overkapte tribunes. Daarnaast zijn 
512 vaste stallen gerealiseerd, drie zandpistes een graspiste, 
zo’n 3000 zitplaatsen en een zogeheten Place du Concours, 
waar bezoekers kunnen shoppen. Het VIP-gebouw is een 
staalconstructie met dunne profielen en veel glas, zodat 
de transparantie en het uitzicht maximaal zijn. Het gebouw 
wordt voorzien van verticaal schuivende, elektrische ramen. 
Het interieur is bijzonder vanwege de toepassing van o.a. 
marmer en microgeperforeerde plafonds.

stalen dakbeplating 
Het VIP-gebouw heeft een grondoppervlak van 17,5 m x  
41,0 m. De draagconstructie van de tribunes en de daken  
daarboven bestaat uit gelamineerde spanten die zijn 
geleverd door De Groot Vroomshoop. De dakconstructie is 
vervolgens door De Rooy-Snoeren Combinatie bv voorzien 

van verzinkt stalen dakplaten (type TSBR/750), aluminium 
boeiboorden en (verholen) stalen goten. De warmdakplaten 
zijn direct op de hoofdstaalconstructie aangebracht. 
Omdat de spanten vrij ver uit elkaar stonden, waren de mon-

DIT IS HET LAATSTE PROJECT DAT IN HET KADER VAN HET DAK VAN HET JAAR 2015 WORDT BESCHREVEN. IN DE KOMENDE JAAR-
GANG VAN ROOfs ZAL BEGONNEN WORDEN AAN EEN BESCHRIJVING VAN DE PROJECTEN VAN HET DAK VAN HET JAAR 2016. 
AANMELDINGEN KUNNEN WORDEN VERSTUURD NAAR DE REDACTIE VAN ROOfs VIA EDWIN@LUMAIL.NL.
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van de dakbedekking. Het dakdekkerbedrijf heeft echter een 
jarenlange ervaring met de verwerking van dit materiaal. Een 
goede voorbereiding en het juiste advies en vakmanschap 
deden volgens de betrokken partijen de rest. Een veilige 
werkpraktijk was gegarandeerd omdat gedurende de werk-
zaamheden alle gebouwen in de steigers stonden.

De dakbedekking is licht in gewicht en flexibel, wat het voor 
de verwerker prettig maakt op dit type daken toe te passen. 
De dakbanen zijn mechanisch bevestigd in de ondergrond, 
de naden zijn d.m.v. hetelucht aan elkaar verbonden. Op 
de naden is vervolgens de voorzien in het roevenprofiel , in 
dezelfde kleur als de dakbedekking, waardoor de uitstraling 
van de daken overeenkomt met die van een koperen dak.
De nieuwe Tops International Arena is half augustus 2015 
feestelijk geopend. ●

tagewerkzaamheden een uitdaging, de overspanningen 
waren hierdoor immers groot. Ook door de gebogen vorm 
van de dakplaten was dit geen eenvoudige klus. De boei-
boorden zijn vervaardigd uit aluminium met een dikte van 2 
mm en gepoedercoat in een donkerbruine kleur (RAL 8025).

dakbedekking
Op de dakplaten van zowel de noord- en zuidtribune als 
het VIP-gebouw en het Spidergebouw is gekozen voor een 
steenwol isolatie. Daar bovenop is een kunststof dakbedek-
king (1,5 mm) met de uitstraling van een roodkoperen 
roevendak toegepast. Het ontwerp voor de daken voorzag 
namelijk oorspronkelijk in een roodkoperen dakbedekking, 
maar uit kostenoverwegingen is gekozen voor een kunststof 
dakbedekking. De Renolit Alkorplan Metallic had de gewens-
te uitstraling. Het betreft een pvc dakbedekking met een 
roodkoperen kleur en dakroeven, en met de structuur van 
een metalen oppervlak. 

