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cHeck uw garantie!
‘Nou succes ermee! En je weet: garantie tot aan de deur 
hè!”

Ik heb nog veel aan die woorden teruggedacht. Ik had di-
rect nadat ik mijn rijbewijs haalde mijn eerste auto gekocht, 
een tweedehandsje die ik kon overnemen van een vriend 
van mijn broer. Een 15 jaar oude Volkswagen Golf, ik be-
taalde er 400 euro voor. Ik heb er in totaal drie maanden in 
gereden. Maanden waarin ik verschillende keren de auto  
’s ochtends niet gestart kreeg of in de vrieskou langs de kant 
van de weg heb gestaan. Toen ook nog de uitlaat onder de 
auto vandaan viel terwijl ik voor het stoplicht stond te wach-
ten, was de maat vol. Alles bij elkaar heb ik die drie maan-
den voor een klein fortuin in een aftandse auto rondgereden.

De vriend van mijn broer was wel zo eerlijk om duidelijk aan 
te geven waar zijn verantwoordelijkheid eindigde, en de 
mijne begon. Misschien realiseerde ik me niet goed welke 
ellende ik me op de hals haalde, maar ik had het in ieder 
geval wel kunnen weten. En natuurlijk had ik dat al moeten 
weten toen ik dat absurd lage bedrag hoorde waarvoor 
hij de auto wilde verkopen. Wie weinig geld uitgeeft, koopt 
weinig.

Eén van de vreemde kenmerken van aanschafprijzen is dat 
ze altijd als te hoog worden ervaren. Ook als je denkt: ‘het 
kan niet lager!’ hoop je ergens anders hetzelfde product 
toch nog voor een nog lagere prijs te vinden. Er zijn in de 
bouw marktpartijen die daar hun bestaansrecht aan ontle-
nen – en geef ze eens ongelijk: er is immers een markt voor 
het allergoedkoopste. 

Het besef dat de goedkoopste meestal de duurste is, lijkt in 
de bouwwereld nog niet helemaal ingedaald. Dat komt na-
tuurlijk omdat er van overheidswege een minimale kwaliteit 
wordt geëist: producten en materialen die daar niet aan 
voldoen, mogen niet op de markt worden gebracht. Ook de 
allergoedkoopste dient zich daar aan te conformeren; men 
verwacht dus voor die bodemprijs een minimale kwaliteit te 
kopen. 

De belangen van koper en verkoper zijn in zekere zin altijd 
aan elkaar tegengesteld: de koper wil zo veel mogelijk kopen 
voor zo min mogelijk geld; de verkoper wil zo min mogelijk 
verkopen tegen zo veel mogelijk geld. De verkoper zal dus 
altijd hetgeen hij voor de afgesproken prijs levert overdrijven, 
en hij zal zwijgen over wat hij bij die prijs niet levert.

Leuk in dat opzicht was de constatering laatst dat dakbe-
dekkingen vrij structureel iets dunner worden verkocht dan 
de dikte die op het label staat. Het verschil valt binnen de 
marges van het certificaat, dus als het al een probleem is, 

is het een probleem dat opgelost 
kan worden binnen het certifi-
caat.

De afspraak dat op een 
dakbedekking een garantie-
termijn van minimaal 10 jaar 
wordt verleend is een stilzwij-
gende. Het is ooit begonnen 
als concurrentiemiddel, maar 
vanaf het moment dat ieder-
een deze termijn als standaard 
ging hanteren, verviel die functie. 
De garantietermijn werd een van-
zelfsprekendheid waar niet eens over 
wordt gepraat. Je prijst jezelf uit de markt als 
je boven deze termijn gaat zitten. Als je eronder gaat zitten, 
houd je je mond.

Dat de garantietermijn in lang niet alle gevallen vanzelfspre-
kend is, blijkt uit enkele projecten die bij de redactie bekend 
zijn. De leverancier van de dakbedekking werd geconfron-
teerd met schadegevallen op daken die nog geen 10 jaar 
geleden zijn aangebracht. Bij de terugkoppeling met de 
fabrikant (die al langere tijd niet meer in het assortiment 
zit van de betreffende leverancier) bleek dat het dak wel 
degelijk buiten de garantietermijn viel. Er werd op de betref-
fende dakbedekking immers slechts twee (2!) jaar garantie 
verleend. De fabrikant wijst de verantwoordelijkheid voor de 
schades die na deze termijn zijn ontstaan af. 

De afhandeling van deze kwestie ligt momenteel bij de 
rechter, daarom zal ik er op deze plek inhoudelijk verder niet 
op ingaan. Wel lijkt het zinnig om de garantietermijn van 
dakmaterialen niet zomaar als een vanzelfsprekendheid aan 
te nemen. Wat valt er onder deze garantie en hoe lang geldt 
dit? Als de garantie tot de deur geldt, wil je dat als klant wel 
even weten. Op basis van deze informatie kan de klant na-
tuurlijk alsnog besluiten voor de laagste prijs te gaan, maar 
in dat geval weet hij, of kan hij weten, waar hij aan begint. 
Als het dan misgaat, weet je tenminste zeker dat het je eigen 
schuld is. Zoals ik dat wist toen ik mijn Volkswagen Golf op de 
sleepwagen van het sloopbedrijf getakeld zag worden. ●

Edwin Fagel
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  Voor de best mogelijke isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow3™. 
  Deze vlakke lichtkoepel is superisolerend (Ug-waarde van 0,5 W/m2.K) dankzij het compacte 
en isolerende pvc-raam en het 3-wandige en erg isolerende veiligheidsglas HR+++.

Bijkomende troeven: 

•  geschikt voor alle platte daken met dakhelling tussen 5° en 15°
•  veilig dankzij het verharde 3-wandige glas
•  geluidsdempend 41 dB
•  onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
•  perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische boord en slanke omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm

Skylux iWindow3™

De superisolerende lichtkoepel 
met 3-wandig glas

adv roofs NL Skylux iWindow3 def ned.indd   1 24/02/16   10:09



4     Roofs4     Roofs

inhoud     

4     Roofs

colofoncolofoncolofoncolofoncolofon
uitgegeven door 

Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar

Tel (072) 5400335 • Fax (072) 5405131

info@lumail.nl • www.roofs.nl 

www.dakweb.nl • ISSN: Nr. 1566-1458

uitgever Palmyra Lindeman

Hoofdredactie Edwin Fagel • Salomonstraat 24,  

1812 PA Alkmaar • Tel (072) 5470309 • edwin@lumail.nl

tecHniscHe Hoofdredactie

Nic-Jan Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs,  

Raamsdonksveer • njbruins@dakengevelingenieurs.nl

redactiemedewerkers

Chris Appels, Ton Berlee, Chris Geurts, Albert Jan  

Kerssen, Otto Kettlitz, Marco de Kok, Dirk Lindeman, 

Rob Versluis, Will Verwer,  Theo Wiekeraad

vormgeving/opmaak

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

advertentie-exploitatie

Jan Suijk • Tel (072) 5400335 • jan@lumail.nl

druk Senefelder Misset, Doetinchem

verscHijningsfrequentie 11x per jaar

oplage 7.500 exemplaren

administratie Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

abonnementen 

Opgave abonnementen uitsluitend schriftelijk bij  

de uitgeverij t.a.v. de abonnementenadministratie  

 of via e-mail: abonnementen@lumail.nl. 

•  De kosten voor een jaarabonnement bedragen  

€50,- excl. 6% btw per jaar. 

•  De kosten voor elk extra jaarabonnement bedragen  

€ 25,- excl. 6% btw per jaar. 

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

• Losse exemplaren € 5,50 excl. 21% btw.

abonnementenadministratie 

abonnementen@lumail.nl.

copyrigHt

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, 

vermenigvuldigd of gecopiëerd zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de uitgever.

Roofs     5Roofs     5

Foto voorplaat
Hilton Schiphol

Foto: Icopal bv

Roofs     5

22 

25

26

28

32

34

37

3

6

10

12

15

16

20

column
Check uw garantie!

GlaZEN ovErkappiNG op ambitiEus wiNkElcENtrum
Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2016? In dit artikel de beschrijving van de glazen 
overkapping van het winkelcentrum Docks Bruxsel in Brussel.

Hoe toon je aan dat valankers veilig kunnen worden gebruikt?
Dat er geen CE-markering gegeven kan worden voor valankers typen A, C en D, zorgt 
voor veel onzekerheid bij bedrijven die deze systemen verhandelen of installeren én bij 
de uiteindelijke gebruikers. Hoe hiermee om te gaan?

commotie rond ontwerp-brl valveiligHeid daken
Door certificatie-instelling SGS Intron Certificatie bv zijn twee ontwerp Beoordelingsricht-
lijnen (BRL) ter kritiek aangeboden m.b.t. dakveiligheid. Er is onduidelijkheid op het ge-
bied van gebouwgebonden ankervoorzieningen, met de nodige commotie tot gevolg . 
 

ovErZEt-Daktrim voor rENovatiE plattE DakEN
Het renoveren van platte, bitumineuze daken kan eenvoudiger, sneller en veiliger met 
de Trimclix, een aluminium daktrim die over de bestaande daktrim wordt geklikt.

nummer één word je nooit alleen
Tijdens het Nationale Daken Congres was één trend heel duidelijk: samenwerking is 
essentieel in de dakenbranche. Hoe doe je dat dan, een goed samenwerkingsverband 
smeden?

kennisdeling voor innovatieve dakoplossingen
Verenigd in het kennisplatform Stichting Roof Update zijn de deskundigen gespreks-
partner voor opdrachtgevers, architecten, gemeenten en VVE’s. In een serie artikelen 
zal de stichting haar visie geven op tal van actuele onderwerpen.

ZoNNEsystEEm als watErDichtE laaG
Zonnepanelen op het dak hoeven niet meer lelijk te zijn. Er zijn verschillende systemen op 
de markt die juist de nadruk leggen op de esthetische uitstraling van de zonnesystemen. 
Roofs zet de systemen in verschillende artikelen op een rijtje. 

solar solutions toont nieuwste ontwikkelingen solarbrancHe
Solar Solutions Int. is het grootste commerciële zonne-energie platform in de Benelux.  Dit 
jaar vindt de vakbeurs plaats op 16 en 17 maart 2016 in de Expo Haarlemmermeer. Een 
vooruitblik.

eerste fase green deal groene daken afgerond
Op 10 september 2014 werd de Green Deal Groene Daken ondertekend. De eerste fase is 
inmiddels afgerond met een rapportage en wordt er een begin gemaakt met de tweede 
fase. 

internationale vakbeurs voor de asbestsector 
De tweede editie van de internationale vakbeurs Asbestos 2016 wordt op 6 en 7 april 2016 
in Ahoy Rotterdam georganiseerd. 

dakbanen lassen in de kleine ruimte
Onlangs introduceerde Leister Benelux de lasautomaten Uniroof AT & ST. Het betreft een 
lasautomaat die speciaal is ontwikkeld om te kunnen lassen dichtbij de dakrand of op 
plekken waar slechts beperkte ruimte is. 

DuurZaamhEiD tastbaar makEN
Onlangs opende wethouder Cora-Yfke Sikkema van Gemeente Haarlem de eerste show-
room van DRZM, een kenniscentrum met een diversiteit aan duurzame bouw materialen. 

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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HOE TOON JE AAN 
DAT VALANKERS VEILIG 
KUNNEN WORDEN GEBRUIKT?

•Glazen overkapping op ambitieus winkelcentrum
•Eerste fase Green Deal Groene Daken afgerond
•Nummer één word je nooit alleen
•Zonnesysteem als waterdichte laag

AG Plastics www.agplastics.com

Veilig werken op daken www.dakweb.nl

Ubbink bv www.ubbink.nl 

Derbigum Nederland bv www.derbigum.nl

DGI Dak & Gevel Ing bv www.dakengevelingenieurs.nl

All Up www.all-up.nl

Esdec bv www.clickfit.nl

Solar Solutions www.solarsolutions.nl

Artilan bv twww.artilan.nl

Asbestos 2016 www.asbestos-int.com

Gilde Software www.gildesoftware.nl

Granuband www.granuband.com

Eternit bv www.eternit.nl

Quality Roofing Systems www.qualityroofingsystems.nl

Sunbeam bv www.sunbeam-pv.com

Ludinghauser Werkzeuge www.walzbleischneider.com

BDA Opleidingen www.bdaopleidingen.nl

Troelstra en de Vries bv www.troelstra-devries.nl
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Met deze artikelenreeks bereidt Roofs de tweede editie van de verkiezing  

van het Dak van het Jaar voor. De verkiezing wordt georganiseerd door de 

Stichting Dakpromotie. De redactie maakt voor deze reeks een selectie uit  

de aangemelde projecten. Aan het eind van dit jaar zullen de nominaties  

bekend worden gemaakt. Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2016?

GlaZEN ovErkappiNG 
op ambitieus winkelcentrum

de afvalverbrandingsoven van Brussel gerecupereerd wor-
den voor de verwarming van het complex en zullen 7.000 m² 
zonnepanelen op een deel van het dak het winkelcentrum 
van elektriciteit voorzien. Elders op het dak is een groendak 
ingericht. Met dit alles hoopt men een BREEAM Excellent-
certificaat in de wacht te slepen. 

