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Mastiek slopen is
niet standaard
Ik zal het direct maar bekennen: soms zit ik er compleet
naast. Zo, dat is gezegd. De pubers thuis menen dat al tijden
te weten (welke ouder herkent dat niet), maar ik heb het nu
meteen maar even voor het nageslacht vastgelegd. Dat ik er
voor mijn werk helemaal naast zou zitten, kwam echter toch
wel als een verrassing. Helemaal omdat het om gezond en
veilig werken ging.
Al jaren verkondigen wij dat mastiek chemisch afval is. In
plaats van slopen laten we het daarom liever liggen, dan
is het te gebruiken als een dampremmende laag voor het
nieuwe systeem. Slopen kost een hoop geld en waarom die
nu uitgeven als het product gewoon probleemloos kan blijven liggen? Maar afgelopen periode kwamen we dan toch
in contact met een werk waar mastiek op het dak lag, en
het grind plus de tegels zo erg waren ingezakt, dat slopen de
enige optie was. Vervolgens ging de opdrachtgever zelf het
grind verwijderen en werd het voor ons allen economisch
oninteressant om een sloper in te schakelen. Dus zouden we
zelf het varkentje wel wassen. Iedere dakdekker sloopt op z’n
tijd mastiek, dus waarom wij dan niet ook? Bij de VEBIDAKbijeenkomsten die ik de afgelopen jaren frequent heb bezocht, komt mastiek als gezondheidsprobleem tenslotte nooit
voor het voetlicht. Fijnstof en asbest, ja: die zijn voor dakdekkend Nederland een issue waar we ons druk over maken.
Maar mastiek…. Dus die ruim 100 m² konden wij ook zelf wel
een keer slopen, dacht ik.
Ik zie de oplettende lezer nu zuchten en denken: “Man, dat
moet je niet doen!”
Als ik dat toen had gehoord, zou ik waarschijnlijk hebben
geroepen dat dat onzin was. Want hoe moeilijk kan dat slopen nu nog zijn, dacht ik, als al het grind al weg is? Met een
beetje geluk kunnen we het in vochtige omstandigheden
doen met witte weggooioveralls, goede werkhandschoenen
aan en met P3 maskers op. Als ik dan ook nog het personeel instrueer niet te eten of te drinken tijdens de uitvoering,
anders dan na het wassen van de handen? Dus zet die
container maar neer. “Theo, ik zou me er toch maar eens in
verdiepen ,” hoor ik de kenners nu zeggen.
Gelukkig heb ik dat gedaan, want zoals ik het in eerste instantie zag, bleek bij nader inzien ruim onvoldoende te zijn.
Niks P3 masker, bleek bijvoorbeeld al snel: een masker met
aangeblazen lucht wordt geëist. Dat was schrikken: de
beste maskers die wij in huis hadden, bleken onvoldoende
bescherming te bieden om mastiek te kunnen slopen. Ook

onze uitvoerder deed een
duit in het zakje. “Standaard
weggooioveralls voldoen
misschien wel aan de norm,
maar werken waardeloos”,
vertelde hij mij.
Ook het afvoeren van de mastiek zag ik in eerste instantie
helemaal fout. Standaard containers langs de straat zetten, die
in twee dagen netjes vol kieperen en
’s avonds afdichten met een zeil om te
voorkomen dat Jan en alleman onze container als dumpplaats zou gebruiken. “Foute containers, man!”
hoor ik u schreeuwen, “dat moeten afgedichte containers
zijn die afgezet moeten worden om het publiek te beschermen tegen mastiekvervuiling. Knurft! Dat weet je toch wel!”
Nee, ook dat wist ik niet.
Oké, maar als ik dat allemaal doe, kan het dus wel - en is
mijn werk klaar! “Ho ho, dat is niet waar, Theo!” roepen onze
vrienden van SBD nu naar mij. “Je bent nog lang niet klaar!
Je vergeet de boekhouding!” Daarmee bedoelt onze SBDarbovoorlichter dat voor 30 jaar, ja u leest het goed, voor de
duur van DERTIG JAAR moet worden vastgelegd en bewaard
wie waar mastiek heeft gesloopt en hoeveel. Daar waar
we ons met zijn allen druk maakten over de eisen van het
werken met fijnstof, blijken die van mastiek slopen niet veel
minder te zijn dan het slopen van asbest. Alleen kan je mastiek nog slopen zonder vergunningen en zonder vooraankondiging.
Ik prijs me gelukkig dat ik vooraf deze informatie heb ingewonnen en vandaar ook dat wij mastiek slopen voortaan
alleen nog aan een sloopbedrijf met asbestcertificaat zullen
uitbesteden. Liever te duur en het werk niet hebben, dan de
regels overtreden en straks worden aangesproken voor een
milieudelict of het in gevaar brengen van de gezondheid
van ons personeel en de bewoners van een wijk waar ook
in het land. Met alle fijnstofregels die op ons afkomen zit ik
niet te wachten op deze poppenkast - en u ook niet, lijkt me.
Want eerlijk gezegd geloof ik niet dat wij het enige bedrijf zijn
dat dit werk zelf op een verkeerde manier had willen slopen,
en nog nooit van een mastiekboekhouding had gehoord. ●

Theo Wiekeraad
Roofs

3

inhoud

Column

3

‘Quality is King’

Mastiek slopen is niet standaard
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Voor veel bedrijfsdirecteuren is de afgelopen jaren het adagium geweest ‘Cash is King’.
Voor de dakensector gaat de komende jaren een variant daarop gelden: ‘Quality is
King’.
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Begroeide daken isoleren niet
Na dertig jaar is de twijfel weggenomen: begroeide daken hebben onder Nederlandse
weersomstandigheden een verwaarloosbare isolerende werking.

“Dikker isoleren heeft wel degelijk gunstig effect!”
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Benedikt van Roosmalen heeft de overstap naar de functie van commercieel manager
bij fabrikant van kunststof isolatiematerialen Recticel bewust gemaakt. Tot voor kort was
hij directeur van Stybenex, de branchevereniging van EPS isolatiefabrikanten.
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Geen CE voor valankers typen A, C en D
EN 795:2012 is geharmoniseerd. Het goede nieuws is dat hiermee het werkgebied van
de Europese normering duidelijk is geworden. Het slechte nieuws is dat veel onduidelijk
blijft.

Vakbeurs Nationale Daken Event toont ‘state of the art’
dakenbranche
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De vakbeurs van het Nationale Daken Event is succesvol verlopen. Met de combinatie
van een vakbeurs met congressen stelt men een sterke formule in handen te hebben.
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Het veiligheidsharnas: het werk bepaalt
welke werkmethode en welke uitrusting
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Hoe te werken met ankervoorzieningen die geïnstalleerd worden op daken, hoe gebruik je het veiligheidsharnas?
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OVT Arnhem is Dak van het Jaar 2015
Op woensdag 27 januari 2016 werd aan het slot van de eerste congresdag van het
Nationale Daken Congres de winnaar van de Dak van het Jaar-verkiezing bekend
gemaakt.
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Nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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‘ Samenwerking’ sleutelwoord tijdens Nationale
Daken Congres 2016
Het congressenprogramma van het Nationale Daken Event stond in het teken van de
veranderende kwaliteitsborging. Op de tweede congresdag stonden enkele andere
actuele thema’s centraal.
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Foto voorplaat

OVT ARNHEM IS
DAK VAN HET JAAR 2015

OVT Arnhem,
foto: Boko Dakbedekkers.
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Begroeide daken

Begroeide daken
isoleren niet
Na dertig jaar is de twijfel weggenomen: begroeide daken hebben onder
Nederlandse weersomstandigheden een verwaarloosbare isolerende werking.
Uit onderzoek op Hogeschool Rotterdam naar technische eigenschappen
van extensief begroeide daken blijkt dat de factoren die bijdragen aan isolerende werking alleen op slecht geïsoleerde daken enige betekenis zullen hebben. Hoeveel dat is, zal nooit in een gemiddelde te berekenen zijn. Daarvoor
zijn de omstandigheden op begroeide daken te dynamisch en te veranderlijk.
Hoe is dat onderzoek uitgevoerd en waarom heeft het dertig jaar geduurd
voordat dit bekend werd?
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Standaard is niet handig
Ondanks deze kennis, is in de praktijk de gedachte blijven
hangen dat begroeide daken bijdragen aan isolatie van de
hele dakconstructie. Het was een uitdaging om met berekeningen en metingen aan te tonen dat begroeide daken wel
een bijdrage zouden kunnen leveren.

Hoe is dan ooit berekend of gemeten? Er zijn niet veel wetenschappelijke metingen van thermische effecten van begroeide daken in de wereld bekend. Dat heeft waarschijnlijk
te maken met de hoge complexiteit en daarmee gepaard

Het uitgangspunt van een minerale wol als substraat met
daarop vegetatie, is een droge, stilstaande luchtlaag en snel
afstromend water, mocht er neerslag op de begroeiing vallen. De hoeveelheid stilstaande lucht is echter nauwelijks te
voorspellen, berekenen of meten ten opzichte van de mate
van doorworteling door verschillende planten, zoals grassen.
Daarnaast voert de afwatering, afhankelijk van de hellingshoek, mogelijk ook warmte mee van de onderliggende
geïsoleerde constructie.

Wat werd dertig jaar lang beweerd? Vanuit praktisch oogpunt is het eenvoudig voor te stellen dat een laag droog
substraat met daarin gewortelde planten isolatiewaarde kan
toevoegen aan een dak. Immers: planten groeien ook op
minerale wol-platen, waarom dan niet een dergelijk isolatiemateriaal op het dak gelegd en de planten laten groeien?
Rond de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is dat een
aantal keren in Nederland gebeurd. Het mooiste voorbeeld
staat in de Romolenpolder in Haarlem. Architect Renz Pijnenborgh, de nestor van de grasdaken in Nederland, bouwde
daar een aantal woningen in een gebogen rij, die zijn
voorzien van een grasdak. Aan dit dak werd een Rc-waarde
toegekend van 2,5, m2K/W zodat aan de toenmalige eisen
van het Bouwbesluit zou kunnen worden voldaan. Zowel de
drainagelaag van 10 cm steenwol als de substraatlaag en
vegetatie zouden opgeteld deze isolatiewaarde realiseren.

De dynamische processen die in een substraatlaag en
vegetatielaag van een begroeid dak optreden, blijken in de
praktijk nauwelijks goed te meten en ook niet tot een gemiddelde R-waarde terug te rekenen. Er zal op enig moment best
wel een droge laag ontstaan die bijdraagt aan een isolerende werking. Echter, die zal niet kunnen compenseren voor
warmteverlies als gevolg van afstromend water na neerslag.
Maar ook dat energieverlies is niet te berekenen of te meten.

Christoph Maria Ravesloot, Hogeschool Rotterdam.

Daarbij stonden drie hinderpalen in de weg omdat:
A	er geen duidelijke bepalingsmethode voor het berekenen en meten van isolerende werking van dakbegroeiing
is. Welke methode je moet kiezen is dus niet duidelijk. Als
het per type opbouw voor dakbegroeiing, met nauwkeurig omschreven eigenschappen van substraat en
begroeiing, wel mogelijk zou zijn om een berekening of
zelfs een meting te maken van een eventueel isolerende
werking, dan zou dat niet vergelijkbaar zijn met andere
berekeningen en metingen.
B	het niet vergelijkbaar zijn van verschillende opbouwen
te vermoeden geeft dat de afzonderlijke bepalingen
van een gemiddelde waarde, binnen uitzonderlijke
dynamische omstandigheden, lastig te maken zijn en
waarschijnlijk onnauwkeurig en onbetrouwbaar zullen
zijn. En waarom zou je de isolerende werking van een
type dakbegroeiing A willen weten en kopen, als deze
niet vergelijkbaar is met de isolerende werking van dakbegroeiing type B? Dat komt niet betrouwbaar over. De
opdrachtgever kan er niets mee en de aanbieder ook
niet.
C	een eenduidige bepalingsmethode waarschijnlijk niet
voor alle denkbare opbouwen voor dakbegroeiing passend zal zijn, waardoor de standaard toch weer verlaten
zal worden. Innovatieve oplossingen zouden worden
uitgesloten, alleen maar omdat het isolerend vermogen
met de standaard bepalingsmethode niet gemaakt kan
worden. Waar hebben we dit eerder meegemaakt?

