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Is de echte bouwkunde
uit de bouw 
verdwenen?
Ik weet nog goed dat ik van de MAVO 4 via drie jaar MTS 
naar de HTS Bouwkunde ging in Rotterdam. Ook weet ik nog 
dat wij niet gingen studeren, dat deed je volgens ons op de 
TU Delft, wij gingen naar school. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat het ook een schoolse opleiding was destijds. Wij 
werden geacht aanwezig te zijn en het opgegeven huiswerk 
te maken. In die tijd kwamen de eerste computers op de  
HTS, maar deze leken in niets op wat we nu hebben. U kunt 
begrijpen dat ik dus nog een heel traditionele Bouwkunde
opleiding hebt gevolgd en hierdoor ben gevormd.

In die tijd leerde ik ook dat een uitvoerder niets uitvoert, 
althans niet met zijn handen. Een uitvoerder weet wat er 
gebouwd moet worden, hoe er gebouwd moet worden, 
signaleert problemen en lost die in gezamenlijkheid op. De 
werken werden met de hand getekend, er werd over nage
dacht en er was tijd om het te ontwikkelen en te verbeteren. 
Een uitvoerder komt op de bouw, maar is ook altijd te vinden. 
Ja en dat laatste destijds zonder mobiele telefoon, want met 
die carkits liep je niet door de bouw te stekkeren. 

Theo, je wordt oud, denkt u misschien. Ja, maar mij zal je niet 
horen zeggen dat vroeger alles beter was. Zo’n oude zeur 
wil ik niet zijn en ik weet ook zeker dat dit niet zo was. Zoals 
nu niet alles goed is, want waarom zouden we anders willen 
innoveren.

Tegenwoordig worden de tekeningen in lagen m.b.v. de 
computer getekend. Niets wordt nog aan het toeval overge
laten. Op de millimeter zeker kunnen we tekenen en constru
eren. Als we plannen, doen we dat LEAN. Conclusies die we 
dan trekken en aanpassingen die we maken worden in BIM 
gezet. De computer past zelf aan als de input wordt gewij
zigd. De planning wordt per dagdeel en soms nog kleiner 
ingevuld, bouwstromen worden aan elkaar verbonden en in 
overallplanning gecomprimeerd tot een formaat dat op de 
computer te klein is om te lezen en vergroot te uitgebreid om 
de verbindingslijnen te kunnen volgen. Maar op papier klopt 
alles  en daar gaat het om.
 
Nu staat de keet vol met computers, iedere medewerker 
heeft een mobiele telefoon en is 24 uur per dag bereikbaar 
voor iedere vorm van informatieoverdracht. Nog nooit 
konden we elkaar zo snel bereiken en informeren over wat er 
aan de hand is. En toch gaat het stroef. De uitvoerder is op 

menig bouwplaats verwor
den tot een administratief 
medewerker. Die wel op de 
bouw is maar nooit op de 
bouw komt. Hij weet uit de 
tweede of derde hand wat er 
speelt  als hij tenminste objectief 
wordt geïnformeerd, want zijn as
sistenten hebben er heel veel belang bij 
dat hun informatie gekleurd, in hun kleur, bij de 
uitvoerder binnenkomt. 

Communicatie is het toverwoord geworden op de bouw. 
Maar dat wordt nog weinig gedaan. Informatieoverdracht 
vindt er wel veel plaats. Maar daarna moet je wel de tijd krij
gen om deze te interpreteren, te verwerken, de consequen
ties te overzien en vervolgens dit alles te implementeren. Ver
volgens, als je dit alles met de verstrekker van de informatie 
hebt besproken, is er gecommuniceerd. Jammer, maar daar 
heeft de verstrekker vaak geen tijd voor en dus blijft het bij 
informatieoverdracht en heel veel ergernis over het gebrek 
aan communicatie op de bouw. Want op zijn papier klopt 
de bouw en als daar niet aan wordt voldaan, klopt er in de 
uitvoering iets niet en daar is de uitvoerder van de bouw 
niet meer voor verantwoordelijk. Daar heeft hij hulpuitvoer
ders voor: om zijn partners in de bouw aan te sturen. Anders 
heeft hij geen tijd om de productiebonnen te schrijven, want 
controleren, daar heeft hij geen tijd voor, dat moet het hulpje 
van de hulpuitvoerder in de gaten houden. Maar die mag ei
genlijk de keet niet uit, want dan is er niemand om bezoekers 
van de bouwplaats op te vangen.