In totaal heeft het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf Lukas-
se Dakbedekking uit Goes zo’n 4500 m² dakbedekking aan-
gebracht. Hierbij zorgde de halfronde vorm van de daken 
voor de nodige uitdagingen. Niet in de laatste plaats omdat 
de daken duidelijk zichtbaar zijn en er dus hoge eisen aan 
de esthetische afwerking van de daken werden gesteld. Ook 
bijzondere details zoals de verdiept liggende goten, stalen 
elementen en aansluitingen zorgden voor de nodige uitda-
gingen. Tijdens de uitvoering is de fabrikant regelmatig het 
dak op geweest voor advies en controle van de verwerking 

tops iNterNatioNal areNa te valkeNswaard 
• OPDRACHTGEVER: STAL TOPS TE VALKENSWAARD
• ARCHITECT: GRuPPO C14 TE MILAAN (ITA)
• BOuWKuNDIG AANNEMER: SPRANGERS BOuWBEDRIJF BV TE BREDA
• GELAMINEERDE SPANTEN EN LIGGERS: DE GROOT VROOMSHOOP
• DAKDEKKER:  LuKASSE DAKBEDEKKINGEN  

TE GOES-VEENENDAAL 
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING: RENOLIT BELGIuM

Succes Award winnaar 
in de daktechniekbranche!

Mawipex B.V.   l  De Poort 21  l  4411 PB Rilland  l  T 0113 55 77 77  l  info@mawipex.nl  l  www.mawipex.nl
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Met enige regelmaat vinden 

 ongevallen plaats waarbij door 

de lichtkoepels of –straten wordt 

gevallen. Fabrikant van vloeibare 

dakbedekkingen Kemper Systems 

introduceert tijdens het Nationale 

Daken Event Kemperol Fallstop, 

een beveiliging die op het licht-

koepel oppervlak wordt aange-

bracht. Sales manager Wiebe 

 Fokkema licht het product toe.

Doorvalbeveiliging voor 
daglichtvoorzieningen

productNieuws

Toepassing van de Kemperol Fallstop heeft daarnaast een le-
vensduurverlengend effect. Het vormt feitelijk een bescherm-
laag op het oppervlak en zorgt voor een grotere hagelweer-
stand. Het beschermt tegen bijvoorbeeld hagelstenen met 
een diameter van 70 mm (geregistreerd in Zuid-Duitsland).
Het materiaal heeft een lichtinval-verlies van 4% tot gevolg. 
En het heeft volgens tests op basis van DN 18230, uitgevoerd 
door het Karlsruher Institut für Technologie (KIT) goede 
brandeigenschappen. 

Het materiaal wordt in vier lagen aangebracht. Voor het 
aanbrengen zijn geen andere beschermingsmiddelen 
nodig dan bij het aanbrengen van een vloeibare dakbedek-
king. Tussen de derde en de vierde laag wordt een sticker 
aangebracht met daarop de datum en het nummer van 
de verwerker. Dit betekent een extra zekerheid en controle. 
Tijdens de applicatie wordt gemeten of het product met 
de juiste dikte is aangebracht. De werking van het product 
wordt gedurende 10 jaar gegarandeerd. Indien na deze 10 
jaar het oppervlak opnieuw wordt gereinigd en voorzien van 
twee nieuwe lagen, wordt de levensduur met nog eens vijf 
jaar verlengd.

testresultaten
“Dit is een in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland goedge-

keurd beveiligingssysteem voor lichtkoepels dat is getest 
volgens de DIN EN 1873,” vertelt Fokkema. “Deze test houdt in 
dat men steeds een gewicht van 50 kg vanaf verschillende 
hoogtes (60 cm, 120 cm, 180 cm tot 300 cm) laat vallen. Een 
gewicht van 50 kg correspondeert natuurlijk niet met het 
lichaamsgewicht van een volwassen persoon maar de ach-
terliggende gedachte is dat bij doorvallen men nooit met 
het volle gewicht loodrecht naar beneden valt.”