Stilstaande lucht en afstromend water

Christoph Maria Ravesloot, Hogeschool Rotterdam

Uit onderzoek, dat in die tijd sporadisch uitgevoerd was,
bleek dat op niet geïsoleerde daken inderdaad een bijdrage
aan isolerende werking van de constructie door substraat
en beplanting verwacht mocht worden. Deze was naar de
ervaring van de onderzoekers echter niet vergelijkbaar met
de waarde van een laag minerale wol. Vanaf 1992 is op een

dak van een nieuwbouwwoning minimaal een R-waarde van
2,5 m2K/W verplicht aan te brengen. Vanaf dat moment kan
al geen toegevoegde isolerende waarde van substraat met
vegetatie meer verwacht worden, omdat de dakconstructie al geïsoleerd is. Het minimale isolerende vermogen van
de substraatlaag en de vegetatie valt ruim weg te strepen
tegen de waarde van isolatie in de constructie.
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Begroeide daken

gaande kosten van een meetopstelling. Een begroeid dak
met onderliggende constructie moet op een groot aantal
plaatsen van thermische sensoren worden voorzien, om de
temperaturen op verschillende plaatsen in het dak te kunnen meten. Dergelijke gegevens geven een afgeleide maat
voor de warmte die door de constructie gestroomd moet
zijn, om de gemeten temperatuurverschillen verklaarbaar te
maken. Echter, de afgeleide verklaring is gebaseerd op de
theoretische aanname dat de warmte alleen in de richtingen tussen de meetpunten stroomt en dat er geen warmtestromen dwars op deze richtingen stroomt of dat er tussen
twee meetpunten warmte bijkomt of verdwijnt. En dat kan
door de dynamische omstandigheden op een begroeid dak
wel degelijk gebeuren. Theoretisch is het aanneembaar dat
de dynamiek zo groot zal zijn, dat er geen sprake zal zijn van
het meten van lineaire stromingen tussen de meetpunten.

Duidelijk is wel dat, door de extreme omstandigheden op het
dak, de isolerende werking niet tot een gemiddelde waarde
terug te voeren zal zijn. Een gemiddelde isolerende werking
bestaat daarom niet.
Hoe zit isolerende werking in elkaar? Een aantal wetenschappers zijn in staat gebleken om modellen te bouwen op
basis van theorie en praktijkmetingen,van de bouwfysische
processen op, in en door een dakconstructie met begroeiing. Vier modelleurs blijken hun modellen zo compleet te
hebben geijkt, dat deze bijna alle mogelijk bouwfysische
processen, in drie dimensies, modelleren. Een model is een
vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. De vraag
die bij het gebruik van deze modellen als eerste gesteld
dient te worden, is welke nauwkeurigheid opgeofferd is om
de vereenvoudiging te kunnen maken.
De verschillen tussen de vier modellen geven een indruk van
de gedetailleerdheid van de modellen. Sommige modellen
houden geen rekening met de hoeveelheid blad van de vegetatie of de hoeveelheid ruimte tussen de bladeren van de
vegetatie. Een model vergeet rekening te houden met convectie van lucht in de vegetatielaag. De nauwkeurigheid van
een model is niet zo groot als bijvoorbeeld de opslag van
warmte in de massa van de gebruikte materialen niet meegenomen wordt. Door dit soort omissies voldoet geen van de
vier modellen voor de omstandigheden in Nederland.

Echter, slechts van drie zijn die groot genoeg om bij te
kunnen dragen aan de isolerende werking bovenop de
R-waarde van de constructie onder een begroeid daksysteem. Deze drie zijn LAI, Natheidsfactor en Albedo effect. De
oplettende lezer zal hier opmerken dat deze drie variabelen
in de praktijk niet gebruikt worden om een R-waarde van een
constructie te bepalen.
De hoeveelheid bladeren die zoninstraling op het substraat
tegengaan en die bovendien warmte in de laag tussen
bladeren en substraat enigszins vasthoudt, heeft positieve invloed op isolerende werking. Daarnaast is het niet raar te bedenken dat een begroeid dak niet isoleert als het substraat
nat is. Omdat het in Nederland in de winter met onvoorspelbare regelmaat regent, kan geen waarde worden toegekend
aan de isolerende werking. Het Albedo effect, de uitwisseling
van straling tussen het begroeide dak en de omgeving, zoals
de hemelkoepel, brengt nog net een beetje gevoeligheid in
het model. Als je de kleur van het substraat ten opzichte van
de hoeveelheid bladgroen van de vegetatie zou optimaliseren, dan zou nog een beetje extra isolerende werking
gevonden kunnen worden.

Illustratie 2 toont extreme waarden voor factoren die de thermische
eigenschappen van begroeide daken kunnen bepalen. Deze zijn
onderdeel van de bouwfysische processen zoals ze in de meest
geavanceerde modellen worden gebruikt.

Ter laatste controle zijn theoretische maximale waarden voor
de bijdrage in isolerende werking in energiegebruiksberekeningen meegenomen. Uit die berekening blijkt dat de theoretische verhoging van de Rc waarde van een begroeid dak,
niet tot verandering in energiegebruik van woningen leidt.

Een model voor de Nederlandse omstandigheden

Onvergelijkbare resultaten van metingen
De enige oplossing zou een uitgebreid driedimensionaal
netwerk van meetpunten kunnen zijn. De tweedimensionale metingen die wel gemaakt zijn, geven echter duidelijk
aanwijzingen dat de toegevoegde isolerende werking van
een begroeid dak op de bestaande geïsoleerde constructie
verwaarloosbaar zal zijn. Dus 3D meten zal daaraan niet veel
veranderen, hoogstens aan de nauwkeurigheid waarmee
dat vastgesteld kan worden.
Er zijn drie hoofdcategorieën met factoren die zorgen voor
verschillende resultaten bij metingen naar thermische isolatie.
1	er wordt uitgegaan van verschillende dakopbouwen en
bijbehorende meetopstellingen,
2	de omgevingsfactoren verschillen door weers- en klimaatomstandigheden,
3	het doel van de onderzoeken verschilt van elkaar.
De ongerijmde conclusie uit vele metingen over de hele
wereld was daarom tot nu toe dat begroeide daken soms
wel en soms niet isoleren: het kan vriezen en het kan dooien.
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Daarom zijn alle bouwfysische processen in afzonderlijke
variabelen omgezet en samengebracht in één model. Met
dat model is een gevoeligheidsanalyse gemaakt door per
variabele de minimale extreme waarde en de maximale
extreme waarde, zoals die in Nederland voorkomen, per
variabele in te voeren. Bij iedere nieuwe invoer is naar de
afwijking in de uitkomst gekeken. De variatie in invoer toont
hoe gevoelig de einduitslag van de modelberekening is voor
variatie in de invoer. Als de uitkomst niet verandert, kan de
onderzoeker zich afvragen waarom die variabele dan in de
formule van het model zit.
Er zijn bij de meeste variabele zichtbare verandering in de
uitkomst, dit zijn de acht variabelen die theoretisch een positieve invloed hebben op de thermisch isolatie:

Daarom heeft het dertig jaar geduurd. Op het moment dat
begroeide daken halverwege de jaren tachtig van de vorige
eeuw bekend werden, hadden ze nog isolerende werking
ten opzichte van de ongeïsoleerde onderconstructie. We
wisten niet hoe het thermische gedrag in het dak verliep. Nu
weten we dat de bepalende factoren in het thermische gedrag van dakbegroeiing geen relatie hebben met de manier
waarop de warmteweerstand bepaald wordt. Gedurende
de dertig jaar daarna zijn daken steeds zwaarder geïsoleerd.
Dat verliep van R-waarde minder dan 1,5 m2K/W in de jaren
tachtig tot 6,0/m2K/W per 1 januari 2015. Dat is een bijna
vier keer zo dikke laag isolatiemateriaal. Daardoor zullen een
paar plantjes op een laagje droog of nat substraat niet veel
meer kunnen bijdragen aan de totale warmteweerstand van
de constructie, de Rc. ●
Illustratie 3 toont de uitkomst van de gevoeligheidsanalyse, waaruit

• Een lage dekkingsgraad van het dak, LAI;
• Lage korte golfstraling transparantie coëfficiënt van de
begroeiing;
• Een lage korte golfstraling reflectiecoëfficiënt van de
begroeiing en van het substraat;
• Een lage emissiecoëfficiënt van de begroeiing en substraat
Albedo;
• Een hoge massa warmtetransportweerstand van het
begroeiingsoppervlak;
• Een hoge massa warmtetransportweerstand van het
substraatoppervlak;
• Een hoge bladstomata massa warmtetransportweerstand;
• Een hoge damptransportweerstand van de substraat
oppervlak, natheidsfactor.

blijkt dat drie variabelen, Natheidsfactor, Albedo effect en LAI bij niet
geïsoleerde daken nog enige invloed hebben op de isolerende werking. Deze drie komen niet voor in de bouwfysica die nodig is om een
R-waarde van een begroeide dak te kunnen berekenen.

Literatuur:
Ravesloot C.M. (2015). Determining Thermal Specifications for Vegetated Green Roofs in Moderate Winter Climates, CCSE, Journal Modern
Illustratie 1 toont de opbouw van het dak van de Romolenpolder in

Applied Science; Vol. 9, No. 13 p 208-223;

Haarlem uit 1991 van architect Renz Peijnenborg, gebouwd net voor
de invoering van het Bouwbesluit in 1992. De substraat- drainagelaag van 50 mm steenwol zou samen met de graszoden voor een
R-waarde van 2,5 m2K/W zorgen

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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I n su la ti on

Ook voor uw gas

Ook
gasbijgaat
kuntvoor
u terecht
AabouTrading!
naar Aabo Trading!

Unidek EPS
GEËXPANDEERD POLYSTYREEN

Propaangas in flessen

Op voorraad bij al onze vestigingen.
Het verwerken van bitumen dakrollen met de brander is, ondanks alle
nieuwe ontwikkelingen, nog steeds de meest voorkomende methode
voor het aanbrengen van deze populaire soort dakbedekking.
Daar zijn wij ons bij Aabo Trading zeer van bewust.
Daarom zijn al onze filialen voorzien van een grote voorraad gasflessen
in de meest voorkomende formaten. U kunt op elk van onze 19 Aabo
vestigingen terecht voor gas in flessen van 5 kg, 10.5 kg en 33 kg in de
herkenbare blauwe gasflessen van onze gaspartner Marcogas, bekend om
zijn kwaliteitsgas voor dakdekkers.
Voorkom een kostbare extra stop bij een gasleverancier en profiteer van
het one-stop-shopping tijdsvoordeel omdat u bij ons in één moeite ook
alle andere benodigde materialen kunt meenemen, van dakmaterialen en
bevestigingsmiddelen tot brandgereedschap en werkkleding. Zo kunt u
snel en efficiënt weer aan de slag met het maken van vakwerk.

Álles voor het dak.
Aabo Trading Almere B.V.
T:024-6782035, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:024-6782045, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:024-6782080, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:024-6782050, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:024-6782090, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:024-6782055, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:024-6782450, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:024-6782060, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:024-6782001, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:024-6782030, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:024-6782455, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:024-6782085, maas@aabo.nl

www.aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:024-6782020, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:024-6782095, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:024-6782075, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:024-6782015, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:024-6782010, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:024-6782040, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:024-6782065, zwol@aabo.nl

98%
COMFORT

MILIEU

LUCHT

www.kingspanunidek.nl

Valbeveiliging

Geen CE voor valankers typen A, C en D
EN 795:2012 is geharmoniseerd. Het

bereikt tussen de verschillende lidstaten. De discussie ging
met name over de vraag wanneer een product een PBM is
en wanneer een gebouwgebonden voorziening.

goede nieuws is dat hiermee het werkgebied van de Europese normering

Aan deze discussie is met de harmonisatie van EN 795 een
eind gekomen. Bij de geharmoniseerde norm is nu een ‘warning’ gepubliceerd. Deze ‘warning’ geeft aan dat type A, C, en
D géén PBM’s zijn en daarom ook niet onder de norm en de
bijbehorende richtlijnen vallen. De ankers van typen B en E zijn
wel PBM’s en vallen dus wel onder de norm. Overigens was bij
de versie 1996 ook een dergelijke warning gepubliceerd.

duidelijk is geworden. Het slechte nieuws
is dat veel onduidelijk blijft. Roofs sprak
met secretaris Stephanie Jansen van

Hoe nu verder?

NEN over de impact van de harmonisa-

Wat houdt dit precies in? Jansen: “Dit houdt in dat producten
die tot de typen A, C en D behoren, niet CE gemarkeerd mogen worden volgens de PBM-richtlijn, omdat ze niet worden
beschouwd als PBM. De ‘warning’ doet geen uitspraken over
wat deze producten dan wel zijn, en onder welke normering
ze dan wel vallen. Hier zouden aparte documenten voor
moeten worden ontwikkeld.”

tie van de norm op de markt.

Met de onduidelijkheid rond de juridische status van deze
valankers komt het gebruik van deze systemen verder onder
druk te staan. Wellicht is het overbodig te benadrukken dat
valankers waar meerdere personen hun lijn aan kunnen bevestigen noch vallen onder collectief valbeveiligingssysteem,
noch onder de PBM’s.
Stephanie Jansen van NEN.