Zo worden alle bouwkundigen administrateurs die staatjes 
bijhouden en gillen dat ze nergens meer tijd voor krijgen  
(en niemand luistert naar wat zij te zeggen hebben). Dat 
doen ze In plaats van waar ze goed in zijn: een bouw  
coördineren, begeleiden en zorgen dat bouwen weer een 
feest is waar je bij wil zijn. ●

Theo Wiekeraad
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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. 
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Is de echte bouwkunde uit de bouw verdwenen?

ZoRGPlein BRunSSuM heeFt ’S weReldS eeRSte ‘SolARRetentiedAk’ 
Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2016?

GeBRuik de juiSte PBM’S! 
Ad Verhoeven van SBD licht toe in welke PBM’s in welke situaties worden toegepast en 
gaat nader in op de aandachtspunten.

oP GRote hooGte 
Ter gelegenheid van het afscheid van Jos van der Borgt van SBD werd op 13 april 2016 
in het Greenvillage in Nieuwegein het symposium ‘Op grote hoogte’ georganiseerd 

met moBiel meer mans 
Mobiel is niet meer weg te denken uit ons leven en dat geldt ook voor ons professione
le leven. Tijd om eens na te gaan welke mobiele toepassingen er voor de dakensector 
zijn en gaan komen.

ASBeStSAneRinG: Alle neuZen deZelFde kAnt oP
In opdracht van het ministerie van IenM wordt door Tauw bv momenteel een verken
ning uitgevoerd naar een programmatische aanpak voor het saneren van alle asbest
daken vóór 2024.

voortvarend aan de slag met vervanging asBestdaken
De asbestdaken die per 2024 dienen te worden verwijderd, moeten ook worden vervan
gen. Dat levert mogelijkheden, maar ook aandachtspunten op. 

Bitumenrecycling is onderdeel van mvo 
Woningcorporatie Domesta heeft in Hoogeveen onlangs de daken van 226 bergingen 
gerenoveerd. Vanuit de MVO-gedachte is de oude bitumen voor recycling afgevoerd.

meervoudig dakgeBruik stimuleert innovatie in valBeveiliging
Innovatie in veiligheidsproducten en diensten is constant nodig want nu er steeds meer 
mogelijk is op daken moeten steeds meer mensen voor onderhoud en installatie het 
dak op. 

MinStenS twee enGeltjeS oP Zijn SChoudeR
Met dit artikel start Roofs een nieuwe, onregelmatige rubriek waarin u wordt uitgeno
digd om opvallende gebeurtenissen op de werkvloer te vertellen. 

green deal groene daken fase 2 ondertekend
Op donderdag 14 april is op de Innovation Expo te Amsterdam de Green Deal Groene 
Daken, fase 2 ondertekend 

deSiGn oP het dAk
Er zijn verschillende systemen op de markt die de nadruk leggen op de esthetische 
uitstraling van de zonnesystemen. In dit artikel het verslag van de introductie van de 
Sunstation van Solarcentury. 

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?

Zorgplein Brunssum heeft ’s werelds eerste ‘SolarRetentiedak’ 

In het nieuw gebouwde Zorgplein in Brunssum vinden bin
nenkort verschillende zorgaanbieders onderdak. Omdat 
het Zorgplein in bebouwd gebied staat, was de nieuw
bouw gebonden aan strenge eisen voor de afvoer van het 
hemelwater. Om het hemelwater ter plaatse gecontroleerd 
af te voeren, is onderzocht of het in de bodem kon worden 
geïnfiltreerd, of het naar open water kon worden geleid en of 
het op een andere manier kon worden afgevoerd. De keuze 
het water naar open water af te voeren bleek de meest gun
stige. Het probleem van deze oplossing was wel dat het riool 
slechts een afvoercapaciteit van 14 l/sec had, terwijl volgens 
berekeningen een afvoercapaciteit van zo’n 25 l/sec nodig 
was. Het riool kon niet worden aangepast omdat deze via 
een begraafplaats naar het open water loopt. Daarom werd 
gezocht naar een oplossing waarmee het dak het water 
vertraagd zou kunnen afgeven. 

waterafvoer
In juni 2011 werd Henk Vlijm van Optigroen via LinkedIn voor 
het eerst benaderd over dit project. In dat stadium werd nog 
nagedacht om op de in totaal 18 daken een mossedumdak 

toe te passen. “Toen later dat jaar het vraagstuk rond de he
melwaterafvoer ging spelen, hebben wij de toepassing van 
een drosselsysteem voorgesteld,” vertelt hij. “Dat is een sys
teem dat wij al jaren in ons assortiment hebben. Het bestaat 
kort gezegd uit een standpijpje dat in het WRB waterberging
systeem wordt geplaatst. In het standpijpje zit een gaatje via 
welke het water met maximaal 14 l/sec wordt afgevoerd.”