“Nadat het gewicht op de lichtkoepel is gevallen, wordt een 
extra gewicht van 50 kg bijgeplaatst zodat het totale belas-

tingsgewicht van af dat moment 100 kg is. Deze combinatie 
dient ook gedurende langere tijd (dit noemt men het versuf-
fingsproces: in de meeste gevallen zal iemand die op een 
lichtkoepel is gevallen niet direct opstaan maar even blijven 
liggen) niet te leiden tot het falen van het doorval beveili-
gingssysteem.”

“Er wordt verder in de testen rekening gehouden met de 
verschillende typen daglichtvoorzieningen, het formaat en 
het type uitvoering (enkel- of dubbelwandig). Je ziet dat het 
kunststof bij grote hoogten wel breekt, maar dat de Kemperol 
Falsstop intact blijft en het gewicht blijft dragen.”

Alle testen zijn met goed resultaat afgerond. Tijdens de A+A 
in Düsseldorf is het product onder de aandacht van vele 
verschillende veiligheidsexperts gebracht. Ook tijdens het 
Nationale Daken Event zal Kemper System uitgebreid aan-
dacht besteden aan de innovatie. 

“Toepassing van dit materiaal vergt uiteraard een inves-
tering,” besluit Fokkema. “Deze is vergelijkbaar met die in 
de toepassing van een andere veiligheidsmaatregel. Het 
verschil is met name de snelle en eenvoudige applicatie, 
en de zekerheid dat personen op én onder het dak zijn be-
schermd. Kemperol Fallstop is toepasbaar op nieuwe maar 
ook op oude, al dan niet verweerde, lichtkoepels.” ●

Dit artikel kunt u lezen op

Het product is feitelijk een doorontwikkeling van het assorti-
ment van Kemper System, waarbij de vloeibare kunststof zo-
danig elastisch en sterk is gemaakt, dat het als een bescher-
mingsmiddel tegen doorvalgevaar kan worden toegepast. 
Het betreft een transparante ééncomponent coating die (na 
het reinigen en primeren) met behulp van een roller op het 
oppervlak wordt aangebracht. Bij een val op de lichtkoepel 
zal het kunststof in de meeste gevallen wel breken, maar de 
coating houdt de gebroken delen bij elkaar en draagt het 
gewicht van de gevallen persoon. 

doorvalveiligheid
“Als er momenteel al beveiliging van de lichtstraten of –
koepels aanwezig is, bestaat die doorgaans uit een hekwerk 
langs de rand, of een rooster of een vangnet onder de 
voorziening,” aldus Fokkema. “Het hekwerk is dikwijls een prak-
tisch of esthetisch probleem. Een rooster of vangnet houdt 
de gevallen persoon wel tegen, maar dan ligt de persoon 
in het vangnet of op het rooster, wat nog steeds riskant is en 
daarnaast bestaat de mogelijkheid dat als gevolg van de 
ontstane opening in het dak de productie tot stilstand kan ko-
men. De kans op snijwonden is bovendien aanzienlijk met alle 
risico’s voor de personen en/of apparatuur die zich onder de 
daglichtvoorziening bevinden. Het voorkomen van het daad-
werkelijk breken van het oppervlak heeft dus de voorkeur.”
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NieuwsliJN NatioNale dakeN eveNt

epdm systems richt zich op de toekomst
EPDM Systems toont de laatste stand der techniek en de 
grote variëteit in EPDM daksystemen met de Europese 
merken Prelasti, Superseal en Evalastic - en het Amerikaanse 
Topskin EPDM. Tevens toont men uitbreidingen als het E342 
lijmsysteem, waarmee de dakdekker de verwerkingstijd 
aanzienlijk kan verkorten. Dit lijmsysteem is opgenomen in de 
KOMO kwaliteitsverklaring van Topskin en voldoet bovendien 
aan het Bouwbesluit.  