Juridische status
Eerst de voorgeschiedenis. Met het streven om te komen
tot één Europese markt waar producten vrijelijk verhandeld
kunnen worden, wordt er een eenduidig kader ontwikkeld
waar producten aan moeten voldoen. De gedachte is dat
in overleg de in de afzonderlijke lidstaten geldende regels in
overeenstemming worden gebracht met de Europese wetgeving. Dit gebeurt o.a. middels de ontwikkeling van Europese
normering. Producten die aantoonbaar voldoen aan de in
de geharmoniseerde norm geformuleerde eisen, mogen de
CE-markering voeren.
Volgens de arbeidshygiënische strategie mag enkel gebruik worden gemaakt van een PBM als het voorkomen van
valgevaar of de toepassing van een collectief systeem niet
mogelijk is. In de Europese norm EN 795 is bepaald waar
ankerpunten aan dienen te voldoen. De norm zegt niets
over bijvoorbeeld lijnen en harnassen, omdat ze uitsluitend is
bedoeld voor ankerpunten.
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Jansen stelt dat een product geen PBM hoeft te zijn om te
kunnen beveiligen. De betreffende producten (Type A, C en
D) kunnen dus prima voldoen aan de eisen die aan deze
producten worden gesteld in EN 795. Er is alleen geen norm
die iets zegt over de constructie-eisen. Daar is op dit moment
geen oplossing voor: er is momenteel geen andere norm
die hierin voorziet, waar een koppeling mee gemaakt zou
kunnen worden. De CPR heeft daar ook geen eenduidige
oplossing op. De juridische staat van deze ankers is dus
onduidelijk.

Oorspronkelijk stamt de norm uit 1996, na een aanvulling
in 2002 is de norm in 2012 geactualiseerd. De norm die in
2012 is gepubliceerd, was echter nog niet geharmoniseerd.
Harmonisatie betekent dat een document wordt gepubliceerd waarin wordt aangegeven hoe de norm overeenstemt
met de geldende richtlijn. Dat is in dit geval dus de PBMrichtlijn. In een gepubliceerde norm is een zogeheten Annex
ZA opgenomen, met een voorgeschreven tabel waarin de
relatie met de paragrafen van de betreffende richtlijn wordt
aangegeven. Sinds 2012 was EN 795 dus een Europese
norm die wel was gepubliceerd, maar nog niet geharmoniseerd met de betreffende richtlijn. Zie hiervoor ook het artikel
‘EN795:2012 nog niet geharmoniseerd’ in Roofs april 2013.

Warning
De harmonisatie van een norm duurt normaal gesproken
enkele maanden maar bleek in dit geval een lastige en tijdrovende klus, omdat er geen overeenstemming kon worden

“Het gaat hier dus om veiligheidsvoorzieningen, zoals veiligheidsankers en –ogen. Kort gezegd houdt deze wijze van
harmoniseren in, dat EN 795 uitsluitend uitspraken doet over
de PBM zelf, maar dat de norm niets zegt over de verbinding
van de voorzieningen aan de ondergrond. De bestaande
CE-markering voor deze producten blijft gehandhaafd. Als
de producten echter worden aangepast, moeten de producten opnieuw worden gecertificeerd. Niet alle ankerpunten
kunnen CE-markering krijgen, maar EN 795 kan wel worden
gebruikt voor de eisen die er in staan genoemd.”
Dit roept de nodige vragen op over de juridische status
van deze ankers. Als immers een ongeval plaatsvindt met
iemand die is blijven hangen aan een lijnsysteem dat aan
een valanker is bevestigd, maar daar wel letsel bij oploopt,
is juridisch niet aan te tonen dat deze persoon gebruik had
mogen maken van het betreffende valbeveiligingssysteem,
omdat het systeem volgens de Europese regelgeving dus
niet geldt als PBM.

“Dat de EN 795 nu is geharmoniseerd, is winst,” aldus Jansen.
“Nu is tenminste duidelijk welke typen onder de PBMrichtlijn vallen en welke niet. Men is het erover eens dat de
testmethoden die in de norm worden beschreven goede
testmethoden zijn en de stand der techniek weergeven. De
onduidelijkheid over de ankers die nu buiten de PBM-richtlijn
vallen, is echter onwenselijk. Fabrikanten willen aan kunnen
geven in welke ondergronden hun systemen toepasbaar zijn
en op welke manier ze dienen te worden aangebracht – en
hoe de aansprakelijkheid op dit punt kan worden geregeld.
Het Bouwbesluit is voor Nederland overigens wel van toepassing en constructieve veiligheid moet worden gewaarborgd.
Dakdekkers die zelf een systeem samenstellen aan de hand
van verschillende componenten gelden overigens ook als
fabrikant. Er is nu geen manier om aan te tonen dat het
product veilig kan worden bevestigd. Het is nog niet duidelijk hoe hiermee omgegaan moet worden. Er is voor deze
producten voor zover ik nu kan overzien op dit moment niets
voorhanden, dus een document dat deze producten afdekt
zou nieuw ontwikkeld moeten worden. Dat zou een traject
van meerdere jaren worden.”
Concluderend zit de dakenbranche momenteel dus met
de merkwaardige situatie dat op veel daken veiligheidsvoorzieningen zijn gemonteerd die misschien wel goed presteren,
maar die volgens de regelgeving niet als PBM gelden. Roofs
zal middels vervolgartikelen in kaart proberen te brengen hoe
hier in de praktijk mee omgegaan zou moeten worden. ●

Bij de publicatie van dit artikel op www.roofs.nl vindt u tevens een
overzicht van de verschillende typen valankers.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Hodak dakmaterialen B.V. is een jonge en dynamische
onderneming die sterk groeiende is. Als dakgroothandel zijn
we actief in het leveren van plat dak materialen. Aangezien we
willen blijven groeien zijn we op korte termijn op zoek naar een:

Commercieel / technisch adviseur
Regio midden Nederland:

Taken:
Het uitbreiden en onderhouden van het klantenbestand.
Het geven van advies en
ondersteuning.
Het maken van calculaties en
offertes.
Het geven van demonstraties.

n

n

n

n
n

n

n

n

Profiel:
Aantoonbare commerciële
ervaring in de dakenbranche.
Goede sociale vaardigheden.
Klant- en servicegericht
kunnen werken.
Goed zelfstandig kunnen
werken.

Wil jij werken in een succesvolle en sterk groeiende organisatie
met veel toekomstmogelijkheden, mail dan je CV naar
mike@hodakdakmaterialen.nl, t.a.v. Mike van Hoorn.

Goed, beter, best, Derbigum.
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PBM’s

Het veiligheidsharnas:
het werk bepaalt
welke werkmethode
en welke uitrusting

Om werkende personen te behoeden voor een val, zijn er
diverse mogelijkheden. Welke van die mogelijkheden de veiligste is, hangt af van het werk dat op hoogte verricht moet
worden. Middels de arbeidshygiënische strategie moet worden vastgesteld of het werk kan worden uitgevoerd zonder
valgevaar, en als dat niet kan: of het collectief beveiligd kan
worden - en als het echt niet anders kan: of het met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) uitgevoerd kan worden.
De indruk bestaat dat ieder dak uitgerust moet worden met
valbeveiligingssystemen om veilig te zijn. Dat is niet het geval,
het werk dat gedaan moet worden is maat- en richtinggevend.
Wanneer de veiligste manier van werken die met een PBM is,
dan moet om te beginnen gekozen worden voor een werkmethode. In alle gevallen mag er niet langer dan 2 à 3 uur
gewerkt worden aan een lijn. De volgende werkmethoden
worden naar de NEN EN 363:2002 onderscheiden (in het
Engels met de Nederlandse term ):
• Restraint - Gebiedsbegrenzing
• Workpositionering - Werkpositionering systeem
• Rope acces - Rope acces system
• Fall arrest - Valbeveiliging system
• Rescue - Reddingssystemen
De norm is in revisie en een update gaat volgen. Rope acces
& Rescue laten we buiten beschouwing in dit artikel.
Al deze werkmethoden hebben een eigen uitrusting en
vereisen een ander gebruik. Voor platte daken kennen we
gebiedsbegrenzing- en valbeveiligingsystemen. Het maakt
niet uit of daarbij gebruik wordt gemaakt van een enkele
ankervoorziening, een ankerlijn of een ankerrail. Al deze
punten waaraan aangehaakt kan worden, moeten dezelfde
krachten op kunnen nemen. Het komt dus aan op de uitrusting en het gebruik.
Gebiedsbegrenzing zorgt ervoor dat een gezekerd persoon
niet in een onveilige zone kan komen, de persoon kan dus
niet bij de rand van het dak en kan dus niet vallen. Wanneer
de persoon met een dergelijke uitrusting wel bij de dakrand
kan, bijvoorbeeld omdat gewerkt wordt met instelbare lijnen,
dan is dat niet juist. De norm is in de uitwerking die beschreven wordt duidelijk genoeg . Voor gebiedsbegrenzing
volstaat een heupgordel en een vaste lijn.

Roofs schrijft al langere tijd over veiligheid, en dan met name valveiligheid.
De focus ligt vooral op ankervoorzieningen die geïnstalleerd worden op
daken. De vraag hoe daar mee te werken, en op welke wijze, is tot op
heden nauwelijks aan bod gekomen. Vreemd eigenlijk, want veilig werken
begint met nadenken over de werkwijze.
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Wanneer de dakrand wel bereikt moet kunnen worden, dan
is een valbeveiligingssysteem de juiste keuze. Daar hoort een
gordel bij die de romp omsluit én een valdemper of shockabsorber met afgestelde lijn. Dit alles om te voorkomen dat
de persoon inwendig letsel oploopt wanneer een val abrupt
wordt onderbroken c.q. de persoon wordt opgevangen.
Voor hellende daken kennen we het werkpositioneringssysteem en het valbeveilgingssysteem. Ook hier maakt het niet
uit of het enkele ankervoorzieningen zijn, kabel of rail. Bij een

werkpositionering hangt de persoon actief in de lijn en kan
dus niet vallen. Naast de werklijn hangt de persoon ook aan
een veiligheidslijn. Een valbeveiligingssysteem is de juiste
keuze als er bij een hellend dak de mogelijkheid bestaat om
zich over het dak te verplaatsen. Het in een lijn hangen is
dan geen optie.
Is er gekozen voor een werkmethode, dan moeten personen
die er mee moeten werken op z’n minst geïnstrueerd worden
maar liever nog getraind worden in de werkmethode.
Een harnas is het belangrijkste onderdeel van het valbeveiligingssysteem. Het moet voldoen aan de EN 361:2002 norm.
Het is ontwikkeld om het lichaam op te vangen wanneer een
val wordt gestopt, om de krachten die daarbij vrijkomen te
verdelen en om te zorgen dat het lichaam van de gebruiker
na de val rechtop blijft (hoofd omhoog). Een harnas moet
ten eerste en vooral worden geselecteerd op basis van
de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en de
manier waarop de gebruiker veilig de werkplek op hoogte
bereikt. Vervolgens moet de selectie van een harnas gebaseerd zijn op hoe lang en hoe vaak het wordt gedragen. Er
zijn werkzaamheden waarbij de gebruiker af en toe gezekerd
is maar wel de hele dag het harnas draagt. Dat vraagt om
een comfortabel en draagbaar harnas met rekbare weefselbanden, een ergonomische pasvorm en eenvoudige
instelmogelijkheden. Er zijn vele harnassen op de markt met
een universele maat, harnassen voor een persoon met een
gemiddeld postuur. Dergelijke personen bestaan, voor de
overige personen is het behelpen.
Hoewel het te eenvoudig klinkt om te vermelden: elk harnas
moet worden geleverd met een duidelijke en gemakkelijk te
begrijpen gebruiksaanwijzing in de taal van de gebruiker.
De gebruiksaanwijzing moet duidelijke richtlijnen geven
voor gebruik, onderhoud en inspectie. Om levensduur en
hoogwaardige prestaties te garanderen, moet een harnas
voor elk gebruik visueel worden geïnspecteerd. Regelmatige
inspectie op slijtage, schade of corrosie door een daarvoor
aangewezen bevoegd persoon moet onderdeel zijn van
iedere programma voor kwaliteitsbeheersing. Het harnas
moet worden vervangen wanneer enig gebrek wordt geconstateerd.
In overeenstemming met de EN 365:2004 norm moet de
inspectie ten minste één keer in de twaalf maanden plaatsvinden. Het is echter aan te raden om elke zes maanden
een gedetailleerde inspectie uit te voeren. Zeker wanneer
het harnas in bepaalde ruwe en/of zware omstandigheden
wordt gebruikt waarin een uitrusting gemakkelijk kan slijten.
Noteer de resultaten van de inspectie en bewaar deze tot de
volgende inspecties. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Juryrapport Dak van het Jaar 2015

OVT Arnhem is Dak van het Jaar 2015
van het gazon in droge tijden en het grijswatercircuit. Door
het samenwerkingsverband binnen Leven op daken is de
technische kwaliteit van het geheel gewaarborgd. De jury was
zeer te spreken over deze oplossing. De realisatie van dit dak
betekent immers een belangrijke stap in de richting van een
volledig gesloten waterkringloop op het dak.

Op woensdag 27 januari 2016 werd aan
het slot van de eerste congresdag van
het Nationale Daken Congres de winnaar van de Dak van het Jaar-verkiezing
bekend gemaakt. Het dak van het OVT
Arnhem streek met de eer. De prijs werd
uitgereikt door de Stichting Dakpromotie
(een samenwerkingsverband tussen Lindeman Events, vakblad Roofs, BDA Dakadvies en DGI Dak en Gevel Ingenieurs).