Voor elk dak afzonderlijk is berekend hoeveel het dak tijdens 
een piekbui maximaal mag afvoeren. Hier is de diameter 
in de standpijp op afgestemd. Uiteindelijk wordt het hemel
water van alle daken verzameld in een gemeenschappelijke 
put, die aan het riool is verbonden via welke het hemel water 
naar open water wordt afgevoerd. Het systeem is uitvoerig 
berekend en getest. Vlijm: “Het was een hele puzzel. Onze 
hoofdvestiging in Duitsland heeft met behulp van een simu
latieprogramma in beeld gebracht hoe het systeem diende 
te worden toegepast zodat het water tijdens een piekbui op 
een verantwoorde manier kan worden afgevoerd. Curvers 
Raadgevende Ingenieurs bv uit Gulpen heeft als onafhan
kelijke derde de berekeningen gecontroleerd en geaccor
deerd.”

Omdat op de daken pluvia’s zijn toegepast, was een inno
vatie nodig. Een pluvia moet immers vacuüm kunnen zuigen 
om zijn werking te hebben. Door toepassing van de stand
pijp in de pluvia wordt de werking teniet gedaan. Daarom 
is het systeem in samenspraak met leverancier Geberit 
zodanig aangepast dat het pijpje op het systeem kon wor
den geklikt en de afsluitkap feitelijk omhoog is gebracht. Ook 
deze oplossing is uitgebreid getest voor deze in het project 
kon worden toegepast. “Doordat wij van het begin af aan bij 
dit project waren betrokken, werden wij in staat gesteld deze 
werkzaamheden uit te voeren,” vertelt Vlijm. “We hebben al in 
een vroeg stadium een begroting ingediend, volgens welke 
het werk naar ons idee op een goede manier gemaakt kon 
worden. Hier waren ook de marges in verwerkt. Door op een 
open manier te communiceren, weet iedereen waar hij aan 
toe is en wordt de basis voor een gezonde samenwerking 
gelegd.”

BeVeStiGinG VAn het ZonneSySteeM
In de loop van het project werden de ambities omhoog 
bijgesteld. In verband met de mogelijk te verkrijgen rente
korting op de financiering diende het project te voldoen 

"DooR op een open manIeR te 

communI ceRen, weet IeDeReen 

waaR hIj aan toe IS"

aan BREEAM. Daarom werd onderzocht of het mogelijk was 
op het project aanvullend zonnepanelen toe te passen. 
“Wij hebben natuurlijk het Solargroendak in ons assorti
ment,” vertelt Vlijm. “Deze kon echter vanwege de maximale 
dakbelasting niet worden toegepast. Dit vanwege de ballast 
door middel van de dakbegroeiing, die nodig is om het 
systeem op een zodanige manier aan te brengen dat deze 
bestand is tegen de eisen die worden gesteld aan o.a. de 
windbelasting. Daarom hebben we gekeken of het mogelijk 
was de zonnepanelen aan het WRB waterbergingsysteem te 
bevestigen.”
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WRB boxen plaats.. In totaal heeft leverancier en installateur 
Bink Solar op deze manier 425 zonnepanelen geplaatst. Bij
komend voordeel is dat het rendement van de zonnepane
len verbetert als gevolg van de wateropslag. Op het project 
is uiteindelijk het BREEAM Very Good-certificaat verleend.

PuZZel
Zodoende had het Zorgplein in Brunssum een primeur: het 
dak is uitgevoerd als ’s werelds eerste ‘SolarRetentiedak’. 
Het dak is toegepast op 17 betondaken en één staaldak 
(het dak van de parkeergarage), waar een isolatielaag van 
Betopor C-Eps van Van Wylick is toegepast en een tweelaags 
verkleefd  bitumineus daksysteem van Troelstra & de Vries. De 
groenlaag bestaat uit een sedummat aan de randen van 
het zonnesysteem en onder de zonnepanelen zijn inge

plante sedumpluggen aangebracht. Dit om het opkruipen 
van het pakket als gevolg van de windbelasting te voorko
men. In de randzones van het dak zijn grindstroken van 2 m 
aangebracht. Op deze manier is direct ook de veilige zone 
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nieuwBouw ZoRGPlein BRunSSuM
• ARCHITECT AMA GROuP uIT MAASTRICHT
• HOOFDAANNEMER  COMBINATIE AANNEMERSBEDRIJF JONGEN 