GlaZEN Dak
Het project Docks Bruxsel bestaat in totaal uit acht gebou-
wen. Zes van deze gebouwen komen onder een glazen dak 
van bijna 10.000 m². Op deze manier zijn bezoekers van het 
winkelcentrum beschut, terwijl men wel het gevoel blijft hou-
den in de buitenlucht te winkelen. Tevens zorgt de toepas-
sing voor een besparing tot 70% in het energieverbruik (voor 
de verlichting). Het project combineert nieuwbouw met de 
renovatie van Brussels oudste fabrieksgebouw (de katoen-
drukkerij) en twee woningen. De bestaande bouw wordt dus 
in het geheel geïntegreerd. 

De beglazing rust op stalen kolommen van 18 meter hoog, 
waarvan de vorm die van bomen imiteert. De opvallende 
overkapping van het winkelgebied is vervaardigd uit glas op 

een aluminium profiel. De afmeting van de grootste ruiten 
bedraagt 3900 x 1350 mm. Deze overkapping is gereali-
seerd door Braat glasconstructies 1844 uit Delft, sinds begin 
2014 onderdeel van de Hak4t Groep uit Dedemsvaart. In 
eerste instantie was Braat 1844 al in 2013 betrokken bij de 
voorbereiding van het enorme project. Volgens directeur 
Marc Hakvoort is door de overname vervolgens in 2014 een 
combinatie van specialiteiten samengekomen en gebun-
deld waardoor Braat 1844 het complexe project op een nog 
betere manier kon aanpakken.

De eisen die aan het project werden gesteld, vergden een 
intensieve engineer-, werkvoorbereidings-, productie- en as-
sembleerperiode. Zo werden er bijvoorbeeld strenge eisen 
gesteld aan de constructieve eigenschappen van de dag-
lichtvoorzieningen, en bijvoorbeeld de windvastheid. Het was 
geen sinecure om voor alle toegepaste producten vooraf 
inzichtelijk te maken dat aan alle eisen werd voldaan. In de 
voorbereidingsfase zijn de glasproducten onderworpen aan 
diverse testen, zoals de valproef, waarmee de constructieve 
en statische belastingseigenschappen van de producten in 
kaart werden gebracht. 

De overkapping heeft een oppervlakte van bijna 10.000 m²  
beglazing en 800 m² geïsoleerde gootconstructies. Wat 
 betreft de beglazing is er voor het grootste deel HR++ isola-
tieglas toegepast. Zo’n 6000 m² hiervan diende vanwege het 
voorzienbaar onderhoud beloopbaar te worden uitgevoerd. 
In het atriumdak zijn tevens ca. 550 rookluiken van specialist 
Colt Mechelen (geproduceerd bij Colt International uit Cuijk) 
toegepast, die in geval van brand opengaan. Op warme 

Langs het Kanaal in Brussel is een nieuwe wijk in ontwikkeling. 
Docks Bruxsel is een bijbehorend nieuw winkelgebied. Het 
betreft een project met een oppervlakte van zo’n 61.500 m², 
waar winkels, horeca en entertainment in worden onderge-
bracht. Het is een ambitieus project, zowel in omvang als in 
de ecologische doelstellingen. Zo zal het warme water van 
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Docks Bruxsel zal naar alle waarschijnlijkheid in oktober 2016 
worden geopend. De dakwerkzaamheden zullen dit voorjaar 
worden afgerond. De Belgische hoofdstad is dan een fraai 
winkelcentrum rijker dat ecologisch, esthetisch en functio-
neel is. ●

dagen zorgen deze luiken tevens voor de ventilatie. De 
waterafvoer van het glazen dak vindt plaats via de speciaal 
ontworpen detailaansluitingen en dubbelwandige goten.

logistiek
Een bijzondere klus voor alle betrokken bouwpartijen, waarbij 
alles staat of valt met een nauwkeurige voorbereiding en 
een goede samenwerking met de bouwpartners. De samen-
werking met het hoofdaannemer en de projectleider is zeer 
goed verlopen, vertelt Hakvoort. “Door een goede voorberei-
ding en onderlinge afstemming met onze bouwpartners zijn 
we in staat geweest om een achterstand van acht weken  
in te lopen. De achterstand was o.a. opgelopen door proce-
dures. De hoofdaannemer was aangenaam verrast om te 
merken dat deze achterstand weer werd goedgemaakt.”

Het plaatsen van de beglazing op 18 meter hoogte was 
niet eenvoudig. Een uitgebreid V&G-plan lag ten grondslag 
aan een veilige en gezonde werkmethode. Doorgaans is 
gewerkt vanaf de nok van de overkapping, waar nodig met 
behulp van hoogwerkers. De veiligheid is gewaarborgd door 
het spannen van netten over de sparingen en het aanlijnen 
van medewerkers. Het werkgebied werd tijdens de werk-
zaamheden middels hekken afgeschermd om te voorkomen 
dat mensen zich tijdens de montage onder de glasplaten 
zouden bevinden. 

“Ook hier was een goede afstemming met de hoofdaan-
nemer en de overige bouwpartners van essentieel belang,” 
aldus Hakvoort. “Naast de glazen overkapping waren wij ook 
verantwoordelijk voor het aanbrengen van de beglazing 
van de luifels en overige overkappingen. Op deze manier 
profiteren bezoekers van het winkelcentrum optimaal van de 
daglichtinval.”

winkelcentrum docks bruxsel te brussel (b)
• OPDRACHTGEvER EQUILIS TE GOSSELIES (B)
• ARCHITECTENBUREAU ART & BUILD TE BRUSSEL (B) 
• AANNEMERSCOMBINATIE  SM BPC BRABANT – BESIx DOCKS TE BRUSSEL (B)
• GLAZEN OvERKAPPING  BRAAT GLASCONSTRUCTIES 1844 Bv ONDERDEEL 

vAN DE HAK4T GROEP TE DEDEMSvAART
• ROOKLUIKEN COLT INTERNATIONAL Nv TE MECHELEN (B

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

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

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.ROOFS.NL
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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 26-01-15   15:42
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NAUWELIJKS CONTROLE 
OP TOETSINGSKADER 
VEILIG ONDERHOUD

• Garantie bij schade
• Uitvoeringsrichtlijn (URL) bevestiging dakhaken in ontwikkeling

• LEAN: theorie en praktijk
• Milieu-impact van platte daken

Roofs-maart2015.indd   1 24-02-15   14:00
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GEEN ASBESTDAKEN 
MEER IN 2024

•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

NEEM EEN ABONNEMENT OP 

Niets meer missen uit de dakenbranche? Ontdek de kracht 
van Dakweb

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

. . . . . . . . . . . . .
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Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

             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...  

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 branche-
informatie 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

Bestel 
nu!

veiligheidsboekje2012.indd   1 29-06-15   17:24
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Dat er geen CE-markering gegeven  

kan worden voor valankers typen A, C  

en D, zorgt voor veel onzekerheid bij  

bedrijven die deze systemen verhande-

len of installeren én bij de uiteindelijke 

gebruikers. Er zijn extra controlemaat-

regelen nodig om te borgen dat de  

geïnstalleerde systemen aan de  

wettelijke eisen voldoen. Elko Petten, 

safety engineer bij ingenieursadvies-

bureau Vlindar en lid van de NEN-

commissie, zet uiteen wat getoetst zou 

moeten worden om zekerheid over de 

werking van de systemen te krijgen.

valbeveiliging

gen, etc. De constructie kan een gebouw zijn, maar ook een 
antenne of machine. Daardoor is het niet eenvoudig om te 
bepalen onder welke wetgeving dergelijk systemen dan wél 
vallen. Het ontknopen van deze juridische spaghetti zal nog 
wel enkele jaren gaan duren. Tot die tijd is dus extra waak-
zaamheid geboden.

duidelijkHeid door controle
Waar de koper van producten normaal gesproken kan 
vertrouwen op het CE-keurmerk, is dat bij valankers dus niet 
het geval. Omdat er geen CE-plicht is voor de gemonteerde 
systemen, is de toepassing van de norm voor de fabrikant 
‘vrijwillig’. Dat wil zeggen dat de fabrikant ervoor kan kiezen 
om bepaalde testen wel of niet uit te voeren. De verantwoor-
delijkheid voor de goede werking van het product ligt dan 
– gek genoeg – bij de koper. Wij merken dat deze dan ook 
steeds vaker kwaliteitseisen stelt en inzicht wil in testresultaten 
van de fabrikant.
In de praktijk komen we regelmatig tegen dat de fabrikant 
verklaart getest te hebben conform de EN 795, maar bij con-
trole van de daadwerkelijke testrapporten blijkt dat één of 
meerdere relevante tests niet zijn uitgevoerd. Ook bij fabrikan-
ten is vaak niet duidelijk waaraan voldaan moet worden om 
de producten te laten voldoen aan de wetgeving.
Om hier duidelijkheid over te creëren, zijn controles nodig op 
vier onderdelen:

1 Zijn de producten (onderdelen) geschikt?
2  Is de samenstelling (inclusief constructie) geschikt?
3 Is de installatie juist uitgevoerd?
4 Verkeert het geheel in goede staat (conditie)?

In dit artikel beperken we ons tot valbeveiligingssystemen  
die aan een gebouw worden gemonteerd en de contro-
lestappen die voor fabrikanten vooral relevant zijn, onder - 
deel 1 en 2.

coNtrolE 1: ZijN DE proDuctEN EN oNDErDElEN 
gescHikt?
De noodzaak voor deze controle geldt niet alleen voor 
fabrikanten, maar ook voor importeurs en distributeurs, die 
immers goede en veilige producten aan hun klanten willen 
bieden. Daarnaast wordt een samensteller, bijvoorbeeld 
dakdekker of installateur, die componenten tot één systeem 
samenstelt, ook gezien als fabrikant van het systeem. 

De EN795:2012 gebruiken we als basis om de producten en 
onderdelen te beoordelen. Ondanks dat de EN795:2012 voor 
de typen A, C en D niet is geharmoniseerd, is deze norm wel 
de stand der techniek en zijn de testmethoden algemeen 
geaccepteerd als goede testmethoden voor gebruik door 
één persoon.
In deze controlefase moet minimaal op de volgende aspec-
ten gecontroleerd worden:

1a  Zijn alle testclausules van de EN 795:2012 uitgevoerd?
1b  Komen de opgegeven prestaties (sterkte, valhoogte, 

reactiekrachten) overeen met de testuitslagen?
1c  Zijn de uitgevoerde testen representatief voor het beoogd 

gebruik?
1d  Heeft de fabrikant de juiste kwaliteitsborging op de pro-

ductie?

Om te controleren of alle relevante testen zijn uitgevoerd, is 
het noodzakelijk om het testrapport door te nemen. Hiermee 
is meteen de controle op de opgegeven prestaties moge-
lijk. Daarbij wordt gecontroleerd of de reactiekrachten in 
het systeem en de valhoogteberekeningen overeenkomen 
met de praktijktesten. Deze rekenwaarden zijn later (2b) ook 
weer  nodig voor de constructeur. Met de stappen 1a, 1b en 
1c is dan duidelijk of het producttype geschikt is. Stap 1d 
dient om te borgen dat de controle op het productieproces 
voldoet aan de wettelijke vereisten (Art. 11 van de 89/686 en 
Annex v van de CPR).” 

controle 2: is de samenstelling en construc-
tie gescHikt?
Dat het product zelf de krachten kan weerstaan, zegt nog 
niet of het aan het dak of de gevel blijft zitten. Het is daar-
naast ook noodzakelijk om te controleren of er voldoende 
valhoogte beschikbaar is voor de gebruiker. De lengte van 
de leeflijn, het uitvouwen van de schokdemper, de rek in het 
harnas en het vervormen van de ankers of systemen (deflec-
tie) zijn hierop van invloed.

2a  Zijn de krachten op de gebruiker beperkt tot 6 kN?
2b  Kunnen de bevestigingsmiddelen de reactiekrachten 

aan?
2c  Kan de constructie de reactiekrachten aan?
2d  Wordt de gebruiker op tijd tot stilstand gebracht 

 (valhoogte)?

Aan stap 2a wordt meestal voldaan door voor te schrijven 
dat een EN 355 geteste schokdemper gebruikt moet worden. 
De vrije valhoogte is hierbij ook van belang. Om de controle 
op de bevestigingen te doen (2b) kan de fabrikant relevante 
testresultaten of prestatieverklaringen van de bevestigings-
middelen aanleveren, of kan een constructieberekening 
conform de Eurocodes worden opgesteld. Ditzelfde geldt 
voor de controle van de constructie (2c). Bedenk daarbij wel 
dat de Eurocodeberekeningen bedoeld zijn voor statische 
berekeningen, niet voor schokbelastingen. Extra aandacht 
is dan ook nodig voor de wijze van belasten en de partiële 
veiligheidsfactoren. 