Het Dak van het Jaar is in het leven geroepen om de innovativiteit en het vakmanschap in de dakenbranche te tonen, te
bekronen en te stimuleren. De projecten die voor bekroning
in aanmerking konden komen, konden door de markt zelf
worden aangedragen. De jury was aangenaam verrast door
de hoeveelheid inzendingen en de kwaliteit daarvan.
Als er één ding duidelijk naar voren komt uit de lijst nominaties voor het Dak van het Jaar 2015, dan is het wel dat er
veel innovatieve kracht en vakmanschap in de Nederlandse
dakenbranche aanwezig is. De longlist van 14 projecten liet
al een enorme verscheidenheid aan technieken en mooie
oplossingen zien. Het was een mooie staalkaart van de items
die op dit moment in de dakenbranche spelen. Energiebesparing, energieopwekking, waterbuffering, gebruiksdaken,
etc. – op het dak is duidelijk heel veel mogelijk en we hebben de grenzen nog niet bereikt. Bij dit alles is het natuurlijk
van essentieel belang dat de primaire functie van het dak,
namelijk het gebouw waterdicht houden, niet uit het oog
wordt verloren.
Aan de andere kant worden de gebouwontwerpen steeds
avontuurlijker. De mogelijkheden om iets esthetisch echt
bijzonders met het dak te doen worden uitgebreider en de
uitvoerende bedrijven hebben het kennelijk steeds meer
in huis om aan deze wensen tegemoet te komen. Ook hier
geldt dat de primaire functie van het dak niet uit het oog
mag worden verloren. Het zal de eerste keer niet zijn dat een
uitvoerend bedrijf zijn eigen kunnen overschat en zich verslikt
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Hoofdkwartier NAVO te Brussel

in de moeilijkheidsgraad van een werk. Technisch en economisch is dit spelen met vuur.
De drie projecten die het volgens de jury meer dan waard
waren om op de shortlist van de verkiezing van het Dak van
het Jaar 2015 te worden geplaatst, kenmerkten zich allemaal
door hun degelijke voorbereiding, het hoogstaand vakmanschap en de goede onderlinge samenwerking. Met recht
fungeren de OV-Terminal Arnhem, het nieuwe hoofdkwartier
van de NAVO in Brussel en het ROC Kellebeek College te
Roosendaal als voorbeeldprojecten voor de Nederlandse
dakenbranche. Ook internationaal slaan deze projecten
geen slecht figuur.
De verkiezing van het Dak van het Jaar blijft natuurlijk een
beetje appels met peren vergelijken. De projecten werden
door de jury beoordeeld op verschillende onderdelen, namelijk ‘innovatie’, esthetische kwaliteit’, ‘functionele kwaliteit’,
‘onderlinge samenwerking’, ‘veiligheid’ en ‘duurzaamheid’.
Per project lagen de zwaartepunten natuurlijk anders, omdat
de doelstellingen van de respectievelijke daken anders

waren. Het dak dat volgens de jury gemiddeld genomen
op al deze onderdelen het beste scoort, is het Dak van het
Jaar 2015. Dit dak zou worden onderscheiden met de Nico
Hendriks Award.

De nieuwbouw van het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO
in Brussel is een blikvanger van jewelste en betekent een
aanvulling op de skyline van Brussel. Het project kan meedingen naar deze prijs voor de Nederlandse dakenbranche
omdat de hoofdverantwoordelijke voor het dak Nederlands
is, namelijk Ridder Skins For Buildings.

ROC Kellebeek College te Roosendaal
Van de drie projecten was het zogeheten ‘driedubbeldoeldak’
van Kellebeek College het project dat het duidelijkst voldeed
aan de criteria van duurzaamheid. De jury waardeerde de
insteek van het project, waarbij ervan uit werd gegaan dat
het dak de natuur die door de bouw van het pand verloren
zou gaan zou compenseren. De buitenruimte voor de leerlingen van het ROC is verplaatst naar het dak. De bewatering
van het begroeide dak wordt zoveel mogelijk voorzien uit het
hemelwater dat op het dak wordt opgevangen en gebufferd.
De toepassing van de waterbuffering in de vorm van een
drainage-element, in combinatie met een vochtregulerend
vlies, zorgt ervoor dat het dak zeer veel water vasthoudt. Tevens
is voor de hevigere regenbuien een aanvullend wateropvangsysteem toegepast, waarmee extra water wordt opgevangen.
Dit water kan vervolgens worden gebruikt voor bewatering
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De vormgeving is spectaculair en zorgde ervoor dat de grenzen
van de technische mogelijkheden nog eens kritisch tegen het
licht moesten worden gehouden. Dit leidde tot een traject waarin
de verwerkingsvoorschriften werden opgerekt: door uitgebreide
testen bij BDA werd bepaald onder welke omstandigheden een
felsbaan horizontaal, dus een hellingshoek van 0°, mag worden
toegepast. Hier is een apart BDA Agrément voor ontwikkeld. Dit
project was dus zo innovatief dat de spelregels ervoor werden

aangepast. Dat is ongekend. Tel daar de logistieke bijzonderheden bij op: felsbanen van 26 meter die op het maaiveld
moesten worden gefelst en de extreme veiligheidsmaatregelen die op het terrein van NAVO gelden. Dit alles maakt
duidelijk dat het uitvoerende bedrijf in samenwerking met
de andere bouwpartijen een uitzonderlijke prestatie heeft
geleverd.

project geworden waar de jury van
het Dak van het Jaar eenvoudigweg niet omheen kon.

OVT Arnhem

Dak van het Jaar 2015

Het dak van de nieuwe OV-Terminal van Arnhem moest
ingepast worden in het glooiende Arnhemse landschap,
en daarom werd ook het dak glooiend vormgegeven, tot
bijna verticale hellingshoeken. Het is geen sinecure om dit
dak waterdicht in te werken. Maar dat daar bovenop zo’n
1500 micro betonplaten, waarvan niet één hetzelfde was,
moesten worden gemonteerd, dat grenst aan het onmogelijke. De toepassing van deze betonplaten op klossen is een
technisch hoogstandje dat in een bijzondere samenwerking
tussen BOKO Dakdekkers en Sorba Projects is gerealiseerd.
De plaatsing van de betonplaten op de klossen met behulp
van GPS is iets wat we in de dakenbranche nog niet op
deze schaal hadden gezien. Dat deze uitzonderlijke klus,
met inachtneming van de arbeidsomstandigheden en de
technische kwaliteit, tot een goed einde is gebracht, is om
het voorzichtig uit te drukken, geen vanzelfsprekendheid.

Het Dak van het Jaar is een initiatief
van de Stichting Dakpromotie (een
samenwerkingsverband tussen Lindeman Events, vakblad Roofs, BDA
Dakadvies en DGI Dak en Gevel
Ingenieurs). De jury bestaat uit:

Prijsuitreiking Dak van het Jaar: De genomineerden waren OVT Arnhem,
Kellebeek College Roosendaal en NAVO Brussel.

Bij het ontwerp van dit dak zijn bewust de grenzen van het

De jury heeft dan ook besloten de
OV-Terminal te Arnhem uit te roepen tot het Dak van het Jaar 2015.

Het winnende bouwteam: opdrachtgever Prorail (namens ministerie van I&M, Gemeente Arnhem en
NS), architect: UNStudio te Amsterdam en uitvoerende bedrijven BOKO Dakbedekkers uit Westknollendam en Sorba Projects uit Winterswijk.

technisch mogelijke opgezocht. De uitvoering van de dak
van het OVT Arnhem vereiste technisch inzicht, vakmanschap, een goede voorbereiding in overleg met opdrachtgever en bouwpartner, een onberispelijke samenwerking en
een uitzonderlijke discipline tijdens de uitvoering. We weten
inmiddels dat er heel veel op het dak mogelijk is, maar
de realisatie van dit dak is een hoogstandje waar de jury
desalniettemin zeer van onder de indruk is. In de pers circuleerden verhalen over lekkages op het dak. De jury heeft dit
vanzelfsprekend uitgebreid onderzocht en hieruit blijkt dat
van daklekkages geen enkele sprake is. Het is zodoende een

Roofs
FELICITEERT
DE WINNAARS
VAN DE
NICO HENDRIKS

OVT Arnhem Dak van het Jaar 2015: De OV-Terminal Arnhem is Dak van het Jaar 2015
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AWARD 2016

• Ton Berlee (Comfortdak)
• Nic-Jan Bruins: (DGI Dak en Gevel Ingenieurs)
• Otto Kettlitz: (Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies)
• Marco de Kok (SGS INTRON)
• Karsten Konrad: (HHD Het Hellende Dak)
• Dirk Roosendaal: (VBB Vereniging Bouwwerk Begroeners)
• Rob Versluis: (BDA Bureau Dakadvies)*
*Rob Versluis heeft zich bij de bespreking van de shortlist onthouden
van stemming omdat BDA bij al deze projecten betrokken is geweest.

Nationale Daken Event 2016

‘Samenwerking’

sleutelwoord tijdens
Nationale Daken Congres 2016
Op 27-28 januari 2016 vond in het NBC te Nieuwegein het Nationale
Daken Event 2016 plaats. Het evenement is een combinatie van een
gespecialiseerde vakbeurs met congressen. In dit artikel een verslag
van het congressenprogramma.

De eerste congresdag stond volledig in het teken van de aanstaande veranderingen op het gebied van kwaliteitsborging.
In Roofs is hier in eerdere artikelen uitgebreid aandacht aan
besteed. Chris van der Meijden van BDA ging tijdens het Nationale Daken Congres in op de veranderingen. De aanpassingen in de Wet Kwaliteitsborging zijn nog niet definitief, maar
zullen naar verwachting per 1 januari 2017 effectief worden.
De gedachte achter de veranderingen is een verschuiving
van de borging van het
project naar het moment
van oplevering (‘as
built’). Wordt in de huidige situatie nog enkel
bij de bouwaanvraag
gecontroleerd of het
project aan de eisen van
het Bouwbesluit voldoet,
in de toekomst zal dit bij
oplevering gebeuren. Dit
betekent dat bij afronding van het project een
opleveringsdossier dient
te worden overlegd. De
aannemer is na oplevering verantwoordelijk
voor alle gebreken, ook
de verborgen, tenzij deze
aantoonbaar niet aan
Dagvoorzitter Pepijn Nicolas (Spinner) opent het
hem kunnen worden
congres.
toegeschreven.

Rol bouwpartijen verandert
Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de bouw, en dus
voor de dakenbranche en de individuele bedrijven (uitvoerende bedrijven en leveranciers). Paul Verkaik van BDA
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Opleidingen ging dan ook in op de veranderende rol van
de respectievelijke bouwpartijen. De opdrachtgever zal meer
een regisserende rol gaan vervullen. Op deze manier zal de
expertise die in de markt aanwezig is beter worden benut. De
aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor het eindproduct en heeft ook de plicht de opdrachtgever te informeren
over de wijze waarop het project is verzekerd. Verkaik pleitte
voor een integrale samenwerking tussen de verschillende
bouwpartijen en ging kort in op de manieren waarop dit is
te bewerkstelligen (geïntegreerde contracten, BIM). Dakdekkerbedrijven zullen hier hun organisatie op moeten inrichten:
de dakdekker zal bijvoorbeeld meer dan nu het geval is
opereren als het verlengstuk van kantoor.
Adviseur en ‘trendwatcher’ Hendrik Jan Kaal ging aansluitend in op de juridische consequenties, met name op het
gebied van aansprakelijkheid en garanties. Verzekerde
garanties zullen bijvoorbeeld moeten worden aangepast
omdat ze momenteel maar een beperkte scope hebben.
Zo wordt schade als gevolg van windsnelheden van 20 m/
seconde (windkracht 8) in veel van deze garanties uitgesloten: dit is minder dan wat wettelijk wordt geëist (Bouwbesluit
2012). Met de steeds breder wordende functionaliteit van
daken zullen de garanties ook een bredere scope moeten
krijgen. Er zullen ook andere prestaties dan waterdichtheid
moeten worden gegarandeerd (energieopbrengst, isolatiewaarde, etc.). Samenwerking met gespecialiseerde partijen
is dus noodzaak.
Tenslotte vertelde Nic-Jan Bruins van DGI Dak en Gevel
Ingenieurs over een pilotproject dat is uitgevoerd met enkele
op kwaliteit gerichte partijen. Bij de dakrenovatie van een
bedrijfspand is het dakdekkerbedrijf zelf ingezet om de kwaliteit aantoonbaar te maken. Om aantoonbare kwaliteit te
bereiken, is samenwerking onontbeerlijk. Bruins stelde in zijn
presentatie tevens dat uit de op het werk geleverde mate-

rialen bleek dat fabrikanten dikwijls de ondergrens van de
(kwaliteits)eisen opzoeken: een dakbedekking die verkocht
wordt als een dikte van 1,2 mm is dikwijls dunner dan dat (tijdens het pilotproject werd een dikte van 1,16 gemeten). Een
verschil dat binnen de marges van de kwaliteitscertificaten
valt; Bruins zette hier zijn vraagtekens bij.
In het middagprogramma werd de roep om samenwerking
middels een zogeheten ‘challenge’ concreet vormgegeven.
De deelnemers werden uitgenodigd in een groep waar
zoveel mogelijk bouwpartijen in zouden zijn vertegenwoordigd een product of dienst te bedenken die de kwaliteit in
de branche zou bevorderen. De groep met het idee dat de
meeste stemmen kreeg won een etentje ter waarde van
€500,- (tijdens welke het idee wellicht uitgewerkt kan worden). Het idee van de app ‘Instaramp’ won de ‘challenge’,
een idee voor een app waar aantoonbaar wordt gemaakt
hoe een zogeheten ‘rampdetail’ is opgelost. Hieraan zou een
prijs voor de dakdekker van het jaar kunnen worden gekoppeld. De prijs die de dakenbranche momenteel al kent, die
voor het Dak van het Jaar, werd aan het slot van de eerste
congresdag uitgereikt.