LANDGRAAF/COMPAAN PROJECTEN
• DAkDEkkER VERkOELEN WEERT
• DAkHOVENIER JONkERS DAkTuINEN TE VENLO
• LEVERANCIER DAkBEDEkkING TROELSTRA & DE VRIES TE IJLST
• LEVERANCIER ISOLATIELAAG  VAN WyLICk ISOLERENDE DAkEN BV TE 

HEESWIJKDINTHER
•  LEVERANCIER DAkBEGROENING, OPTIGROEN BENELuX TE AMERSFOORT 

WATERRETENTIE EN SUNROOTS  

• LEVERANCIER VALBEVEILIGING EuROSAFE SOLuTIONS TE ZWOLLE
• LEVERANCIER HEMELWATERAFVOEREN GEBERIT TE NIEuWEGEIN
•  LEVERANCIER/INSTALLATEuR BINk SOLAR TE ZuNDERT 

ZONNEPANELEN
• ADVIES  CuRVERS RAADGEVENDE INGENIEuRS  

TE GuLPEN

"uIteInDelIjk IS een glaSveZel veRSteRkt 

kunStStof Staafje ontwIkkelD Dat In het 

kRattenSySteem woRDt geklIkt"
Uiteindelijk is een relatief eenvoudige methode ontwikkeld 
waarbij een glasvezel versterkt kunststof staafje in het kratten
systeem wordt geklikt. Op dit staafje wordt het zonnepaneel 
bevestigd. Ballast is dan niet meer nodig: alle WRB boxen 
zijn immers aan elkaar bevestigd en vormen één geheel dat 
niet meer van zijn plaats is te krijgen. De bevestiging van de 
zonne panelen vindt middels eenvoudige bouten aan de 

 aangegeven. Om het betreden van het dak (voor o.a. het 
onderhoud van het groendak en de zonnepanelen) te allen 
tijde op een veilige manier plaats te laten vinden, is er aan
vullend voor gekozen een railsysteem van Eurosafe Solutions 
toe te passen. Het dak is uitgevoerd onder de verantwoor
delijkheid van dakdekkerbedrijf Verkoelen Weert. Dit bedrijf 
fungeerde in de uitvoeringsfase als centraal aanspreekpunt 
voor de werkzaamheden. Jonkers Daktuinen te Venlo was de 
dakhovenier.

“Al met al vormde de combinatie van al deze factoren 
voor alle betrokken partijen een complexe puzzel om alle 
onderdelen maximaal tot hun recht te laten komen en te 
blijven voldoen aan de eisen op het gebied van water

retentie,” vertelt Vlijm. “Het legplan van de zonnepanelen is 
op een optimaal rendement gericht, maar is niet per definitie 
in overeenstemming met een optimale waterretentie of een 
optimale veiligheid. Er is nog behoorlijk wat tijd in gaan zitten 
om al deze onderdelen op de best mogelijke manier op 
elkaar af te stemmen.”

Het Zorgplein Brunssum wordt in voorjaar 2016 opgeleverd. ●

"het waS een hele puZZel"

www.verkoelen.nl 

www.binkgroep.eu 

www.troelstra-devries.nl

   www.jonkershoveniers.nl 

www.eurosafesolutions.com

www.optigroen.nl 

www.vanwylick.com
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 ◊ Garantiecertificaat voor 15 jaar

Daksysteemgarantie PLUS is een product van de 
Stichting Dakmeester, de kwaliteitsspecialisten in 
hellende daken. Samen met onze garantiepartners 
Monier, Velux en Unilin geven wij garantie op materialen, 
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SBD IS DOOR WERKGEVERSORGANISATIE VEBIDAK EN WERKNEMERSORGANISATIES 
CNV EN FNV OPGERICHT ALS HéT ONAFHANkELIJk kENNISCENTRuM VOOR ARBEIDS
OMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSMARkTBELEID OP PLATTE DAkEN.

In de dakenbranche wordt een aantal typen PBM’s veelvuldig gebruikt.  

Ad Verhoeven van SBD licht toe welke PBM’s in welke situaties worden  

toegepast en gaat nader in op de aandachtspunten.