Verder presenteert 
het bedrijf het nieuwe 
‘GeoDrain’ extensieve 
groendak-systeem.  
Het systeem wordt 
toegepast in combi-
natie met Superseal 
EPDM als waterdichte 
laag. Superseal is een 
gecacheerd systeem  
met oplossingen voor 
elk dakdetail op basis 

van de Thermobond lastechniek. Het voordeel van dit 
systeem is dat het volledig verkleeft kan worden middels 
warme bitumen. 

Daarnaast is er in de markt steeds meer behoefte aan 
meer kennis over EPDM op daken. EPDM Systems zal in 2016 
daarom extra aandacht gaan besteden aan kennissessies 
voor calculatoren, werkvoorbereiders en projectleiders in de 
dakenbranche. 

duurzaamste oplossiNg voor elk dak
Met een breed pakket aan dakbedekking biedt Icopal bv  
een passend systeem voor elk dak. Het bedrijf toont de 

laatste ontwikkelingen 
op het gebied van 
brandveilige verwer-
king van materialen 
en het milieu. Zo heeft 
men een zelfklevende 
dakbedekking ontwik-
keld waarmee het hele 
dak of brandgevoelige 
details zonder open 
vuur worden  afgedicht. 
Ook de Icopal Univer-

sal dakrol wordt geheel zonder brander bevestigd. Met 
de snelle bevestiging, eenlaagse toepassing en recycle 
mogelijkheden kunnen dakdekkers hun voordeel doen. 

Het milieuprofiel van Icopal Universal, een POCB dakbedek-
king voor eenlaagse toepassing, is verbeterd met bijna 40%. 
Daarmee heeft de fabrikant de laagste schaduwprijs in 
vergelijking tot andere dakbedekkingen. Met het verbeterde 
milieuprofiel neemt het product de nummer één positie in op 
de lijst van producten met een DUBOkeur®. De verbetering is 
vooral gerealiseerd door het toenemende gebruik van gere-
cyclede en hernieuwbare grondstoffen en door 100% groene 
energie in het productieproces. 

isobouw geeft dakdekkers eeN duurzaamheidsvoorsproNg
Niet alleen de overheid, ook 
opdrachtgevers en architecten 
hechten steeds meer waarde 
aan de realisatie van duurzame 
gebouwen. Dit is een realiteit 
die dakdekkers nieuwe kansen 
biedt. 
IsoBouw helpt hen daarbij met 
plat dak isolatiematerialen 
die de beste milieuprestaties 
leveren. Vrijwel het gehele as-
sortiment is gecertificeerd met 
een DuBOkeurmerk.  Airpop, oftewel EPS, bestaat voor 98% uit 
lucht, heeft een blijvende isolatiewaarde en is onbeperkt 
recyclebaar. 
Duurzaamheid is ook brandveiligheid. Ook hier kan IsoBouw met rapporten 
aantonen dat haar producten goed presteren. Zo wordt o.a. op staaldaken 
een door Efectis geteste klasse B-s1, d0 behaald. Dit is vergelijkbaar met 
zogenaamde onbrandbare isolatiematerialen.  Hiermee kunnen dakdekkers 
onderbouwen dat producten als PolyTop, PolyTopHR en RenoTopHR,  een 
aantoonbare positieve bijdrage leveren in de duurzaamheidsdoelstellingen 
van architecten en opdrachtgevers.

the Next geNeratioN iNsulatioN 
De Kingspan Therma™ TR24 Platdak Plaat heeft een gebitumineerd glasvlies 
aan één zijde en een mineraal glasvlies aan de andere zijde. Door deze 
combinatie is de plaat toepasbaar onder zowel mechanisch bevestigde, 
verkleefde als losliggend ge - 
ballaste dakbedekkingssys-
temen. De multifunctionele 
inzetbaarheid en de goede 
isolerende eigenschappen in 
combinatie met de uitstekende 
drukvastheid en het lichte ge-
wicht maakt de Therma™ TR24 
Platdak Plaat een goede oplos-
sing voor op het platte dak. 
OPTIM-R® is gebaseerd op 
vacuüm technologie. Door va-
cuüm  te creëren in de kern van de isolatieplaat ontstaat een 
hoge warmteweerstand. Hierdoor kan met minder dikte een 
hogere isolatiewaarde worden bereikt. Dit stelt architecten en 
verwerkers in staat om met slankere constructies te werken.  