Actuele ontwikkelingen
Ook tijdens de tweede congresdag was ‘samenwerking’ het
sleutelwoord. De presentaties concentreerden zich rond de
actuele ontwikkelingen in de dakenbranche. De sanering
van asbestdaken is zo’n item. Jasper Kosters van Oesterbaai
liet zien welke gigantische klus de dakenbranche in de
komende jaren staat te wachten: per 1 januari 2024 dienen
alle asbestdaken te zijn gesaneerd, dat komt neer op in
totaal circa 200 miljoen m² dakoppervlak. Er zijn verschillende oplossingen en financieringsmodellen denkbaar,
maar de gigantische oppervlakte asbestdaken kan alleen
worden bereikt wanneer strategische samenwerkingsverbanden worden aangegaan. De combinatie met oplossingen
voor duurzame energie is momenteel subsidietechnisch het
meest aantrekkelijk. Zie ook Kosters’ artikel ‘Nieuw perspectief
voor realisatie van het Asbestdakenverbod’ in Roofs januari
2016.
Toen Kosters ter afsluiting van zijn spreekbeurt de aanwezigen vroeg hoe zij met het onderwerp om zouden gaan, bleef
het opvallend stil. Het is echter noodzaak dat hier op korte
termijn een antwoord op wordt geformuleerd.
Alexander Schiebroek van SolarTech maakte hier in zijn presentatie een begin mee, door een oplossing te presenteren
waarmee op het dak zowel zonne-energie als zonnewarmte
kan worden opgewekt. Een bezwaar van deze systemen is
dikwijls dat ze esthetisch niet fraai zijn. De ontwikkelingen zijn
echter zo ver gevorderd, dat dit bezwaar kan worden ondervangen. BIPV (Building Integrated PV-panels) en PVT (hybride
systemen voor het opslaan van zonnewarmte) kunnen
worden gecombineerd (Schiebroek doopte deze combinatie BIPVT). In deze systemen worden de diverse functies van
het dak (constructie - isolatie - waterkering - warmtewinning
– stroomproductie) gecombineerd, waarbij de esthetica niet
wordt vergeten. Er liggen volgens Schiebroek enorme kansen
voor de dakdekker en de installateur, maar dan moeten ze

wel ‘onder hun steen
vandaan komen’.
Luchtdicht bouwen is
een ander item waar
rekening mee dient
te worden gehouden.
Sander van der Tol van
Paul Verkaik van BDA Opleidingen tidjens zijn presentatie.
Nieman-Kettlitz en Jan
van Leeuwen van Monier
gingen hierop in. Van der
Tol vroeg zich hardop af
of een Rc van 6 niet een
beetje te veel van het
goede is. Het heeft grote
bouwkundige gevolgen,
en de vraag is of het
voldoende energiebesparing oplevert. Hij
concludeerde dat we
eerst maar eens moeten
zorgen dat we de stap
van 3,5 naar 6,0 op een
De winnaars van de challenge kregen uit handen van
goede manier maken.
Rob Versluis van BDA een diner t.w.v. 500 euro om het plan
Jan van Leeuwen liet
wellicht verder uit te werken.
zien dat dit nog lang
niet eenvoudig is. Uit
praktijkmetingen tijdens
een renovatieproject
blijkt dat een kwalitatief bedrijf, dat op een
goede manier tijd en
aandacht heeft besteed
aan het aanbrengen
van de isolatielaag, nog
steeds een ondermaatse
prestatie kan leveren. Van
Leeuwen raadde aan de
werkmethode middels
praktijktesten aan te
scherpen, zodat het eind- Remco Kootstra van SkyDrone Nederland lichtte het gebruik van drones in de dakenbranche toe..
resultaat geborgd kan
blijven. Zie voor dit laatste
betoog ook het artikel ‘Luchtdicht renoveren van hellende
daken’ in Roofs december 2015. Tenslotte demonstreerde
Remco Kootstra van SkyDrone hoe drones kunnen worden
ingezet voor dakopnames en –inspecties. Dit is uiteraard aan
strenge regels gebonden, daarom is het belangrijk hier een
gespecialiseerd bedrijf voor in te zetten.
Het Nationale Daken Congres bood zodoende een compleet overzicht van de huidige stand van zaken in de dakenbranche, en gaf de aanwezigen een duidelijke boodschap
mee. Er liggen grote kansen voor de dakenbranche: speel in
op de ontwikkelingen en zorg middels strategische samenwerkingsverbanden dat de kennis en capaciteit die in de
dakenbranche aanwezig is optimaal wordt benut. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Trendwatcher

‘Quality is King’
Voor veel bedrijfsdirecteuren is de afgelopen jaren het adagium geweest
‘Cash is King’. Voor de dakensector gaat de komende jaren een variant
daarop gelden: ‘Quality is King’. Het voorstel voor de Wet Kwaliteitsborging
voor het Bouwen leidt tot opwaartse druk op het kwaliteitsniveau. De wijze
waarop de bouwsector hierop vooruitloopt legt extra druk op de daken
sector, als onderdeel van de bouwkolom. Daarbij komt dat de aansprakelijkheid verzwaard wordt, wat tot extra bedrijfsrisico’s leidt. Ook garanties en
verzekerde garanties ontkomen niet aan modernisering.

In de rubriek Trendwatcher behandelt Roofs actuele en
toekomstige ontwikkelingen in de dakenbranche. Er is veel
dynamiek en zo ontstaan veel kansen en uitdagingen voor
de dakenbranche. De rubriek wordt verzorgd door Hendrik
Jan Kaal.

voor bedrijven verzwaard wordt. Zie (www.internetconsultatie.
nl/wetkwaliteitsborgingvoorhetbouwen) de voorgestelde
tekst: “De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de
oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen”.

Kwaliteit is onvoldoende

Dat betekent dat de bestaande ‘verborgen gebreken regeling’ gaat veranderen. Naast de gebruikelijke verborgen
gebreken, wordt de aannemer ook aansprakelijk voor zichtbare gebreken die bij een oplevering door de opdrachtgever opgemerkt hadden kunnen worden. In het wetsvoorstel
wordt ook geregeld dat hierover geen afwijkende afspraken
met opdrachtgevers mogelijk zijn.

Als je kijkt naar de tekst van de ontwerp Toelichting bij het
wetsvoorstel, dan wordt daar een diagnose gegeven van
wat er niet goed gaat in de bouwkolom (zie www.internetconsultatie.nl/wetkwaliteitsborgingvoorhetbouwen):
• Een deel van de bedrijven heeft de eigen kwaliteitsborging
de afgelopen decennia grotendeels afgebouwd;
• De verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit is onvoldoende helder belegd;
• In geval van gebreken ontstaat bij partijen al snel de neiging om naar elkaar te wijzen;
• Bouwconsumenten krijgen onvoldoende de bouwkwaliteit
en gebouwprestaties waar ze recht op hebben.
Deze punten zijn niet alleen in de bouw als geheel, maar
ook in de dakensector aan de orde. Dat is slecht voor het
imago en de business van de sector, van fabrikant tot en met
dakaannemer. Gevolg hiervan is dat de klant zelf voor de kosten van herstel opdraait, omdat de verantwoordelijkheid voor
gebreken als een hete aardappel wordt rondgeschoven.

Aansprakelijkheid verzwaard
De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen beoogt hier een
eind aan te maken door controle van het gebouwde (‘as
built’) achteraf te eisen in plaats van goedkeuring vooraf.
Nog belangrijker is dat de aansprakelijkheid en de bewijslast
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nieuwbouw zijn. Veel werk in de dakensector is renovatie.
Dit is niet vergunningplichtig. Toch zijn er voortekenen dat
aannemers voor niet vergunningplichtige werken dezelfde
standaarden gaan hanteren. Zo gaf Heijmans tijdens een
SWK bijeenkomst aan kwaliteitsborging te willen integreren in
hun kwaliteitssysteem, zodat ieder werk volgens deze methodiek uitgevoerd kan worden (incl. utiliteitsbouw en renovatie).
Vanuit de optiek van een klant is dat natuurlijk ook logisch,
waarom zou die andere eisen stellen aan nieuwbouw dan
aan renovatie?

Grotere bedrijfsrisico’s
De aansprakelijkheid van een dakaannemer zal dus op
dezelfde wijze verzwaard worden. Deze ontwikkelt zich tot wat
in juridische termen een productaansprakelijkheid wordt genoemd. Deze wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek
6, artikel 185 en stelt onomwonden: “De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn
produkt, tenzij: … (volgen aantal uitzonderingen)”. Dit geldt
uiteraard ook voor de fabrikant van materialen. Dit betekent
dat de risico’s voor fabrikant en dakaannemer groter worden.
Men is aansprakelijk voor meer gebreken en dus mogelijk
grotere schades en dat gedurende een langere periode.
Mocht dit leiden tot de noodzaak een eenmaal aangebracht daksysteem te vervangen, dan kan dit in denkbare
gevallen leiden tot financiële risico's voor het voortbestaan
van een bedrijf.

Meer multifunctionele daken
Dit risico wordt versterkt door een andere ontwikkeling in de
dakenwereld. Er worden steeds meer multifunctionele daken
aangelegd. Deze kennen, behalve de traditionele dakbanen,

Garanties moderniseren
Laten we de gebruikelijke garanties eens onder de loep
nemen. Als we kijken naar garantiecertificaten die veel
voorkomen, al dan niet voorzien van een verzekering, dan
valt in de eerste plaats op dat de garantie vooral gericht is
op de waterdichtheid van het dak. Dat betekent dat andere
eigenschappen van het dak niet expliciet gegarandeerd
worden, zoals de isolatie, een goede waterhuishouding, etc.
Daarnaast valt op dat in veel gevallen schade door storm
beperkt is tot windkracht 8. De sector garandeert haar eigen
product niet als het echt gaat stormen. Bovendien voldoet
dit niet aan het Bouwbesluit, want dat stelt strengere eisen
aan windbestendigheid. In de praktijk is het historisch zo
gegroeid dat dit ondergebracht is in de opstal of gebouwverzekering, die stormschades vaak dekt vanaf 21 m/sec.
Dat moet de eigenaar dan zelf regelen. Als laatste wil ik hier
noemen dat er garanties zijn die uitdrukkelijk stellen dat
groene en parkeerdaken zijn uitgezonderd. Garanties gaan
dus waarschijnlijk tekort schieten in de situatie van de nieuwe aansprakelijkheidsregeling en bij meer multifunctionele
daken. Het lijkt dus verstandig om eens goed naar garanties
te kijken en deze te laten aansluiten aan de wettelijke eisen
en de eisen van de markt.
Dat geldt ook voor de vaak daaraan gekoppelde verzekeringen. Waarbij het uitgangspunt dat de onverhoopte insolventie verzekerd is uiteraard overeind kan blijven. Het wetsvoorstel bevatte oorspronkelijk een verzekeringsplicht. Deze is eruit
gehaald en vervangen door de plicht voor aannemers om
hun opdrachtgever te informeren of en hoe zij verzekerd zijn
voor risico’s bij een faillissement van het bedrijf en voor gebreken tijdens de bouw en daarna (zie www.rijksoverheid.nl/
actueel/nieuws/2015/05/13/sterkere-positie-voor-opdrachtgever-in-de-bouw).

Het is aan de aannemer om aan te tonen dat een gebrek
niet aan hem is toe te rekenen.