PeRSoonlijke BeSCheRMinGSMiddelen

Het menselijk lichaam is kwetsbaar. Dat 
ondervinden we dagelijks. Om het te 
beschermen gebruiken we werkkleding 
en Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
(PBM’s), een belangrijke voorwaarde om 
veilig te werken. Het gebruiken van PBM’s 
is inmiddels wel voor vrijwel iedereen een 
normale zaak. kennis van soorten PBM’s, 
het juiste gebruik, noodzakelijk onder
houd en ook eventuele risico’s worden 
onderschat. 

Het blauwe bord met het opschrift ‘Persoonlijke Bescher
mingsmiddelen (PBM’s) verplicht!’ kennen we allemaal. Maar 
eigenlijk zou daar moeten staan: ‘De juiste Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen verplicht!’

bescherming. Bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden waarbij 
kwartsstof vrij kan komen of bij het verwijderen van oude 
teerhoudende dakbedekking, is een P3 filter vereist. Maar als 
de gebruiker baarddragend is, zal je ook met de juiste keuze 
niet het beoogde resultaat bereiken, omdat er dan geen 
goede afsluiting is tussen filter en huid (lekkage).

Gehoorbescherming
Dakdekkers zijn zich niet altijd bewust van het te hoge ge
luidsniveau waaraan zij worden blootgesteld. Branders, maar 
ook een hetelucht föhn gaan ver over de maximaal toelaat
bare norm van 85 dB(A). Velen in de totale bouw en industrie 
hebben door jarenlange blootstelling vaak onbewust een 
beschadiging van het gehoor opgelopen. 

de BeSte PBM iS Géén PBM
Tot slot enkele tips en weetjes:

•  PBM’s mogen best ‘trendy’ zijn, vooral jongeren zijn hiervoor 
gevoelig. Het kan het verschil maken of iemand kiest voor 
een bepaald vak en er zo wil uitzien. 

•  Betrek o.a. om die reden de gebruikers bij de aanschaf. Zij 
moeten er tenslotte minimaal 8 uur per dag in rondlopen. 
Ook hier geldt vaak: goedkoop is duurkoop!

•  Verstrekken van PBM’s is een werkgeversverplichting, maar 
ook toezicht houden en instructie geven op het gebruik 
mag niet ontbreken.

•  Werknemers zijn verplicht deze middelen te gebruiken!

Het mag duidelijk zijn dat er altijd gezocht moet worden 
naar een werkwijze waarbij persoonlijke bescherming niet 
noodzakelijk is. Het is tenslotte de laatste vorm van bescher
ming in de arbeidshygiënische strategie. Let wel, het gebrui
ken van PBM’s kan even lastig zijn, maar het niet gebruiken 
kan voor altijd lastig zijn!

Maar: de beste PBM is géén PBM. Probeer dus altijd éérst te 
voorkomen dat het risico ontstaat door het probleem bij de 
bron aan te pakken. Mocht dit om wat voor reden dan ook 
niet mogelijk te zijn, probeer het risico dan altijd te ondervan
gen met een collectieve oplossing. Pas in allerlaatste instan
tie mag (gemotiveerd) worden gekozen voor een PBM. ●

ReCht oP PBM’S en weRkkledinG
Verstrekking van PBM’s is geregeld op basis van de Arbowet 
en de CAO BIKUDAK. Voorlichting door werkgevers en leve
ranciers is hierbij niet altijd optimaal. De werkgever moet ook 
toezicht houden op de naleving en gebruik van de verstrekte 
middelen. Ook Inspectie SZW houdt hierop toezicht, vooral 
op PBM’s voor grote risico’s. Hierbij moet men denken aan 
bijvoorbeeld harnasgordels en adembescherming. 

Een dakdekker heeft altijd veiligheidsschoenen, handschoe
nen en brandvertragende werkkleding nodig. Verder moet 
hij kunnen beschikken over een aantal andere PBM’s, zoals: 
veiligheidshelm, harnasgordel, gehoorbescherming, adem
bescherming en veiligheidsbril. Alhoewel het geen specifiek 
PBM is, valt dakrandbeveiliging hier ook onder.

We zullen er enkele nader toelichten.

Veiligheidsschoeisel 
Voor de dakdekker doorgaans S3, maar ook hier weer moet 
het de juiste schoen zijn! De definitie van een veiligheids
schoen is: stalen neus, stalen zool en een grof geprofileerde
antislip zool. Toch heeft de dakdekker vaak een volledige 
gladde zool! We weten allemaal waarom, dit dient namelijk 
een heel ander doel, het voorkomen van voetafdrukken in 
zachte bitumineuze dakbedekking. Dit komt de veiligheid dus 
absoluut niet ten goede wanneer dit type schoen ook wordt 
gedragen op bijvoorbeeld kunststof dakbedekking of zinken 
daken. Het komt erop neer dat je meerdere typen schoeisel 
nodig hebt om in alle omstandigheden de juiste te hebben. 