De valhoogteberekening gebeurt aan de hand van de ge-
gevens van de fabrikant. Aandachtspunt is hier dat het niet 
altijd eenvoudig is om de worst-case scenario te vinden. Het 
kan geen kwaad om voor verschillende valscenario’s deze 
controle uit te voeren.

verplicHtingen van de marktpartijen
Het blijft noodzaak ieder 
project zorgvuldig te 
doorlopen. Er kunnen nog 
altijd andere factoren 
zijn die de prestaties van 
het systeem beïnvloeden. 
Denk bijvoorbeeld aan 
scherpe randen. Wanneer 
een gebruiker over een 
rand valt zal de lijn met 
grote kracht over de (dak)
rand snijden. Dit is in zo’n 
situatie dan dus een extra 
controlepunt, waar ook 
andere normen op van 
toepassing zijn.

Ook moet bij de installatie 
zorgvuldig gewerkt worden (controleonderdeel 3). Een goed 
ontworpen, maar slecht geïnstalleerd systeem is alsnog 
onveilig. Vaak genoeg komen we chemisch verlijmde ankers 
tegen waarbij het boorgat niet goed is schoon geblazen. Het 
boorgruis is dan keurig aan het anker verlijmd en het anker 
komt bij een val met gebruiker en al naar beneden.

De bovengenoemde controlestappen zijn een handreiking 
om de veiligheid te waarborgen en om aan de verplichtin-
gen als marktpartij te voldoen. Transparantie over de gebruik-
te testen en de uitslagen zijn dus noodzakelijke voorwaarden 
om de werking van de veiligheidsproducten te borgen. Niet 
alleen voor de fabrikant, maar voor de hele keten én voor de 
uiteindelijke gebruiker. ●

Er is veel te doen over de huidige juridische status van ankerpunten 
en systemen die gebruikt worden als valbeveiliging. Zie hiervoor het 
artikel ‘Geen CE voor valankers typen A, C en D’ in Roofs januari 2016. 
Doordat systemen die vallen onder typen A, C en D geen Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM) zijn, kunnen deze producten niet als 
PBM gecertificeerd worden. Dat komt vooral doordat deze producten 
gemonteerd worden aan een constructie, waardoor het functioneren 
ook afhangt van de kwaliteit van de ondergrond, wijze van bevesti-

Hoe toon je aan dat valankers veilig kunnen worden gebruikt?

Elko Petten, vlindar
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DE PROCEDURE vOOR HET AANMELDEN vAN EEN NIEUWE BRL IS ALS 
vOLGT. DE NIEUW OP TE STELLEN BRL WORDT DOOR DE CERTIFICATIE-
INSTELLING (CI) AANGEMELD BIJ KOMO, SAMEN MET INFORMATIE 
OVER DE SAMENSTELLING VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIES EN 
HET COLLEGE VAN DESKUNDIGEN (CVD). STICHTING KOMO VOERT 
EEN INITIëLE CHECK VAN DE COMMISSIESAMENSTELLINGEN UIT EN 
STUURT DE AANMELDING vAN HET NIEUWE ONDERWERP, SAMEN MET 
DE SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES, ROND NAAR DE ANDERE 
CI’S, TER CONTROLE EN OM OvERLAP TE vOORKOMEN. vERvOL-
GENS GEEFT STICHTING KOMO EEN NUMMER AF vOOR DE NIEUW TE 
SCHRIJVEN BRL.

Door certificatie-instelling SGS Intron Certificatie bv zijn twee ontwerp 

 Beoordelingsrichtlijnen (BRL) ter kritiek aangeboden: KOMO-attest-met- 

productcertificaat voor dakbeveiligingssystemen en  BRL 9935; KOMO- 

procescertificaat voor het ontwerpen, aanbrengen en inspecteren 

en  onderhouden van voorzieningen tegen valgevaar op daken. Er is 

 onduidelijkheid op het gebied van gebouwgebonden ankervoorzieningen, 

certificaten zouden in een behoefte kunnen voorzien. De ontwerp-BRL’s  

gaan hier echter niet over, met de nodige commotie tot gevolg .

valbeveiliging

zaken ook zo breed als mogelijk de belangen vertegenwoor-
digen van de bij het proces of product betrokken partijen. 
Te denken valt aan fabrikanten, verwerkers, gebruikers, 
opdrachtgevers, overheid, etc. Het College van Deskundigen 
wordt goedgekeurd door Stichting KOMO. Het voor deze BRL 
betreffende college bestaat echter vrijwel geheel uit fabri-
kanten en adviesbureaus en in een later stadium is branche-
vereniging VEBIDAK aangesloten. Het werkveld waarvoor dit 
college de richtlijn heeft opgesteld beslaat alle daken. 

Brancheverenigingen Het Hellende Dak (HHD), OSB, AVAG, 
de Nederlandse Leidekkersvereniging , overheidsinstanties 
en marktpartijen hebben inmiddels aangegeven hier grote 
problemen mee te hebben. De invulling van veilig werken 
verschilt aanzienlijk per branche en een gekleurd college 
richtlijnen laten schrijven, waar niet betrokken belangheb-
benden zich tegen moeten verweren, kan en mag volgens 
deze partijen niet de bedoeling zijn van een KOMO keur-
merk. 

Ten tweede beslaat de kritiek de insteek die is gekozen. De 
richtlijn gaat niet in op het werk dat op daken moet worden 
verricht. De Arbowet schrijft voor dat er veilig gewerkt moet 
worden en dat dit de verantwoording is voor de werkgever. 
De wijze waarop de werkgever dat moet beoordelen is 
vastgelegd en uitvoerig gedocumenteerd. Het Bouwbesluit 
geeft aan dat een gebouw veilig te onderhouden moet 
zijn en, wanneer dat niet mogelijk is, dat er voorzieningen 
moeten worden getroffen. Bij het invoeren van die regels in 
het Bouwbesluit is een checklist verschenen hoe daar bij een 

Het doel van een KOMO keurmerk is om de kwaliteit van 
producten en processen aan te tonen. Producten en het 
eindresultaat van processen  voldoen met een KOMO-
keurmerk automatisch aan de relevante wet- en regelgeving 
in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit Bodemkwaliteit 
en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 
KOMO keurmerken zijn niet verplicht maar zijn wel richting-
gevend. 

De kritiek op het ontwerp is niet mals en is op te delen in 
twee delen, te weten de totstandkoming en de gekozen  
insteek. 

Als eerste de totstandkoming. Voor het opstellen van een 
Beoordelingsrichtlijn wordt een College van Deskundigen 
ingesteld. Het college moet naast aantoonbare kennis van 

commotie rond ontwerp-BRL valveiligheid daken

bouwaanvraag invulling aan is te geven. Ook volgens deze 
checklist  moet een afweging worden gemaakt hoe het werk 
veilig is uit te voeren. Op dit gebied zijn er vele onduidelijkhe-
den en schemergebieden waar het beleid van de overheid 
in alle gevallen er op is gericht om de inzet van Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM’s) tot het uiterste te beperken. 

Een richtlijn zou hier duidelijkheid kunnen verschaffen, 
echter de ter kritiek aangeboden richtlijnen geven hier geen 
houvast; beschreven staat op welke wijze daken voorzien 
moeten worden van ‘dakbeveiligingssystemen’. Of die sys-
temen nodig zijn en voor welk werk, de volgens de Arbowet 
verplichte afweging, komt in het geheel niet aan de orde. 
Het soort of type dak komt ook niet aan de orde, de scope 
betreft alle daken, plat en hellend. 

Dit is in de kern waarom met name de brancheverenigin-
gen zich als werkgever gepasseerd voelen: leveranciers van 
veiligheidsmiddelen bepalen op deze manier de werkwijze 
en de veiligheid van de gebruikers, de werknemers waar zij 
voor verantwoordelijk zijn. De gekozen werkwijzen zijn daarbij 
beperkt tot gebiedsbegrenzing en valstopsystemen terwijl er 
meer mogelijkheden zijn.

Het productcertificaat gaat in op waar het product aan 
moet voldoen. De EN 795 norm is als uitgangspunt genomen, 
dezelfde norm die geharmoniseerd is met uitsluitsel van juist 
de type ankers waar het   en. Naar de aangeboden ont-
werp- richtlijn moet de fabrikant aantonen dat het ankerpunt 
werkt op alle ondergronden inclusief bevestiging conform de 

testwijze van de EN 795. Die norm is daar nu juist niet meer 
op van toepassing omdat die testwijze niets zegt over de 
krachtafdracht. Het is nu goed of niet, volgens een éénma-
lige laboratoriumtest. Hier is en wordt in Europees verband al 
heel lang discussie over gevoerd. Juist op dit punt biedt de 
richtlijn geen duidelijkheid. 

In de ingediende beoordelingsrichtlijnen staat een hele 
reeks aan checklisten, functieprofielen, rapporten en ander 
registraties. De te voeren interne kwaliteitszorg is uitvoerig 
beschreven inclusief het onderhoud en de controle op de 
aangebrachte ‘dakbeveiligingssystemen’. Het waarom en 
hoe blijft aan het uitvoerende dakveiligheidssystemenbedrijf. 

Bij het verschijnen van dit nummer is de datum waarop 
kritiek kan worden ingediend gepasseerd. De kritiek wordt 
nu verwerkt zoals de procedures die hiervoor zijn opgesteld 
voorschrijven. Roofs houdt u op de hoogte. ●
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Waterdichte argumenten
voor Ubiflex loodvervanger!

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

Aansluiting van hellend 
dak op muur ter plaatse  
van aanbouw 
(Ubifl ex Standaard)

Onder, langs en 
boven schoorstenen
(Ubifl ex Standaard+Ribbel)

Onder 
dakkapellen
(Ubifl ex Ribbel)

Aansluiting 
hellend dak tegen 
opgaand metselwerk 
(Ubifl ex Ribbel)

Onder kozijnen
(Ubifl ex Standaard+
Ribbel)

Aansluiting loketten 
muur op hellend dak
(Ubifl ex Standaard)

Aansluiting 
binnenblad/buitenblad 
in de spouw
(Ubifl ex Standaard)

 Aansluiting plat dak 
tegen opgaand 
metselwerk
(Ubifl ex Standaard)

Ik stel me niet bloot aan lood!
Ubiflex van Ubbink is dé loodvervanger die wordt toegepast 
in alle bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is. 
Het kan bladlood in alle gevallen vervangen. Voor dakpannen 
en gegolfde dakbedekkingen gebruikt u Ubiflex Ribbel, voor 
de overige toepassingen Ubiflex Standaard.

· Licht in gewicht
· Makkelijk en zeer snel te verwerken
· Minder overlap door lange lengtes
· Niet gevoelig voor diefstal
· Duurzaam

Ubifl ex Standaard Ubifl ex Ribbel

UBB Adv Ubiflex 230x300.indd   1 22-01-15   16:01

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

OveRzet-daktRim 
voor renovatie platte daken

ten. De waterdichtheid is gewaarborgd door de vorm geving 
van het product. De dakbedekking wordt net als bij de 
traditionele daktrim in de trim geklemd waarmee direct een 
zekere waterdichting wordt verkregen. De trim fungeert me-
teen als afschottrim, waarmee wordt voorkomen dat water 
bij de trim blijft staan. Verder is er bij de bevestiging van de 
dakbedekking geen eerste randstrook nodig of lijm of primer. 
Dit levert volgens de ontwikkelaars een beduidend grotere 
brandveiligheid op in de randzones. 

