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zonnepanelen
niet zonder risico’s
In het Parool stond laatst een artikel onder de volgende  
kop: “‘Grootdakbezitters’ moeten ruimte geven aan extra  
zonnepanelen.” Het bijbehorende artikel ging erover dat 
 Wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) van 
 gemeente Amsterdam het aantal zonnepanelen in twee  
jaar wil vervijfvoudigen. Eigenaren van de grootste daken 
kregen daarom het verzoek hun dak beschikbaar te stellen. 

Uit verschillende mediaberichten blijkt dat alle gemeenten 
actief zijn om waar mogelijk op de in haar bezit zijnde pan-
den zonnepanelen te plaatsen. De gemeente Amsterdam is 
nog ambitieuzer en kijkt of panelen niet te plaatsen zijn op 
de grote panden in haar gemeente. 

Voor de plaatsing van zonnepanelen op daken is geen om-
gevingsvergunning nodig. Onbegrijpelijk, als je je realiseert 
wat er aan extra gewicht op het dak wordt geplaatst, en wat 
de risico’s zijn als zonnepanelen van de daken afwaaien.

De grote daken die veel ruimte bieden voor het plaatsen van 
zonnepanelen zijn de lichtgewicht daken met grote over-
spanningen. Deze lichtgewicht daken hebben een stalen 
onderconstructie waarop als ondergrond voor de isolatie 
en dakbedekking een dragende geprofileerde staalplaat 
aanwezig is. Het is constructief kenmerkend dat deze daken 
op de grenzen van het toelaatbare zijn ontworpen. 

De daken voldoen maar net aan de bouwregelgeving qua 
sneeuw en regenwaterbelasting. Het is dus in algemene zin 
niet mogelijk hierop extra gewicht toe te voegen. De gemid-
delde installatie voor zonne-energie weegt tussen de 15 en 
30 kg/m2. Dat lijkt niet veel, maar als je het totaalgewicht per 
100 m2 dak neemt, heb je het wel over 1500 tot 3000 kg - en 
dat zijn dan wel twee auto’s die je op dak parkeert.
En wie durft dat?

Ik stel vast dat het met het extra gewicht in relatie tot de 
constructieve capaciteit niet zo nauw wordt genomen, als ik 
de daken zie waar zonnepanelen worden geplaatst. Direct 
bij plaatsing zal het extra gewicht meestal geen probleem 
 veroorzaken. Als het echter weer een keer echt goed 
sneeuwt of regent, zullen er wel grote problemen, tot en met 
dakinstortingen, ontstaan - die buiten de dekking van de 
verzekeringen gaan vallen.

Bij schade wordt de dakconstructie getoetst aan de bouw-
regelgeving en zal blijken dat de plaatsing niet toegestaan 
had mogen worden. De gebouweigenaar blijft dan zitten 
met de gebakken peren.

Naast dit probleem wordt er 
ook nauwelijks bij stilge-
staan dat na plaatsing 
van zonnepanelen de 
dakbedekking niet meer 
“zomaar” bereikbaar is voor 
goed dakonderhoud. In de 
praktijk moet het zonnepa-
nelensysteem dan eerst weer 
gedemonteerd worden. 

Er moet dus ook vooral niet voorbij-
gegaan worden aan het feit dat het dak 
qua onderhoudsstatus op orde moet zijn. Denk 
hierbij aan de navolgende aspecten: 

•  Waterdichtheid (bij voorkeur moet de waterdichtheid  
nog gegarandeerd zijn); 

•  Begaanbaarheid (voldoende drukvastheid en  
beloopbaarheid);

•  Warmteweerstand (bij voorkeur een Rc waarde ≥ 6 m2K/W);
•  Waterhuishouding: geen achterblijvend regenwater, een 

functioneel hemelwaterafvoersysteem;
•  Noodoverloopsysteem, aanwezig op basis van verifieerbare 

wateraccumulatieberekeningen. 

Als het dak qua onderhoudsstatus niet voldoet aan deze 
uitgangspunten, zal zich zeker de situatie voordoen dat het 
zonnepanelensysteem gedemonteerd en gemonteerd  
moet worden, om te voorkomen dat je met een lekkend dak 
blijft zitten.

Kortom: plaatsing van installaties voor zonne-energie op 
platte daken is geen ABC’tje. Het is absoluut noodzakelijk dat 
we de risico’s beschouwen en beheersbaar maken, willen we 
grote schades in de nabije toekomst voorkomen. ●

Nic-Jan Bruins
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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
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column 
Zonnepanelen niet zonder risico’s

modern pand met rieten dak en gevel vergt vakmanschap
Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2016? Het in dit artikel beschreven project  
is al in de prijzen gevallen. Het is namelijk de winnaar van de verkiezing van het  
Rietgedekt Pand van het Jaar.

Windbelasting op zonne-energiesystemen op hellende daken
Dit artikel gaat in op de bepaling van de windbelasting voor zonnepanelen op hel-
lende daken. Het is een vervolg op de eerdere bijdragen over de windbelasting voor 
zonnepanelen op platte daken. 

Sloop van teerhoudende dakbedekkingen
Naar aanleiding van de reacties op de column van Theo Wiekeraad in Roofs januari 
2016 publiceert Roofs een uitgebreider artikel over de sloop van teerhoudende dakbe-
dekkingen, zoals mastiek. Waar moet men op letten en waarom?

dakbegroeiingen vanuit de ogen van de professionele dakhovenier
In een reeks artikelen neemt Albert Jan Kerssen het voortouw om één of meerdere 
aspecten van de techniek voor dakbegroeiingen toe te lichten. In dit artikel gaat hij 
nader in op daksubstraten.

eerste co2-certificaten roof2roof en brn uitgereikt
Hoogwaardige recycling van bitumen daken krijgt steeds meer bekendheid en het vo-
lume ervan groeit gestaag. Op 10 maart 2016 zijn door Bitumen Recycling Nederland 
(BRN) de eerste CO2-certificaten uitgereikt.

“bitumen heeft toekomst”
Per 1 januari 2016 is Peter Ligthart de nieuwe directeur van Probasys Benelux. Roofs stelt 
hem aan de markt voor en bespreekt met hem de toekomst van de vereniging en die 
van bitumineuze dakbedekkingen in het algemeen.

Wat is essentieel bij uitvoering van het asbestdakenverbod? 
De dagelijkse praktijk leert dat asbest nogal eens tot onvoorziene problemen leidt bij 
asbestdakenvervanging of in andere asbestsituaties. Gevolg is vaak: oponthoud, onver-
wacht hogere kosten, maar ook extra risico. Is dat te voorkomen?  

combinatie van asbestsanering en dakdekken
Het Asbestdakenverbod, dat per 2024 in moet gaan, betekent een enorme markt-
vergroting voor de dakenbranche. Een combinatie van specialismen is noodzakelijk: 
asbest saneren en dakdekken. Hoe doe je dat? 

“einde strijdige en discutabele certificaten in het erkende stelsel”
De laatste tijd duikt er regelmatig berichtgeving op omtrent het beëindigen van 
‘strijdige en discutabele certificaten in het erkende stelsel’. Wat betekent dit voor de 
certificering van dakmaterialen?

hoe is het platte dak te benutten voor zonnepanelen?
Met het plaatsen van zonnepanelen is ook stroom voor derden op te wekken. Wat is 
mogelijk en waar moet rekening mee worden gehouden?

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 zonnesys-
temen. In dit artikel wordt het Easy-in-systeem van fabrikant Solarwatt nader bekeken.

nieuWslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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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?

Modern pand met rieten dak en gevel vergt vakmanschap

geleden op na jarenlange ervaring te hebben opgedaan in 
het rietdekkersbedrijf van zijn vader. Momenteel is het bedrijf 
met 10 ervaren rietdekkers actief op de markt. 

“Wij voeren doorgaans de meer bijzondere projecten uit, 
die laten zien dat riet niet alleen een traditioneel dakbedek-
kingsmateriaal is, maar ook heel mooi past in moderne 
ontwerpen,” vertelt hij. “Wij hechten grote waarde aan het 
persoonlijk contact met de opdrachtgever en de architect, 
om op deze manier al vanaf een vroeg stadium te kunnen 
adviseren over de toepassing van riet. De prijswinnende 
woning in Empel is hier een fraai voorbeeld van.”

bijzonder ontWerp
Het gebouw is ruim en esthetisch fraai opgezet. Met name 
de gevel heeft in de vormgeving wel iets van een kerk. Het 
ontwerp voorziet in de toepassing van verschillende bouw-
materialen: het rieten dak, dat overloopt in rieten gevels, 
wordt gecombineerd met een leien dakbedekking en een 
donkere baksteen in de voorgevel. Tevens is er (onzichtbaar 
vanaf het maaiveld) een gedeelte plat dak, met een bitu-
mineuze dakbedekking en zink, en zijn er bovendien zowel 
in het platte en hellende dak, als in de gevel daglichtvoor-
zieningen toegepast. De daglichtvoorzieningen zorgen voor 
een licht en rustig effect in de binnenruimte. De combinatie 
van de donkere baksteen, leistenen en riet maken het pand 
bijzonder fraai.

Henkjan van Ginkel: “Wij willen ervoor zorgen dat de ge-
bouweigenaar jarenlang een probleemloos dak heeft. Wij 
steken relatief veel tijd in de voorbereiding, dat scheelt veel 
tijd tijdens de uitvoering en levert ook een betere kwaliteit 
op. Daarvoor was het bij dit project heel belangrijk om op 
een goede manier met de diverse betrokken bouwpartijen 
samen te werken. In de eerste plaats met de architect, in dit 

Het in dit artikel beschreven project is al in de prijzen geval-
len. Het is namelijk de winnaar van de verkiezing van het 
Rietgedekt Pand van het Jaar, die jaarlijks door de Vakfe-
deratie Rietdekkers wordt georganiseerd. Bezoekers van de 
Rietdekkersbeurs konden hun stem op hun favoriete project 
uitbrengen, de winnaar werd op 12 maart 2016, tijdens de 
ALV van de Vakfederatie Rietdekkers, bekendgemaakt. 

Het winnende rietdekkerbedrijf, De Rietdekker bv uit Eder-
veen, had in 2011 ook al eens het Rietgedekt Pand van het 
Jaar uitgevoerd en zit bijna elk jaar wel in de top 3. Directeur 
Henkjan van Ginkel richtte het rietdekkerbedrijf zo’n 15 jaar 
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

geval architectenbureau DMARQ uit ’s-Hertogenbosch. De 
details moeten vooraf worden doorgesproken. Wij adviseren 
hierin. Een ontwerp kan soms, juist door onderdelen ervan 
weg te laten, mooier worden.” 

“Vervolgens moesten de werkzaamheden tijdens de uit-
voering goed worden afgestemd met de aannemer, die 
immers de leien dakbedekking aanbracht en de lichtstraten 
plaatste. Deze samenwerking is zeer goed verlopen, o.a. 
doordat we de voortgang van het werk regelmatig bespra-
ken in bouwvergaderingen.”

Strakke overgang dak en gevel
 “De grootste uitdaging in de toepassing van het riet zat hem 
in de overgang van het dak naar de gevel,” vertelt Henkjan 
van Ginkel. “Het vergt een speciale techniek om die over-
gang zo strak te krijgen, en niet veel rietdekkers beheersen 
die techniek. Overigens heb ik onlangs namens de Vak-
federatie Rietdekkers lesgegeven aan een groep Deense 
rietdekkers om juist deze techniek over te brengen. Het komt 
erop neer dat het riet heel strak in lagen op de ondergrond 
moet worden gebonden. De lagen riet moeten in de richting 
van de overgang tussen dak en gevel steeds korter worden 
afgesneden. Zodoende wordt voorkomen dat het riet bij de 
overgang opbolt en wordt een strak resultaat bereikt.”

Een andere aandachtspunt is de overgang tussen het riet en 
de leipannen. Henkjan van Ginkel: “Deze overgang is water-
dicht uit te voeren als het riet vrijwel geheel over de buitenste 
leipan wordt gelegd. Voor extra zekerheid is onder het riet 
een afwateringsgoot aangebracht, wat eventueel hemel-
water dat via de overgang onder het riet terechtkomt netjes 
afvoert. Er is geen dampdichte folie op de constructie aan-
gebracht omdat dit voor vochtproblemen in de constructie 
kan zorgen: de dampdichte folie is aan de warme kant (de 
binnenkant) van de constructie aangebracht. De rest van 
de dakopbouw is redelijk standaard, met een isolatielaag 
(Rc=6) en een plaat waar het riet op wordt gebonden.”

“Je moet je eigen sterke punten kennen,” aldus Henkjan van 
Ginkel. “Voor de onderdelen waar je de kennis en kunde niet 
voor in huis hebt, is het verstandig de samenwerking aan te 
gaan. Een goede bouwer vraagt kennis waar dat nodig is; 
een slechte zegt dat hij die kennis heeft.” Dat was overigens 
voor het aanbrengen van de zinken afwerking niet nodig. 
Deze is door het rietdekkerbedrijf zelf aangebracht, hier is in 
het verleden ervaring mee opgedaan. De leien dakbedek-
king en de lichtstraten zijn zoals gezegd door bouwkundig 
aannemer Sijmens Bouw uit ’s-Hertogenbosch aangebracht. 

De rietdekkersbranche is het erover eens dat dit project  
een fraai uithangbord is voor de mogelijkheden met riet  
op het dak en het belang van vakmanschap tijdens de 
uitvoering. ●

particuliere Woning te empel
• OPDRACHTGEVER: PARTICuLIER
• ARCHITECT: DMARQ TE ’S-HERTOGENBOSCH
• BOuWKuNDIG AANNEMER: SIJMENS BOuW TE ’S-HERTOGENBOSCH
• RIETDEKKER: DE RIETDEKKER BV TE EDERVEEN

Life on RoofsRenovatie grasdak TU Delft

ZinCo Benelux b.v. - Postbus 9092, NL  - 1006 AB Amsterdam - Tel. (020) 667 48 52 - Fax (020) 667 38 47 - daktuin@zinco.nl

Life on Roofs
Vegetatiedaken, parkdaken of dakpleinen. Benut het daklandschap en breng met ZinCo leven op het dak! 
De bewezen hoogwaardige systeemoplossingen van ZinCo bieden u de zekerheid die u als opdrachtgever, 
architect, dakdekker of daktuinhovenier vraagt.