Handschoenen
In onze branche worden de vloeistofdichte handschoenen 
vooral gebruikt voor het werken met bepaalde lijmsoorten en 
oplosmiddelen. Deze kun je maar beter niet gebruiken wan
neer je met open vuur werkt. Het klinkt logisch, maar toch 
zien we jongens met dunne kunststof handschoentjes achter 
de brander staan en leren handschoenen zijn doorgaans 
niet vloeistof dicht. De bescherming, waar het toch om gaat, 
is dan nul!

Ademhalingbescherming
Bij dit type PBM is het de vraag: gebruik je een ‘snuitje’ of 
een volgelaat aangeblazen P3 masker? Voor veel activitei
ten in de dakenbranche biedt een ‘snuitje’ onvoldoende 

gebruik de juiste persoonlijke Beschermingsmiddelen (pBm’s)!

Ad Verhoeven, Arbo-voorlichter Stichting Bedrijfstakregelingen 
Dakbedekkingsbranche (SBD). 

Na jarenelange dienst.
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Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de dak- en gevelbranche en kun je commercie en techniek goed 
combineren? Wij zijn op zoek naar een commercieel talent, die ook de techniek beheerst.

Accountmanager Dak & Gevel (m/v)
Rayon Zuid-Nederland

De organisatie: 
EPDM Systems B.V. gevestigd in Lemelerveld, is in 1997 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
spelers op de Nederlandse markt voor duurzame EPDM rubberfolies. Wij kennen twee divisies, namelijk  EPDM Systems 
voor de waterdichte oplossing in de daken en gevel sector en Geotop Folietechniek, voor een waterdicht vertrouwen in 
de groen- en agrarische sector. Voor onze divisie Dak & Gevel zijn wij op zoek naar een accountmanager voor het rayon 
Zuid-Nederland (ten zuiden van de lijn Amsterdam-Arnhem).

Functie profiel: 
De accountmanager die wij voor ogen hebben is fulltime beschikbaar, enthousiast, gedreven, daadkrachtig, 
communicatief sterk, proactief, heeft een goed ontwikkeld empathisch vermogen en natuurlijk een commerciële 
instelling. Hij/zij zal zelf verantwoordelijk zijn voor de acquisitie, relatiebeheer, projectbeheer en alle voorkomende 
werkzaamheden in het rayon. De accountmanager heeft veel contact met de verkoopleider.

De functie eisen: 
De beoogde kandidaat is woonachtig in het rayon, HBO opgeleid of heeft HBO werk- en denkniveau en heeft 
relevante aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare commerciële functie. Verdere functie eisen:

• Affiniteit met de bouwsector 
• Kennis van de dakenbranche is een pré
• Technisch inzicht is een must
• Goede communicatieve eigenschappen
• Commercieel talent
• Geen 9-5 mentaliteit 
• Groot doorzettingsvermogen
• In teamverband kunnen werken
• Stressbestendig: effectief blijven presteren onder (tijds)druk of bij tegenslag en teleurstellingen
• Klantgericht, klantvriendelijk, resultaat en servicegericht

De organisatie biedt: 
EPDM Systems B.V. is een zeer stabiele, innoverende, professionele, no-nonsense organisatie en een prachtig jong 
bedrijf om voor te werken. Stuur je CV en motivatie naar bert@epdmsystems.nl t.a.v. de heer Bert Heijkoop. 
Wil je meer informatie kijk dan op www.epdmsystems.nl of neem contact op met Bert Heijkoop via 0572-371027.

EPDM Systems B.V.
Handelsweg 20
8152 BN Lemelerveld
T: 0572-371027
W: www.epdmsystems.nl
E:  info@epdmsystems.nl

Daken Gevels Goten Vijvers
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Ter gelegenheid van het afscheid van 

Jos van der Borgt van SBD werd op  

13 april 2016 in het Greenvillage in  

Nieuwegein het symposium ‘Op grote 

hoogte’ georganiseerd om over de 

 ontwikkelingen op het gebied van veilig 

en gezond werken in de dakenbranche 

in relatie tot resultaten uit het sectorplan 

BIKUDAK te discussiëren. Jos van der 

Borgt kreeg het eerste exemplaar van 

de uitgave Op grote hoogte uitgereikt.