Steinschuld besluit: “Door toepassing van deze innovatie is 
de dakrenovatie is veel sneller gereed. Er is minder afval, dus 
minder afvoerkosten. Er is dus ook geen herstelwerk (bijv. 
metsel- of verfwerk bij beschadigingen) nodig. De trim is 
vanaf heden uit voorraad leverbaar, inclusief hoekstukken  
en koppelplaatjes.” ●

Het aluminium profiel werd uitgewerkt door Henry Steinschuld 
van Aludex bv. Bij dit aluminiumbedrijf uit Zeewolde wordt 
ook de productie en verkoop van de TrimClix daktrimmen, 
hoekstukken en koppelplaatjes verzorgd.

op bestaande daktrim klikken
Het eenvoudige, maar effectieve systeem bevat een overzet-
daktrim die speciaal is ontwikkeld voor de renovatie van 
platte daken. Bij de toepassing van het TrimClix systeem, 
kan de bestaande dakopbouw inclusief daktrim op het dak 
blijven liggen. De nieuwe daktrim wordt eenvoudigweg op 
de bestaande daktrim geklikt. Dit levert een besparing op 
in o.a. tijd en afvoerkosten. Ook levert de trim een veiligere 
werk situatie op omdat er minder lang en intensief aan de 
dakrand gewerkt hoeft te worden.

waterdicHt
Het ontwerp behelst een klikgedeelte waarmee de trim over 
de bestaande (standaard) daktrim geklikt kan worden. De 
daktrim is daarmee direct bevestigd en blijft uit zichzelf al zit-

productnieuws

Het renoveren van platte, bitumineuze daken kan eenvoudiger,  

sneller en  veiliger. Dat wist Peter van de veeke al uit zijn jarenlange  

ervaring als  dakdekker. Hij bedacht de Trimclix, een aluminium  

daktrim die over de  bestaande daktrim wordt geklikt.
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Tijdens het Nationale Daken Congres was één trend heel duidelijk: 

 samenwerking is essentieel in de dakenbranche. Dat lijkt heel vanzelf-

sprekend, maar is dat niet altijd. Dus laten we eens kijken wat daarbij komt 

 kijken. Wat leidt tot de wens of de noodzaak tot samenwerking? Samen-

werking is tegenwoordig onmisbaar in de sector, tussen opdrachtgevers  

en dakaannemers, maar zeker ook tussen de vele verschillende partijen  

die bij een concreet project betrokken zijn. En als het dan zo belangrijk is:  

hoe doe je dat dan, een goed samenwerkingsverband smeden?

nummer één 
word je nooit alleen

trendwatcHer

het dak, in alle stadia van het project, is groot. In de regel 
zijn dit meerdere fabrikanten en leveranciers van materialen, 
een architect, dakadviseur, hoofdaannemer, dakaannemer, 
opdrachtgever, hovenier, installateur en logistieke dienstver-
leners. Al deze partijen vormen een complex netwerk van 
relaties en moeten elkaar zien te vinden en een gemeen-
schappelijke taal hebben. Onlangs bleek mij in een gesprek 
bij SWK hetzelfde. Een aantal bij SWK aangesloten grote aan-
nemers voert pilots uit op gebied van het nieuwe stelsel voor 
Kwaliteitsborging. In die pilots komt men tot de conclusie dat 
die kwaliteitsborging door de hele keten heen gerealiseerd 
moet worden om het goed te laten werken. 

stimulansen voor samenwerking
Zoals hierboven aangegeven is het nieuwe stelsel van Kwali-
teitsborging een stimulans om samen te werken en gemeen-
schappelijke systemen voor kwaliteitsborging te ontwikkelen. 
Daarnaast stimuleert dit iedereen om samen een betere 
kwaliteit van het eindproduct te leveren. 

Een andere factor die samenwerking stimuleert is de 
moderne geïntegreerde contractvormen. De design, build, 
operate & maintain contracten (en varianten daarop) leiden 
er toe dat over een lange periode een product moet worden 
aangeboden met de vooraf overeengekomen kwaliteit. De 
opdrachtgever zet alle partijen ertoe aan om gezamenlijk 
hem te ontzorgen door een kwalitatief hoogwaardige dienst-
verlening. Een hoofdcontractor of aannemer wordt hiervoor 
regisseur van alle andere partijen, waaronder de dakdekker. 
Voor dat bouwdeel heeft dan de dakdekker op zijn beurt 
vaak weer een regiefunctie op alle partijen die bij het dak 
betrokken zijn.

Een andere ontwikkeling die leidt tot intensievere samen-
werking is het gebruik van Building Information Modelling, 
kortweg BIM (zie Roofs oktober 2015: BIM voor dummies). Dit 
hulpmiddel voor 3D ontwerp en planning creëert ook een 
mooi gemeenschappelijk vertrekpunt voor alle betrokken 
partijen en stimuleert niet alleen de samenwerking maar ook 
de kwaliteit van de communicatie.

Het toenemend toepassen van multifunctionele daken leidt 
ook tot een grotere behoefte aan samenwerking. Dit omdat 
daar meer specialismen bij komen kijken. Dit betekent dat 
partijen die relatief nieuw zijn in de dakenbranche, ook die 
taal moeten leren spreken en afstemmen hoe de producten 
te combineren zijn: hoe maak je die nieuwe daken stormbe-
stendig, bestand tegen wateraccumulatie, toegankelijk voor 
onderhoud en schoonmaken en uiteraard waterdicht bij toe-
passing en montage van al die functionaliteiten op het dak? 

Tot slot wil ik hier noemen dat concepten als Ondernemend 
Samenwerken een rol spelen. Dat komt hierop neer dat, met 
name in beheer en onderhoud van vastgoed, gebouweige-
naren een geïntegreerde onderhoudsplanning en uitvoering 
willen, waardoor niet alle disciplines steeds onafhankelijk 
van elkaar en na elkaar in een gebouw aan de slag gaan. 
Partijen maken gezamenlijk een onderhoudsplanning voor 
een gebouw en voeren die gezamenlijk uit.

samenwerking in de brancHe
Hierboven is vooral gesproken over samenwerken om een 
gebouw dan wel een dak tot stand te brengen. Dat betekent 
samenwerken om een project met een duidelijk doel te rea-
liseren. Een ander type samenwerking is om gemeenschap-
pelijke belangen te behartigen of te werken aan ontwikke-
ling van markten en diensten. Voorbeelden binnen andere 
sectoren zijn Bouwend Nederland en het Verbond van Ver-
zekeraars. Als we deze brancheorganisaties nader beschou-
wen, zien we een aantal activiteiten die daar plaatsvinden 
ten behoeve van de sectoren waar zij voor staan. Bouwend 

Nederland vertegenwoordigt niet alleen woningbouw, maar 
ook utiliteitsbouw en weg- en waterbouw. Zij probeert dus de 
gehele sector af te dekken. Datzelfde geldt voor het Verbond 
van Verzekeraars. Zij zijn er voor schadeverzekeraars, zorgver-
zekeraars, levensverzekeraars, herverzekeraars enzovoorts. 
Omdat de markt voor levensverzekeringen sterk gekrompen 
is, zoekt het Verbond naar nieuwe te verzekeren risico’s, zij 
doen dus ook aan het ontwikkelen van de markt voor de 
hele sector. Beide organisaties behartigen ook de belangen 
bij de overheid, bijvoorbeeld bij het tot stand komen van 
regelgeving zoals het nieuwe stelsel voor Kwaliteitsborging.

Binnen de dakenbranche is deze krachtenbundeling er 
slechts ten dele. Er zijn dakdekkers die zich presenteren on-
der een merk en gezamenlijke diensten ontwikkelen. Er is een 
branchevereniging voor bitumineuze daken. Er zijn bedrijven 
die samenwerken op het gebied van groene daken en multi-
functionele daken. De samenwerking is er vooral op gericht 
om zich gezamenlijk te presenteren in de markt en het be-
halen van bijvoorbeeld inkoopvoordelen, het delen van een 
kwaliteitssysteem of certificering of verzekerde garantie. Er is 
echter geen organisatie die de fabrikanten, dakadviseurs, 
dakdekkers voor hellende en platte daken en leveranciers 
van uitrusting voor multifunctionele daken verenigt. Over de 
voordelen binnen de bouwkolom hiervan schreef ik eerder 
(Roofs september 2015: Dakensector in de verdrukking in 
de bouwkolom). Daarnaast kan dit helpen de dakensector 
nauwer te betrekken bij regelgeving en beleid van de over-
heid om zo de business te vergroten. Om een voorbeeld te 
geven: het is verbazingwekkend dat de wetgeving om asbest 
verwijderd te hebben van daken in 2024 niet aansluit bij de 
capaciteit die de sector heeft om dit te realiseren. Wie weet 
wat er mogelijk zou zijn geweest als de dakensector als col-
lectief in overleg met de overheid was getreden om capaci-
teit en concepten te ontwikkelen.

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. 

samenwerking is een blijvertje
De bouwkolom is de afgelopen jaren steeds verder opge-
splitst. Hoofdoorzaak hiervan is een steeds voortgaande 
specialisatie van bedrijven. Veel activiteiten die een bedrijf 
niet tot zijn eigen kernactiviteiten rekent, worden uitbesteed 
aan andere bedrijven, die daar dan op hun beurt weer een 
specialisme in ontwikkelen. De bouwkolom is versnipperd. 
Wat opvalt, is dat de grote aannemers ook hun organisatie 
en verdienmodel hierop hebben ingesteld. Zij hebben veel 
zaken niet meer in eigen huis - en zijn dus aangewezen op 
het inschakelen van andere partijen.

samenwerking essentieel voor kwaliteit
Zonder samenwerking komt een gebouw niet meer tot stand. 
Datzelfde geldt voor een bouwdeel als het dak. Zie bijvoor-
beeld wat de winnaar van de Dak van het Jaar Award, 
Rob Bootsman van Boko Dakbedekkers daarover zegt: 
“Een dergelijk werk kan zonder een open en constructieve 
houding niet tot stand komen. Met een focus op kwaliteit 
is uiteindelijk een spectaculair dak tot stand gebracht.” En 
dat geldt eigenlijk voor alle genomineerde projecten en alle 
andere projecten. Het aantal bedrijven dat bijdraagt aan 

 Tijdens het Nationale Daken Event 2016 werd middels een 'challenge' 

de samenwerking tussen de verschillende bouwpartijen gestimuleerd.
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Het lijkt erop dat de geesten in de dakenbranche er niet rijp 
voor zijn. Symptomatisch was misschien wel dat de dakdek-
kers veel minder goed vertegenwoordigd waren op het 
Nationale Daken Event dan de fabrikanten. Toegegeven, de 
variëteit van ondernemingen en ondernemers is wel heel 
groot, maar er zijn voordelen te behalen als men over zijn 
schaduw heen kan stappen.

goed samenwerken
De mate waarin een bedrijf bereid en in staat is om samen 
te werken, hangt in de eerste plaats af van de drijfveren die 
het heeft om samen te werken. Welke doelstelling heeft het 
bedrijf om samen te werken en hoe belangrijk is die doelstel-
ling voor het bedrijf? Om een voorbeeld te geven: je kunt als 
dakdekker samenwerken met een aannemer in een renova-
tieproject voor een gebouw door de eigenaar te adviseren 
en het dak uit te voeren. Dat is aantrekkelijk, maar ook maar 
één opdracht uit je jaaromzet. Maar stel dat je met vele par-
tijen kunt samenwerken om een concept te ontwikkelen voor 
renovatie van de hellende daken van woningen, op een 
industriële geprefabriceerde basis. Als dat op termijn de helft 
van je omzet gaat uitmaken, dan is de ambitie vele malen 
groter en zal je meer in de samenwerking investeren. Naast 
ambitie kan noodzaak een drijfveer zijn. Als er een noodzaak 
is, ga je meer doen om de samenwerking aan de praat te 
krijgen dan als het vrijblijvend is. Bijvoorbeeld als je in het 
kader van de Wet op de Kwaliteitsborging moet samenwer-
ken met hoofdaannemers op gebied van kwaliteitsborging 
zit er niet veel anders op dan samen te werken, anders zal je 
steeds minder gevraagd worden.

Kennis en ervaring is ook een belangrijke factor. Hoeveel 
ervaring heb je met samenwerken? Wat heb je daarvan 
geleerd? Waren die ervaringen positief en motiverend (“we 
hebben samen een prachtig dak gerealiseerd!”) of negatief 
en niet voor herhaling vatbaar (“ze waren steeds te laat met 
hun tekeningen waardoor wij een boete voor te laat ople-
veren hebben gekregen”)? Een aardige indicator voor de 
kennis over samenwerken is hoe de interne samenwerking 
binnen het bedrijf verloopt.

De inrichting van een bedrijf en de instrumenten zijn ook een 
bepalende factor. Zijn er goede contracten om afspraken 
vast te leggen? Zijn er goede systemen en rapportages om 
elkaar van informatie te voorzien over het behalen van de 
doelen van de samenwerking? En om gezamenlijk te werken 

aan ontwerp en planning van werkzaamheden? Begrijp je 
elkaars bestekken en projectplannen? Ken je elkaars werk-
wijze?

Tenslotte zijn twee ‘zachte’ factoren meestal doorslaggevend 
voor een goede samenwerking. De eerste is het vertrouwen 
tussen de partijen die samenwerken. Als het twee partijen zijn 
is dat minder ingewikkeld dan als er meerdere partijen willen 
samenwerken. Vertrouwen hangt af van evenwicht tussen wat 
ieder van de partners erin stopt en eruit krijgt. Als zich bij een 
partner het beeld vormt dat de andere partner er minder 
energie, tijd, geld, kennis etc. in gaat stoppen en er hetzelfde 
uit wil halen, ontstaat er wantrouwen en gaat het mis.

De andere zachte factor is de cultuur van de bedrijven die 
samenwerken. Mensen en hun waarden en normen moeten 
bij elkaar passen, zowel in de leiding van het bedrijf als op 
de werkvloer. Dat zijn zaken als: laat je kwaliteit voor snelheid 
gaan, of juist andersom? Mag je veel zelf bepalen in de 
uitvoering of word je strak aangestuurd? Je hoeft niet exact 
dezelfde cultuur te hebben, maar wel van elkaar snappen 
hoe de cultuur van de ander is en wat dat betekent voor 
hoe die ander zijn of haar werk doet.

de trend in een notendop
Kort samengevat is de trend dat samenwerking niet meer 
weg te denken is en vaardigheden om samen te werken 
onmisbaar worden:
•  De grote aannemers hebben steeds meer specialismen 

niet meer in eigen huis;
•  De dakensector is gefragmenteerd en steeds meer 

 gespecialiseerd. Er zijn steeds meer bedrijven betrokken  
bij realisatie van een dak;

•  De bouwprocessen, technische ontwikkeling van multi-
functionele daken en contractvormen eisen steeds meer 
samenwerking;

•  voor grote en complexe projecten wordt veelvuldig 
 samengewerkt in de bouwkolom en de dakensector;

•  Belangenbehartiging en marktontwikkeling op niveau  
van de dakensector kan verder ontwikkeld worden;

•  Een succesvolle samenwerking is afhankelijk van harde 
factoren als contracten, organisatie en systemen en van 
zachte factoren als cultuur en vertrouwen.