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



Aabofoam XPS is een hoogwaardig isolatiemateriaal uit geëxtrudeerd 
polystyreenschuim. Dit robuuste maar lichte isolatiemateriaal kenmerkt 
zich door zijn hardheid en vochtbestendigheid, waardoor het ideaal is voor 
toepassing in vochtgevoelige of gewichtdragende systemen zoals geballaste 
daken en daken die vaak belopen worden. De zwaardere persing, XPS500, is 
zelfs geschikt voor toepassing op (intensieve) gebruiksdaken.

Langdurige bescherming van de dakbedekking
Een dakbedekkingslaag welke zich onder losgelegde en geballaste 
Aabofoam XPS bevindt is landurig beschermd tegen UV veroudering, 
temperatuurschommelingen, wind, aantasting of beschadiging. De Aabofoam 
XPS wordt afgedekt door een scheidingsfiltervlies en een ballast- of tegellaag. 
Omdat de isolatie boven de dakbedekking ligt en kan “ademen” vormt de eronder 
liggende dakbedekking feitelijk tegelijkertijd een dampremmende laag. Daardoor 
is vochtinsluiting door inwendige condensatie bij voldoende (15mm) vrije 
beluchting of schone grindballast nagenoeg uitgesloten.

Bewezen duurzaamheid
Uit ruim 50 jaar zeer succesvolle toepassing van XPS isolatie in goed ademende 
omkeerdaken is gebleken dat deze, door hun gebrek aan inwendige condensatie, 
behoren tot de duurzaamste daken ter wereld. Aabofoam XPS omkeerdakisolatie 
ondervindt geen nadelen door aanbrengen tijdens nat en regenachtig weer. Het 
is vormvast, goed te bewerken, ongevoelig voor schimmels en bacteriën en voedt 
geen insecten en knaagdieren. 

AaboFoam XPS
Omkeerdakisolatie voor platte daken en parkeerdaken

Drukvast, 
duurzaam en veelzijdig.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
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Aabo Trading Drachten B.V.
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T:024-6782030, eind@aabo.nl
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Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:024-6782020, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
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Aabo Trading Zoetermeer B.V.
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UNILIN Insulation bv - Beneluxstraat 1 - 5061 KD  Oisterwijk - T +31(0)13 523 13 13 - info.nl@unilin.com - www.unilininsulation.com

DIVISION INSULATION

ONZE RUWBOUW DAKKAPEL 
GEPLAATST IN EEN HANDOMDRAAI
UNILIN BIEDT DE OPLOSSING VOOR DEZE KLUS!
Kijk voor meer informatie op:
www.unilininsulation.com/nl/ruwbouwdakkapel

Today black, tomorrow green solutions.

• Voorzien van milieukeur
• Brandgedrag EN13501-1
• Windbelasting getoetst
• Akoestiek EN10140-3
• Licht van gewicht
• Recyclebaar

Duurzame rubber 
tegels, voor dak- en 
galerij toepassing

Granufl ex dak- en 
galerijtegels. Op 
eenzame hoogte! 

email sales@granuflex.com • tel. 020-4978201 • www.granuflex.nl 
•  Granuflex is een merknaam van Granuband BV. • www.granuband.com

Today black, tomorrowToday black, tomorrow
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De toepassing van zonne-energie- 

systemen op hellende daken neemt een 

grote vlucht. Niet alleen nieuwe daken  

worden van zonnepanelen en zonneboilers 

voorzien, ook op reeds bestaande daken 

worden zonne-energiesystemen aange-

bracht. De bevestiging van deze systemen 

moet zodanig zijn ontworpen dat deze 

de belastingen als gevolg van het eigen 

 gewicht, sneeuw en wind kan afdragen.  

Dit artikel gaat in op de bepaling van 

de windbelasting voor zonnepanelen op 

 hellende daken. In eerdere bijdragen is  

de windbelasting voor zonnepanelen op 

platte daken behandeld.

Windbelasting op zonne-energiesystemen op hellende daken

zonne-energie

nen 7250
NEN 7250 geeft prestatie-eisen en (verwijzingen naar) 
beproevingsmethoden van de bouwkundige aspecten van 
zonne-energiesystemen als geïntegreerd onderdeel van, of 
als los element op, dak- en gevelconstructies van gebouwen. 
NEN 7250 definieert vijf montagewijzen en voor elk van die 
montagewijzen is aangegeven hoe de berekening op wind-
belasting moet worden uitgevoerd. 

De montagewijze 3 is van toepassing voor platte daken. Bij 
montagewijzen 4 en 5 is een berekening conform NEN EN 
1991-1-4 uit te voeren. Dit artikel gaat wat verder in op monta-
gewijzen 1 en 2.

Figuur 1: Illustratie van Montagewijze 1 (op hellend dak)

Figuur 2: Illustratie van Montagewijze 2 (op hellend dak)

Windbelasting op hellende daken
Wind die over een gebouw stroomt, wordt door het gebouw 
samengedrukt en rond het gebouw afgebogen. Daardoor 
versnelt de wind bij de randen van het gebouw, onder 
andere wanneer deze over een dak blaast. Deze versnelde 
wind laat bij de hoeken en randen van het dak los. Daardoor 
worden wervelingen opgewekt, die zorgen voor lokale wind-
zuiging op het dakoppervlak. Deze windzuiging varieert snel 
in de tijd, en levert lokale piekbelastingen op het oppervlak 
op. De mate waarin deze zuiging optreedt hangt af van de 
aanstroomrichting van de wind en ook van de dakhelling.

figuur 3: illustratie van de windeffecten over een hellend dak 
bij een schuine aanstroming. Getoond is de vorming van 
wervels bij de dakrand, welke leiden tot hoge zuigkrachten 
op het dakvlak in de zones die onder deze wervels liggen.

De windzuiging op het dakvlak is ook niet overal even sterk. 
In de Eurocode wordt rekening gehouden met die effecten 
door gebruik te maken van dakzones, en ook door verschil-
lende waarden voor de vormfactoren te geven afhankelijk 
van de dakhelling en aanstroomhoek.
In tegenstelling tot in NEN 6702, geeft NEN EN 1991-1-4 geen 
zone-indeling die onafhankelijk is van de windrichting. NEN 
EN 1991-1-4 specificeert zones bij verschillende aanstroom-
richtingen. Een zonnepaneel zal dan, afhankelijk van de 
aanstroming, in verschillende zones kunnen liggen. Omdat 
alle windrichtingen van belang zijn in het ontwerp, moet de 
maatgevende belasting bepaald worden door van alle aan-
stroomrichtingen de ongunstigste waarde te bepalen.
De grootte van de zones is in NEN EN 1991-1-4 afhankelijk van 
de gebouwhoogte en breedte. In figuur 4 is weergegeven 
hoe deze zijn gedefinieerd. De breedte is altijd gespecifi-
ceerd voor de windrichting die wordt beschouwd.

berekening van de Windbelasting
De windbelasting op constructies moet in Nederland worden 
bepaald volgens de Eurocode NEN EN 1991-1-4. Deze norm is 
met de Nederlandse Nationale bijlage, sinds 2012 van kracht 
volgens het Bouwbesluit. Via deze Nationale Bijlage wordt de 
stuwdruk berekend, welke afhankelijk is van het windgebied 
en de ruwheid van het omliggende terrein. De belasting 
op een constructie of constructie-element wordt gevonden 
door deze stuwdruk te vermenigvuldigen met een druk- of 
krachtcoëfficient. NEN EN 1991-1-4 geeft rekenregels voor 
deze factoren, echter deze zijn niet in alle gevallen toepas-
baar voor zonne-energiesystemen. De Nederlandse norm 
NEN 7250 voor de bouwkundige integratie van zonne-ener-
giesystemen heeft daarom een uitgebreid hoofdstuk over 
de windbelasting opgenomen waarin deze factoren worden 
gespecificeerd. Een ontwerper van montagesystemen voor 
zonne-energiesystemen wordt daarom aangeraden deze 
norm als basis te hanteren voor de berekening.

Chris Geurts, TNO
Chris van der Meijden, BDA-Kiwa
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Figuur	  4:	  Zonering	  in	  EN	  1991-‐1-‐4	  bij	  lessenaardaken	  (links)	  en	  zadeldaken	  (rechts)	  

@Edwin:	  ik	  heb	  deze	  figuren	  ook	  als	  CorelDraw	  figuren,	  kun	  je	  daar	  wat	  mee?	  

Opmerking:	  De	  figuren	  met	  de	  zonering	  zijn	  getekend	  alsof	  het	  horizontale	  projecties	  zijn.	  Dit	  zou	  

betekenen	  dat	  de	  grootte	  van	  de	  zones	  F,	  en	  G	  voor	  een	  aanstroomrichting	  van	  nul	  graden	  

afhankelijk	  is	  van	  de	  hellingshoek	  van	  het	  dak.	  Bij	  nadere	  bestudering	  van	  de	  data	  die	  ten	  grondslag	  

hebben	  gelegen	  aan	  de	  Eurocodes	  blijkt	  dat	  dit	  niet	  juist	  is.	  De	  afmeting	  e/10	  moet	  worden	  gelezen	  in	  

het	  dakvlak,	  waarmee	  de	  grootte	  van	  de	  zones	  niet	  afhangt	  van	  de	  hellingshoek.	  

	  

Voorbeeld	  van	  zonebepaling	  voor	  een	  zonnepaneel	  op	  een	  hellend	  dak	  

De	  bepaling	  van	  de	  zones	  wordt	  geïllustreerd	  aan	  de	  hand	  van	  een	  voorbeeld:	  

In	  figuur	  5	  is	  een	  hellend	  dak	  gegeven	  voorzien	  van	  zonnepanelen.	  

	  

figuur 4: Zonering in 
EN 1991-1-4 bij lesse-
naardaken (links) en 
zadeldaken (rechts)

Opmerking: De figuren met de zonering zijn getekend alsof het horizontale projecties zijn. Dit zou betekenen dat de grootte 
van de zones F, en G voor een aanstroomrichting van nul graden afhankelijk is van de hellingshoek van het dak. Bij nadere 
 bestudering van de data die ten grondslag hebben gelegen aan de Eurocodes blijkt dat dit niet juist is. De afmeting e/10 
moet worden gelezen in het dakvlak, waarmee de grootte van de zones niet afhangt van de hellingshoek



Roofs     15

voorbeeld van zonebepaling voor een zonnepaneel  
op een hellend dak
De bepaling van de zones wordt geïllustreerd aan de hand 
van een voorbeeld:

In figuur 5 is een hellend dak gegeven voorzien van zonne-
panelen.

figuur 5: voorbeeld huis met zadeldak, voorzien van zonne-
panelen: afmetingen: hoogte (nok) h = 10 meter, b1= 10 me-
ter, b2 = 8 meter en een hellingshoek a gelijk aan 35 graden.
De afmetingen van de zones worden bepaald voor elk van 
de vier aanstroomrichtingen loodrecht op de gevels. De 
resulterende zones zijn hieronder gegeven in figuur 6.

figuur 6: bepaling van de zones per hoofdwindrichting
Voor een zonnepaneel geldt dat de in rekening te brengen 
windbelasting bepaald wordt door de ongunstigste waarde 
voor alle beschouwde windrichtingen. Om deze te bepalen 
kunnen de zones voor alle windrichtingen over elkaar gelegd 
worden, en is die zone van belang die de hoogste belasting 
oplevert. Er geldt dat de zones F en G de hoogste belas-
tingen geven. Daarbij moet worden aangetekend dat de 
waarde behorend bij zones F en G bij aanstroomrichting van 
nul graden vaak anders is dan de waarde die hoort bij 90 of 
270 graden. Welke aanstroomrichting maatgevend is, hangt 
vervolgens ook weer af van de hellingshoek van het dak.
Voor ons voorbeeld zie figuur 7.

zonne-energie

figuur 7: Resulterende zones op het hellende dak in het 
voorbeeld.

Dit levert dus een lappendeken aan zones op, waarbij de 
afmetingen zowel worden bepaald door de breedte b1 als 
de diepte b2. 

(afmeting e1 = 10 meter, dus e1/4 = 2,5 meter en e1/10 is  
1 meter)

(afmeting e2 = 8 meter, dus e2/4 is 2 meter en e2/10 is  
0,8 meter; In Nederland is een minimumafmeting van  
1 meter voorgeschreven, e2/2 is 4 meter).

In de volgende bijdrage wordt ingegaan op de in rekening 
te brengen waarden op de zonnepanelen van verschillende 
montagewijzen en wordt het beschreven voorbeeld verder 
uitgewerkt. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Recyclingproducten leiden vaak tot een concessie aan de kwaliteit. 
Feitelijk is er dan sprake van downcycling. Dit wordt geaccepteerd 
als een verantwoord offer, in het belang van het milieu. Upcycling 
daarentegen, is een proces van het omzetten van recyclebare 
producten in nieuwe producten met een hogere kwaliteit. Producten 
die tegelijkertijd milieuwinst en in het geval van onze EPS+ ook 
economisch voordeel opleveren...

Aabo EPS+ biedt dankzij de voordelen van upcycling een product dat 
beter isoleert dan de traditionele EPS. Daarbij levert u tegelijkertijd 
een meer dan duurzame “cradle to cradle” bijdrage aan het milieu. 
Als u de meerprijs per kubieke meter vergelijkt met de toename in 
isolatiewaarde per kubieke meter dan bent u zelfs voordeliger uit! 

De voordelen van het shape moulding productieproces
De grijze EPS+ isolatieplaten zijn gemaakt volgens het shape 
moulding spuitgietproces. Dit heeft grote voordelen voor de bitumen 
van zelfklevende rollen en thermisch activeerbare doorwarm-
dakrollen. Shape moulded EPS vergroot ook de hechtkracht van 
alle naakte EPS lijmsoorten. Er ontstaat een veel betere hechting 
aan het plaatoppervlak omdat de EPS-parels in de platen niet zijn 
doorgesneden tijdens fabricage. De mechanisch veel zwakkere 
inwendige EPS-parelkern vormt geen onderdeel meer van het 
aanhecht-vlak.. Een spuitgegoten plaat geeft absoluut de sterkste 
hechting bij verlijming/verkleving. Ook kunnen vocht en vorst geen 
oppervlakteaantasting veroorzaken.

Aan u de milieuverantwoorde keuze.
De traditionele normale witte EPS heeft meestal 
een lambdawaarde van 0,036W/(m.K).  Aabo EPS+ 
heeft een lambdawaarde 0,031W/(m.K). Dat is een 
warmtegeleidingscoëfficiënt van 15% gunstiger! 
Bij dezelfde dikte bespaart u dus beduidend meer energie.

Als er scherp gecalculeerd moet worden dan isoleert een 
plaat Aabo EPS+ 80mm dikte beter dan een traditionele 
witte EPS plaat van 100mm. Ook zijn kortere mechanische 
bevestigingsmiddelen voordeliger. Kortom, perspectief 
genoeg! Aan u de milieuverantwoorde keuze.