Nooit meer op de blareN zitteN
Problemen door lekkages op 
daken van industriële gebouwen, 
veelal uitgevoerd met metalen 
panelen, zijn aan de orde van de 
dag. Een te flauwe hellingshoek, 
een openstaande naad, roest-
vorming, etc. RBM Europe heeft 
een techniek ontwikkeld om 
dergelijke problemen ter plekke 
te kunnen repareren.
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Nationale daken event 2016: 
speel in op de toekomstige 

ontwikkelingen

Op 27-28 januari 2016 zal in het NBC te Nieuwegein het Nationale  

Daken Event 2016 worden georganiseerd. Het tweedaagse evenement  

is het initiatief van een aantal samenwerkende, onafhankelijke 

 marktpartijen (BDA Groep, Lindeman Events en DGI Dak & Gevel 

 Ingenieurs), die zich hebben verenigd in de Stichting Dakpromotie.  

Op deze  pagina’s alvast een vooruitblik.

aabo tradiNg tooNt specialiteiteN
Aabo Trading toont met maar liefst zes stands haar specialis-
men. Naast de bekende en nieuwe producten uit het assor-
timent dakmaterialen hebben de specialistische bedrijfstak-
ken allemaal een eigen stand.

Aabofix omvat een compleet assortiment van bevestigings-
materialen en hulpgereedschappen voor vlakdaksystemen, 
zorgvuldig samengesteld om het bevestigen van dakmateri-
alen makkelijker en praktischer te maken. Dit gecombineerd 
met verregaande ondersteuning zorgt ervoor dat de klant 
zich kan richten op waar het echt om gaat: het uitvoeren 
van vakwerk. Het bedrijf biedt tevens persoonlijk advies voor 
veilig werken op hoogte, afgestemd op de specifieke facto-
ren die bij dakveiligheid zo van belang zijn.

AaboTools  richt zich op het leveren en adviseren van 
gereedschap voor vakspecialisten in de dak-, installatie- en 
bouwbranche. De groothandel beschikt over een zeer uitge-
breid assortiment gereedschappen.

AaboGreenTech levert innovatieve systemen voor duurzame 
energievraagstukken, zoals zonnestroomsystemen, windturbi-

nes, warmtepompboilers en Infrarood verwarmingssystemen. 
Ook presenteert het bedrijf de mogelijkheden om zetwerk op 
maat in zowel zink, Plastisol als PVDF direct na bestelling te 
kunnen zetten in de 15 zetterijen door heel Nederland.

vrf europe iNtroduceert tripple fix
VRF Europe, producent van Eurofast bevestigingsmateria-
len, introduceert de Tripple Fix. Een boorautomaat met 3 
boormachines in lijn met stofafzuiging. Hiermee bied VRF de 
dakenbranche de oplossing voor stofvrij boren en ergono-
misch werken. Naast de Tripple Fix zal er extra aandacht 
worden geschonken 
aan het recentelijk 
behaalde FM Ap-
proval op het Eurofast 
programma. Door de 
hoge isolatie-eisen 
en de hierdoor dikker 
wordende isolatie-
pakketten is de vraag 
naar schroef - tule 
combinaties de laat-
ste jaren behoorlijk 
toegenomen. Door een FM Approval op systeemniveau te 
kunnen bieden kan VRF zijn klanten van dienst zijn. 
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www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

voor al uw
daksoftware

.nlsoftware

DAKSPECIALITEITEN

www.altena-groep.nl

www.vrf.eu

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.bureaugroenadvies.nl

www.domelichtstraten.nl

van-boven.com

Hoogwaardige kunststoffen scheppen 
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.zinkmeesters.nl

www.comhan.com

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

URZAAM
    GOEDVAST

CO

DU

NSULTANTS

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

Profiled

window

www.profiledwindow.com

Dakraam voor dakpanpanelen

www.provatherm.nl

 
 