De bouw loopt erop vooruit
Ondanks dat de wet beoogd is pas in 2017 te worden ingevoerd voor de eerste categorie gebouwen en dit mogelijk
ook nog uitgesteld wordt, is de bouw al driftig bezig hierop
vooruit te lopen door instrumenten voor kwaliteitsborging te
ontwikkelen en die uit te testen in pilotprojecten.
Zie het volgende citaat uit Cobouw (vrijdag 15 januari, p.9:
“De trend is niet meer te stoppen”): “Vooral de grote bouwondernemingen zien een oplevertoets aan belang winnen. Ze
laten zich in proefprojecten bovendien vrijwillig onderwerpen
door gecertificeerde kwaliteitsborgers”. Als de grote bouwondernemingen dit doen, duurt het niet lang of zij zullen deze
werkwijze ook van hun onderaannemers gaan eisen.
De wet die hierboven wordt behandeld, gaat alleen voor
vergunningplichtige bouw gelden. In het algemeen zal dat

noodoverlopen, daklijsten etc. veel meer componenten. Voor
de opdrachtgever maakt dit niet uit, die wil een kwaliteitsdak met alle beloofde functionaliteiten. Dat begint met de
waterdichtheid, maar wordt aangevuld met energieprestatienormen, waterbufferingscapaciteit, energieopbrengst
en ga zo maar door. Voor de dakensector betekent dit dat
men aansprakelijk is of wordt voor een veel breder pakket
producten en diensten dan waarvoor men verantwoordelijk
was. En bij gebreken wordt het risico navenant groter. Dat
gaat in de toekomst waarschijnlijk betekenen dat garanties
ook gemoderniseerd moeten worden.

Het dak wordt steeds gevarieerder ingezet

Ook de houding ten aanzien van garanties en verzekeringen gaat verschuiven. Van een mogelijkheid om een dak zo
goedkoop mogelijk aan te leggen en dan tijdens de garantieperiode af en toe een reparatie te doen moet een verzekering of garantie een laatste redmiddel worden waar de klant
bij voorkeur geen beroep op hoeft te doen. Freek Schipper
stelt hierover op de website van Stichting KOMO: “….de klant
is er niet op uit om uiteindelijk schadeloos gesteld te worden
na veel pijn en ellende, maar is uit op betere kwaliteit. En
als het dan toch nog een keer fout gaat, dan zijn wij er als
verzekeraar. Maar die kans moet heel klein zijn.” (www.komo.
nl/aan-het-woord/freek-schipper).

Roofs

25

Hoe omgaan met deze aansprakelijkheid?

Flexibel, veilig & veelzijdig.

De beste manier om aansprakelijkheid te managen is om te
zorgen dat je niet aansprakelijk gesteld wordt. Met andere
woorden, voorkom dat zich gebreken voordoen. Dat betekent meer kwaliteit leveren, maar ook anders omgaan met
opdrachtgevers. Tijdens een pilot voor kwaliteitsborging in
de dakensector bleek dat meer kennis bij de opdrachtgever
ook leidt tot meer begrip voor specificaties en noodzakelijke
werkzaamheden.
Waarom maakt een opdrachtgever de afweging om een
investering van tientallen miljoenen euro’s in een gebouw te
beschermen met een dakbedekking voor minimaal budget?
Of om dusdanig weinig veiligheidsmiddelen aan te brengen
dat regelmatige reiniging en onderhoud belemmerd wordt?
En wordt in het bestek ‘of gelijkwaardig’ geaccepteerd dan
wel aanbevolen? Voor de hele keten in de dakensector
geldt: adviseer vanuit je vak, niet vanuit je portemonnee.
Denk bij het ontwerp na over risico’s voor waardebehoud en
bedrijfsvoering en stem daar het budget op af. Kijk breder
dan je eigen product: een goed dak op een slechte ondergrond is geen goed product. Accepteer geen ‘oplossingen’
waar de gebouweigenaar nog jarenlang last van heeft.

AaboSafeFlex
Energieabsorberende SBR rubbergranulaat tegel
De veerkrachtige AaboSafeFlex rubber tegels zijn multifunctioneel
en toepasbaar op daken voor beloopbaarheid, veiligheid en
drukverdeling. De tegels zijn schokabsoerberend, extreem
weerbestendig, water- en vochtdoorlatend, slijtvast, sneldrogend,
rotvrij, nagenoeg ongevoelig voor algen en mossen en
onderhoudsarm. Dankzij de noppen-onderzijde is er tevens altijd
ongehinderde waterafvoer.

De klant krijgt waar hij recht op heeft. Een broodje van een 'foot' lang,

Zeer flexibele toepassingsmogelijkheden
AaboSafeFlex rubber tegels zijn zeer geschikt als toplaagafwerking op
daken, balkons, als slipvrije looppaden op daken en terrassen en bij
galerij-opplus systemen. Ook zijn ze toepasbaar als zone-markering en
drukverdeler voor draagpunten van bijv. solarsystemen of installaties.

bijvoorbeeld, moet ook echt 30 cm lang zijn.

Verder zijn rubber tegels ook uitstekend geschikt voor toepassing
binnen of buitenshuis wanneer behoefte is aan demping of een antislip
ondergrond. Kortom: AaboSafeFlex rubbergranulaattegels zijn flexibel,
veilig en veelzijdig!

Álles voor het dak.
Aabo Trading Breda B.V.
T:024-6782090, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:024-6782055, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:024-6782450, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:024-6782060, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:024-6782001, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:024-6782030, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:024-6782455, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:024-6782085, maas@aabo.nl

Innovatie in verzekeringen
Tenslotte kan er gekeken worden naar mogelijkheden om
garanties te moderniseren en ook verzekeringen daarop
aan te passen. Ook de verzekeraars denken daarover na,
zij hebben ook een rol in het Platform Voorbereiding Stelselherziening (www.stelselherziening.nu). Zoals daar gesteld
wordt: verzekeraars zijn onderdeel van het totale kwaliteitsborgingssysteem. Het feit dat er bouwdossiers gaan komen
die volgens door de overheid toegelaten instrumenten voor
kwaliteitsborging zijn opgesteld, geeft voor verzekeraars een
nieuwe situatie. Nu rekent men vrijwel volledig op certificering van producten en procescertificatie van bedrijven. De
premies bieden doorgaans geen financiële ruimte om voor
elk werk inspecties te doen voor verzekerbaarheid. Voor
omvangrijke projecten wordt soms gewerkt met onafhankelijke Technical Inspection Services. Nu er in principe voor elk
nieuwbouwwerk een dossier wordt opgesteld, biedt dit wellicht mogelijkheden om per dak te verzekeren. Verzekeraars
zullen zich ook bezinnen op innovaties in verzekeringsvormen
in het licht van gewijzigde aansprakelijkheid van bedrijven,
anders denken over garanties en mogelijk lagere risico's op
daken als kwaliteitsverbetering daadwerkelijk doorzet.

De trend in een notendop

Vele voordelen op daken
Toegepast bovenop dakbedekking is er geen UV veroudering van de
dakbedekking en geen directe mechanische (punt)-belasting meer.
De tegels zijn aan de onderkant voorzien van noppen waardoor de
waterafvoer onder de tegel richting dakwaterafvoeren ongehinderd
plaatsvindt. Hiertussen kunnen tevens kabels worden weggewerkt.

Aabo Trading Almere B.V.
T:024-6782035, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:024-6782045, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:024-6782080, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:024-6782050, beve@aabo.nl

broodjes worden verkocht, dan kunnen de klanten een fikse
schadevergoeding indienen”. (www.metronieuws.nl/buitenland/2015/10/rechter-beslist-subwaybroodje-moet-langer).

www.aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:024-6782020, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:024-6782095, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:024-6782075, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:024-6782015, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:024-6782010, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:024-6782040, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:024-6782065, zwol@aabo.nl

Hetzelfde geldt voor het doen van beloftes. Wat beloof je eigenlijk aan een klant? En hoe duidelijk is dat onderbouwd?
Een simpel voorbeeld is de tolerantie die bij veel producten
wordt aangegeven in productcertificaten. In veel gevallen
is men tegenwoordig in staat om exacter te produceren
dan de tolerantie aangeeft. Dan wordt consequent op het
minimum geproduceerd. Als de dikte enkele procenten
minder is, wordt er kosten bespaard. Maar de klant krijgt niet
waar hij recht op heeft. Lever dus geen 1,16 mm dikte als je
1,2 mm hebt beloofd. Uiteindelijk keert zich dit tegen je, als
bedrijf en als sector. Zie een misschien ludiek, maar zeker
serieus voorbeeld van de broodjes bij Subway: “Volgens
oplettende klanten waren de footlong sandwiches namelijk
helemaal niet een ‘foot’ lang. Dit zou namelijk 30 centimeter
moeten zijn, terwijl de broodjes vaak met 28 centimeter worden verkocht. De rechter in Milwaukee heeft namelijk beslist
dat de broodjes te klein zijn. Mochten er toch nog te kleine

Kort samengevat is de trend dat er door regelgeving en
marktontwikkelingen opwaartse druk op kwaliteit komt:
• Aansprakelijkheid wordt verzwaard, gaat richting productaansprakelijkheid;
• Huidige Garanties zijn in nabije toekomst niet meer voldoende en moeten gemoderniseerd worden;
• Dakensector moet mee met de bouw in z’n geheel.
Deze wordt kwaliteitsbewuster, gaat richting aantoonbare
kwaliteit;
• De bouw gaat dit breder doen dan alleen waar de wet
het eist;
• De keus is urgent: meegaan of out-of-business;
• Omgaan met aansprakelijkheid in de dakensector betekent kennisniveau opdrachtgevers opkrikken, over de volle
breedte kwaliteit verbeteren en adequaat verzekeren;
• Verzekeraars zijn actief betrokken.
Gaat u mee of verzeilt u in een achterhoedegevecht? ●

Hendrik Jan Kaal is een ervaren professional op gebied van
strategie en organisatie. Hij helpt bedrijven als projectleider,
adviseur of coach bij het formuleren van strategische doelen,
het realiseren van groei en het verbeteren van prestaties. Zijn
drijfveer is om met bedrijven mee te denken over hun toekomst
en bij te dragen aan het waarmaken van hun ambitie.

Reacties zijn welkom via de redactie van Roofs: edwin@lumail.nl.
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Interview

“Dikker isoleren heeft wel degelijk gunstig effect!”
Benedikt van Roosmalen heeft de overstap
naar de functie van commercieel manager
bij fabrikant van kunststof isolatiematerialen
Recticel bewust gemaakt. Tot voor kort was
hij directeur van Stybenex, de branchevereniging van EPS isolatiefabrikanten. Roofs
vroeg naar deze stap en besprak Van Roosmalens visie op het isoleren van woningen.
Benedikt van Ro
osmalen,
commercieel ma
nager Recticel.

Voordat hij in 2010 Hans Tepper opvolgde als directeur bij
Stybenex, was Van Roosmalen actief in de betonwereld;
veelal in de industrie en ook als directeur van de vereniging
van betonmortelfabrikanten VOBN. Hij zegt in zijn periode bij
Stybenex wel gegrepen te zijn door het ‘isolatievirus’, en dat
zijn hart toch meer ligt bij het werken in een commerciële
organisatie.

Polyurethaan is volgens Van Roosmalen hét isolatiemateriaal
van de toekomst, omdat een gas de extra isolerende werking
optimaliseert – vergelijkbaar met het gas dat tegenwoordig
in dubbele beglazing wordt gebruikt.“Je ziet dat tegenwoordig steeds sneller PV-panelen op een dak worden toegepast
en dan denk ik: ‘Zonde! Zorg er toch eerst voor dat de woning goed is geïsoleerd! Je wilt immers zo min mogelijk energie verbruiken alvorens op een milieuvriendelijke wijze deze
op te wekken, anders loop je nog steeds voor de buitenlucht
te stoken met alle CO2-uitstoot als gevolg.”

nZEB
Er is tegenwoordig, ook in Roofs, veel aandacht voor luchtdicht bouwen. Terecht, volgens Van Roosmalen. “De kennis en
technologie op het gebied van isoleren heeft het afgelopen
decennium een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt,” zegt
hij. “En het zal nog verdergaan. Volgens het Bouwbesluit
moet het dak worden uitgevoerd met Rc=6. In de markt
wordt veel gezegd dat hier het maximum mee is bereikt,
dat een dikkere isolatie geen betere prestatie geeft omdat
het geen extra EPC-punten oplevert. Maar de nZEB-tool,
die in januari 2016 zijn intrede deed, laat duidelijk zien dat
met name een dikkere dakisolatie wel degelijk leidt tot een
grotere besparing op de energiekosten. Bij slecht geïsoleerde
gebouwen verlaat grofweg 1/3 van de warmte het pand
via het dak. Een goede dakisolatie kan dus een aanzienlijke
besparing opleveren. Deze besparing is kostentechnisch van
belang, maar ook vanuit het oogpunt van CO2-uitstoot en de
opwarming van de aarde.”
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nZEB staat voor Nearly Zero Energy Building. De afgelopen
periode is gewerkt aan een nieuwe berekeningsmethode
waarbij het verbruik per woning inzichtelijk moest worden
gemaakt: wat verbruikt het gebouw in kWh per m²? De
basis van de nZEB-tool is de bouwfysische berekening PHPP
die al jarenlang wordt toegepast, continu is verbeterd en
steeds meer bijval krijgt om energiezuinig te ontwerpen en
te bouwen. De nZEB-tool is hier een Nederlandse versie van.
Het is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar een betrouwbare berekeningsmethode
die de energieprestaties van energiezuinige gebouwen correct inzichtelijk maakt. Zo nodig wordt er rekening gehouden
met o.a. douche-wtw, verschillende warmtepompen, PVpanelen, maar ook met bijvoorbeeld de ligging van het
huis (warming door de zon) waardoor de berekening ook
toepasbaar is bij andere typen energiezuinige woningconcepten zoals nul-op-de-meter en Active House. De nZEBtool brengt eenheid in alle berekeningen en is niet een
benadering, maar bouwfysisch correct. Er wordt gerekend
met werkelijke waarden en niet met forfaitaire waarde,
lees: veronderstelde werkelijkheid. Een duidelijk pluspunt
t.o.v. een EPC-berekening die van een veronderstelling
uitgaat.