EPS+
Upcycled EPS met plus -isolatiewaarde

   Isolatiewaarden    
 
    80mm  Rd= 2,58 m ².K/W  
      90mm  Rd= 2,90 m ².K/W 
 100mm  Rd= 3,22 m ².K/W 
 110mm  Rd= 3,55 m ².K/W 
 120mm  Rd= 3,87 m ².K/W  
 130mm  Rd= 4,19 m ².K/W

Voordelig voor u,
voordelig voor het milieu.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:024-6782010, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:024-6782040, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:024-6782065, zwol@aabo.nl
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Naar aanleiding van de reacties op de 

column van Theo Wiekeraad in Roofs 

januari 2016 publiceert Roofs een uitge-

breider artikel over de sloop van teerhou-

dende dakbedekkingen, zoals mastiek. 

Waar moet men op letten en waarom?

sloop van 
teerhoudende 
dakbedekkingen

sloopWerkzaamheden

terialen. Daartoe behoren onder andere fossiele brandstof-
fen, voedingsmiddelen en hout. PAK’s worden bijvoorbeeld 
gevormd bij het aanbranden van voedsel, het verstoken van 
brandstof en het zit ook in sigarettenrook. Ze kunnen in het 
lichaam worden opgenomen door inademing, inslikken en 
door huidopname. PAK’s zijn kankerverwekkend en daarom 
zijn werkzaamheden met teerlagen die PAK bevatten opge-
nomen op de lijst van kankerverwekkende stoffen en proces-
sen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Voor het werken met deze stoffen en processen gelden 
speciale regels en verplichtingen.

regiStratie
Wat zijn deze regels en verplichtingen? Buiten de gangbare 
verplichtingen voor gevaarlijke stoffen, geldt voor kankerver-
wekkende stoffen/processen een aantal aanvullende regis-
tratieverplichtingen. Zo dient geregistreerd te worden hoeveel 
kankerverwekkende stof in een jaar is verwerkt (uitgedrukt 
in het aantal kilo verwijderd teer- of asbesthoudend dak-
bedekkingsmateriaal). Ook geldt een verplichting het aantal 
medewerkers dat aan de stof is blootgesteld te registreren, 
als ook het soort werkzaamheden en een overzicht van de 
preventieve maatregelen en gebruikte persoonlijke bescher-
mingsmiddelen (PBM) die zijn toegepast om blootstelling te 
voorkomen of te minimaliseren. Hiervoor kan de project RI&E 
of het V&G-plan worden gebruikt. Ook dient een lijst van 
medewerkers die de werkzaamheden hebben uitgevoerd te 
worden bijgehouden.

Formeel moet bij het werken met kankerverwekkende stoffen 
ook worden vermeld wat de reden is dat de stof niet vervan-
gen kan worden door een minder schadelijke stof. In het 
geval van het verwijderen van de oude dakbedekking is die 
vraag natuurlijk niet te beantwoorden: juist het vervangen 
van de dakbedekking heeft de blootstelling tot gevolg. 

voorbereiding
Tijdens de prijsvorming dient het offrerende bedrijf informa-
tie over de aanwezigheid van teerhoudende materialen te 
verkrijgen. Zowel de opdrachtgever als het offrerende bedrijf 
hebben hierin een inspanningsverplichting. In de offerte en 
de project-RI&E dient gewezen te worden op het protocol 
voor het verwijderen van teerhoudende materialen en wat 
van de opdrachtgever wordt verwacht. Een sloopmelding 
is verplicht. Dit betekent dat er voorafgaand aan de werk-
zaamheden een sloopplan moet worden opgesteld. Hierin 
is omschreven welke technische en/of organisatorische 
maatregelen worden toegepast en welke PBM’s zullen 
worden gedragen om gezondheidsschade te voorkomen. 
Ook dient te worden omschreven op welke wijze deze maat-
regelen worden toegepast. Het sloopplan omvat alle directe 
en indirecte werkzaamheden, inclusief het tijdelijk opslaan 
en afvoeren van de materialen. Het sloopplan maakt deel uit 
van het V&G-plan.

Per project dient door het uitvoerende bedrijf een project-
dossier te worden bijgehouden. Dit projectdossier dient te 
bevatten:

•  Projectinformatie (adres, plaats, uitvoeringsperiode);
•  Welke personen werkzaam waren op het project;
•  Welke werkzaamheden zij hebben uitgevoerd en wanneer 

dit was;
•  Aard van de werkzaamheden en de tijdsduur daarvan;
•  Hoeveelheid teerhoudend dakbedekkingsmateriaal dat  

is verwerkt;
•  Welke maatregelen zijn genomen om blootstelling te 

 voorkomen.

Tevens dienen de belanghebbenden te worden geïnfor-
meerd. Dit is in principe een taak van de opdrachtgever: het 

uitvoerende bedrijf zorgt ervoor dat de opdrachtgever alle 
benodigde informatie ontvangt. Het uitvoerende bedrijf ont-
vangt vervolgens van de opdrachtgever een bewijs van het 
feit dat de opdrachtgever het publiek heeft geïnformeerd.

uitvoering
De maatregelen die dienen te worden genomen om de 
omgeving te beschermen behelzen o.a. het afzetten van 
de omgeving. Dit geschiedt doorgaans met behulp van 
hekken, die op een zodanige afstand worden geplaatst dat 
er geen gevaar optreedt voor de gezondheid en veiligheid 
van derden (omwonenden, omstanders en passanten). De 
afvalcontainer dient volledig te worden gesloten/afgedekt 
en mag niet zonder directe noodzaak worden geopend (en 
ook in dat geval dient de container direct weer te worden 
gesloten). 

Naast de maatregelen ter voorkoming van blootstelling die 
in de project-RI&E zijn bepaald, geldt tijdens de werkzaam-
heden ook een set aanvullende maatregelen:

•  Niet eten, drinken en/of roken tijdens het werk. Voor elke 
pauze dienen de handen te worden gewassen. Dit om 
inslikken van PAK door hand-mond-contact te voorkomen; 

•  Alle personen die in contact kunnen komen met teer-
houdend materiaal of vrijkomend stof dragen stofdichte 
wegwerpoveralls;

•  Tijdens het omkleden wordt voorkomen dat de normale 
kleding wordt verontreinigd met teerhoudend stof;

•  Alle personen die in contact kunnen komen met teer-
houdend materiaal of vrijkomend stof dragen adem-
bescherming met een P3 filter. 

Meer informatie is te vinden in de Arbocatalogus Platte 
Daken. ●

In de bewuste column gaf Theo Wiekeraad aan dat in de 
markt nog onvoldoende bekend is dat bij de sloop van mas-
tiek dakbedekkingen vergaande maatregelen nodig zijn om 
de medewerkers en de omgeving te beschermen. Waarom 
is dit zo? 

Het gaat om oude teerlagen die polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) bevatten, dit zijn vrijwel alle oude 
mastieken dakbedekkingen. PAK’s ontstaan bij onvolledige 
verbranding of verkoling van diverse koolstof bevattende ma-

Tamara Onos, arbeidshygiënist, Auxilium HSE.
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1 tot 10 m/min
met geïntegreerde,

onderhoudsvrije motor in
het aandrijfwiel. 

Door het smalle design
en de verstelbare transportas

is het tijdrovende ombouwen
verleden tijd.

Leister Technologies Benelux BV 
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www.leister.nl

#UNIROOF
www.leister.com /roof

UNIROOF AT/ST
Veelzijdig
Onderhoudsarm
Snel en licht

UNIROOF: Exclusief verdeeld in Nederland door 

Royal Roofing Materials 

Gratis demonstratie op locatie

IKO compact roofIKO graphite roofIKO eco roof

ALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
IKO DAKBANEN - IKO ENERTHERM ISOLATIE

nl.iko.com

Setting the Standard

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

IKO B.V.  - Apolloweg 14  -  8938 AT Leeuwarden  -  Tel +31 (058) 280 00 44  -  e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com
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Begroeide daken nemen toe in populariteit. De techniek voor dak-

begroeiingen is de afgelopen tientallen jaren steeds verder door - 

ontwikkeld. In een reeks artikelen neemt Albert Jan Kerssen, eigenaar  

van BGA Bouwen met Groen (ingenieurs- en adviesbureau gespe- 

cialiseerd in bouwwerkbegroeiingen) en auteur van het Handboek  

Groene Daken, het voortouw om één of meerdere aspecten van  

de techniek voor dakbegroeiingen nader toe te lichten.

Dakbegroeiingen vanuit de ogen van de professionele dakhovenier

begroeide daken: technische aspecten (4)

Een dak is per definitie een kunstmatige omgeving waarin 
een plant moet groeien. Dit betekent o.a. dat er geen 
contact is met grondwater, dat bodemleven, belangrijk voor 
planten, niet vanzelfsprekend is en dat er relatief weinig 
ruimte (volume) beschikbaar is waarin de wortelstelsels van 
planten zich kunnen ontwikkelen. Als we een dak zouden 
vergelijken met een bodemsituatie in de volle grond, dan zou 
men kunnen stellen dat het vergelijkbaar is met een dunne 
laag goede grond die op een sterk gesloten, storende laag 
ligt (bijvoorbeeld een zware kleilaag). Iemand die dit in zijn 
achtertuin heeft, kent wellicht de plasvorming en de slechte 
groei van beplanting die zo’n kleilaag ten gevolge heeft. 
Een advies dat vaak gegeven wordt is om de sterk storende 
kleilaag te doorbreken door het boren van diepe gaten in de 
grond. Een advies dat we op een dak liever niet uitvoeren…

Zodoende werken we op een dak met speciale substraten 
die, in combinatie met de juiste drainagelaag en doeken, 
ondanks de kunstmatige omgeving toch goede groei 
van beplanting mogelijk maakt. De belangrijkste redenen 
waarom er op daken met substraten wordt gewerkt, en niet 
met een ‘normale grond’ zijn:
• Gewicht;
•  Hydrologische werking (waterbergend en waterafvoerend 

vermogen);
• Luchtgehalte;
• De juiste verhouding in voedingselementen en zuurgraad.

Het beperken van gewicht brengt meerdere voordelen. Ten 
eerste: hoe lichter een dakbegroeiing uitgevoerd kan wor-
den, des te vaker het in verschillende situaties toegepast kan 

worden en tegen minder kosten. Hoewel een lichter substraat 
meestal duurder is dan de zwaardere varianten, wegen de 
kosten voor het verstevigen van de onderliggende dakcon-
structie vanwege een hogere dakbelasting meestal zwaar-
der. Een tweede voordeel van een lichter substraat is dat er 
eventueel een grotere laagdikte aangebracht kan worden, 
waardoor planten beter kunnen groeien en er een grotere 
diversiteit aan plantsoorten mogelijk is op een dak. 

De hydrologische werking van een substraat is wellicht het 
allerbelangrijkste aspect. Niet alleen voor de werking van 
de dakbegroeiing zelf, maar ook voor de functie van de 
dakbegroeiing als toegevoegde waarde aan een gebouw. 
De correcte hydrologische werking van een substraat moet 
ervoor zorgen dat er enerzijds voldoende water wordt vast-
gehouden voor de beplanting, anderzijds dat het overtollige 
hemelwater op een goede manier via de drainagelaag 
wordt afgevoerd. Alleen dan is goede plantengroei mogelijk. 
Het hemelwater dat wordt vastgehouden in het substraat 
wordt opgenomen door de beplanting en komt via verdam-
ping terug in de atmosfeer (dit wordt evapotranspiratie1 
genoemd). Kijkende naar de functies die een begroeid dak 
kan vervullen als onderdeel van een gebouw, zijn aspecten 
als waterberging, afvoervertraging, verkoeling van het dak 
en de directe omgeving en ook waterzuivering direct het 
gevolg van de hydrologische werking van het substraat en 
de drainagelaag. 

Lucht in het substraat is van essentieel belang voor de 
ademhaling van de plantenwortels. Substraten hebben de 
bijzondere eigenschap dat er zelfs bij heel natte omstandig-
heden voldoende lucht aanwezig is voor de ademhaling 
van de wortels. Als een normale grond in een dunne laag 
gebruikt wordt, is het luchtgehalte bij natte omstandigheden 
veel lager of nul. Hierdoor verstikt de beplanting. 

Een goede verhouding en het niveau van voedingsele-
menten en zuurgraad zijn van belang voor een gezonde 
start van de planten op het dak. Een te lage pH-KCl (< 4,0) 
geeft bijvoorbeeld een slechte uitworteling en vergiftiging 
door sporenelementen. Een te hoge pH (> 6,0) beperkt de 
opneembaarheid van voedingselementen.

Soorten SubStraat
Er zijn allerlei soorten en vormen substraat. Verreweg het 
meest toegepast zijn substraten bestaande uit gemengde 
minerale granulaten (mengsels van o.a. lava-, puimsteen- of 
geëxpandeerde kleikorrels, waaraan in meer of mindere 

Met het aanbrengen van een goede dakbedekkingscon-
structie, de juiste beschermingsmaatregelen en drainage-
laag is het dak gereed voor het aanbrengen van datgene 
wat uiteindelijk plantengroei mogelijk maakt op een dak: het 
substraat. Substraat is het groeimedium waarin de beplan-
ting groeit. Deze laag is dus essentieel voor iedere dakbe-
groeiing of daktuin. 
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Figuur 1 

Bron: Handboek Groene Daken

1 Onderconstructie
2 Wortelwerende dakbedekking
3 Beschermlaag
4 Drainagelaag

5 Filterlaag
6 Substraatlaag
7 Vegetatie

Albert Jan Kerssen, BGA Bouwen met Groen i.s.m. Gerrit Wever, RHP

1 Evapotranspiratie is de som van evaporatie en van transpiratie door planten. Evaporatie staat voor de beweging van water naar de atmosfeer. Eva-

poratie gebeurt vanuit de bodem, bladerdak, en oppervlaktewater. Transpiratie staat voor het ontsnappen van water (waterdamp) uit planten langs 

de huidmondjes (stomata) in de bladeren. Evapotranspiratie is een belangrijk onderdeel van de waterkringloop.

Extensief substraat

Lichtgewicht extensief substraat.

mate fijne minerale grondstoffen, meststoffen en organisch 
materiaal wordt toegevoegd). Daarnaast zijn er fabrieksmatig ge-
produceerde substraatplaten (voornamelijk steenwol) of andere 
synthetisch geproduceerde materialen. In een afnemend aantal 
gevallen worden door opmenging verbeterde ‘normale gron-
den’ gebruikt. De keuze van materiaal en de dikte van de toe te 
passen laag dienen afhankelijk te zijn van de type vegetatie, de 
toepassing en de bouwkundige voorwaarden. 