 

Rapid Schroeven & Advies 

 

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO www.qualityroofingsystems.nl
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RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORTEC
RENOLIT ALKORTOP

www.renolit.com/roofing

Renolit pub "dakspecialist op internet" 40 x 24 mm LIGGEND 06.indd   125/06/15   10:50

www.ppersoon.nl
contact@ppersoon.nl

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

Ontdek de kracht 
van Dakweb

• dagelijks de meest recente actualiteiten • up to date bedrijfsnieuws
• up to date agenda • zoek een leverancier of product • zoek een dakdekker

. . . . . . . . . . . . .
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www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het herstellen en 
onderhoud van gecoate, metalen panelen en profielen. Ook 
voor herstel van ‘gedelamineerde’ daken heeft het bedrijf 
een speciale techniek ontwikkeld. Alle loszittende delen 
worden verwijderd, waarna een nieuwe primer wordt aange-
bracht en vervolgens weer een toplaag op kleur. Inbouwen 
van een venster in een stalen dakplaat van welk fabricaat 
dan ook behoort tot de nieuwe mogelijkheden. Door des-
kundig onderzoek en samenwerking met o.a. Kingspan heeft 
RBM met de Topps producten veel resultaat bereikt. Inbouw is 
mogelijk onder vele omstandigheden.

coNduct breidt roofs upport programma uit 
Met de komst van de nieuwe NEN1010 en de kabinetsplan-
nen voor uitbreiding SDE+ regeling is de ontwikkeling op PV 
niet meer te stoppen. Overeenkomstig deze norm installeert 

de moderne PV instal-
lateur DC bekabeling in 
de daartoe geschikte 
kabelgoot. Conduct 
biedt met RoofSup-
port complete sets 
draadgoot op basis 
van  artikelnummer. 
Met RoofSupport Black 
breidt Conduct het pro-
gramma verder uit met 
speciaal voor zichtda-

ken zwarte draadgoot. Met ingang van  
 1 januari 2016 wordt het bruto prijsniveau van deze pro-
ductserie met 10% verlaagd. 

iNdaksysteem vaN sw tradiNg
SW Trading is  sinds twee jaar een partnerschap aangegaan 
met GSE Group uit Frankrijk. GSE is producent van hoogwaar-
dige Indak-systemen voor een zeer scherpe prijs. Het indak-
systeem wordt vaak gebruikt bij nieuwe huizen. De kosten 
kunnen laag gehouden worden door de besparing van 
dakpannen. De terugverdientijd zal dan ook niet veel langer 
zijn dan een conventioneel systeem. 
Naast het opkomende indak-systeem heeft SW Trading 

allerlei andere 
mogelijkheden voor 
het plaatsen van 
zonnepanelen. Ook 
voor ondernemers 
wordt het steeds 
voordeliger om zon-
nepanelen aan te 
schaffen door de 
stijgende energieprijs 
en de mogelijkheid 

tot subsidie.  SW Trading gaat voor kwaliteit en heeft als 
hoofdproducten Ulica Solar, KACO, Sunbeam en Clickfit. 
Alle producenten zijn bezocht door SW Trading zodat er 
met zekerheid gezegd kan worden dat de producten van 
hoogwaardige kwaliteit zijn. 