op grote hoogte
VeiliG en GeZond weRken

van de uitgave Veilig werken op hoogte. BEN met je vak be-
zig (Lindeman uitgevers, 2012). Hij haalde enkele uitspraken 
van Jos van der Borgt aan waarin deze stelde dat veilig en 
gezond werken gewoon moet zijn: “Vakmensen zijn geïnteres
seerd in hun vak, en veilig en gezond werken is daar onder
deel van.” Van Houtum onderschreef dat en benadrukte dat 
daarom een veilige en gezonde werkpraktijk onderdeel moet 
zijn van de bedrijfscultuur. Hoe dit te bewerkstelligen? Uit we
tenschappelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld zo’n 15% van 
de werknemers echt bevlogen is over het werk. Van Houtum 
stelde dat een werkgever deze mensen moet inzetten om 
de bedrijfscultuur ten goede te beïnvloeden. Verder zal men 
op meerdere gebieden voortdurend aan de bedrijfscultuur 
moeten werken. Denk hierbij aan voortdurende voorlichting 
en sturing middels workshops, functioneringsgesprekken, 
meetings, het verspreiden van brochures, straffen en belonen.

Carin Benders van Inspectie SZW heeft als projectleider bouw 
veel met de sociale partners in de dakenbranche samenge
werkt. In haar presentatie legde ze uit hoe Inspectie SZW is 
georganiseerd. De Inspectie SZW bestaat sinds 1 januari 2012 
en is een fusie van de Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en 
Inkomen en de SIOD. De naam Arbeidsinspectie is in de bouw 
nog steeds beter ingeburgerd dan het nieuwe Inspectie SZW. 

Benders vertelde tevens dat de inspectieprogramma’s 
worden bepaald aan de hand van een risico-analyse en 
dat deze ook besproken worden met de sociale partners. 
Ze vertelde dat hier door de diverse partners nog te weinig 
gebruik van wordt gemaakt. Er zijn bij een geconstateerde 

overtreding verschillende sancties mogelijk (zoals een waar
schuwing, stillegging, boeterapport, procesverbaal, etc). 
Als een inspecteur een boete wil opleggen, dan zal hij een 
boeterapport opmaken. De inspecteur zal dan ook nagaan 
of er matigingsgronden zijn. Hierbij is het van belang of een 
bedrijf het v&gbeleid goed op orde heeft. Het is daarom van 
belang om als bedrijf de Inspectie SZW te voorzien van alle 
informatie omtrent dat v&gbeleid.

forumdiscussie
Het congresgedeelte werd afgerond met een forumdiscussie 
waar behalve de twee sprekers ook Cees Woortman en Jos 
van der Borgt bij aansloten. De discussie vond plaats aan de 
hand van enkele prikkelende voorlichtingsfilmpjes die de SBD 
in het kader van het sectorplan BIKUDAK heeft ontwikkeld en 
waarmee de verhouding tussen werkgevers en werknemers 
onder de loep werd genomen. Op deze manier werd zowel 
het onderwerp ‘veilig en gezond werken’ behandeld (wie 
draagt wanneer welke verantwoordelijkheid) als onderwer
pen als de beloning van de dakdekker en de regelgeving.

Vastgesteld werd dat er in de communicatie tussen werkge
ver en werknemer in veel gevallen nog wel verbetering mo
gelijk is. De werkgever kan vaak beter luisteren naar zijn per
soneel en de werknemers ook meer betrekken bij het besluit. 
Aan de andere kant kan de werknemer meer overleggen. Al 
heel snel wordt het als ‘verraad’ gezien als een voorval uit de 
dagelijkse werkpraktijk bij een leidinggevende wordt gemeld. 
Van der Borgt stelde dat het ook wel heel lastig is om om te 
gaan met een groep jonge mensen, dat is een vaardigheid 
die veel leidinggevenden in de dakenbranche nooit hebben 
geleerd. Aan te raden is om zoveel mogelijk op een dage
lijkse basis contact te hebben.

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam was de leefstijl 
van dakdekkers. Bij een veilige en gezonde werkpraktijk 
hoort volgens Carin Benders ook een gezond leefpatroon. 
De werkgever heeft wat dat betreft een voorbeeldfunctie. 
Dat betekent dat de werkgever zou kunnen overwegen het 

ongezond eten niet te stimuleren en dus de kroketten en 
de frikadellen uit het assortiment van de kantines te halen. 
Ook kan de werkgever een programma aan zijn werknemers 
aanbieden.