Intensief substraat.
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•  pH-waarde, zoutgehalte en gehalte aan voedingsstoffen;
•  Brandgedrag zoals vliegvuurbestendigheid.
Er zijn richtlijnen opgesteld waaraan een daksubstraat 
moet voldoen. De meest gangbare hiervoor is de FLL-Dach-
begrünungsrichtlinie, in Nederland beter bekend als de 
SBR-Dakbegroeiingsrichtlijn. Ook is er inmiddels een Neder-
lands keurmerk ontwikkeld, RAG Green Roof van Stichting 
RHP. De strenge eisen van dit keurmerk hebben onder andere 
betrekking op fysische en chemische eigenschappen, maar 
ook fytosanitaire eigenschappen (zoals het voorkomen 
van ziekten en onkruid) spelen een belangrijke rol. Het RAG 
Green Roof keurmerk waarborgt de kwaliteit in de gehele 
keten, van grondstofwinning tot eindtoepassing. Belangrijkste 
doel is het beperken van risico’s en stimuleren van veiligheid 
en zekerheid.

tot Slot
Een substraat is een kunstmatige bodem voor plantengroei. 
Voordeel van een substraat boven ‘normale grond’ is de con-
sequente en aangepaste samenstelling ervan en daarmee 
de controle op een goede werking. In een voorgaand artikel 
maakten we de vergelijking van de keuze van een draina-
gelaag en de keuze van de juiste autoband voor bepaalde 
situaties. 

In dezelfde lijn kunnen we ook een vergelijking maken voor 
de juiste keuze van het substraat voor een bepaalde situatie. 
De metafoor gaat dan wellicht het beste op met de keuze 
van het type voertuig als geheel. In sommige gevallen is een 
kleine personenauto voldoende, terwijl in andere gevallen 
zwaarder transport nodig is. Kiest men een te licht of kwa-
litatief ongeschikt middel, dan zal men wellicht wel van  
A naar B kunnen komen. De vraag is dan wel hoe efficiënt  
dit is en hoe lang dat voertuig de onjuiste belasting vol-
houdt. Dergelijke vraagstukken zien we ook bij de toepas-
sing van substraten op een dak. Bijvoorbeeld door kosten 
gedreven wordt er bezuinigd op de hoeveelheid of kwaliteit 
van het substraat, zonder dat de eisen van de beplantingen 
worden aangepast. De beplanting heeft daar vroeger of 
later onder te lijden. 

Een dakbegroeiingssysteem en het bijbehorende substraat 
kan vaak aangepast worden aan een betreffende (bouw-
kundige) situatie, echter moet men er rekening mee houden 
dat dit gevolgen kan hebben voor het totale eindbeeld van 
de inrichting. Het is al vaker benoemd, de verantwoordelijk-
heid voor een goed eindproduct ligt bij elke schakel in de 
bouw, en alleen goed onderling overleg en kennis en kunde 
van het vakgebied kunnen leiden tot mooie en kwalitatief 
hoogwaardige projecten. ●

De samenstelling van een substraat moet afgestemd zijn op 
de toepassing en de type beplanting. De vaak toegepaste 
vetplant-vegetatie (Sedum) vereist een relatief voedingsarme 
en droge ondergrond om op te groeien. Vaak is een laagdik-
te van ca. 5 cm substraat al voldoende om Sedum te laten 
groeien. Vaste planten en heesters hebben bijvoorbeeld al 
een veel rijkere bodem nodig, waarin meer organische stof 
zit, om meer voedingstoffen en vocht vast te kunnen houden 
voor de beplanting. Voor laagblijvende vaste planten is al 
gauw een laagdikte van 20 cm of meer nodig op een dak. 
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een gazon op een dak, waar-
bij weer een aanvullende eis wordt gesteld voor de betreed-
baarheid en stabiliteit van het gazonsubstraat. Voor bomen 
moeten zelfs verschillende soorten substraten bovenop el-
kaar gebruikt worden: een relatief voedingsarme onderlaag 
met een toplaag van een rijker substraat. Dit is vergelijkbaar 
met een bodemprofiel met bovenin een humusrijke laag en 
daaronder bijvoorbeeld een zandgrond. 

Dit is slechts een greep aan mogelijkheden van verschil-
lende typen substraat. Leveranciers hebben soms wel 20 
verschillende substraten in hun standaard assortiment zitten, 
met daarbij ook nog de mogelijkheid om substraten op 
recept te bestellen. 

eiSen aan een SubStraat
Een substraatlaag moet aan veel eisen voldoen: samenstel-
lingseisen, stabiliteitseisen, functionele eisen, milieu- en bouw-
technische eisen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

•  Schoon en onkruidarm daktuinsubstraat, dat onder andere 
vrij is van humaanpathogenen en voldoen aan de milieu-
eisen (o.a. geen zware metalen);

•  Optimaal luchtgehalte, waardoor de wortels van de be-
planting optimaal kunnen ademhalen en gezond blijven;

•  Het combineren van waterbuffering en waterdoorlatend 
vermogen met fysische eigenschappen voor een optimale 
groei;

•  Stabiliteit van de structuur en liggedrag van het materiaal;
•  Erosiegevoeligheid van het substraat, voor zowel wind- als 

watererosie.
•  Gehalte aan organisch materiaal afgestemd op de voor-

genomen beplantingskeuze;

begroeide daken: technische aspecten (4)

Steenwol substraat.

Vakmanschap verdient 
de beste kwaliteit.

Aabo Trading is een trotse leverancier van het Rheinzink hemelwaterafvoerpakket 
en het hoogwaardige Rheinzink Prepatina plaatzink voor haar zetwerk. Want 
vakmanschap verdient de beste kwaliteit.

De krachtige kern van Rheinzink is de legering uit elektrolytisch zuiver zink, waarmee 
zeer kleine hoeveelheden koper en titaan worden gelegeerd. Dit zorgt niet alleen voor 
belangrijke technologische eigenschappen maar ook voor de kenmerkende kleur 
van het Rheinzink patina. De kwaliteit wordt onderstreept door KOMO keur, 30 jaar 
garantie en Cradle to Cradle certificering op alle onderdelen.

Rheinzink hemelwaterafvoersysteem, perfectie in eenheid 
In het oog springende elementen op de gevel, zoals HWA-buizen en goten, stralen 
met Rheinzink kwaliteit en duurzaamheid uit. Door een speciaal productieproces 
ontstaat een HWApakket waarin alle onderdelen precies dezelfde kleur hebben en 
perfect op elkaar passen. 

Rheinzink Patina en prePatina, levend materiaal
Rheinzink Patina Walsblank zink vormt onder invloed van de buitenomgeving 
een patinalaag die zorgt voor een stabiele bescherming en een pure en levendige 
uitstraling. RHEINZINK-prePATINA is voorgepatineerd Rheinzink met een natuurlijke, 
vanuit het materiaal verkregen laag die gelijkmatig verouderd.  PrePatina is 
verkrijgbaar in de kenmerkende kleuren Blue Grey en Graphite Grey.

Het Rheinzink 
HWApakket is bij 
ons uit voorraad 

leverbaar!

Rheinzink kwaliteitszink 
Prefab uit voorraad en op maat gezet.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

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

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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Hoogwaardige recycling van  

bitumen daken krijgt steeds  

meer bekendheid en het volume  

ervan groeit gestaag. Op  

10 maart 2016 zijn door Bitumen  

Recycling Nederland (BRN) de  

eerste CO2-certificaten uitgereikt  

aan Roof2Roof-specialisten  

voor hun bijdrage aan een  

nieuwe circulaire economie.

Eerste CO2-certificaten Roof2Roof en BRN uitgereikt

bitumenrecycling

ketenschakels maakt Roof2Roof van oude daken weer 
grondstoffen voor nieuwe dakrollen. Van dak tot dak dus, 
zonder kwaliteitsverlies van de oorspronkelijke bitumen (fos-
siele) grondstoffen. Om de kwaliteit en samenstelling van 
de grondstoffen te garanderen heeft Roof2Roof een eigen 
methode en landelijke infrastructuur opgezet voor de beoor-
deling, inzameling en verwerking van schoon en gescheiden 
bitumen dakafval. 

Kenmerkend voor de methode is dat bij een daksloopproject 
op het dak vooraf al wordt beoordeeld of het dak geschikt 
is voor hoogwaardige recycling. Alleen geschikte daken 
worden ingenomen. De ontmanteling van het dak wordt 
vervolgens uitsluitend uitgevoerd door aangesloten profes-
sionele dakbedekkingsbedrijven en sloopaannemers. Het 
schone en gescheiden bitumineuze dakmateriaal wordt in 
het Roof2Roof Recyclecentre te Zutphen per soort bitumen 
op klantspecificatie verwerkt tot grondstoffen voor de pro-

ductie van nieuwe dakrollen. De integrale ketenaanpak van 
bitumenrecycling op daken heeft zich inmiddels in de prak-
tijk bewezen. Ook de wegenbouw onderzoekt momenteel de 
toepassing van bitumen dakrecyclaat in nieuw asfalt.

Om de gehele projectketen de zekerheid te geven dat  
bitumen dakbedekking daadwerkelijk hoogwaardig wordt 
gerecycled, heeft BRN een eigen certificatensysteem  
opgezet. De eerste CO2-certificaten zijn op 10 maart 2016  
in Dordrecht uitgereikt aan sloopaannemer Dusseldorp  
uit Lichtenvoorde en dakbedekkingsbedrijf udo uit uden en 
Raamsdonksveer. 

Binnenkort ontvangen ook de andere Roof2Roof-specialisten 
een BRN-certificaat voor hun Roof2Roof-activiteiten in 2015. 
Deze certificaten zullen ook hun weg vinden naar opdracht-
gevers van renovatie- en sloopprojecten, zoals woningcorpo-
raties, overheden en vastgoedbedrijven. Hiermee wordt deze 

activiteit op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO), en het sluiten van de materiaalketen 
op daken, inzichtelijk gemaakt. 

BRN en Roof2Roof geven desgevraagd aan dat ze verwach-
ten dat het volume van bitumenrecycling op daken nog 
enorm kan en zal groeien. Steeds meer organisaties ontdek-
ken de voordelen van bitumenrecycling en doen mee. Voor 
2016 wordt een verdubbeling verwacht in het aantal pro-
jecten en in de te realiseren CO2-reductie. Daarmee draagt 
hoogwaardige recycling van bitumen daken direct bij aan 
het realiseren van de CO2- doelstellingen van de Neder-
landse staat om de opwarming van de aarde onder de 2°C 
in 2100 te houden. ●

In 2015 zijn door Roof2Roof zo’n 100 daksloopprojecten 
uitgevoerd, waarbij in totaal zo’n 321.000 m² oude bitumen 
daken zijn gerecycled tot grondstoffen voor de productie 
van nieuwe dakrollen. Daarmee werd maar liefst 1400 kg 
ton CO2 bespaard ten opzichte van reguliere verwerking en 
productie. In datzelfde jaar heeft Stichting Bitumenrecycling 
Nederland (BRN), een initiatief van de brancheverenigingen 
VEBIDAK en Probasys Benelux, een partnerovereenkomst 
gesloten met Roof2Roof om de hoogwaardige recycling van 
bitumen dakbedekking een verdere impuls te geven. Met 
succes, want door de samenwerking tussen Roof2Roof en 
BRN heeft bitumenrecycling van daken in Nederland een 
enorme vlucht genomen. Roof2Roof fungeert daarbij als faci-
literende en uitvoerende organisatie en BRN als stimulerende 
en controlerende partij. 

Roof2Roof organiseert en faciliteert de hoogwaardige 
recycling van bitumen daken. Samen met alle betrokken 

foto uitreiking certificaten door brn  
aan roof2roof-specialisten
V.l.n.r.: Peter Ligthart (Probasys Benelux), Dick van der Bom (Probasys Benelux), 

André van den Engel (Vebidak), René Plaggenburg (Dusseldorp Infra, Sloop en 

Milieutechniek), Martin Smit (Roof2Roof), Gerben Bijker (Roof2Roof), Ton Prinssen 

(Udo Dakbedekkingen), Harold van Haagen (Udo Dakbedekkingen)
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Per 1 januari 2016 is Peter Ligthart de nieuwe directeur van Probasys Benelux. 

Hij volgt daarmee Lodewijk Niemöller op, die een nieuwe uitdaging is aange-

gaan. Roofs stelt hem aan de markt voor en bespreekt met hem de toekomst 

van de vereniging en die van bitumineuze dakbedekkingen.

intervieW

Hij kent zijn voorganger bij Probasys Benelux, Lodewijk Niemö-
ller, al sinds halverwege de jaren ’80, toen beiden werkzaam 
waren bij het Bouwcentrum. In de loop der jaren bleven 
beide heren elkaar tegengekomen, zowel professioneel als 
privé. Het afgelopen jaar werkten ze samen aan een risico-
model in het kader van de aanpassing van de Wet Kwaliteits-

borging, waarmee in kaart wordt gebracht waar rekening 
mee moet worden gehouden nu de aansprakelijkheid van 
de aannemer groter wordt en de rol van Bouw- en Woning-
toezicht kleiner wordt. Mede door deze samenwerking was 
Ligthart in beeld toen Niemöller terugtrad en nadat hij had 
gesolliciteerd was de opvolging relatief snel beklonken. Hij 
besteedt één dag per week aan zijn werkzaamheden voor 
Probasys Benelux en een halve dag aan de Stichting Dak en 
Milieu.

marktaandeel
Het aandeel bitumen in de dakenbranche vertoont al enkele 
jaren een dalende trend . Is bitumen inderdaad de ‘dakbe-
dekking van het verleden,’ zoals wel eens wordt beweerd? 
“Het aandeel bitumen stabiliseert zich de laatste jaren,” 
aldus Ligthart. “De renovatiemarkt zal de komende jaren al-
leen maar groeien. Op de meeste bestaande daken is een 
bitumineuze dakbedekking aangebracht, dan ligt het het 
meest voor de hand om daar weer een nieuwe bitumineuze 
dakbedekking op aan te brengen, al dan niet gecombi-
neerd met thermische isolatie. Het is een zekere oplossing en 
bitumen is bovendien relatief eenvoudig te verwerken.”

Ligthart: “De ontwikkeling van meervoudig ruimtegebruik 
biedt eveneens kansen voor de bitumineuze dakensector. 
Voor een zekere uitvoering van parkeerdaken, groendaken, 
waterbufferende daken, etc. is een volledig verkleefd, twee-
laags systeem de beste oplossing. Dan kom je al snel op een 
bitumineus systeem uit.” 