Hoe staat het met uw samenwerkingsvaardigheden? ●
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DE DEskuNDiGEN vaN DE stichtiNG ZijN wErkZaam 
bij de volgende bedrijven 
• BVB SUBSTRATES
• CANAM SALES
• EYECATCHER
• GUSTAAF GROENSPECIALISTEN
• HOLLANDSPORTS
• IKO ROOF
• JOOSTEN KUNSTSTOFFEN
• JORU SUPPORT
• POLyGUM 
• SEMPERGREEN
• T&G
• TExPLOR GROUP

Om hoogwaardige oplossingen te  bieden 

voor dakgerelateerde vraag stukken, besloten 

vakmensen uit diverse  bedrijven hun kennis te 

delen. Verenigd in het kennisplatform Stichting 

Roof  Update zijn de deskundigen gespreks-

partner voor opdrachtgevers, architecten, ge-

meenten en VVE’s. In een serie  artikelen zal de 

stichting haar visie  geven op tal van actuele on-

derwerpen. In dit eerste artikel een introductie.

kennisdeling voor innovatieve dakoplossingen
sticHting roof update

partijen in zowel nieuwbouw als renovatie. Op deze manier 
wil men op een prijsbewuste manier de toepassing van veel-
zijdige en innovatieve oplossingen voor het dak stimuleren. 

Marc Rotmans volgde begin dit jaar met secretaris Erick 
Rutten de oude bestuursleden Geert-Jan Derksen en Rob 
Cox op. Zij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de 
stichting op te bouwen en te waken voor het onafhankelijke 
karakter. “Want als je met deskundigen om tafel zit, die ook 
ondernemer zijn,” zegt Rotmans, “moet je ervoor waken dat 
commerciële belangen de onafhankelijkheid schaden. Het 
delen van kennis, het investeren van je tijd, levert niet direct 
een bedrijfsvoordeel. Dat is een spanningsveld waar je in de 
stichting vaak mee te maken hebt.” 

Bestuurslid en mede oprichter van de Stichting John van 
Putten (CEO Dakinnovator bv) kan daarover meepraten. vele 
uren investeerde hij in de stichting en om de deskundigen 
van diverse bedrijven bereid te vinden hun kennis in de stich-
ting te delen. van Putten: “Maar uiteindelijk wil iedereen dat 
het vakmanschap, de daken die je maakt, steeds hogere 
kwaliteit krijgen. Dat kan je alleen bereiken als je samenwerkt 
en innovaties mogelijk maakt met deskundigen en bedrijven 
die hun nek durven uitsteken. Om koploper te blijven in deze 
branche is actief deelnemen aan een kennisplatform als 
Roof Update een must.”

daken in de 21e eeuw
Op congressen en tijdens netwerkbijeenkomsten wordt 
vooral gesproken over innovatieve oplossingen voor stede-

lijke daken met stadsparken, moestuindaken, waterbuffers en 
daken als polders. Over deze toepassingen kan Roof Update 
uitgebreid adviseren. Maar het kan ook heel basaal zijn. 
Zoals het aanbrengen van witte dakbedekking op plaatsen 
waar tegen een gering budget een betere energetische 
prestatie gewenst is. Op de vier speciaal op de Verenigingen 
van Eigenaren gerichte beurzen in het land dit jaar geeft 
Roof Update advies aan gebouweigenaren die vooral be-
hoefte hebben aan onderhoud en dienstverlening.

Met deze diverse functies die het dak van de 21e eeuw kan 
vervullen is een nieuw type dakdekker nodig. De stichting 
schreef het plan voor een Roofers campus waarin de dak-
dekkers van de 21e eeuw worden opgeleid. Een branche-
overschrijdende opleiding, want de dakdekker van morgen 
is ook een installateur, een adviseur of een tuinspecialist. 
Vorig jaar definieerde de stichting vier oplossingen die een 
betrouwbaar dak opleveren (zie kader). De dakdoorsneden 
zijn productonafhankelijk getekend en kunnen door ieder-
een worden gebruikt als houvast bij het ontwerpen. Een van 
de systemen is onlangs in het project de Bree in veldhoven 
in praktijk gebracht, een project dat één van de nominaties 
van het Dak van het Jaar 2015 was. 

De vier systemen zijn de eerste in een reeks van oplossingen 
die de stichting zal publiceren. Want de kennis in de stichting 
verbreedt zich constant. De bedrijven van de groenexperts in 
de stichting doen onderzoek naar de samenstelling van het 
substraatpakket en de plantkeuze om te komen tot vlinder- 
en bij-vriendelijke biotopen op daken. De valbeveiligingdes-
kundige ontwikkelt nieuwe innovatieve systemen voor een 
veiliger dak en met de toevoeging van een deskundige op 

het gebied van kunstgras en sportdaken zijn weer nieuwe en 
bijzondere combinaties op het dak mogelijk.

Rotmans: “De stichting zal zich de komende tijd nadrukke-
lijker profileren. We brachten diverse doelgroepen in kaart 
waarmee we graag in contact komen. Daarnaast vergaren 
en delen we kennis door samenwerking met Duurzaam-
gebouwd, het bouw-innovatienetwerk van Booosting en de 
deelname aan de Green Deal 2.” De stichting zal onder zijn 
voorzitterschap veel dakinnovaties promoten in Nederland 
en mogelijk ook daarbuiten: “Nu ik vaker voor mijn werk 
 Europa in ga, zie ik dat er op het gebied van daken daar 
nog een wereld te winnen is.” ●

De nieuwe voorzitter van de stichting, ing. Marc Rotmans, in 
het dagelijks leven technisch en commercieel directeur van 
Texplor Group, is enthousiast over de mogelijkheden die de 
stichting Roof Update de Nederlandse daken biedt. “Met 
onze verzamelde kennis hebben we innovatieve oplossingen 
voor alle daken en kunnen we meer mogelijk maken dan 
je zou verwachten.” De komende tijd zal hij de lijnen uitzet-
ten en de stichting nadrukkelijk profileren als onafhankelijk 
kennisplatform, dat als sparring partner kan fungeren voor 

vier daksystemen
•  ‘Hortus’ is een dakoplossing op betonnen daken. Een naadloze, vloeibare bitumen laag legt de basis voor een dak 

dat goed isoleert en intensief gebruikt kan worden. Dankzij de groenexperts in de stichting ontstaat een stabiele 
dakopbouw met groeikracht en waterregulering;

•  ‘Invium’ brengt de oplossing in kaart voor daken die intensief worden gebruikt. Onder de aan te leggen terrassen, 
tuinen en/of wandelpromenades, moet een degelijke, robuuste laagopbouw garanderen dat door de jaren van 
gebruik geen schades ontstaan. De laagopbouw van Invium zorgt er bovendien voor dat door waterdetectie op de 
juiste plaats kan worden ingegrepen zonder dat het hele dak hoeft te worden opengebroken; 

•  ‘Gracili’ is een lichtgewicht systeem dat groendaken ook mogelijk maakt op daken met een beperkte draaglast;

•  ‘Aprici’ is een dakbedekking met nadruk op het verhogen van de energetische prestaties. Hoge isolatiewaarde en 
mogelijkheden om zonnecellen, reflecterende dakbedekking of groen aan te brengen.
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Zonnepanelen op het dak hoeven niet meer lelijk te  

zijn. Er zijn verschillende systemen op de markt  

die juist de nadruk leggen op de esthetische  

uitstraling van de zonnesystemen. Roofs zet  

de systemen in verschillende artikelen  

op een rijtje. In dit artikel de op- 

lossing van BEAUsolar.

ZoNNEsystEEm als watErDichtE laaG
ZoNNE-ENErGiE

nendaken wordt het systeem op de tengels aangebracht, 
bij voorkeur op een sandwichpaneel. Het systeem voorziet in 
een drievoudige waterdichting:

•  De zonnepanelen zijn door aluminium profielen aan  
elkaar verbonden en waterdicht afgewerkt met EPDM 
afdichtingen.

•  Aanvullend is het systeem uitgerust met gootconstructies 
waarlangs overtollig water zonder problemen kan worden 
afgevoerd. Op dit systeem is patent aangevraagd.

•  Onder het systeem op de tengels wordt een waterdichte, 
dampopen folie aangebracht. Deze kan vanzelfsprekend 
niet dienen als primaire waterdichte laag omdat de folie 
ter plaatse van de bevestigingen wordt doorboord. De folie 
fungeert dan ook als extra zekerheid. De ventilatieruimte 
tussen het dakbeschot en het zonnesysteem zorgt ervoor 
dat er geen condensatie aan de onderkant van de pane-
len plaatsvindt.

Comuth: “ Het gewicht van het systeem wordt rechtstreeks 
op de tengels overgebracht zonder dat er door een kracht 
een moment op de profielen ontstaat. Daarnaast hebben 
wij goed nagedacht over alle bouwkundige aansluitingen 
van de zonnepanelen op bijvoorbeeld de dakkapellen en 
dakvensters. Wij lossen dit eenvoudig op met allerlei klikpro-
fielen. Het levert een esthetisch fraai geheel op. Wanneer het 
gehele dakvlak wordt gebruikt, zijn er vaak delen van het 

Met het BEAUsolar-systeem wordt het gehele dakvlak van het 
hellende dak benut voor de toepassing van zonnepanelen. 
Het zonnesysteem fungeert in dit systeem direct als eerste 
waterkerende laag. Om het systeem prijstechnisch interes-
sant te houden, wordt er gebruik gemaakt van standaard 
zonnepanelen. Het bijzondere van het systeem zit hem in het 
aluminium profiel en de rubberen afdichtingen waarmee de 
panelen onderling en aan de ondergrond zijn verbonden. 
Het systeem is ontwikkeld door Raoul Comuth van Technisch 
Ontwerpbureau Comuth uit Maastricht. Hij licht het systeem, 
dat onder de naam BEAUsolar op de markt wordt gebracht, 
toe.

“Ik heb een bouwkundige achtergrond en heb o.a. voor 
IKEA als uitvoeringscoördinator gewerkt,” vertelt Comuth. “Uit 
gesprekken met de markt werd me duidelijk dat er behoefte 
bestaat aan een eenvoudig aan te brengen en esthetisch 
fraai zonnesysteem: één vlak dat volledig bestaat uit zon-
nepanelen en pasplaten. Ik ben me in de materie gaan ver-
diepen en heb een manier van bevestigen ontwikkeld waar 
naar alle waarschijnlijk binnenkort een Europees octrooi op 
wordt verleend.”

drievoudige waterdicHting
“Het systeem is geschikt voor toepassing op hellende daken. 
In het geval van bitumineuze hellende daken kan de oude 
bitumen blijven liggen. Bij renovatie van bijvoorbeeld pan-

systeem die, bijvoorbeeld door schaduwwerking van de schoor-
steen of bomen, minder opbrengen. Men kan op die plaatsen de 
lagere opbrengst accepteren, of een dummy paneel toepassen of 
eventueel werken met optimizers (electronica toestellen achter de 
zonnepanelen) die dit euvel oplossen.”

eenvoudig te plaatsen
Het systeem kan eventueel door het dakdekkerbedrijf worden 
aangebracht, al raadt Comuth voor de aansluiting aan het elektri-
citeitsnet een samenwerkingsverband met een installateursbedrijf 
aan. “Het systeem is prima door een dakdekker in te meten en aan 
te brengen. De pasplaten kunnen in het werk op maat worden 
gemaakt. Omdat door de toename van de toepassing van zonne-
systemen het aantal pannendaken daalt, is het voor dakdekkerbe-
drijven ook aan te raden om in te spelen op deze ontwikkeling.”