Rc=10
“Een dikkere isolatie levert geen extra EPC-punten op,” aldus
Van Roosmalen. “Maar bij de nZEB-tool heeft een dikkere
isolatie wel degelijk een gunstig effect op de stookkosten. We
staan aan de vooravond van een transitie naar een duurzame bouw. Isolatie, en daarmee samenhangend, ventilatie
speelt daar en belangrijke rol in. Zoals gezegd verlaat een
derde van de warmte het pand via het dak. Dat betekent
met een goede dakisolatie veel winst valt te behalen. Met
de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 is de eis voor
nieuwbouw Rc=6. Dat kan dus naar mijn mening verder
aangescherpt tot Rc=10 tot 11. Dit heeft gevolgen voor de
dakopbouw. Daarom is het van belang een materiaal toe
te passen dat met een beperkte dikte de gewenste isolatiewaarde haalt.”
Bij Recticel Insulation is Van Roosmalen op zijn plaats, vertelt
hij. Hij verwacht dat de organisatie zich in de nabije toekomst
verder zal ontwikkelen op de Nederlandse markt. ●

Ventilatie
Van Roosmalen: “Vroeger deed je in de auto het raampje
open als je frisse lucht wilde, tegenwoordig kun je het raampje beter dichtlaten om de airco zijn werk te laten doen.
Met het gebouw is het simplistisch gezegd hetzelfde. Bij
luchtdicht bouwen moet de ventilatie uitgekiend gedimensioneerd en uitgevoerd worden met als gevolg een zeer goed
en gezond binnenklimaat en minimale energiekosten. Ik
hoorde laatst een verhaal waarbij het pand luchtdicht was
uitgevoerd en er condensproblemen ontstonden bij
de sleutelgaten van de deuren. De sloten waren niet thermisch onderbroken, dan kun je staan wachten op verroeste
sleutels!”
“Het betekent dat goed en gezond geventileerd moet
worden. Waren ten tijde van Vathorst de installaties nog niet
goed uitontwikkeld, tegenwoordig zijn de installatiesystemen
veel verder ontwikkeld. Dat proces zal alleen maar doorgaan.
De technieken voor mechanische instroom en afvoer van
lucht zijn zover door ontwikkeld dat dit de beste optie is via
een wtw-unit. In combinatie met andere maatregelen kan
op deze manier een aanzienlijke besparing op de energiekosten worden bereikt. In Vroomshoop is bijvoorbeeld een
nieuwbouwproject uitgevoerd van een woonzorgcomplex
waar de wooneenheden een energierekening van slechts
6 euro per maand kennen.”

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Ontdek de kracht
van Dakweb

Niets meer missen uit de dakenbranche?

Innovatieve
klimaatbeheersing.

NEEM EEN ABONNEMENT OP

. . . . . . . . . . . . .

Jaarabonnement € 50,- excl. 6% btw per jaar
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 6% btw per jaar
Digitaal jaarabonnement € 25,- excl. 21% btw per jaar

Roofs Roofs Roofs
ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS | NR. 2 FEBRUARI 2015 24 e JAARGANG
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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

GEEN ASBESTDAKEN
MEER IN 2024

NAUWELIJKS CONTROLE
OP TOETSINGSKADER
VEILIG ONDERHOUD

ENERGIELABEL:

DE CONSEQUENTIES VOOR HET DAK
•BRL’s Veilig werken op hoogte in ontwikkeling
•Sociale innovatie om uitval van personeel te verminderen
•Wetsvoorstel: per 2024 verbod op asbestdaken
•Optimaal gebruik van de mogelijkheden van het dak

Roofs-februari2015.indd 1

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS | NR. 4 APRIL 2015 24 e JAARGANG

• Garantie bij schade
• Uitvoeringsrichtlijn (URL) bevestiging dakhaken in ontwikkeling
• LEAN: theorie en praktijk
• Milieu-impact van platte daken

26-01-15 15:42

Roofs-maart2015.indd 1

24-02-15 14:00

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

•Glooiend stationsdak afgewerkt met betonplaten
•Nieuwe URL Beton en keramiek in ontwikkeling
•Luchtdichtheid en isolatie: nieuwe aandachtspunten voor dakdekkersbedrijven
•Windbelasting op zonne-energiesystemen op platte daken

Roofs-april2015.indd 1

31-03-15 09:22

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.ROOFS.NL

Roofflex
Eenvoudige na-isolatie op daken
Roofflex is ontwikkeld als eenvoudige na-isolatie op platte en
lichthellende daken en werkt als passief klimaatbeheersingssysteem.
Het systeem, bestaande uit een isolatielaag met een weerbestendige
witte toplaag waarbij een licht geventileerde spouw wordt gecreëerd,
zorgt ervoor dat ongewenste warmte-instraling door het dak
voorkomen wordt en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om een
interne warmtelast op natuurlijke wijze af te dragen.
Het toepassen van Roofflex heeft aanzienlijke energiebesparingen tot
gevolg, het comfort in uw gebouw gaat direct voelbaar omhoog door
geringere temperatuurschommelingen en u bespaart vanaf de eerste
dag op koel- en stookkosten. Tevens komt het bestaande dak continu
in de schaduw te liggen en is niet meer onderhevig aan UV-instraling
en grote temperatuurswisselingen. Dit voorkomt verdere veroudering
aanzienlijk en vertraagt de afschrijving.
Een bewezen duurzame toegevoegde waarde
Roofflex dakelementen zijn op vrijwel ieder plat dak eenvoudig aan
te brengen. Ze zijn lichtgewicht, weerbestendig, goed beloopbaar en
worden stormvast gemonteerd. Ook zijn ze zeer eenvoudig te reinigen
en vallen in brandveiligheidsklasse I. Indien toegepast in combinatie
met zonne-energie-systemen (PV) is de opbrengst tot 10% hoger door
reflectie en lagere omgevingstemperatuur. Door besparingen op de
energiekosten wordt het Roofflex systeem maximaal binnen 5 jaar
terugverdiend.

AABOGREENTECH

Voordelen van
Roofflex
Fysische eigenschappen
Extra isolatiewaarde conform
NEN 1068 van 2,04 m²K/W, een
reflectiewaarde van 91% die niet
degradeert en een levensduur van
tenminste 30 jaar. De elementen zijn
uiteindelijk volledig recyclebaar.
Energie Investerings Aftrek
Roofflex is opgenomen op
de Energielijst van RVO zodat
ondernemers gebruik kunnen maken
van de Energie Investerings Aftrek.
Dit betekent dat ondernemers 41,5%
van de investering in de Roofflex
mogen aftrekken inclusief installatie
tot een maximum van 30,- Euro/m2.

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T 024-6782470
F 024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl

Bestel
nu!

Veilig werken op daken

De methode Ben met je vak bezig is meer dan een
procedure of een managementsysteem. Veilig en gezond
werken is een onderdeel van het vakmanschap én de
bedrijfscultuur. Want voor de moderne ondernemer die
ernaar streeft zijn materiaal, materieel én personeel
duurzaam in te zetten, moet veilig en gezond werken een
gewoonte zijn...

Veilig werken op da
ken
Ben met je VAK bezig
Door Peter van Houtu
m

Dit boekje beschrijft onder andere de werkplekken die de
medewerkers in hun dagelijks werk kunnen tegenkomen
en de veilige toegang er naar toe.
Dit is een directe vertaling van wettelijke regels en brancheinformatie naar de praktijk én een uitstekende invulling van
voorlichting aan het personeel.

Deze eerste druk heeft een verkoopprijs van €17,50
(incl. BTW, excl. verzendkosten) en is te bestellen
bij Lindeman Uitgevers via info@lumail.nl

veiligheidsboekje2012.indd 1

29-06-15 17:24

Nationale Daken Event 2016

Vakbeurs Nationale Daken Event toont
‘state of the art’ dakenbranche
De vakbeurs van het Nationale Daken
Event is succesvol verlopen. De
organisatie spreekt van een geslaagd
evenement, dat met een uitverkochte
beursvloer en een totaal van 880 bezoekers een duidelijke groei realiseerde ten
opzichte van de vorige editie. Met de
combinatie van een vakbeurs met
congressen stelt men een sterke
formule in handen te hebben.

De vakbeurs van het Nationale Daken Event is de voortzetting van het Dak Event, dat in de zes eerdere edities een
driedaags evenement was. Naar anleiding van de vraag
uit de markt is het aantal dagen waarop het evenement
wordt georganiseerd teruggebracht naar twee. Alle stands
voor de vakbeurs waren uitverkocht en het aanbod was zeer
divers. “We zijn er opnieuw in geslaagd een platform voor
de gehele dakenbranche te creëren, en zodoende the state
of the art op het gebied van alle actuele onderwerpen die
momenteel in de dakenbranche spelen te laten zien,” aldus
een enthousiaste Palmyra Lindeman van Lindeman Events.
“Twee dagen lang was het NBC in Nieuwegein de centrale
ontmoetingsplek van de dakenbranche.”
Hoewel diverse exposanten de vakbeurs aangrepen om
hun noviteiten te tonen (zie hiervoor de persberichten van
exposanten in de Nieuwslijn), werd de vakbeurs door de
meeste aanwezigen vooral ervaren als een relatiebeurs: de
beursvloer was deze twee dagen bijna voortdurend gezel-

lig druk. Vooral rond het Horecaplein hadden bezoekers en
exposanten uitgebreid te gelegenheid om hun relaties te
onderhouden en nieuwe contacten op te doen.
“De combinatie van de vakbeurs met een congressenprogramma en de prijsuitreiking voor het Dak van het Jaar
zorgde ervoor dat het evenement voor alle betrokkenen
zowel inhoudelijk als commercieel de optimale condities creëerde,” aldus Lindeman. “Ook al omdat de beurs traditioneel
volgens een full service formule wordt georganiseerd: exposanten en bezoekers worden volledig ontzorgd en kunnen
zich optimaal bezighouden met datgene waar de vakbeurs
voor is bedoeld: contacten leggen en onderhouden, en
informatie uitwisselen. De horeca was ook dit keer weer tot in
de puntjes verzorgd.”
Traditioneel wordt de beurs door een gericht publiek be-
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zocht: de kwaliteit van het bezoek is daardoor optimaal. Bij
het ter perse gaan van dit nummer waren de percentages
nog niet bekend, maar duidelijk is dat de beurs door alle
bouwlagen goed is bezocht: met name opdrachtgevers, verwerkers en leveranciers hebben zich op de hoogte kunnen
stellen van de laatste ontwikkelingen in de dakenbranche.
De exacte aantallen zullen in een volgende editie van Roofs
bekend worden gemaakt.
Een eerste inventarisatie leert verder dat de vakbeurs als zeer
positief wordt ervaren door zowel exposanten als bezoekers.
Dit enthousiasme, en de klinkende cijfers, biedt de organiserende partijen een basis om te gaan werken aan de
volgende editie. Roofs houdt u hiervan op de hoogte. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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nieuwslijn

Investcorp verkoopt Icopal aan GAF
Investcorp, een wereldwijde investeringsmaatschappij,
heeft ingestemd met de verkoop van Icopal aan GAF,
Noord-Amerika’s grootste producent van producten voor
het afdichten van gebouwen, voor een ondernemingswaarde van ongeveer €1 miljard. Icopal is Europees een
grote speler op het gebied van gemodificeerd bitumen
dakrollen en heeft een sterke en groeiende positie in
de markt voor kunststof daken en vloeibare dakafdichtingsproducten.

Glasheldere
topkwaliteit.

Door de combinatie met GAF zal ‘s werelds meest vooraanstaande daken- en afdichtingsorganisatie ontstaan met
wereldwijd 65 productielocaties, 6.500 werknemers en
een jaarlijkse omzet van bijna $4 miljard in meer dan
80 landen.

Troelstra & de Vries neemt
Royal Roofing Materials bv over
Per 6 januari 2016 is Royal Roofing Materials BV, voorheen onderdeel
van de CRH Group, overgenomen door Troelstra & de Vries BV. De
toetreding van Royal Roofing Materials BV is het resultaat van vele
jaren nauwe samenwerking. Het doel is om de synergie tussen de twee
bedrijven te vergroten en zo de ontwikkeling van producten en service
aan klanten verder te optimaliseren. Deze overname heeft verder geen
praktische gevolgen, noch voor de klanten, noch voor de leveranciers
van Royal Roofing Materials BV. Tevens zal het team van Royal Roofing
Materials BV in de huidige samenstelling actief blijven en blijven de
contactpersonen ongewijzigd.