“Daarbij beantwoordt bitumen goed aan de vraag naar 
duurzaamheid. Niet alleen via de diverse initiatieven van 
onze leden, maar ook – en vooral – in de mogelijkheden tot 
recycling die een bitumineuze dakbedekking biedt. We gaan 
steeds meer toe naar een circulaire economie en daarom is 
het een goede zaak dat we bitumineuze dakbedekkingen 
nu volledig kunnen recyclen en weer kunnen verwerken in 
nieuwe bitumineuze dakbanen of toepassingen voor de we-
genbouw ter vervanging van ‘virgin’ bitumen. Bitumen wordt 
dus niet ‘gedowngrade’. Bitumen heeft kortom nog steeds de 
toekomst.” Zie over dit onderwerp ook het artikel over Stich-
ting BRN en Roof2Roof, elders in dit nummer. 

Ligthart: “De ontwikkeling van bitumenrecycling zou onder-
steund moeten worden met een verplichte inventarisatie 
van te slopen materialen. In de Regeling Bouwbesluit 2012 
is reeds opgenomen dat teerhoudende dakbedekking 
(mastiek) geheel gescheiden moet worden van bitumineuze 
dakbedekking. Dit kan eenvoudig worden opgenomen in 
het sloopplan. Op deze manier weet je vóór je gaat slopen 

welke materialen je hebt en wordt feitelijk het sorteren van 
de materialen naar voren gehaald. Dit is voor onze branche 
van belang, omdat bitumineus dakafval een relatief kleine 
afvalstroom is.”

internationaal
Fabrikanten die traditioneel uitsluitend bitumineuze dak-
bedekkingen leverden, hebben recent hun assortiment 
drastisch uitgebreid, o.a. met andere dakbedekkingen, isola-
tiematerialen, gereedschappen, etc. Dit lijkt een signaal dat 
te verwachten valt dat het marktaandeel van bitumen verder 
zal dalen. “Dat heeft daar niets mee te maken,” reageert 
Ligthart. “Deze ontwikkeling past eerder in de algemene 
trend dat partijen hun assortiment verbreden om minder 
kwetsbaar voor conjunctuurschommelingen te worden. De 
markt wordt steeds meer internationaal en partijen bieden 
bij voorkeur systeemoplossingen aan.”

De internationalisering van de markt heeft ervoor gezorgd 
dat alle Nederlandse fabrikanten van bitumineuze dakbe-
dekkingen momenteel in buitenlandse handen zijn. Ligthart 
stelt vast dat er op nationaal niveau nog voldoende werk ligt 
voor de vereniging - al was het alleen maar op het gebied 
van kwaliteitsborging in de breedste zin, en recycling. “Op 
termijn zal nog meer de samenwerking gezocht kunnen wor-
den met buitenlandse zusterverenigingen, maar we richten 
ons primair op de Benelux-markt. Op Europees niveau zijn 
we overigens wel degelijk betrokken bij de ontwikkeling van 
normeringen en kwaliteitseisen.”

Ligthart is kortom enthousiast aan de slag gegaan als 
nieuwe directeur van Probasys Benelux. “Hoewel ik al een 
lange tijd meeloop in de bouw, is de dakenbranche op zich-
zelf nieuw terrein voor me,” aldus Ligthart. “Ik ben momenteel 
bezig me de materie eigen te maken. Wat me binnen onze 
vereniging al wel opvalt, is dat de concurrerende partijen 
heel goed het gemeenschappelijk belang van bitumen voor 
ogen weten te houden. Er zijn tal van ontwikkelingen in de 
dakenbranche waar de fabrikanten van bitumineuze dakbe-
dekkingen op in moeten spelen en daar ligt ook de kracht 
van deze vereniging.” ●

Met zijn bureau Ligthart Advies begeleidt Peter Ligthart al 
vele jaren processen in de bouw rond kwaliteitsmanage-
ment, certificatie en bouwregelgeving. In die hoedanigheid 
werkt hij samen met o.a. de Aannemersfederatie Nederland 
en Stichting KOMO. In het verleden was hij o.a. projectmana-
ger bij SBRCuRnet. 

“Bitumen heeft toekomst”

“HEt aaNDEEl BituMEN 

staBilisEERt ziCH DE 

laatstE jaREN”



Quality Roofing Systems B.V. adviseert en levert duurzame kunststof dakbedekkingen.
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ONZE PRODUCTEN:

RHENOFOL PVC, RHEPANOL PIB EN POLYFIN FPO
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Jaarabonnement € 50,- excl. 6% btw per jaar
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 6% btw per jaar
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Ondersteuning van Recticel
Deze afschotplaten vereisen een vakkundige 
montage. Om u hierbij te helpen, maakt Recticel 
Insulation een gratis afschotplan en uittrekstaat op. 

Bovendien kan Recticel langskomen voor een 
inspectie en voor begeleiding bij het plaatsen van 
de isolatie. Na oplevering ontvangt uw project het 
isolatiecertificaat ‘Recticel® Insulation Inside’.

Verantwoord isoleren.

Eurothane® Silver A is een hoogkwalitatieve isolatieplaat in 
polyisocyanuraat (PIR) bekleed aan beide zijden met een gasdichte 
cacheerlaag. De isolatieplaten hebben een breedte van 1200 mm en zijn 
beschikbaar in lengtes 1000 mm of 2500 mm. Dankzij de uitstekende en 
blijvende isolatiewaarde (λd = 0,022 W/mk) is het mogelijk om relatief dun 
te isoleren. 

Opbrengst
Eurothane® Silver A is dakisolatie met afschot, die zorgt voor een optimale 
afvoer van regenwater. Hierdoor wordt uw platte dak een uitstekende 
basis vormt voor groendaken en daken met zonnepanelen. Ook wordt 
onverhoopte waterschade beperkt omdat het water direct van het dak 
wegloopt. Daarnaast ontstaat er veel minder vervuiling op het dak, waardoor 
het dakbedekkingssysteem veel langer meegaat. Met deze isolatieoplossing 
wordt uw project ook energiezuiniger. Verantwoord isoleren dus!

Specificaties
De platen zijn beschikbaar met afschot 1/60 (20 mm over 1200 mm): van 
20-40 mm tot en met 100-120 mm, met afschot 1/80 (15 mm over 1200 
mm) van 30-45 mm tot en met 105-120 mm en met afschot 1/120 (10 
mm over 1200 mm) van 30-40 mm tot en met 110-120 mm. De platen 
hebben bovendien een zeer hoge drukvastheid en bieden zo een perfecte  
ondergrond voor het plaatsen van zonnepanelen.

Eurothane Silver A 
Duurzame isolatie en afschot in één plaat.

Álles voor het dak. www.aabo.nl
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Aabo Trading Eindhoven B.V.
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Aabo Trading Haarlem B.V.
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Aabo Trading Maastricht B.V.
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Aabo Trading Nijmegen B.V.
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Aabo Trading Tilburg B.V.
T:024-6782075, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:024-6782015, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:024-6782010, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
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Aabo Trading Zwolle B.V.
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Asbest kan de uitvoering of de voorbereiding van werkzaam heden  

behoorlijk verstoren. Gevolg is vaak: oponthoud, onverwacht hogere  

kosten, maar ook extra risico. Is dat te voorkomen?

Wat is essentieel bij 
uitvoering van het 
asbestdakenverbod?

aSbeSt

voor de voortgangsbewaking en later voor de handhaving 
van het Asbestdakenverbod. 

En voor de dakenbranche geldt: waar de opdrachtgevers 
hun asbestzaken goed in beeld hebben, komen óók de 
uitvoerende aannemers niet voor onverwachte problemen 
te staan.

Kort gezegd is het vastgoedregister een online tool, waarin 
alle belangrijke asbestgegevens kunnen worden samen-
gevoegd en beheerd. In de praktijk merken wij nu al dat 
organisaties baat hebben bij zo’n asbestregister en dat zij 
daarmee gerichter kunnen werken. Om een indruk te geven 
van de opzet van het vastgoedregister: 

•  Totaaloverzicht vastgoedbezit;
•  Locaties en toepassingen, waarin zich asbest bevindt;
•  Omvang, conditie en bereikbaarheid daarvan;
•  Risicogegevens; 
•  Historie en status van asbestinventarisaties en -werkzaam-

heden;
•  Voortgang jaarlijkse doelstellingen. 
•  Planningsgegevens e.a.

Zo’n volledig en actueel overzicht schept duidelijkheid en 
zorgt ervoor dat werkprocessen proactief op elkaar zijn af te 
stemmen. Moet er asbestverwijdering gepland worden bij 
dakenonderhoud of bij een vervanging? Of welke volgorde is 
efficiënt in een bepaalde woonwijk of in een stedelijke omge-
ving? Helemaal wanneer het Asbestdakenverbod eenmaal 
in volle vaart moet worden uitgevoerd, biedt totaalinzicht 
uitkomst. 

planmatig aanpakken
Asbest managementinformatie wordt zodoende als het ware 
‘naar voren gehaald’ in het proces. Dat voorkomt problemen 
achteraf en leidt tot minder risico’s (veiligheidsrisico’s, maar 
ook financiële, planmatige of zelfs aansprakelijkheidsrisico’s). 
Randvoorwaarde is wel dat er een asbestinventarisatie heeft 
plaatsgevonden of dat deze alsnog tijdig gepland staat. 
Asbestdaken planmatig en proactief aanpakken, levert orga-
nisaties zonder meer voordeel op in de komende tijd. De ma-
nagementinformatie biedt daarvoor een goede basis. Dat 
geldt voor individuele organisaties, maar ook in de breedte: 
samenwerking in de keten is noodzakelijk om het Asbestda-
kenverbod in zijn totale omvang te kunnen realiseren.
Naast de asbestdakenvervanging zijn er meer voorbeelden, 
waarin asbestrisico’s een rol spelen: bij calamiteiten zoals 
brand, bij klachten of storingen, onderhoud of renovatie en 
bij sloop. Dus een vastgoedregister is breder bruikbaar dan 
puur voor de asbestdaken. 

Informatie over asbestveiligheid is belangrijk voor alle betrok-
kenen. Vaak loopt het knel wanneer uitvoerende partijen 
verdachte of onveilige asbestsituaties aantreffen en het 
werk stilgelegd moet worden. De opdrachtgever heeft hierin 
een verantwoordelijkheid, maar het is verstandig het ook 
als uitvoerende partij te checken: is er sprake van asbest bij 
geplande werkzaamheden en is dat daadwerkelijk gecon-
troleerd? Waarschuw een klant als deze (mogelijk) te maken 
heeft met een asbestdak; misschien weet de klant dat zelf 
niet.

voorlichting en scholing
In de komende tijd komt de dakenbranche uiteenlopende 
asbestveiligheidssituaties tegen. Ons advies: blijft u alert  
op asbesthoudend materiaal en de risico’s.  Zorg voor  
goede veiligheidsmaatregelen en geef medewerkers of  
collega’s voorlichting over de risico’s en de situaties,  
waarmee zij in aanraking kunnen komen. Herhaal dit zo 
nodig regelmatig om het bewustzijn bij medewerkers te 
vergroten. Asbest verwijdering vraagt om een professionele 
aanpak. Naarmate asbest meer veroudert en verweert,  
is er toenemend risico op verspreiding van asbestvezels  
naar de leef- en werkomgeving. 

Ook valt te denken aan een cursus of toolbox Asbestherken-
ning voor medewerkers en leidinggevenden. In de praktijk 
gebeurt het nog altijd dat dakdekkers bijvoorbeeld mate-
riaal verwijderen, maar niet precies weten of ze met asbest 
te maken hebben, en hoe ze dat materiaal moeten behan-
delen. Het asbestdakenverbod gaat gelden voor alle soorten 
asbestdaken, die in contact staan met de buitenlucht: 
golfplaten en dakleien. Echter, niet iedereen weet dat u ook 
bij bitumen alert moet zijn. In bitumen kan in het verleden 
asbest zijn verwerkt en bij vervanging kan dat een risico 
inhouden.

is 2024 haalbaar?
Op de huidige en geijkte manier niet. Branchebreed is er 
onvoldoende beschikbare mankracht (onderzoekers en 
saneerders). En het reguliere traject van onderzoek tot aan 
oplevering duurt onnodig lang voor asbestdaken. Haalbaar 
wordt het wel door werkmethodes te ontdoen van onnodige 
ballast als het gaat om onderzoek en sanering van specifiek 
de asbesthoudende dakbedekking. De oplossing en onze 
uitdaging? Out-of-the-box gaan denken en de huidige werk-
wijzen aanpassen. En daarbij de link te leggen naar kansen, 
zoals voor Asbest & Energie. ●

Het is een veelbesproken onderwerp bij het Asbestdakenver-
bod: hoe krijg je nu in beeld welke asbestdaken de komen-
de tijd vervangen moeten worden? En wat mag je nu wel 
doen, en wat juist niet? Kijk je naar de grote impact van het 
Asbestdakenverbod, dan is (totaal)inzicht wel de grote winst, 
die nu te behalen is. Echter, goede oplossingen zijn nog niet 
zo makkelijk voorhanden. Het kan wel met een zogenaamd 
‘asbest vastgoedregister’ Jasper Kosters, van ingenieursbu-
reau Oesterbaai en kwartiermaker van het Platform Asbest-
daken, legt de betekenis daarvan uit voor opdrachtgevers 
en de dagelijkse praktijk.

Een vastgoedregister is specifiek ingericht om asbest in wo-
ningen, gebouwen of andere objecten inzichtelijk te maken. 
Het is met name geschikt voor opdrachtgevers, die regelma-
tig te maken hebben met asbestsituaties en asbestrisico’s, 
zoals woningcorporaties, winkelketens of grotere organisaties. 
En ook overheden, die een stimulerende rol vervullen bij de 
realisatie van het Asbestdakenverbod, willen weten waar ze 
aan toe zijn in hun regio. Er is behoefte aan een totaalplaat-
je: allereerst om de uitgangssituatie helder te krijgen, daarna 

Jasper Kosters, Oesterbaai
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Het Asbestdakenverbod, dat per 2024 in moet gaan, betekent een  

enorme marktvergroting voor de dakenbranche. Gesaneerde daken  

moeten immers worden voorzien van een nieuwe dakbedekking.  

Een combinatie van specialismen is dus noodzakelijk: asbest saneren  

en dakdekken. Hoe doe je dat? De Dekker Groep uit Papendrecht  

heeft een antwoord op deze vraag geformuleerd.