“Het systeem is eenvoudig aan te brengen. Een aanzienlijk percen-
tage van de faalkosten in de bouw is het gevolg van meetfouten. 
Dat is in dit systeem niet aan de orde omdat het profielsysteem is 
opgebouwd uit afstandhouders die op maat worden geleverd. Het 
eerste profiel wordt op de tengels geschroefd, het nok-goot profiel 
valt daarna vanzelf in de inkeping. De panelen worden vervolgens 
volgens een kliksysteem bevestigd. De panelen worden van boven 
naar beneden aangebracht, zodat men tijdens de montage niet 
over de panelen hoeft te lopen. De metalen afwerkingen, bijvoor-
beeld Plastisol, ter plaatse van de kopgevels worden gemakkelijk in 
de profielen geklikt.”

ook voor nieuwbouw
De eerste projecten zijn inmiddels al met dit systeem uitgerust. In 
Limburg zijn diverse woningen naar tevredenheid van de op-
drachtgevers met het systeem uitgevoerd, en Comuth meldt dat er 
nog verschillende interessante projecten aan zitten te komen. Het 
systeem is in deze projecten al voorgeschreven in de bouwbestek-
ken. Hoewel het systeem primair is ontwikkeld voor toepassing in de 
bestaande bouw, kan het volgens Comuth ook worden toegepast 
in de nieuwbouw. Het systeem kan momenteel rechtstreeks bij 
BEAUsolar worden besteld, men is nog op zoek naar partners voor 
de verkoop en begeleiding, een commitment die volgens Comuth 
vooral een investering in tijd betekent. Hij stelt tenslotte dat hij hoge 
verwachtingen van het systeem heeft. “De tijd van de lelijke zon-
nepanelen op het dak is voorbij. Er is behoefte aan esthetische- en 
betaalbare systemen en technisch is dat geen enkel probleem 
meer. Wij zijn er klaar voor!” ●
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aandeel van com-
merciële installaties. 
Zo werd de afgelopen 
jaren 70% van de systemen bij consumenten 
geïnstalleerd. Dat aandeel zal in 2016 verder 
verschuiven, naar grofweg 60% consumenten 
en 40% commerciële installaties. Deze ver-
schuiving is mede te danken aan de hogere 
SDE+ subsidie (van 3,5 miljard euro in 2015 
naar 8 miljard euro in 2016), de verhoging van de Energie 
Investeringsaftrek (EIA) van 41,5% naar 58% en het behoud 
van salderen tot in ieder geval 2020.

worksHops en seminars
Tijdens Solar Solutions worden ruim 32 workshops en 6 se-
minars georganiseerd over o.a. zonnestroom, zonnewarmte, 
elektrische opslag van energie, veilig werken op het dak en 
in de meterkast, best practices, wet- en regelgeving, subsidies 
en fiscale regelingen. Daarnaast worden speciale seminars 
georganiseerd voor snelgroeiende doelgroepen zoals wo-
ningbouwcorporaties, boeren, energie coöperaties, scholen, 
gemeenten en zorginstellingen en voor architecten. Deze 
workshops zijn voor iedereen toegankelijk.

Solar Solutions wordt gehouden op 16 en 17 maart 2016 in 
de Expo Haarlemmermeer. Als lezer kunt u zich registreren 
voor gratis toegangskaarten door gebruik te maken van de 
invitatiecode 16sol008 via www.solarsolutions.nl. ●

Nieuwe technieken, nieuwe producten, nieuwe markten, 
nieuwe aanbieders; de ontwikkelingen in de zonne-energie 
sector gaan razendsnel. Solar Solutions Int. Is de grootste 
zonne-energie vakbeurs van de Benelux en geeft een over-
zicht van de laatste stand van zaken. Alle toonaangevende 
leveranciers zijn vertegenwoordigd en daarnaast wordt een 
op de praktijk gericht workshop & trainingen programma ge-
organiseerd. In de komende editie breidt Solar Solutions Int. 
uit naar opslagsystemen, home automation, smart energy 
solutions en microgrids.

De ruim 120 Solar Solutions exposanten komen uit 10 verschil-
lende landen en vertegenwoordigen samen de belangrijk-
ste bedrijven, producten en innovaties in de wereldwijde 
zonne-energiemarkt. De installateur kan kennismaken met 
innovaties in zonnepanelen, omvormers, power optimizers, 
zonneboilers, warmtepompen, montagesystemen, etc.

ZoNNE-ENErGiEmarkt
De organisatie stelt dat het heel goed gaat met de Neder-
landse zonne-energie markt. Nederland is met zonne-energie 
de snelste groeier en belangrijkste markt binnen Europa. Zo 
werd in 2015 450MW zonnestroom geïnstalleerd. Dat is 50% 
groei ten opzichte van 2014. In een paar jaar tijd wekken 
inmiddels 300.000 systemen een steeds belangrijker deel van 
de Nederlandse elektriciteit uit zonnestroom op. De sector is 
goed voor een binnenlandse omzet van 1,5 miljard euro en 
10.000 fte. 

De zonne-energiemarkt is aan het verschuiven van groten-
deels een consumentenmarkt, naar een toenemend markt-

ZoNNE-ENErGiE
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Op 10 september 2014 werd bij  Entente  

Florale in Groningen de Green Deal  

Groene Daken ondertekend. Sindsdien  

hebben de tussen de 30 en 40 deel - 

nemers gezocht naar nieuwe manieren  

om de business case van groene  daken 

 sluitend te krijgen. De eerste fase is  

 inmiddels afgerond met de rapportage  

en er wordt een begin gemaakt met  

de tweede fase.

eerste fase green deal groene daken afgerond
groene daken

•  Bedrijfsmatig particulier vastgoed (stallen, fabrieken);
•  Commercieel vastgoed, verhuurd aan bedrijven  

(kantoren, winkels);
•  Publieke gebouwen, eigendom van de overheid  

(scholen, sporthallen, gemeentehuizen, theaters).

Een brainstorm leverde een grote hoeveelheid ideeën op. Via 
een stemming werden de ideeën geclusterd en omgezet in 
een aantal kansrijke sporen om uit te werken. De vijf sporen 
betroffen:

•  Klimaat- en energiewinst: een combinatie van sparen  
op waterafvoer en energiebesparing door lagere koellast 
en hittestress;

•  verbetering biodiversiteit;
•  Sociale werkgelegenheid: Het dak als sociale werkplaats
•  Dak-dating: verbinding van openbare gebruiksdaken, en 

daarmee de sociale cohesie versterken; 
•  Dak-markt: extra ruimte op het dak biedt mogelijkheden  

als bedrijfsruimte.

vijf verdienconcepten
Om binnen deze sporen te komen tot een gerichte uitwer-
king, werd de ambitie op de gebieden water & energie en 
biodiversiteit voor het jaar 2030 als vertrekpunt genomen. 
Geconstateerd werd, dat er op deze gebieden nog veel 
werk te doen is. De werkgebieden werden onderverdeeld 
in clusters waar mee aan de slag werd gegaan. Voor al 
deze clusters werden verdienconcepten bedacht, waarmee 

betrokkenen rond een groen dak samen zouden kunnen 
verdienen vanuit een win/win-situatie. Hierbij ging het zowel 
over het samen financieel verdienen als om het vergroten 
van kansen en marktwaarde. 

De verschillende thema’s van de vijf verdienconcepten zijn 
verder uitgewerkt naar praktisch toepasbare actiepunten. 
De ontwikkelde verdienconcepten vormden het einde van 
de ontwikkelfase van de Green Deal Groene Daken, en het 
beginpunt van het vervolg. De vijf verdienconcepten zijn:

Differentiatie belastingen
Differentiatie van de belastingen stimuleert de toepassing 
van groene daken bij particulieren en bedrijven. De differen-
tiatie betreft bijvoorbeeld de rioolheffing per wijk (een onder-
scheid tussen gemengd en gescheiden riolering). Daarnaast 
is er een mogelijkheid tot een differentiatie in de heffing 
voor vergunningverlening. De gemeente Enschede heeft de 
primeur met de mogelijkheid van het schrappen van leges 
op groene bouwplannen.

Waterschade preventie en verzekeren
Partijen die een groen dak aanleggen, zorgen voor baten 
op het gebied van hemelwater(berging) en/of ecosysteem-
versterking. Verzekeraars kunnen dit belonen via een korting 
op gebouwgerelateerde verzekeringen, en/of een hogere 
premie vragen aan gemeenten die geen actief klimaat-
adaptatiebeleid voeren.

Gebouwlabels (BREEAM en GPR)
Groen-blauwe daken bieden meerwaarde voor een gebouw 
(oplossing voor wateroverlast, versterken biodiversiteit en 
ecosystemen). Deze meerwaarde wordt momenteel nog 
onvoldoende gewaardeerd in de gangbare gebouwlabels. 
Er heerst vaak nog angst (voor lekken) en de perceptie is 
dat de kosten van aanschaf en onderhoud hoog zijn. Niet 
alleen is deze angst ongegrond, de voordelen voor o.a. de 
leefbaarheid van de stad zijn aanzienlijk. De werkgroep is in 
gesprek met DGBC over de update van BREEAM in 2016.

Ecosysteemherstel
De kansen voor groene daken moeten in kaart worden 
gebracht en dit moet aantrekkelijk worden gemaakt voor 
projectontwikkelaars en grotere investeerders. De verbinding 

tussen het dak en het maaiveld is van belang. Daar waar 
steden nu vaak barrières zijn, kan er juist een verbinding wor-
den gemaakt. Er kan worden aangehaakt bij bijvoorbeeld 
Nul-Op-de-Meter woningen en hiervoor standaard en prefab 
groen dak oplossingen ontwikkelen. 

Mindset
De bewustwording van de voordelen van groene daken 
moet worden vergroot. De kennis hierover bij dakeigenaren 
moet worden vergroot en verspreid. Dit kan bijvoorbeeld 
via een groene daken app (en/of website). Hier zijn diverse 
initiatieven toe ontplooid.

Hoe nu verder
Fase 1 van de Green Deal Groene Daken heeft vijf concep-
ten voor verdienmodellen opgeleverd. Een aantal daarvan 
waren al wel eerder onderwerp van gesprek, maar door de 
samenwerking in de Green Deal en de samenwerking met 
andere overheidsprogramma’s lukt het nu om ze handen en 

voeten te geven. De Green Deal had als doel om te komen 
tot een nieuw maatschappelijk verdienmodel: dit zijn er vijf 
geworden. De groep van 40 personen was behoorlijk groot 
en enthousiast, waardoor de vaart er goed in bleef en de 
ideeën snel raakvlak vonden. Aan het slot bleek uit een 
enquête onder de deelnemers dat er grote behoefte was 
aan voortzetting van de Green Deal. Er is daarom voor ge-
kozen om door te gaan. De focus voor het vervolg (2016 en 
2017) ligt op de innovatie van, en het experimenteren met, 
de verdienconcepten. Doel is om zo tot volwaardige nieuwe 
verdienmodellen te komen die landelijk de opschaling van 
begroeide daken zullen versnellen. ●

De Green Deal Groene Daken werd ondertekend door 
overheid- en marktpartijen. Bij het gezamenlijk ontwikke-
len van een nieuw maatschappelijk verdienmodel voor 
het groene dak heeft men zich laten inspireren door het 
‘Creatief Leiderschap-proces van Gerard Puccio en het 
‘U-proces’ van Otto Scharmer. Dit houdt in dat men tij-
dens het proces steeds afwisselde tussen divergentie (uit-
waaieren met ideeën) en convergentie (keuzes  maken 
en selecteren). Zo begon men in deelgroepen met het 
inventariseren van de aanwezige expertise en het in 
kaart brengen van de voordelen van groene daken (o.a. 
waterberging, biodiversiteit, verminderen hittestress, esthe-
tiek, gezondheid). 

De eerste ideeën voor een nieuw maatschappelijk 
verdienmodel zijn opgedaan rond vijf thema’s, namelijk 
‘waterregulering’, ‘biodiversiteit’, ‘gezondheid’, ‘waarde’ 
en ‘kosten en baten’. Wat betreft dit laatste punt lijken de 
kosten geen probleem te zijn voor toepassing van groene 
daken, zolang de waarden kunnen worden gestapeld 
en gecombineerd. Van belang is ook dat wordt gekeken 
naar goede regelgeving waar gebouweigenaars op kun-
nen terugvallen. Tijdens de brainstorm richtte men zich op 
het vinden van alternatieve financieringsmodellen (wie 
betaalt welke investering op welke wijze). Daarbij werden 
verschillende typen opdrachtgevers onderscheiden:

•  Particuliere woningen (vvE’s);
•  Huurwoningen (wooncorporaties);

Groepsfoto van de deelnemers van de Green Deal Groene Daken.
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De tweede editie van de interna-

tionale vakbeurs Asbestos 2016 

wordt op 6 en 7 april 2016 in  

Ahoy Rotterdam georganiseerd. 

De vakbeurs voor de professionele 

asbestketen verenigt techniek,  

kennis en regelgeving.

asbestos 2016

Tijdens het Nationale Daken Event 2016 werd benadrukt dat 
de dakenbranche de samenwerking zou moeten zoeken 
met de asbestbranche. In samenwerking zou het hoofd moe-
ten worden geboden aan de enorme opdracht die ligt te 
wachten: per 2024 gaat het Asbestdakenverbod in, waarmee 
het dus verboden is om asbesthoudende materialen op het 
dak te hebben. De vakbeurs Asbestos 2016 biedt de partijen 
uit de dakenbranche de uitgelezen gelegenheid zich op 
deze nieuwe markt te oriënteren.

ketenbenadering
Vakbeurs Asbestos is in 2015 voor de eerste maal georgani-
seerd. De focus op de integrale branchekolom bleek een 
schot in de roos. veel deelnemende exposanten hebben zich 
direct verzekerd van standruimte op de komende Asbestos 
in april 2016. Hun succes en de bezoekersbeleving hebben 
geleid tot een uitbreiding van de beursvloer. De omvangrijke 
asbestproblematiek vraagt volgens organisator Exhibitions 
Rotterdam International dan ook om deze ketenbenadering. 