Nieuwe walkway reNolit alkorplaN 81114
Veiligheid op het dak is belangrijk. Ook Renolit stelt veilig-
heid voorop en introduceerde daarom onlangs een nieuwe 
walkway: Renolit Alkorplan 81114. Met een officieel getest 
antislipreliëf en een dikte 
van 4 mm vormt dit nieuwe 
toebehoren zowel een vol-
waardige walkway als een 
extra beschermbaan. Deze 
walkway uit homogene pvc 
is compatibel met alle Renolit 
Alkorplan dakbanen. Net 
zoals de RENOLIT dakmem-
branen wordt ook deze baan 
door middel van warme lucht 
op het dak gelast.

vaeplaN: kuNststof dakbedekkiNg vaN derbigum
Vaeplan is een kunststof dakbedekking met een bewezen levensduur van 
meer dan 36 jaar.  In 2012 is het gelijknamige bedrijf, gevestigd in Duitsland, 
onderdeel geworden van de Derbigum Groep die wereldwijd opereert.

Het betreft een plastomeer kunststof zonder weekmakers. Het product heeft 
weliswaar de looks van een 
PVC-dakbedekking maar 
door de specifieke samenstel-
ling behoudt het materiaal in 
tegenstelling tot vele andere 
soorten wel zijn flexibiliteit door 
de jaren heen.  Vaeplan is 
universeel toepasbaar in alle 
soorten dakbedekkingsyste-
men, losliggend, verkleefd of 
mechanisch bevestigd. 

Voor de verwerker is het een prettig verwerkbaar product met 
de benodigde accessoires. De overlappen kunnen worden 
gedicht middels hete lucht maar ook volledig koud gelast 
worden met lasvloei stof.  

Het Duitse Nehring Instituut heeft het water onderzocht dat zowel kortston-
dig als langdurig met deze dakbanen in contact kwam. De testresultaten 
resulteerden in een drinkwater-attest op Vaeplan.  Het bezit tevens het Dubo 
keurmerk. Het product is niet alleen bestand tegen oliën, vetten e.d. maar 
ook tegen een lange lijst van chemische producten. Door de homogene 
samenstelling van het membraan in combinatie met de polyester-wape-
ning is er eveneens een hoge weerstand tegen stootbelastingen en andere 

mogelijke beschadi-
gingen. Alle produc-
ten uit het assorti-
ment zijn standaard 
wortelwerend. Alle 
dakbanen voldoen 
aan de EN-Norm of 
beschikken over een 
FLL-certificaat.

stand 
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stand 
e-152

Nationale Daken Event

2016

stand 
e-124

stand 
e-146



38     Roofs

nieuwslijn

personalia
mawipex 
Gelet op de zeer sterke groei die Mawipex 
BV (Tectum-Group) de laatste tijd, zowel bij 
de professionele bouwmaterialenhandel als 
in de projectenmarkt, heeft doorgemaakt, is 
er gekozen voor differentiatie en specialisa-
tie binnen de organisatie. De marketing en 
distributie van o.a. Firestone RubberCover 
en BossCover Bitumen aan de professionele 
bouwmaterialenhandel en technische groot-
handelaren blijven in een aparte business 
unit. Het projectenteam zal zich nog meer 
concentreren en profileren op projecten waar-
bij o.a. de uitgangspunten duurzaamheid, 
klimaatneutraal ondernemen, Breeam, etc. 
gerespecteerd worden. 

Oswin Bomius is met ingang van 1 decem-
ber jl. als senior projectmanager aangesteld. 
Bomius heeft ervaring opgedaan bij diverse 
commerciële organisaties binnen de bouw-
branche waarbij hij de laatste 15 jaar zich 
heeft toegelegd op acquisitie richting voor-
schrijvende instanties en duurzame projecten.

probasys benelux
Vanaf 1 januari 2016 is Peter Ligthart de 
nieuwe directeur-secretaris van Probasys Bene-
lux. Lighthart volgt Lodewijk Niemöller op, die 
na een goede en prettige samenwerking van 
meer dan 21 jaar een nieuwe uitdaging heeft 
aangenomen. Peter Ligthart is een ervaren 
adviseur bouwregelgeving en kwaliteitsma-
nagement en is goed thuis in de wereld van 
certificatie en normalisatie. Opgeleid als civiel 
ingenieur heeft hij een groot deel van zijn er-
varing opgedaan in de B&U, waaronder ruim 
zes jaar als projectmanager van SBRCURnet. 