Combinatie van asbest-
sanering en dakdekken

aSbeSt

de hand dat partijen uit de asbest- en dakenbranche de 
samenwerking zoeken, omdat zowel het saneren van asbest 
als het aanbrengen van dakbedekking specialismen zijn.

Dekker Groep is een van de partijen die beide specialismen 
in huis heeft. “Dit hebben we zo georganiseerd om de klant 
zo veel mogelijk te ontzorgen,” aldus Van Kralingen. “Op deze 
manier fungeren wij immers als enige aanspreekpunt voor 
het gehele traject van saneren tot en met het aanbrengen 
van een nieuwe dakbedekking. Ook houden we op deze 
manier de planning in eigen hand. Golfplaten en panelen 
bevestigen wij zelf. Voor het aanbrengen van bijvoorbeeld 
een leien of bitumineuze dakbedekking zijn wij samenwer-
kingsverbanden met verschillende dakdekkerbedrijven 
aangegaan.” 

opleidingen asbestverWijdering
Het opleidingscentrum geeft zowel cursussen in de asbest-
sanering als in het monteren van golfplaten en binnenkort 
ook panelen. Zij richt zich voornamelijk op nieuwe instroom 
ten behoeve van de arbeidsmarkt door werkzoekenden 
gericht op te leiden, om zo ook de vergrijzing tegen te gaan. 
Voor het werven van nieuw personeel werkt het bedrijf nauw 
samen met o.a. uitkeringsinstanties, waaronder de gemeente 
Den Haag, door een leerwerktraject aan te bieden.

“Per 1 maart 2016 bestaat de opleiding tot Deskundig 
Asbestverwijderaar uit 2 onderdelen: DAV-1 en DAV-2. Naast 
de cursussen bestaat het leerwerktraject uit minimaal 240 
uur praktische ervaring opdoen onder begeleiding van een 
mentor. Dit vindt plaats bij ons eigen asbestverwijderings-
bedrijf en de verschillende partnerbedrijven die zich richten 
op de binnensaneringen en industriële asbestverwijdering. 
Het gehele traject duurt ongeveer drie maanden, waarna 
men een gecertificeerd asbestverwijderaar DAV-2 is. Op deze 
manier leiden wij op jaarbasis 80 tot 90 nieuwe asbestverwij-
deraars op.”

aanbrengen van dakbedekking
Ook voor het aanbrengen van golfplaten verzorgt het bedrijf 
een opleiding, dit in samenwerking met producent Eternit. 
Tijdens de opleiding wordt onderwezen hoe de materialen 
volgens de fabrieksvoorschriften dienen te worden aange-
bracht. Voor de toepassing van de overige typen dakbedek-
king, en andere dakgerelateerde werkzaamheden, zoals 
bijvoorbeeld het aanbrengen van zonnepanelen, onder-
houdt het bedrijf samenwerkingsverbanden met specialisten 
in de markt. 

Dit zijn veelal relaties uit het verleden van Jan van Kralingen, 
die ruim 30 jaar ervaring heeft in het monteren van golfpla-
ten, panelen en leien. “Het zijn geen exclusieve samenwer-
kingsverbanden, maar wij werken wel uitsluitend met ver-
trouwde, en bewezen kwalitatieve partijen,” vertelt hij. “Omdat 
wij zo veel mogelijk in eigen hand willen houden, dragen we 
immers ook de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. 
Natuurlijk is prijs ook in onze sector een belangrijke factor, 
maar we doen geen concessies aan de kwaliteit. Wij willen in 
de markt een voorbeeldfunctie vervullen.”

Momenteel ligt het zwaartepunt van de activiteiten van het 
bedrijf in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. Men is 
van plan om medio 2017 een vestiging in een andere regio 
te openen. “We staan echter open om bijvoorbeeld dakdek-
kers- en/of asbestverwijderingsbedrijven te adviseren hoe zij 
dit concept ook kunnen toepassen.” besluit Dekker. 

Eén ding is duidelijk: afwachten is geen optie. Er ligt een 
enorme markt te wachten en het is zaak vandaag, en niet 
morgen, te beginnen met het bedienen van deze markt. ●

De groep, een dienstverlener, bestaat uit drie bedrijven: een 
opleidingscentrum, een uitzendbureau en een project- en 
adviesbureau - allen werkzaam in en rondom de asbest-
branche. Het project- en adviesbureau fungeert als aan-
spreekpunt tussen de verschillende partijen die betrokken 
zijn bij de asbestverwijdering van asbestdaken en de nieuwe 
dakbedekking.

Dekker Asbestsanering is, zoals de naam al zegt, een asbest-
verwijderingsbedrijf dat zich specifiek richt op de asbest-
houdende daken. Dekker Dakbedekking is gespecialiseerd 
in het aanbrengen van golfplaten en panelen. Voor het 
aanbrengen van andere dakbedekkingen, of bijvoorbeeld, 
zonnepanelen, gaat het bedrijf strategische samenwerkings-
verbanden aan. Roofs interviewde directeur Sander Dekker 
en manager Jan van Kralingen van het bedrijf.

“Nog niet alle eigenaren van een asbesthoudend dak ko-
men in actie en wachten de ontwikkelingen af,” opent Dekker 
het gesprek. “De deadline van 2024 is haalbaar, maar dan 
moeten we wel nu meteen beginnen en vol gas geven.” Van 
Kralingen heeft er een hard hoofd in dat dat gaat gebeuren. 
“Het zou wel het verstandigst zijn om nu meteen te beginnen, 
want straks zal de vraag naar het saneren van asbestdaken 
onvermijdelijk zeer sterk stijgen. Omdat het aanbod van 
asbestsaneerders en gespecialiseerde dakdekkersbedrijven 
nooit evenredig kan stijgen, ligt het voor de hand dat de prijs 
voor deze werkzaamheden omhoog zal gaan.”

De vakbeurs Asbestos 2016, die op 6-7 april 2016 in Ahoy’ 
Rotterdam zal worden georganiseerd, is een gelegenheid 
voor de dakenbranche om zich op deze nieuwe markt te ori-
enteren en in te springen op de ontwikkelingen. Het ligt voor 

Het trainingscentrum van de Dekker Groep in Papendrecht.
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van KOMO certificaten. De praktijk leert inmiddels dat deze 
verwachting ook klopt.

Branches of Colleges van Deskundigen die mogelijk toch 
nog een erkende Bouwbesluitaansluiting wensen, wordt 
die mogelijkheid toch ook nog geboden. Dit wordt dan niet 
op KOMO-niveau gedaan, maar op Certificatie-Instelling 
niveau. De Certificatie-Instelling schrijft dan op verzoek een 
aansluitdocument voor een bepaald materiaal, die door 
SBK beoordeeld dient te worden. Keurt SBK de aansluiting 
goed, dan volgt een verklaring van Erkende aansluiting, met 
dezelfde status als de vroegere Erkenning. De vraag is alleen 
hoeveel branches van deze mogelijkheid gebruik zullen ma-
ken nu gebleken is dat er geen inbreuk is gedaan aan de 
acceptatie en waardering van de KOMO certificaten zonder 
erkenning.

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat bij de toekom-
stige invoering van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw 
(Wkb) de erkenning van de Beoordelingsrichtlijnen met een 
Bouwbesluitaansluiting niet meer nodig is: de kwaliteitsbor-
ging wordt volledig privaat. In feite is KOMO met de beëindi-
ging van het erkende stelsel al aan het voorsorteren op de 
nieuwe wet (Wkb). ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

(70%) van de Beoordelingsrichtlijnen toen al uit het erkende 
stelsel gehaald, zo ook die van dakbedekkingsmaterialen 
en dakisolatie. Vervolgens heeft KOMO besloten om ook de 
resterende niet afdoende aangepaste BRL-en uit het erkende 
stelsel te halen. Dit betekent dat KOMO geen enkele relatie 
met de overheid meer heeft en dus een volledig privaat 
keurmerk geworden is. Dit maakt de discussie over Keurmer-
ken en CE-markering mogelijk ook iets eenvoudiger.

Maar wat voor gevolgen heeft het beëindigen van de Beoor-
delingsrichtlijnen en certificaten in het erkende stelsel? Het 
gaat hierbij om de aansluiting met het Bouwbesluit. Een “pre 
2015” KOMO certificaat, wat toen een attest-met-productcer-
tificaat heette, had een Bouwbesluit aansluiting die door de 
overheid erkend was. Dat betekende dat een vergunnings-
verlenende instantie een KOMO certificaat moest accepte-
ren als bewijs dat aan het Bouwbesluit voldaan werd. De ‘na 
2015’ KOMO certificaten, die nu Kwaliteitsverklaring heten, 
hebben nog steeds die Bouwbesluitaansluiting, maar omdat 
deze niet meer door de overheid erkend wordt, moeten de 
vergunningsverlenende instanties een KOMO certificaat 
niet meer als bewijs accepteren, maar mogen ze dat nog 
wel. Het College van Deskundige ISDA (Dakbedekking en 
Isolatie) heeft eind 2014 al besloten de Beoordelingsricht-
lijnen uit hun portfolio allemaal uit het erkende stelsel te 
halen. Verwacht werd dat de beëindiging van de erkenning 
geen invloed zou hebben op de acceptatie en waardering 

“ Einde strijdige en discutabele certificaten in het erkende stelsel”

certificering

Marco de Kok

Wat houdt het ‘beëindigen van strijdige en discutabele 
certificaten in het erkende stelsel’ nu eigenlijk in? We moeten 
deze vraag eigenlijk in twee delen knippen en beantwoor-
den, te weten: wat zijn strijdige en discutabele certificaten en 
wat betekent het beëindigen hiervan in het erkende stelsel?

Voor de strijdige en discutabele certificaten moeten we even 
terug naar 1 juli 2013, toen de Construction Products Regu-
lation (CPR) van kracht werd. In deze CPR staat een artikel 
dat de essentiële eigenschappen die middels CE-markering 
naar de markt gecommuniceerd worden, niet nog eens met 
een (nationale) kwaliteitsverklaring/keurmerk herhaald mo-
gen worden. Na veel discussies met het ministerie BZK is, om 
certificaathouders te beschermen tegen mogelijke sancties 
van de Nederlandse toezichthouder op CE-markering (IL&T), 
besloten om per 1 januari 2015 alle essentiële eigenschap-
pen uit de KOMO certificaten te schrappen. Dit is dus ook 
gebeurd bij de voor de dakenbranche relevante certificaten, 
zoals KOMO certificaten voor dakbedekking en dakisolatie. 
IL&T heeft nadien een inventarisatie gemaakt van Beoorde-
lingsrichtlijnen en certificaten die mogelijk nog steeds strijdig 
zouden zijn met de CPR en heeft dit gerapporteerd aan 
minister Blok. Daarop heeft minister Blok gezegd dat al deze 
discutabele Beoordelingsrichtlijnen voor 1 maart 2016 aan-
gepast moeten zijn of anders uit het erkende stelsel gehaald 
zullen worden. Dit is waar SBK in haar brief naar refereert. 

Maar bij het verwijderen van de essentiële eigenschap-
pen uit de certificaten per 1 januari 2015 is het merendeel 

De laatste tijd duikt er regelmatig  

berichtgeving op omtrent het 

 beëindigen van ‘strijdige en discu-

tabele certificaten in het erkende 

 stelsel’. Er heeft hierover al eens een 

artikel in de Cobouw gestaan, er is 

een brief van minister Blok aan de 

Tweede Kamer in omloop over dit 

onderwerp en de meest recente be-

richtgeving is een brief van  Stichting 

Bouwkwaliteit (SBK) van 22 maart jl. 
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de deskundigen van de stichting roof update 
zijn Werkzaam bij de volgende bedrijven:
• BEN ROOS DAKBEDEKKING B.V. / DAKINNOVATOR B.V.
• V.D. BIJL & HEIERMAN B.V.
• BVB SuBSTRATES
• CANAM SALES
• EYECATCHER
• GuSTAAF GROENSPECIALISTEN
• HOLLANDSPORTS
• JOOSTEN KuNSTSTOFFEN
• JORu SuPPORT
• POLYGuM
• SEMPERGREEN
• TEXPLOR GROuP

38     Roofs

Bezitters van platte daken hebben een 

interessant oppervlak in handen. Met 

het plaatsen van zonnepanelen is ook 

stroom voor derden op te wekken. De 

combinatie met groendaken of witte da-

ken beïnvloedt het rendement positief, 

verhoogt de levensduur van het dak en 

draagt bij aan meerdere milieueffecten 

in de omgeving. Wat is mogelijk en waar 

moet rekening mee worden gehouden?

Hoe is het platte dak te benutten voor zonnepanelen?

stichting roof update

De Amsterdamse D66-wethouder Abdeluheb Choho wil het 
aantal zonnepanelen in zijn stad binnen twee jaar vervijfvou-
digen. De gemeente Amsterdam is daarom op zoek naar 
daken voor de plaatsing van zonnepanelen. In 2040 moeten 
450.000 huishoudens op zonne-energie draaien. Amster-
dam heeft 800 hectare dakoppervlak die wellicht geschikt 
zijn voor het winnen van zonne-energie. Dat zijn zo’n 1200 
voetbalvelden. Wethouder Choho van duurzaamheid wil be-
woners en bedrijven verleiden tot de aanschaf van zonnepa-
nelen. Daarvoor is onder meer een subsidiepot beschikbaar 
van bijna 50 miljoen euro. 

Amsterdam kent echter veel gestapelde bouw. Veel particu-
liere verbruikers beschikken daarom niet over een dak. De 
wethouder hoopt eigenaren van grote daken, bijvoorbeeld 
op zorginstellingen of op bouwmarkten en andere bedrij-
ven, te verleiden hun daken ter beschikking te stellen aan 
Amsterdammers zonder geschikt dak. Dit is een interessante 
ontwikkeling, want bedrijven zijn doorgaans nog niet warm te 
krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor bedrijven 
zijn zonnepanelen minder rendabel dan voor huishoudens 
omdat ze een lager stroomtarief betalen. “Voor bedrijven zijn 
zonnepanelen alleen rendabel in combinatie met de rijks-
subsidie SDE+,” schrijft het Parool, “maar dat is een beetje een 
loterij.” De krant beschrijft de moeizame regelgeving die de 
pioniers die investeerden in zonne-energie veel tijd heeft ge-
kost. Maar het tij lijkt te keren. De behoefte aan zonne-ener-
gie is groot. De opbrengst van de panelen is aantrekkelijker 
dan ooit en steeds meer producenten blijken betrouwbare 
producten te kunnen leveren.

lelijk
Op een schuin dak, in het zicht, zijn zonnepanelen vaak een 
lelijke toevoeging aan de bestaande dakbedekking. Geluk-
kig zijn er tal van producenten die in samenwerking met 
vormgevers en zelfs kunstenaars zoeken naar de integratie 
van fotovoltaïsche cellen. Op het plat dak speelt dit aspect 
van zonnepanelen minder. Hier kun je de panelen goed 
georiënteerd, in de optimale hellingshoek plaatsen. In een 
industriële setting misstaan de functionele onderconstructies 
en ballastblokken minder. Maar voor wie het dakoppervlak 
nader wil verkennen is een onderzoek naar de combinaties 
met witte of groene toplagen interessant. Of wat te denken 
van de oplossing van architect Paul de Ruiter in het ontwerp 
van het eind augustus opgeleverde Polakgebouw van de 
Erasmus universiteit van Rotterdam: een glazen dak met 
geïntegreerde zonnepanelen boven een atrium. 

combinaties
Een dak is geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen  
als het een toevoeging aan belasting kan dragen van onge-
veer 15 kg/m2 voor de panelen, 100kg/m2 voor de ballast  
en, afhankelijk van de plaats en oppervlakte van de pane-

len, een minimale extra belasting van 125 kg/m2 (bron Fiche 
4.2 BIM). 