Beursdirecteur Jan de Klerk: “De grootschalige internationale 
en wijdverbreide toepassing van asbest in de vorige eeuw 

veilige sanering 
De asbestbranche staat voor zorgvuldige, 
veilige sanering. Tot het toepassingsverbod 
per 1994 is asbest op grote schaal toegepast 
in onder meer bouw, industrie en maritieme 
sector. Nederland heeft in de vorige eeuw  
ca. acht miljoen ton asbesthoudende 
producten geproduceerd en verwerkt, in 
de vorm van asbestcement en vele andere 
producten. Wet- en regelgeving, techniek en 
uitvoering van asbestsanering zijn primair 
gericht op bescherming van mens en milieu 
tegen de schadelijke vezels. Dit is geborgd 
in een stelsel van verplichte certificatie, 
voorgeschreven procedures en het landelijk 
asbestvolgsysteem LAvS. Met de wet WAHS 
(Wet Aanscherping Handhaving en Sanctie-
beleid) zet de overheid zwaar in op naleving 
en publiceert alle overtredingen met naam 
en toenaam.

De Klerk: “Een uitgebreid kennisprogramma is 
een centraal element op Asbestos 2016. Let-
terlijk, want kennisoverdracht en indringende 
thematische discussie vinden centraal op 
de beursvloer plaats. Op het programma 
staan: trends en ontwikkelingen in techniek, 
wet- en regelgeving, gezondheid en milieu 
en, uiteraard, veiligheid. Onder de bezoekers 
verwacht Asbestos veel opdrachtgevers 
uit woningbouw, utiliteit, industrie en over-
heden in hun rol als eigenaar/beheerder, 
vergunningverlener en toezichthouder. De 
asbestsector zal zo goed als voltallig acte 
de présence geven. Gezien de toonaange-
vende rol van Nederland in de internationale 
asbestsector, is opnieuw veel belangstelling 
uit internationale kringen te verwachten. 

Na deze editie zal de vakbeurs tweejaarlijks 
worden georganiseerd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

en de bekende gezondheidsrisico’s hebben grote conse-
quenties. Zorgvuldige sanering spreekt iedereen op zijn 
verantwoordelijkheden aan, of het nu de eigenaar van een 
gebouw of installaties is dan wel de saneerder, gebruiker of 
handhavende overheid. Ook gezondheidsinstanties houden 
terecht de vinger aan de pols. Gezondheid, technologie en 
kostenefficiënte sanering vragen alle aandacht. Dat gold 
altijd al, maar sinds de recent fors aangescherpte normen 
en het daarop aangepaste sanctiebeleid is ketensamenwer-
king meer dan ooit aan de orde.” 

“Branchevereniging en –instituten verlenen Asbestos 2016 
een breed en stevig draagvlak. Veras, VVTB, VAVB, VOAM-VKBA 
zijn present, evenals TC Asbest/Fenelab en Stichting Ascert 
die de certificatieschema’s inricht en beheert, terwijl Asbest-
slachtoffervereniging AVN en Instituut Asbestslachtoffers IAS 
de medisch-menselijke aspecten van de asbestproblematiek 
belichten en bewaken. De asbestbranche kent een hoog 
professioneel niveau en valt op door het innovatieve vermo-
gen. Op het dynamische snijvlak van veiligheid, wetgeving 
en techniek verlegt de asbestsector voortdurend technische 
en technologische grenzen.”

internationale vakbeurs voor de asbestsector

Beursdirecteur Jan de Klerk.
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Tijdens het Nationale Daken Event 2016 introduceerde Leister Benelux de 

 lasautomaten Uniroof AT & ST. Het betreft een lasautomaat die speciaal is 

 ontwikkeld om te kunnen lassen dichtbij de dakrand of op plekken waar 

slechts beperkte ruimte is. De innovatie is vanaf april/mei leverbaar.

dakbanen lassen 
in de kleine ruimte

productnieuws

De nieuwe lasautomaat zit tussen de gangbare lasautomaat 
van de fabrikant (de Varimat) en een handföhn in. Dichtbij, 
of op de dakrand, of bij opgaand werk, kan een lasauto-
maat doorgaans niet komen. Daar wordt gebruik gemaakt 
van een handföhn. Dit is tijdrovend en ook is, zeker als de te 
overbruggen afstand groter is, de kwaliteit van de las met 
een handföhn lastig constant te houden. Deze automaten 
zijn licht genoeg om door één persoon naar het dak te wor-
den gedragen (17,5 kg) en zijn speciaal ontwikkeld om dit 
soort details op een zekere manier te kunnen dichten. 

dicHtbij de rand
Algemeen directeur Henk varossieau van Leister Benelux 
vertelt: “Een aantal slimme vondsten die in deze automaat 
zijn verwerkt zorgen hiervoor. Zo is de automaat voorzien 
van een verstelbare as, waarmee de lasmond tot 100 mm 
bij de rand kan worden gebracht. De as is eenvoudig met 
het aandraaien van de knoppen weer vast te zetten. Het is 
dus niet nodig de machine om te bouwen. De stabiliteit van 
de machine is hiermee geborgd. Het slanke design zorgt 
er tevens voor dat het gebied dichtbij de rand kan worden 
bereikt. Ook is de machine geschikt voor toepassing op de 
dakrand of borstwering.”

“De motor van de automaat is gepositioneerd in het voorwiel, 
zodat het gewicht van de machine zit op de plaats waar dit 
het meest nuttig is voor het aandrukken van de dakbaan. Het 
wiel wordt dus direct aangedreven. Verder zit er boven het 
wiel een element met een gewicht, wat er verder voor zorgt 
dat het gewicht aan de voorkant van de machine zit.”

digitaal en analoog
De machine is in twee uitvoeringen leverbaar. De Uniroof ST 
is de analoge versie. De machine is voorzien van draaiknop-
pen waarmee de juiste temperatuur, snelheid, luchthoeveel-
heid, etc. kan worden ingesteld. 

Varossieau: “De digitale versie Uniroof AT biedt vanzelfspre-
kend meer functionaliteiten. Zo houdt de apparatuur de 
afgelegde afstand per dag en totaal bij. Op deze manier 
kan het rendement van de machine worden gemeten. 
Tevens kunnen de instellingen per toegepaste dakbedekking 
worden opgeslagen. Deze kunnen bij een volgende klus, als 
eenzelfde type en dikte dakbaan wordt toegepast, fungeren 
als begininstellingen. Vanzelfsprekend moet altijd eerst een 
proeflas worden gemaakt omdat per werk de omstandighe-
den (temperatuur, luchtvochtigheid, etc.) verschillend zijn. 
De automaat is bij minder dan 16 Ampere te gebruiken (hij is 
dus aan te sluiten op een gewoon stopcontact).”

“Andere opvallende innovaties zijn bijvoorbeeld het ergono-
mische handvat, waardoor de dakdekker zo veel mogelijk 
rechtop kan blijven staan. De zogeheten ‘Kehlfix’, een gereed-
schap voor een strakke afwerking van scherpe hoeken zorgt 
voor een goede hoekfixatie. Het speciaal ontwikkelde (ruwe) 
mondstuk zorgt voor een goede grip.”

kleinere projecten
“Dit is het kleine broertje van de Varimat,” aldus Varossieau. 

“Je moet hem dan ook niet toepassen bij grote volumes. 
Deze machine is bij uitstek inzetbaar bij de kleinere projec-
ten, waar veel (lastig bereikbare) details in zitten. Hij is be-
stemd voor de kwalitatieve dakdekkerbedrijven, die met de 
tijdwinst die deze lasautomaat oplevert hun werkzaamheden 
concurrerend kunnen blijven uitvoeren.” 

Ziet Varossieau meer in de analoge, of de digitale versie? 
“Beide versies hebben hun voordelen, maar ik denk dat het 
op de Nederlandse markt het belangrijkst is dat een machi-
ne eenvoudig te bedienen en betrouwbaar is. De analoge 
versie is in dat opzicht vergelijkbaar met de aloude Leister 
Variant (welke node wordt gemist) en daarom verwacht ik 
dat deze op de Nederlandse markt beter zal aanslaan. Er is 
op de Nederlandse markt behoefte aan kwaliteit, tegelijk is 
ook nog steeds de prijsdruk groot. Ik denk dat we met deze 
innovatie tegemoet komen aan een duidelijke vraag in de 
markt. Het is weer wat eenvoudiger geworden om het dak op 
een snelle en kwalitatieve manier waterdicht te maken.” ●
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vloeibare dakbedekking
Roofs nam een kijkje in de showroom in Haarlem. Op het 
gebied van het dak is een aantal opvallende oplossingen te 
noteren, zoals o.a. de vloeibare dakbedekking Polyep en de 
Zonneschans. 

Polyep is een vloeibare dakbedekking op basis van polyes-
ter. Het product is in België bekend onder de naam Flexipol. 
Volgens Rutte en Moorman onderscheidt het product zich 
van de reeds op de Nederlandse markt aanwezige vloeibare 
dakbedekkingen door de toepassing van polyester. Daar-
door is het materiaal zowel flexibeler als mechanisch sterker 
dan de reeds beschikbare vloeibare dakbedekkingen. 
Bovendien hecht het op de meest uiteenlopende ondergron-
den (zelfs glas en aluminium). Het materiaal is in vier basis-
kleuren leverbaar (grijs, antraciet, wit en zwart) maar kan op 
aanvraag in alle Ral-kleuren worden geleverd. Zo is het dus 
ook mogelijk om bijvoorbeeld logo’s op de ondergrond aan 
te brengen. Het materiaal is in België en Frankrijk al 33 jaar 
op de markt. DRZM.nl heeft de licenties voor de verkoop van 
het product voor de gehele wereld verkregen.

Het betreft een gewapend systeem, wat betekent dat het 
materiaal tweelaags wordt aangebracht, met daar tussenin 
een polyester wapening. Het product kan zonder gebruik van 
beschermende middelen worden toegepast omdat er geen 
schadelijke stoffen in zijn verwerkt. Het materiaal is waterdicht 
maar dampdoorlatend, waardoor eventueel vocht dat in de 
constructie zit (bouw- of lekkagevocht) de constructie via 
de waterdichte laag weer kan verlaten. Het product hecht 
op vrijwel alle ondergronden: hout, beton, staal, steen, etc. 
Voor de afwerking van bijvoorbeeld parkeerdekken, garages 
of vloeren kan het worden ingestrooid met zand of vlokken. 
Tevens is Polyep chemicaliënbestendig, zodat het uitermate 
geschikt is voor het afdichten van benzinestations of ruimtes 
waar chemicaliën worden verwerkt.

ZoNNEschaNs
Een andere opvallende dakoplossing in het assortiment is 
de Zonneschans. Dit is een zonnesysteem dat met name 
geschikt is voor toepassing op lichte dakconstructies die 
weinig gewicht kunnen dragen. Het systeem behelst een op 
maat gezaagd EPS-element, waar het zonnepaneel op wordt 
bevestigd. Het lichtgewicht isolatiemateriaal zorgt voor een 
grotere drukverdeling (en natuurlijk een verbetering van de 
isolatiewaarde van het dak), zodat de toepassing van een 
zonnesysteem ook mogelijk wordt op daken waar dat in 
eerste instantie niet voor de hand lag. 

De EPS kan in de meest uiteenlopende maten en hellings-
hoeken worden gezaagd. De apparatuur die hiertoe beno-
digd is, is in de bijbehorende werkplaats aanwezig. Het is de 
bedoeling op korte termijn elders een werkplaats te openen 
en zodoende de momenteel beschikbare ruimte in de hui-
dige locatie volledig voor de showroom te benutten. 

Naast deze dakoplossingen laat men in de showroom ook 
bijvoorbeeld de Combifor combinatievloer zien, die ingezet 
kan worden bij de na-isolatie van daken. Ook toont men 
o.a. zonnepanelen en zonneboilers, alsmede diverse andere 
duurzame oplossingen voor de woningbouw en infra. Er is 
nog ruimte om het assortiment aan te vullen. De ambities 
van DRZM.nl liggen hoog, dat hoort volgens beide heren ook 
wel bij het onderwerp. “Duurzaam bouwen is helaas bittere 
noodzaak. We zijn hiermee bezig omdat we willen dat onze 
kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een duur-
zame wereld.” ●

Wethouder Cora-Yfke Sikkema van Gemeente Haarlem spreekt oprichters 

Fred Moorman (rechts) en Hans Rutte toe.

duurzaamheid  
tastbaar maken

bedrijfsnieuws

Op vrijdag 11 december 2015 opende wethouder Cora-Yfke Sikkema  

van Gemeente Haarlem de eerste showroom van DRZM, een kenniscentrum 

met een diversiteit aan duurzame bouwmaterialen.