www.walzbleischneider.com

rectificatie
Bij de publicatie van de longlist van het Dak van het Jaar 2015, in Roofs decem-
ber 2015, is per abuis het project Stadsbaken te Den Haag weggevallen: 

• Opdrachtgever: Syntrus Achmea Vastgoed, Amsterdam
• Architect: Inbo te Amsterdam
• Hoofdaannemer: Boele & van Eesteren bv te Rijswijk
• Dakdekker: Installatie bedrijf Werkendam (bitumen dakbedekking)
• Leverancier dakelementen: unilin Insulation bv te Oisterwijk
• Leverancier aluminium dakbedekking: ZND Nedicom

agenda
13-15 januari 2016 
vakbeurs faciliteit & gebouwbeheer
Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch
Info: www.vakbeursfacilitair.nl

19 januari 2016 
solar business day
1931 Congrescentrum Brabanthallen
Info: www.solarbusinessday.nl

21 januari 2016
congres buildin’green
FOX theater te Hoofddorp
Info: www.intogreen.nl

27-28 januari 2016 
Nationale daken event 2016
NBC te Nieuwegein
Info: www.stichtingdakpromotie.nl

2-5 februari 2016 
dach + holz international
Messegelände Stuttgart (D)
Info: www.dach-holz.de

EXTRA SuBSIDIE ASBESTDAKEN  
ZOWEL VOOR PARTICULIEREN  
ALS BEDRIJVEN

Vanaf volgend jaar kunnen eige-
naren van gebouwen die nog een 
dak met asbest hebben een sub-
sidie aanvragen voor renovatie. De 
subsidieregeling is door het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu in het 
leven geroepen om de sanering te 
versnellen.

De subsidie is een extra aansporing 
om binnen negen jaar alle daken 
asbestvrij te krijgen. Het gaat bij deze 
extra subsidie over asbestdaken met 
een oppervlakte van meer dan 35 
vierkante meter, en kan zowel door 
particulieren als bedrijven en instel-
lingen worden aangevraagd. Per 
vierkante meter wordt er 4,50 euro 
subsidie gegeven, met een maximum 
van 25.000 euro per adres.

Daglicht maakt een centraal deel uit van de LEED-
certificering. Op dezelfde manier als wij ons Green Building 
Monitor systeem gebruiken om de resultaten te registreren, 
zijn de lichtstraten er om het gebouw prettig en duurzaam te 
maken. Het vertelt ons dat het mogelijk is om een lumineus 
gebouw te ontwerpen en tegelijkertijd duurzaam te blijven.

“

“
Michael Gøtz, 
Projectmanager bij Siemens Real-Estate, Denemarken

Ontwerpen met daglicht
VELUX modulaire lichtstraten voor een beter binnenklimaat

Revolutionair 
Spectaculair 
Modulair

Nationale 
Daken Event  

2016
27 & 28 januari 2016
VELUX stand E-117
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RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop
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Bij renovatiedaken voor het platte dak zijn de bestaande dakranden vaak een belemmering om het dak met 
isolatiewaarde van Rc 3,5 of hoger na te isoleren. Dit probleem geldt voor alle isolatiematerialen. 
Met RenoTopHR behoort dit probleem tot het verleden. Met deze gepatenteerde innovatie van IsoBouw kunnen 
hoge isolatiewaarden worden bereikt zonder aanpassingen aan de waterkerende detaillering. Werken met 
RenoTopHR is niet alleen voordeliger, maar ook sneller, milieuvriendelijker en kwalitatief beter. 

• De snelste methode om na te isoleren.
• Bestaande details blijven behouden.
• Eenvoudige randdetaillering.
• Minder naden in de gootbaan.
• Lagere systeemprijs dan traditioneel.
• De beste milieuclassificatie.

GEPATENTEERD 
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