Zonnepanelen op een dak met witte, reflecterende dak-
bedekking of boven een groendak blijken een betere 
prestatie te leveren. Als het dak in staat is de extra belasting 
van groene bedekking te dragen, opent dit aantrekkelijke 
alternatieven. De toepassing van een groen dak wordt 
aantrekkelijk door een subsidie tot 30 euro per m2 die veel 
gemeenten geven. Een groendak, het substraat, de beplan-
tingen en hun verdamping zijn gunstig voor het rendement 
van een fotovoltaïsche installatie. Ze hebben een invloed op 
de afkoeling van fotovoltaïsche panelen in de zomer en op 
de achterzijde van het paneel. De begroeiing zou onder het 
paneel nagenoeg in de permanente schaduw staan. Dan is 
een witte dakbedekking ter plaatse bij voorkeur geschikt om 
de directe oververhitting van het paneel te beperken. 

Dakdeskundige John van Putten (Dakinnovator, Ben Roos 
Dakbedekking B.V.) ontwikkelde de Roofcheck om de moge-
lijkheden op het dak in kaart te brengen. “Een niet te oude 
dakbedekking op een geschikte onderconstructie kan vaak 
al voldoen om de panelen te dragen. Maar het is interessant 
om met het plaatsen van de panelen ook bijvoorbeeld de 
isolatie te verhogen en de beleving op het dak te overwegen. 
Mijn voorkeur gaat uit naar harde isolatie in verband met de 
drukvastheid van de ondergrond en een vaste montage.”

De witte dakbedekking vermindert door weerkaatsing van 
het zonlicht de opwarming van het dak en de ruimten er-
onder. Bijkomend voordeel bij groene dakoplossingen is het 
vergroten van de biodiversiteit, het beheer van regenwater 
en de verbetering van het stedelijk microklimaat (oververhit-
ting, luchtkwaliteit, geluid). Beide oplossingen dragen bij aan 
een verhoogde milieuprestatie van het gebouw.

onderhoud en horizon
Tenslotte vragen we Van Putten of het plaatsen van zonne-
panelen op het dak meer onderhoud vergt dan voorheen. 
Van Putten: “Door de geplaatste zonnepanelen kom je er 
moeilijker bij, daartegenover staat dat de UV werking op 
de dakbedekking minder is doordat de panelen veel van 
deze straling tegenhouden, panelen zelf hebben vaak een 
coating waardoor het vuil vrij gemakkelijk met regen eraf 
spoelt. Als alles functioneert en degelijk is aangebracht hoef 
je in principe niet vaker het dak op. Met kwalitatief goede 
producten is het brandgevaar nagenoeg nihil.” 

Volgens de groene nieuwssite inhabitad.com, wil China haar 
2020 emissie doelstelling halen door een verdriedubbeling 
van haar zonenergie capaciteit. Het land wil daarom elk jaar 
20 gigawatt aan zonenergie toevoegen aan haar zonne-
energie opwekking. China stoot het meeste CO2 uit van alle 

landen in de wereld. In 2020 streven ze naar een capaciteit 
van 143 gigawatt en het sluiten van 60 procent van haar 
kolenmijnen. 

In ons land becijfert het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) dat een groei tot 16 GW door de meeste distributie-
netten goed is op te vangen. Het vermogen van zon-PV in 
Nederland was in 2013 gegroeid tot 0,7 gigawatt (GW). Voor 
2020 wordt 4 GW verwacht. 

Als het totale geschikte dakoppervlak van woningen en 
utiliteitsgebouwen volledig wordt gebruikt voor het plaatsen 
van zonnepanelen, levert dit bij de huidige stand van de 
techniek een opgesteld vermogen van 66 GW op. Dit zou per 
jaar voldoende stroom genereren voor de hele gebouwde 
omgeving van Nederland. De Stichting Roof update helpt 
graag bij het realiseren van uw zonne-energiebehoefte. ●



Wat is de plaats van Polygum in de  
IKO omgeving?

Paul Alenus: IKO nv, het vroegere Atab, voerde vo-
rig jaar een “rebranding” of “hermerkings”operatie 
door. Naast de bedrijfsnaam werden ook de diverse 
internationaal gebruikte merknamen samengebracht 
onder de IKO vlag. Dit ging gepaard met een gron-
dige herziening van ons productengamma. Dat was 
nodig om verschillende redenen maar toch vooral 
om te benadrukken dat IKO als fabrikant het hele 
dakpakket produceert en aanbiedt: IKO toplagen, 
IKO enertherm PIR isolatie, IKO base onderlagen en 
IKO shield dampschermen. Wie voor het “IKO-dak-
pakket” kiest, moet zich dus absoluut geen zorgen 
maken over de compatibiliteit van de verschillende 
lagen van de dakopbouw of over de belangen van 
verschillende leveranciers. Bij IKO kiest u voor één 
leverancier en bijgevolg voor één verantwoordelijke.

Al vroeg tijdens de rebrandingoefening werd het 
voor ons duidelijk dat we de Polygum dakrollen 
moesten behouden onder hun eigen gekende naam 

en met hun beproefde samenstelling, omdat ze 
een essentieel onderdeel zijn van het kwaliteits-
concept dat we nu al vijftien jaar aanbieden op de 
Nederlandse markt. Polygum dakrollen, laten we 
niet vergeten, hebben een bewezen levensduur van 
meer dan 35 jaar!

Hoe pakken jullie de verkoop van  
Polygum aan?

Twan Haans: Op basis van dakinspecties, uitge-
voerd door ons Polygumteam, wordt een renovatie 
of een nieuwbouw voorstel voorgeschreven aan 
opdrachtgevers. Deze lastenboeken zijn ook de 
basis van de offertes van onze Polygum Erkennings-
houders. Het idee is dat een opdrachtgever zijn dak 
waterdicht laat maken op basis van een Polygum 
bestek dóór een Polygum Erkend Dakdekker en dat 
hij dan een all-in verzekerde garantie krijgt.  
Deze verzekering dekt bovenop het product,  
ook nog eens het concept en de plaatsing.

Waarvoor staat Polygum? Een dakrol?  
Een systeem?

Paul Alenus: Polygum is de naam van een reeks 
hoogwaardige bitumineuze toplagen die nu meer 
dan 15 jaar in Nederland exclusief geplaatst worden 
door de Polygum Erkenningshouders. In die 15 jaar 
is Polygum uitgegroeid tot een kwaliteitsconcept 
voor het platte dak dat meer is dan de zogenaam-
de som van de samenstellende delen: de Polygum 
dakmembranen + de Polygum Erkende Dakdekkers 
+ de Polygum verzekerde garantie.

De opdrachtgever die voor een Polygum dak kiest, 
weet dat de kwaliteit waarvoor hij gekozen heeft, 
ook effectief op zijn dak zal liggen. Niet alleen de 
kwaliteitsrollen, maar ook de perfecte plaatsing 
ervan.

Is er nood aan een dergelijk concept?

Paul Alenus: Ja, toch wel... en misschien steeds 
meer. Ik herinner mij, vele jaren geleden, toen ik bij 
BDA de scholing voor plat dak inspecteur volgde, 
dat de docent ons de raad gaf om bij renovaties 
steeds te beginnen met een dakinsnijding. Vaak 
was wat initieel in het bestek beschreven was, niet 
terug te vinden op het dak. Het commerciële spel 
dat tussen het ontwerp van het dak en de uitvoering 
ervan gespeeld werd, liet goedkopere varianten aan 
bod komen. Uiteindelijk lag op het dak vaak niet 
datgene waarvoor initieel gekozen was. 

Door de hoge competitiviteit in de Nederlandse 
markt en de crisis in de bouwsector van de laatste 
jaren is dit nog steeds een actueel probleem waar 
de bouwheer op moet letten. Met de keuze voor 
een Polygum dak stelt hij zich hier veilig.

In wat onderscheidt Polygum zich 
van de rest van de markt? Wat maakt 
jullie voorstel uniek?

Twan Haans: Zoals gezegd, het kunnen aanbieden 
van het hele dakpakket is een belangrijk voordeel en 
is onze sterkte. Alle producten: dakrollen, isolatie en 
zelfs lijmen en primers komen van één en dezelfde 
fabrikant. Geen gedoe over wie wat juist geleverd 
heeft en wie de verantwoordelijkheid draagt.  
Bovendien kunnen we, in combinatie met het ruime 
IKO gamma van onderlagen en dampschermen, 
onze klanten meerdere oplossingen aanbieden  
binnen het kader van nationale en natuurlijk ook 
onze eigen kwaliteitsnormen. 

Onze verzekerde garantie is bovendien niet beperkt 
tot een handvol systemen. Ieder dak is immers speci-
fiek en vraagt een specifieke aanpak. Anderzijds zijn 
we dan weer zeer kritisch over welke dakdekkers 
onze verzekerde garantie mogen uitschrijven.  
Kiezen voor de juiste vakman is voor de opdracht-
gever toch één van de belangrijkste keuzes.  
Het is veelzeggend dat vele van onze Polygum 
Erkenningshouders klanten van het eerste uur zijn.

Polygum Nederland:
Na 15 jaar sterker dan ooit!

Ekkersrijt 7208  -  5692 HE SON  -  Nederland  -  info@polygum-nederland.nl
Op zoek naar een Polygum Erkenningshouder in uw buurt? Kijk zeker op www.polygum-nederland.nl

Canam Sales is al sinds 2000 de exclusieve distributeur van Polygum 
daksystemen in Nederland. De bitumineuze dakmembranen van IKO nv, 
voorheen Atab nv, worden in Antwerpen, België geproduceerd.  
Twan Haans, eigenaar van Canam Sales en Paul Alenus, commercieel 
directeur bij IKO en al 25 jaar werkzaam voor de groep, zijn beiden 
grote voorstander van de samenwerking en bewijzen dat het Polygum 
merk na 15 jaar sterker is dan ooit te voren! 

Een bewezen win-win bevestigen de heren: IKO kan dankzij Canam sterk 
aanwezig zijn op de Nederlandse markt en door de distributiesterkte van 
Canam, een ijzersterke service leveren. Canam kan op haar beurt door 
deze exclusieve samenwerking haar klanten een zeer ruim assortiment 
aanbieden als ware zij zelf fabrikant. Na 15 jaar is de samenwerking nog 
steeds voortreffelijk en kijken beide heren uit naar nieuwe uitdagingen. 
Een dubbelinterview:

DUURZAME BITUMINEUZE WATERDICHTINGSMEMBRANEN

Wie zijn die
Polygum Erkenningshouders?

Twan Haans: Polygum Erkende Dakdekkers zijn niet 
zo maar klanten. Het zijn stuk voor stuk mooie fami-
liebedrijven die al jaren in het vak zitten. Ze hebben 
allen een vlekkeloze reputatie in de branche.  
Ze investeren in opleiding van hun eigen mensen en 
zijn er trots op de hoogste eisen te stellen aan hun 
eigen uitvoering. Deze bedrijven geven we graag 
en met een gerust hart de mogelijkheid om de all-in 
garantie aan te bieden. 

U moet weten dat meer dan de helft van de kwali-
teit van een dak bepaald wordt door de uitvoering. 
In de voorbije vijftien jaar zijn de Polygum Erkende 
Dakdekkers uitgegroeid tot een hechte club.  
We ontmoeten elkaar op regelmatige ogenblikken 
en er ontstaan synergiën tussen de bedrijven.  
Het netwerk van Polygum Erkenningshouders is lan-
delijk. Het is een interessante mix van kwalitatieve 
grote en kleinere bedrijven. Maar telkens primeert 
het vakmanschap. Nieuwe leden worden maar met 
mondjesmaat toegelaten. De toetreding tot het 
Polygum erkenningshouderschap is verbonden aan 
een aantal strenge criteria en wordt voorafgegaan 
door verschillende gesprekken. Dan pas beslissen we 
om een nieuw dakdekkersbedrijf te erkennen.

Hoe zien jullie de toekomst?

Paul Alenus: Door de opmars van gebruiks- en 
energiedaken zullen er steeds hogere eisen gesteld 
worden wat betreft levensduur, mechanische eisen 
en het ecologisch profiel. Daarenboven krijgen 
panden een nieuwe bestemming of een grotere 
flexibiliteit: wat vandaag een opslagruimte is, wordt 
morgen misschien een sporthal. Er zal daarom 
steeds meer vraag zijn naar beproefde dakconcep-
ten en naar plaatsing door dakdekkers met kennis 
van zaken en ervaring. 

Twan Haans: Niet toevallig die elementen waar we 
sinds 15 jaar maximaal op inzetten. Met de Polygum 
concepten en vooral in samenwerking met de  
Polygum Erkenningshouders bieden we de juiste 
rollen, systemen en werkwijze aan om deze nieuwe 
uitdagingen aan te gaan.

Paul Alenus - IKO nv Twan Haans - Canam Sales



Roofs     43

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 uit- 

straling van de zonnesystemen. Roofs zet de systemen in verschillende  

artikelen op een rijtje. In dit artikel wordt het Easy-in-systeem van fabrikant  

Solarwatt nader bekeken.

zonnesysteem 
als waterdichte laag

zonne-energie

Het van oorsprong Duitse Solarwatt is een grote speler op de 
Europese markt voor zonne-energie. De Nederlandse markt 
wordt vanuit het verkoopkantoor in Tiel bediend.  De fabrikant 
heeft zich met de ontwikkeling van het Easy-in-systeem ten 
doel gesteld een esthetisch fraai zonnesysteem te ontwik-
kelen dat tegelijk de waterdichte laag van het dak vormt. Het 
systeem kan dus het pannendak vervangen. 