De showroom is een initiatief van Fred Moorman en Hans 
Rutte. Fred Moorman heeft vele jaren ervaring als aannemer 
en is met name actief in de renovatie en restauratie van mo-
numentale panden. Hans Rutte is in de dakenbranche met 
name bekend omdat hij importeur was van reflecterende 
isolatiefolies. Momenteel verhandelt en adviseert hij diverse 
duurzame bouwproducten op de Nederlandse markt. Beide 
heren vonden elkaar in hun passie voor duurzaamheid 
en besloten samen een concept neer te zetten waarmee 
duurzaam bouwen verder gestimuleerd kan worden. In 
samenwerking met hun respectievelijke partners werd in de 
Haarlemse Waardepolder onder de naam DRZM.nl de eerste 
‘duurzame showroom’ ingericht. Tijdens de opening gaf 
wethouder Sikkema aan enthousiast te zijn over het initiatief 
omdat Haarlem duurzaamheid hoog in het vaandel heeft 
staan. 

“Ons doel is duurzaamheid tastbaar te maken,” vertelt 
Moorman. “Bezoekers – zowel ondernemers als particulie-
ren – moeten kunnen voelen wat duurzaamheid inhoudt. 
Duurzaamheid is natuurlijk een breed begrip en we gaan 

dan ook de breedte in met de oplossingen die wij laten zien. 
We tonen in de showroom oplossingen die voor de gehele 
bouw interessant zijn, zowel woningbouw als infra. Duurzame 
oplossingen zijn in onze optiek oplossingen die op wat voor 
manier ook materiaal of CO2-uitstoot besparen, en dat kan 
door energiebesparing, of duurzame energieopwekking, 
maar ook bijvoorbeeld door een langere levensduur van het 
toegepaste materiaal. Je zou zelfs een goede waterdichting 
‘duurzaam’ kunnen noemen, omdat hiermee immers wordt 
voorkomen dat de verantwoordelijke partij moet terugkomen 
en de dakbedekking moet worden vervangen.” 

Naast het tonen van de oplossingen adviseert het team  
van DRZM op projectbasis en kan men zelfs de uitvoering 
voor haar rekening nemen. De locatie in Haarlem behelst 
naast een showroom ook een werkplaats en kantoor-
ruimten/werkplekken waar klanten en relaties gebruik van 
 kunnen maken. Momenteel is men bezig met het opzetten 
van soortgelijke showrooms in Hilversum en Alkmaar. Het doel 
is binnen 5 jaar landelijk zo’n 30 duurzame showrooms te 
hebben gerealiseerd.
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organisaties royal roofing materials blijven op vertrouwde manier opereren
De overname van Royal Roofing Materials door dakbedekkingfabrikant Troelstra & de vries, begin 
dit jaar, heeft heel wat wenkbrauwen doen fronzen. Roofs sprak met CEO Soprema North West 
Europe over de overname en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse markt.

Zoals bekend was Royal Roofing Materials, inclusief alle handelmaatschappijen en merknamen, 
onderdeel van de Ierse CRH Group. Deze stap is het resultaat van vele jaren nauwe samenwer-
king tussen beide organisaties. De overname is uitgevoerd door Troelstra & de Vries Beheer, wat 
onderdeel is van het Franse Soprema Group. Het betreft primair een initiatief van Troelstra & de 
Vries, bedoeld om de positie op de Nederlandse markt te verstevigen.

Verbreding assortiment
“Traditioneel bedienen wij met ons assortiment de bovenkant van de markt,” aldus Hoekstra. 
“Niet alleen met onze dakbedekkingen maar met ons brede assortiment producten voor de 
schil van het gebouw, dat een ruim aanbod aan dakmaterialen en daklichten behelst. Royal 
Roofing Materials bedient meer het middensegment van de markt, het klantenbestand behelst 
meer de middelgrote en kleine dakdekkerbedrijven en installateurs. Het is dus een vrijwel naad-
loze aanvulling op het assortiment dat wij voerden en het segment dat wij bedienden.”

Dit is ook de reden dat er in beginsel niets zal veranderen in de organisatie en identiteit van 
Royal Roofing Materials. 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. De verschillende 
organisaties die onder Royal Roofing Materials vallen blijven onder hun eigen naam opereren, het 

vertrouwde assortiment voeren en de vertrouwde service 
leveren. Vanzelfsprekend zal kritisch worden gekeken waar 
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en hoe beide 
organisaties van elkaars expertise kunnen profiteren.

Geen personele gevolgen
Hoekstra: “De overname zal dan ook geen personele gevol-
gen hebben: alle personeelsleden blijven op hun plek. Jos 
de Nijs blijft managing director van Royal Roofing Materials. 
Zoals gezegd blijven alle organisaties die onder Royal Roo-
fing Materials vallen op dezelfde manier functioneren, met 
dezelfde personen onder dezelfde contactgegevens, en in 
eerste instantie ook met vertrouwde huisstijl – waarschijnlijk 
met de toevoeging dat de organisatie binnen de Soprema 
Groep valt, maar dat is dan ook alles wat de klant in eerste 
instantie van deze ontwikkeling zal merken. De intentie is 
dat eventuele veranderingen die eraan komen, verdere 
verbeteringen zullen betekenen in de wijze waarop de 
beide organisaties op de Nederlandse markt opereren.”

agenda
16-17 maart 2016
solar solutions int. 2016
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

22-24 maart 2016 
building Holland 2016 
RAI te Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

6-7 april 2016 
asbestos 2016 
Ahoy’ te Rotterdam
Info: www.asbestos-int.com

12-14 april 2016
renovatie & transformatie 2016
Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch
Info: www.renovatiebeurs.nl

27-28 mei 2016 
natuursteenvakdagen
Bouw & Infrapark te Harderwijk
Info: www.natuursteenvakdag.nl

Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

DAKSPECIALITEITEN

www.altena-groep.nl

www.vrf.eu

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.bureaugroenadvies.nl

www.domelichtstraten.nl

van-boven.com

Hoogwaardige kunststoffen scheppen 
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.zinkmeesters.nl

www.comhan.com

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

URZAAM
    GOEDVAST

CO

DU

NSULTANTS

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

Profiled

window

www.profiledwindow.com

Dakraam voor dakpanpanelen

www.provatherm.nl

 
 
 

Rapid Schroeven & Advies 

 

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

SEDUM
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RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORTEC
RENOLIT ALKORTOP

www.renolit.com/roofing

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

www.ppersoon.nl
contact@ppersoon.nl

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

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

www.rbmeurope.com
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www.walzbleischneider.com

zeLfSLuitende veiLigHeidSpOORt 
veRvangt kaBeLS en kettingen
Om bedrijfsgebouwen te beveiligen en de veiligheid van werk-
nemers en derden die op een hoogte van meer dan 2,5 meter 
werken te garanderen, is er onlangs een nieuw product van Kee 
Safety op de markt gebracht: Kee Gate, een zelfsluitende veilig-
heidspoort die voldoet aan de veiligheidsnormen DIN EN ISO 
14122 en DIN EN 13374:2013. De zelfsluitende veiligheidspoort 

is snel en eenvoudig 
ter plekke te beves-
tigen aan bijna alle 
veiligheidshekken en 
valbeveiligingen. Deze 
kan aan beide zijden 
worden gemonteerd 
en beschikt over een 
automatisch sluitme-
chanisme met een 
springveer, om te 
voorkomen dat er een 

gevaarlijke opening blijft bestaan. De zelfsluitende veiligheids-
poort past op openingen met een breedte tot 1 meter en kan 
eenvoudig aan de juiste breedte worden aangepast.

snel en stabiel fixeren met tiloc® rvs voegklem
TiLoc® is een nieuwe, innovatieve RVS voegklem voor lood en loodvervangers (patent pending). De 
voegklem is optimaal klemmend omdat TiLoc® zich aanpast aan de voeghoogte en de ruwheid 
van elk oppervlak. De klemmetjes hebben een extra griphoek aan de bovenzijde. Stabiliteit wordt 
gewaarborgd door de drie onafhankelijk van elkaar verende lamellen. Door deze lamellen wordt 
de druk op het ondervlak mooi verdeeld en wordt eventueel kantelen alsmede insnijden in het 
materiaal voorkomen. Ook de vorm van de onderzijde voorkomt beschadiging van het lood of de 

zachtere loodvervangers. 
Met eenvoudig gereed-
schap is de klem vlot in de 
voeg te tikken. 

Derbigum is bim ready
Alle relevante informatie tijdens het bouwproces staat met BIM 
in een digitaal (3D) gebouwenmodel. Derbigum is als dakbe-
dekkingsfabrikant voorloper in BIM. De BIM Package onder Revit 
is vanaf heden te downloaden via de website. Deze package 
kan direct geladen worden binnen het systeem van BIM. via de 
keuzestructuur kan het gewenste dakbedekkingssysteem gese-
lecteerd worden op basis van de projectsituatie. 

Het gebruik van BIM is geen toekomst meer. Het wordt toegepast 
in concrete opdrach-
ten en is in veel geval-
len tegenwoordig een 
doorslaggevende factor 
bij het binnenhalen van 
nieuwe projecten in de 
bouw. Ook in de renovatie 
zal BIM steeds belangrijker 
worden. Circa 75% van de 
architecten is klaar voor 
het werken met BIM en 
tussen nu en twee jaar 
naar verwachting 90% van 
de aannemers. 

www.bdaopleidingen.eu

Maart

10.03 Onderhoud en beheer van gevels   2 dagen

17.03 Dakmontage zonne-energiesystemen   2 dagen

21.03 Ontwerp zonnestroomsystemen   3 dagen

24.03 Uitvoeren van een dak-RI&E   2 dagen

April

01.04 PV-installaties aansluiten op de meterkast   1 dag

07.04 Onderhoudsinspecteur Platte daken   4 dagen

12.04 Dakcursus Platte daken   7 dagen

13.04 Onderhoud en beheer van pannendaken   1 dag

20.04 BHV-training voor dakbegroeners   1 dag

21.04 Dakmontage zonne-energiesystemen   2 dagen

Mei

11.05 Workshop Veranderend bouwproces   1 dag

13.05 PV-installaties aansluiten op de meterkast   1 dag

26.05 Praktijktraining Installeren van zonnestroomsystemen   2 dagen

CURSUSKALENDER 
VOORJAAR 2016

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

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

Nieuwe CAO voor dakdekkers
Op dinsdag 9 februari 2016 hebben partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) een 
definitief akkoord bereikt over een nieuwe CAO, nadat zij op donderdag 14 januari 2016 al een principeakkoord bereikten. Zij hebben 
elkaar gevonden in het gezamenlijke streven om discontinuïteit in de werkzaamheden beter te kunnen opvangen. In de nieuwe CAO 
komt er een flexregeling waarmee dakbedekkingsbedrijven flexibeler kunnen inspelen op pieken en dalen in werkzaamheden. Zo kan 
er bij goed weer langer worden doorgewerkt en bij slecht weer korter. Voor het langer werken zijn in de CAO duidelijke bandbreedtes 
afgesproken.

De CAO heeft een looptijd van drie jaar en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Zij kent 
een loonsverhoging van 3% per 1 maart 2016 en 1,75% per 1 juli 2017. Het onderhandelingsresultaat heeft betrekking op ruim 2.350 
dakdekkers. Een beperkt deel van de CAO is ook van toepassing op ongeveer 850 UTA-medewerkers (kantoor- en kaderpersoneel).

Met de nieuwe flexregeling willen CAO-partijen bewerkstelligen dat werkgevers beter kunnen concurreren met ZZP-ers. Die kunnen 
flexibeler werken dan dakbedekkingsbedrijven met werknemers in loondienst. Het aantal werknemers onder de CAO is sinds 2006 met 
meer dan een derde gedaald. Vooral gedurende de economische crisis is deze terugloop snel gegaan. Vakbonden en werkgevers 
hopen hiermee het tij te keren.
 
Onderdeel van het totaalpakket aan afspraken is dat er meer aandacht komt voor naleving van de CAO. Hiertoe wordt een reglement 
opgenomen in de CAO. Een extern bureau gaat, onder supervisie van CAO-partijen, controles uitvoeren ter naleving van de arbeids-
voorwaarden.



 Treksterkte
1000N/50mm

Nageldoorscheursterkte

300N

Vloeiweerstand

150 ºC

Lage temperatuur flexibiliteit

-28 ºC

 Dimensionele stabiliteit

0.1%

Scan met de Ubleam 
app, beschikbaar op: 

info@troelstra-devries.nl
www.troelstra-devries.nl

Dakvernieuwers

Troelstra & de Vries BV - Geeuwkade 21 - Postbus 2 - 8650 AA IJLST
Tel: +31 (0)515-533 000 - Fax: +31 (0)515-533 111

• 1 laags systeem
• Zeer duurzaam
• Gemakkelijk en snel te verwerken
• Extreem stabiele inlage
• Recyclebaar
• Brandveilig detailleren conform NEN6050 met APAX ZK

G
 E B O U W

APAX
Kwalitatief 
hoogwaardige 
toplaag voor éénlaagse 
dakbedekkingssystemen. 