‘Mawipex goes green’
Tijdens het Nationale Daken Event legde Mawipex met BossCover Green de nadruk op ecologie. BossCover Green biedt een
duurzame oplossing voor alle typen groendaken. De meest voorkomende groendaken zijn extensieve groendaken. Hier bestaat
de begroeiing uit sedum-, kruid- en vetplanten. Door de eenvoudige en lichte opbouw van het BossCover Green Groendak
systeem is er meestal geen speciale dakconstructie nodig. Hierdoor is het een groene en duurzame oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

F14v 1/4 page vertical
86 x 126 mm
102 x 146 mm rimless

BIK Lichtkoepel Glas

Wecal Isolatie Techniek
bv toont BIIG 446 en
Xtratherm PIR isolatie

Meer veiligheid en meer rendement.
BIK Lichtkoepel Glas is een kant-en-klaar kwaliteitsproduct dat is
opgebouwd uit een geïsoleerde rechte opstand én een glasraam.
De kleur, vorm en het materiaal van de lichtkoepel kiest u zelf
uit het brede JET BIK assortiment. De opstand en het glasraam
worden als één product geleverd voor een perfecte afwerking en
snelle installatie.
Kenmerken
•
Volledig thermisch gescheiden
•
hoge isolatiewaarde en dus energiebesparend.
•
Voorzien van veiligheidsbeglazing.
•
Uitstekende geluidsreductie.
•
Onderhoudsarm
•
Verkrijgbaar in vaste en ventilerende uitvoering.
•
Letselveilig volgens EN 12600 1B1.
•
Inbraakwerend volgens NEN 5096, weerstandsklasse 2

Lichtkoepel

Begin 2015 herintroduceerde Wecal Isolatie Techniek
bv de dakbedekking BIIG via The Roofers, een netwerk
van geselecteerde dakdekkersbedrijven. Het betreft
een TPO/APP gemodificeerde dakbedekking met dubbele wapening van glas- en polyestervlies. Inmiddels
zijn er door The Roofers meerdere mooie projecten
gerealiseerd en kan men spreken van een succesvolle
herstart op de Nederlandse markt.

HR++ Glasraam

RO 16 PVC opstand

NEN 5096

Álles voor het dak.
Aabo Trading Almere B.V.
T:024-6782035, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:024-6782045, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:024-6782080, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:024-6782050, beve@aabo.nl
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UNIROOF AT/ST
Veelzijdig
Onderhoudsarm
Snel en licht

Gezien op
Daken Event
Het Nationale

1 tot 10 m/min
met geïntegreerde,
onderhoudsvrije motor in
het aandrijfwiel.
Door het smalle design
en de verstelbare transportas
is het tijdrovende ombouwen
verleden tijd.

Tevens toonde men het uitgebreide programma van
Xtratherm PIR dakisolatie. Sinds de marktintroductie
in 2009 zijn vele toonaangevende projecten gerealiseerd en blijft Xtratherm Ltd. verder innoveren. Zo is de
Xtratherm Thin-R/BGM aan het leveringsprogramma
toegevoegd. Deze plaat is aan de bovenzijde bekleed
met gebitumineerd glasvlies voorzien van een PP spinvlies en aan de onderzijde bekleed met een mineraal
gecoat glasvlies.

Leister Technologies Benelux BV
Duwboot 38
NL-3991 CE Houten
www.leister.nl

#UNIROOF
www.leister.com /roof

We know how.
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Dakspecialisten op internet

nieuwslijn

Lindeman Uitgevers verloot weekend
Egmond aan Zee
RubberGard™ EPDM
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.firestonebpe.nl

AABOSOLAR

Profiled
window

Zonnestroomsystemen voor elk dak.

Dakraam voor dakpanpanelen
www.profiledwindow.com

www.vebidak.nl

Tijdens het Nationale Daken Event verlootte Lindeman Uitgevers een verwenweekend in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee onder de personen die hun visitekaartje bij de balie achterlieten. De trekking is aan het einde van het event verricht door Danny van der Tak van Afast Holding. De gelukkige
winnaar was Nick Pas, verkoopleider van DASA International bv uit Heerhugowaard. Hij ontving zijn
waardebon op 1 februari 2016 uit handen van sales manager
Jan Suijk van Lindeman Uitgevers.
Jan Suijk (rechts) feliciteerd Nick Pas
van DASA International, de gelukkige

AABOZINK

winnaar van de verloting.

(+31) 251 273 032
info@toppsrbmeurope.com
www.rbmeurope.com

DUURZAAM
VASTGOED
CONSULTANTS

Veilig werken op het dak met Roval-RoofSafety®
www.zinkmeesters.nl

Roval Aluminium heeft met de Roval-RoofSafety® een nieuwe aluminium dakrandbeveiliging ontwikkeld, die alle voorwaarden in zich
heeft om het platte dak veilig te kunnen betreden. De aluminium
staanders zijn in hoogte verstelbaar van 1000 mm tot 1170 mm en
worden in een aluminium voet bevestigd. In deze voet wordt tevens
een ligger bevestigd, evenwijdig aan het dak. Deze ligger mondt uit
in het pvc-contragewicht van 25 kilogram, dat op het dak rust. Hieraan ontleent het systeem voor een groot deel zijn stabiliteit. De stabiliteit wordt ook bevorderd door de stevigheid van de aluminium voet,
waarin de staander en ligger zijn bevestigd en door de stevigheid in
combinatie met het lichte gewicht van de aluminium staanders en
balusters. Deze aluminium balusters worden door middel van knel
ringen aan de balusters bevestigd.

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

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

Hoogwaardige kunststoffen scheppen
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.oudemaas.nl

www.bureaugroenadvies.nl

www.vrf.eu

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

van-boven.com
www.altena-groep.nl

DAKSPECIALITEITEN
www.provatherm.nl

SEDUM

Asbestos vakbeurs voor asbestsector
AdviesBuro

Inspectie Dak
www.aabo.nl

www.continu-isolatie.nl

Gilde Software toont
www.euroaluminium.nl

Nationale Daken Event 2016

AABOFIX
De basis in bevestiging.
www.ppersoon.nl
contact@ppersoon.nl

«tools for
professionals»
www.leister.nl

We know how.

software.nl
voor al uw
daksoftware
Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.flowlight.nl
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www.weversbv.nl
www.wev
ersbv.nl

www.aabofix.nl

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.
www.aabotools.nl

RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORTEC
RENOLIT ALKORTOP

Rapid Schroeven & Advies

www.renolit.com/roofing

Renolit pub "dakspecialist op internet" 40 x 24 mm
25/06/15
LIGGEND
10:50
06.indd 1

www.domelichtstraten.nl

innovaties tijdens het

Vakbeurs Asbestos is in 2015 voor de eerste maal georganiseerd.
De focus op de integrale branchekolom bleek een schot in de roos.
Zowel deelnemende exposanten hebben zich direct verzekerd van
standruimte op de komende Asbestos in april 2016. De vakbeurs voor
de professionele asbestketen verenigt techniek, kennis en regelgeving op een hoogwaardig podium. Het volledige palet aan brancheverenigingen, betrokken overheid en kennisinstituten neemt deel.
De 2e editie wordt gehouden op 6 en 7 april 2016 Ahoy Rotterdam.
Volgende edities: april 2018 en vervolgens elk even jaar.

Gilde Software toonde tijdens het Nationale Daken
Event 2016 tal van ontwikkelingen. Een greep uit de
actuele thema’s:
• Mobiele werkbon: de afhandeling van uw servicewerk
via een tablet of mobiele telefoon
• Nieuwe versie van Bouwfysica volgens de NEN 1068:
DakOffice Therma
• Kwaliteitsborging, formulieren en checklists via onze
formulieren-app
• Nieuw calculatienormenbestand: ook voor hellende
daken!
• Asbestsanering
• Dakinspectie via tablet
• Planning, agenda
• Digitale inkoop- en verkoopfacturen
• Digitaal archiveren

www.comhan.com

Roofs
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Valbeveiliging op
een andere manier
Bettersafe International lanceert een nieuwe lijn dakveiligheid, ontwikkeld door installateurs en veiligheidsmanagers.
Roof Angel is een horizontaal lijnsysteem met 8mm staalkabel geschikt voor alle soorten daken:
• Valdemper van polyurethaan. Dit zorgt voor een valdemper die de valafstand niet verlengt.
• Een loopwagen die zeer soepel door alle situaties loopt.
• Volledig getest en gecertificeerd door keuringsinstantie
SATRA EN795 (2012) type A & C.
• Een volledig computerpakket. Hiermee zijn de valafstand
en de krachten voor de onderconstructie te berekenen.
• De ankerpunten kunnen vervangen worden zonder het
vervangen van de onderplaten.

Energiebesparende totaaloplossing
voor vervanging van asbestdaken
in agrarische sector
Kingspan Energy introduceert Future Proof: een concept met
verschillende disciplines in één pakket. Dit omvat onder meer
asbestsanering zonder vezelemissie tot en met het aanbrengen
van zonnepanelen en verzorgen van de financiering. Hiermee

Écht
Naadloos is
dampdicht.
probleemloos.

speelt Kingspan Energy in op het verbod vanuit Rijksoverheid op
asbestdaken per 2024. Ivo Stroeken, projectmanager bij Kingspan
Energy stelt: “Als we op dit tempo doorgaan, halen we de deadline
van 2024 niet. Met Future Proof boeken we tijdwinst. Het agrarisch
bedrijf kan namelijk volledig operationeel blijven: voorraden of vee
blijven staan tijdens de werkzaamheden. Daarnaast kunnen medewerkers van Kingspan Energy acht uur achter elkaar doorwerken zonder gezondheidsrisico’s. Dit is mogelijk door het inspuiten
van een speciaal schuim (FIBREsafe) op het asbestdak, dit kapselt
asbestvezels in. Met Future Proof worden energiebesparende
maatregelen getroffen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen.

Havensteder kiest voor specialisten op het dak
Guard Angel is een permanente dakleuning, geschikt
voor alle soorten daken:
• Een geballaste versie waarbij slechts elke 5 meter een
gewicht nodig is.
• Te verkrijgen in elke gewenste ral kleur
• Volledig getest en gecertificeerd door keuringsinstantie
SATRA EN13374:2013 en EN150 14122-3; 2001

Hak4t groep neemt activiteiten Goedlicht
en Apollo France Diffusion over
De Hak4t groep heeft activiteiten van het failliete Goedlicht uit Zevenbergsche Hoek en vrijwel gelijktijdig ook
het Franse bedrijf Apollo France Diffusion overgenomen.
Apollo France Diffusion was in het verleden een dochteronderneming van Goedlicht en werd bijna meegesleurd
in diens faillissement. De Hak4t groep heeft tevens een
deel van de medewerkers overgenomen en zet het Franse
bedrijf vlakbij Nantes voort. De productie is verplaatst naar
Dedemsvaart.

www.walzbleischneider.com
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Stichting Havensteder heeft eind vorig jaar een dakcontract
voor onbepaalde tijd afgesloten met drie dakbedekkingsbedrijven: Consolidated Nederland, Rosmalen Dakbedekkingen en
Voormolen Dakbedekkingen. De drie dakpartners gaan nauw
samenwerken en zijn verantwoordelijk voor alle werkzaamheden
op het dak: van reparaties van lekkages tot en met de complete renovatie van daken. Het dakcontract is op 8 december
2015 ondertekend door de betrokken partijen. Henk Hartman
en Remco van Wingerden, respectievelijk Teamleider Inkoop en
Inkoper bij Havensteder, zijn bij de Rotterdamse woningstichting
verantwoordelijk voor het inkooptraject.

Naadloze loden hemelwaterafvoeren
Industrieel uit één stuk gegoten en altijd maatvast.
Onze loden hemelwaterafvoeren zijn industrieel uit één stuk gegoten en zijn
daardoor naadloos en altijd maatvast. Dat maakt onze afvoeren strakker en
sterker dan handgemaakte, gelaste en gesoldeerde HWA’s.
Standaard voorzien van een gezandstraalde plakplaat waardoor hechting
zonder primer tot 460% boven de norm gerealiseerd kan worden.

Getest en goedgekeurd
door BDA Dakadvies.
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UW KLANTEN
HALEN
DE HEMEL
IN HUIS

met een
superisolerende
lichtkoepel van
Skylux
In tijden van torenhoge energieprijzen was het belang van
een goed geïsoleerde woning nog nooit zo groot. Toch
hebben veel mensen nog altijd een enkel- of dubbelwandige
koepel. Het perfecte moment dus om bij uw klanten een
drie-, vier- of vijfwandige Skylux-lichtkoepel te installeren.
Dat levert hen tot 66% energiewinst op.
Zo helpt u om hun energiefactuur fors te verlagen.

Meer info op www.agplastics.be

3, 4 of 5 wanden
houdt de warmte
binnen in de winter

tot 66% energiewinst

ook in hittewerende
versie

condensvrij