Roofs sprak met account manager Martin Haverkamp over 
het systeem. “Het systeem is ontwikkeld voor toepassing op 
hellende daken met een hellingshoek van 22°-65°,” vertelt 
hij. “Het systeem wordt, na opgave van de specificaties, kant 
en klaar op de bouwplaats geleverd zodat het enkel nog 
geplaatst en geïnstalleerd hoeft te worden. Het is daarom 
een relatief snel aan te brengen systeem.”

Waterdichte laag
“Het betreft een paneel met speciaal frame. Het frame voor 
de modules is direct het installatiesysteem. Het materiaalge-

bruik wordt zo tot een minimum beperkt. Het systeem wordt 
volgens vaste afmetingen direct aan de panlatten of de  
onderconstructie geschroefd. De panelen worden vervol-
gens eenvoudig en snel in het frame gehaakt en horizontaal 
met elkaar verbonden middels een dubbele kierdichting.  
Verticaal valt de bovenste glaslaag van het paneel dak-
pansgewijs over het onderliggende paneel heen, wat een 
fraai uiterlijk geeft. Door het frame wordt een ventilatieruimte 
aan de achterkant van het systeem gelaten waardoor  
vochtproblemen als gevolg van condensatie worden  
voorkomen.”

“De zonnepanelen vormen op deze manier zoals gezegd 
direct de waterdichte laag,” aldus Haverkamp. “De toepas-
sing van een waterdichte folie is dus in principe niet nodig 
maar voor extra zekerheid kan hier natuurlijk wel voor worden 
gekozen. Het gehele (hellende) dakvlak kan met het systeem 
worden uitgevoerd. Het systeem wordt afgewerkt met een 
zwart aluminium rand.  Daar waar niet het gehele dak met 
dit systeem volgelegd kan worden, is achter het zijframe ruim-
te in het detail vrijgelaten om een verholen goot te creëren, 
zodat een nette aansluiting met bijv. dakpan of lei gemaakt 
kan worden. Voor de boven- en onderzijde worden alumini-
um bladen meegeleverd om een waterdichte overgang van 
dakbedekkiing naar het Easy-in-systeem te waarborgen.”

Haverkamp: “Het systeem maakt het op deze manier mo-
gelijk op een esthetische en zekere manier zonnepanelen 
toe te passen op het hellende dak. De panelen passen als 
één geheel in het dak en doordat het gehele dakvlak wordt 
benut, realiseert het systeem een relatief hoge opbrengst. 
Tevens heeft het systeem een hoge mechanische belast-
baarheid.”

bim
Overigens toonde het bedrijf tijdens de meest recente editie 
van Solar Solutions (op 16-17 maart 2016 in Expo Haarlem-
mermeer) ook 300 wP glas-glas zonnepanelen. Dit is een 
60M-module met een vermogen van 300 Wattpiek (Wp). 
Solarwatt is wereldwijd het eerste bedrijf dat een glas-glaspa-
neel maakt in deze variant en met dit vermogen. Deze pane-
len zijn volgens de fabrikant beter bestand tegen weers- en 
milieu-invloeden, wat een betere betrouwbaarheid van de 
opbrengst oplevert. Hiertoe zijn de panelen onderworpen 
aan intensieve vocht- en warmtetesten.  Om deze reden is de 
fabrikant in staat om gedurende 30 jaar productgarantie op 
het vermogen te leveren.

“Wij leveren als eerste zonnepanelenleverancier onze pro-
ducten aan in BIM,” aldus Haverkamp. “Het Easy-in stsyteem 
heeft de primeur. Dit maakt het in de ontwerpfase eenvoudig 
om voor deze producten te kiezen. De belangrijkste elemen-
ten zijn in het model verwerkt, zoals vermogen, maatvoering, 
omvormers en zelfs de bijbehorende bestektekst. Tekeningen 
kunnen op aanvraag worden verstrekt.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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www.walzbleischneider.com

randbeveiliging van combisafe op bauma 2016
Combisafe, een Honeywell-bedrijf en leverancier van tijdelijke collec-
tieve beveiliging, zal op de Bauma (München, 11-17 april 2016) de 
huurmarkt de voordelen van zijn innovatieve randbeveiligingsoplos-
singen demonstreren. Een van de productinnovaties is de Steel Mesh 
Barrier Mark III. Het heksysteem, met een breedte van 2,6 m en een 
gewicht van 15,7 kg, voldoet volledig aan de norm voor tijdelijke rand-

beveiliging EN13374, klasse A, B en C. Hiermee komt het tegemoet aan 
de groeiende vraag van de Europese markten naar een systeem dat 
gemakkelijk en veilig te transporteren of te plaatsen is op en rondom 
bouwplaatsen.

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

11-17 april 2016
bauma 2016
Messe München te München (D)
Info: www.bauma.de

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

21 april 2016
symposium asbest & energie
Innovatoren te Venlo
Info: www.oesterbaai.nl

21 april 2016
3e bim praktijkdag
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.bimpraktijkdag.nl

19 mei 2016
landelijke asbest praktijkdag
Expo Houten
Info: www.asbestpraktijkdag.nl

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

personalia
Per 1 april 2016 versterkt Aart Jan van der 
Meijden het Nederlandse directieteam van 
Wienerberger bv. Als commercieel directeur 

wordt Van der 
Meijden eind-
verantwoordelijk 
voor de afde-
lingen verkoop 
(Straat, Dak, 
Gevel & Wand), 
pre & after sales, 
marketing, pro-
ductmanage-
ment en export. 
Bedrijfskundige 
Van der Meij-

den was hiervoor commercieel directeur van 
Trespa International bv, een wereldspeler in 
exterieur houtvezel panelen voor architecto-
nische toepassingen.

solar solutions meldt groei van 25%
De organisatie van de zonne-energievakbeurs Solar Solutions heeft in 2016 een groei in be-
zoekersaantallen van 25% mogen verwelkomen. De beurs wist 4.824 bezoekers te trekken.
Vorig jaar trok de beurs 3.865 professionals. De exposanten geven in een eerste reactie 
aan hun beursdoelen zeer goed bereikt te hebben. Met een bezoekersgroei van 25% ten 
opzichte van vorig jaar kijkt de organisatie tevreden terug. 

Rexel Nederland ging tijdens de vakbeurs voor het tweede jaar op rij aan de haal met de 
prijs voor de mooiste stand. SolarWorld werd gelauwerd voor haar bifacial-zonnepaneel. 
Het gebruik van de Passivated Emitter Real Cell (PERC) zonneceltechnologie en bifacial-
zonnecellen levert volgens SolarWorld fors meer zonnestroom op. Het op Solar Solutions 
gelanceerde zonnepaneel dat de Innovation Award won bestaat uit 60 zonnecellen. De 
voorzijde van het zonnepaneel wekt het meeste stroom op, maar ook de achterzijde doet 
dit door indirect zonlicht dat gereflecteerd wordt om te zetten in zonnestroom.

De data waarop Solar Solutions volgende jaar plaatsvindt zijn 22 en 23 maart 2017.

dakreflector, bevestiging van zonne-energie 
systemen op hellende daken 
Afhankelijk van de constructie van het dak en de wijze van montage moet een installa-
teur kunnen beoordelen op welke manier een zonne-energie systeem veilig bevestigd kan 
worden, waarbij elk dak en elk type systeem zijn eigen specifieke aandachtspunten heeft. 
Op initiatief van TNO, Holland Solar en BDA is, in samenwerking met een aantal leveranciers 
van bevestigingsmaterialen voor zonnepanelen, een instrument gemaakt, dat de instal-
lateur helpt vroegtijdig mogelijke risico’s te onderkennen en maatregelen te nemen. De 
Dakreflector geeft handvatten hoe je een hellend dak kan beoordelen op de geschiktheid 
voor de toepassing van een montagesysteem en een geschikte bevestigingsmethode. 
Deze publicatie is gemaakt voor beheerders, inspecteurs en installateurs van zonne-
energie systemen en een draagt bij aan kwaliteitsverbetering. De Dakreflector kan worden 
besteld bij Holland Solar.

NEN 6068  OvER BRaNDDOORslag EN 
BRaNDOvERslag gEpuBliCEERD 
NEN heeft de gewijzigde norm voor de bepa-
ling van de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag tussen ruimten gepubliceerd. 
Deze norm is in het Bouwbesluit aangewezen 
om de uitbreiding van brand in gebouwen te 
beperken. 

Een methode voor de berekening van brandover-
slag via dakopeningen, dakramen en dakkapel-
len is toegevoegd en daarmee vallen ‘achterover’ 
hellende gevels binnen het toepassingsgebied 
van de norm. Deze berekening resulteert voor 
de meeste situaties in kortere benodigde ‘veilige’ 
afstanden tot andere dak- en gevelopeningen 
dan de bestaande vuistregel. 

Bij het opnieuw doorrekenen van bestaande situ-
aties kan het daarom voorkomen dat er minder 
voorzieningen nodig zijn dan in het verleden zijn 
getroffen. Brandcompartimenten met een totale 
oppervlakte aan gevelopeningen van meer dan 
50 % van de vloeroppervlakte behoren nu tot het 
toepassingsgebied van de norm. Gevelopenin-
gen met een hoogte/breedte verhouding groter 
dan vier behoren nu tot het toepassingsgebied 
van de norm.

monier introduceert 
betondakpan innoslate
De Innoslate van Monier vertegenwoordigt de 
nieuwe generatie betondakpannen die scoort op 
esthetica, ecologie, ergonomie en economie. De 
fabrikant heeft een aantal belangrijke technische 
verbeteringen doorgevoerd. De vlakke Innoslate is 
breed toepasbaar en kan al op flauwe dakhellingen 

worden gelegd vanaf 15°. Bovendien legt hij mak-
kelijk en snel. De betonpan is namelijk verpakt met 
de voorkant tegen de achterkant. Dat scheelt de 
dakdekker een handeling en dus tijd en inspanning. 

MiNistER BlOk BEzOEkt aCtivE HOusE RENOvatiEpROjECt iN MONtfOORt
Het wooncomfort is enorm verbeterd en de woonlasten zijn gedaald. Dat was 
de boodschap die minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst maandag hoorde 
tijdens een werkbezoek aan De Poorters van Montfoort, een experiment waarbij 

tien sociale huurwonin-
gen duurzaam gereno-
veerd zijn volgens de 
Active House principes. 
Zie voor meer informa-
tie over dit project ook 
Roofs mei 2013. Naast 
aandacht voor energie-
besparing en energieop-
wekking is in dit project 
sterk ingezet op het 
verbeteren van woon-
comfort en een prettiger 
leefklimaat. De minister 

sprak met verschillende bewoners over hun woonervaringen en de consortium-
partners, zoals Velux Nederland, over de totstandkoming van deze renovatie.

Minister Blok werd rondgeleid door één van de woningen van woningcorporatie 
GroenWest en had als doel kennis te nemen van de gebruikerservaringen van 
de bewoners en zich te laten informeren over het belang van binnenklimaat 
bij toekomstige renovatie en nieuwbouw. “Ik ben ontzettend tevreden met mijn 
woning. Het comfort is met sprongen vooruit gegaan. En dat de minister dan bij 
jou thuis op bezoek komt om een kijkje te nemen, dat is toch wel heel bijzonder,” 
aldus mevrouw Bouwman, bewoonster van een Active House.



De allerbeste powertools
altijd binnen bereik.

Milwaukee staat voor kracht en betrouwbaarheid. De indrukwekkende 
powertools leveren wát er nodig is, wannéér het nodig is, en zijn voorzien 
van de nieuwste technologie om het werken zo makkelijk mogelijk te 
maken. Milwaukee staat ook voor flexibiliteit en kwaliteit:  Meer dan 80 
hoogwaardige machines die allemaal werken op het krachtige FUEL systeem, 
van koolborstelloze klopboormachines en zaagmachines tot LEDverlichting en 
werkradio’s. 

Al onze vestigingen hebben een ruime voorraad Milwaukee powertools en 
bijbehorende accessoires. Zo is het allerbeste gereedschap dus altijd binnen 
bereik. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om gereedschap, waaronder ook de 
powertools van Milwaukee, te leasen. Zo is de investering in goed gereedschap 
veel minder belastend en houdt u financiële ruimte voor uw Core Business. 

Milwaukee powertools 
Op voorraad bij al onze vestigingen.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

www.aabotools.nl

Royal Roofing Materials B.V. is 
marktleider op het gebied van 
dakmaterialen en toebehoren.

Accountmanager regio Rotterdam en Rijswijk

Fulltime dienstverband

Ben je degene die techniek en commercie in één functie kan combineren en toe is een nieuwe uitdaging? Wij zoeken voor 
onze verkoopvestigingen Kelders Dakmaterialen in Rotterdam en Rijswijk een “technisch-commerciële” topper.

Een greep uit jouw werkzaamheden
•	 Je onderhoudt als volwaardige gesprekspartner actief de relatie met bestaande kleine tot middelgrote klanten
•	 Je ontwikkelt contacten met potentiële opdrachtgevers
•	 Je inspecteert daken en geeft adviezen aan de klanten en opdrachtgevers 
•	 Je inventariseert de wensen van de klant
•	 Geeft voorlichting en adviseert klanten over het product- en dienstenpakket van de organisatie
•	 Je voert onderhandelingen binnen de gestelde richtlijnen en procedures en sluit orders en contracten af
•	 Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een verkoopplan met de te behalen verkoopdoelstellingen en 

targets voor nieuwe en bestaande kleine tot middelgrote klanten.

Wie zoeken wij?
Je bent een teamplayer die stressbestendig, daadkrachtig, communicatief vaardig, gedreven en resultaatgericht is en kennis 
en inzicht heeft in verkooptechnieken. Daarnaast beschik je over een HBO werk- en denkniveau, minimaal 3 jaar werkervaring 
in een buitendienstfunctie. Dakbranchegerelateerde werkervaring is een pré. 

Wat hebben wij jou te bieden
Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische markt.  
Een goed salaris, een bonusregeling, een lease auto, een laptop en een mobiele telefoon.

Interesse?
Ben jij een echte relatiebouwer maar kun je ook koude acquisitie plegen? Vind je het een uitdaging om de organisatie te 
laten groeien en ben je goed in het overtuigen van potentiële klanten? Reageer dan meteen! 
Stuur je CV met sollicitatiebrief naar de afdeling P&O t.a.v. mevr. E. Kaales: personeelszaken@royal-rm.nl of bel 024 - 377361.



RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

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

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

GEPATENTEERD 
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