In verband met de regelgeving benadrukte Jos van der Borgt 
dat het onze regels zijn, die in gezamenlijkheid tot stand zijn 
gekomen en waar de dakenbranche ook zijn belang bij 
heeft. Het gaat vaak nog mis in de communicatie tussen de 
bouwpartijen. Benders gaf aan dat het van essentieel belang 
is dat de dakdekker zich niet in een onveilige werksituatie 
laat dwingen doordat bijvoorbeeld een aannemersbedrijf 
zich niet aan de afspraken houdt en een steiger al weghaalt 
terwijl de dakdekker nog niet klaar is met zijn werk. “Men weet 
soms: de dakdekker moppert wel, maar uiteindelijk doet hij 
het toch wel. Daar maakt men misbruik van.” Bij de opmer
king dat de regelgeving doorschiet als van de dakdekker 
wordt verlangd dat hij op het dak een bouwhelm draagt 
terwijl een dakdekker alleen nog de vogels boven zijn hoofd 
heeft, benadrukte Benders dat dergelijke regelgeving niet in 
de Arbowet staat en dus enkel voor rekening is van het betref
fende aannemersbedrijf.

oP GRote hooGte
De inzet van Jos van der Borgt sinds zijn aantreden in 2001 
en zijn kennis van zaken werden door de diverse sprekers 
geroemd. Als blijk van waardering reikte Cees Woortman aan 
Van der Borgt het eerste exemplaar van de uitgave Op grote 
hoogte. Sociale innovatie in de dakenbranche uit. Het betreft 
een boek dat door Michiel Mons is opgesteld naar aanleiding 
van onderzoek van de bureaus Arboplaats, Aboriginals en 
Matchcare. Deze bureaus praatten met tien bedrijven en hun 
werknemers. Het betreft bedrijven die voorop lopen in hun 
streven arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers verder te verbete
ren. Het boekje beschrijft vraagstukken waar dakdekkers zich 
voor geplaatst zien, gelardeerd met praktijkvoorbeelden. De 
uitgave wordt verspreid onder de leden van VEBIDAK en zal 
tevens worden ingezet als lesmateriaal tijdens workshops en 
trainingen door de arbeidsvoorlichters van SBD. Op korte ter
mijn zal de uitgave tevens digitaal beschikbaar zijn. Tenslotte 
konden de aanwezigen Jos van der Borgt tijdens een receptie 
ook persoonlijk de hand schudden en hem bedanken voor 
zijn jarenlange inzet. ●

Per 1 december 2015 is Jos 
van der Borgt vanwege zijn 
pensionering teruggetreden 
als coördinator en adviseur 
van SBD en projectleider van 
het Sectorplan BIKUDAK. Zie 
voor het afscheidsinterview 
het artikel ‘Vluchten kan niet 
meer’ in Roofs oktober 2015. 
Tijdens het congres sprak di
recteur Cees Woortman van 
VEBIDAK hem toe. Woortman 
loofde op de hem eigen 
wijze de bevlogenheid en 
inzet van Jos van der Borgt. 
Tijdens het congres werd 
vastgesteld dat de situatie in 
de dakenbranche er sinds 
het aantreden van Van der 
Borgt aanzienlijk op vooruit is 

gegaan, mede dankzij zijn inzet. Dagvoorzitter Michiel Mons 
vertelde dat het de organiserende partijen passend leek om 
het afscheid van Van der Borgt op een inhoudelijke manier 
luister bij te zetten. Daarom waren enkele sprekers uitgeno
digd om hun visie op gezond en veilig werken uiteen te zet
ten en werd tevens een Forumdiscussie georganiseerd. 

Bevlogen
De eerste spreker tijdens het congres was Peter van Houtum 
van dakdekkerbedrijf Gebr. Janssen te Beugen en auteur 

Cees Woortman van VEBIDAK (links) overhandigt Jos van der Borgt 

het eerste exemplaar van de uitgave 'Op grote hoogte'

Vlnr: Dagvoorzitter Michiel Mons, Carin Benders (Inspectie SZW), Cees Woortman (VEBIDAK), 

Jos van der Borgt (SBD) en Peter van Houtum (Gebr. Janssen).
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Mobiel is niet meer weg te denken uit ons leven en dat geldt ook voor ons pro

fessionele leven. We boeken hotels mobiel, we bestellen taxi's en pizza's mobiel 

en inmiddels betaalt ook een groeiend deel van de mensen mobiel. We kunnen 

zelfs het verloop van onze slaap met onze smartphone meten. Velen zijn privé 

vaardiger met mobiele toepassingen dan op het werk. Tablets en smartphones 

vinden inmiddels ook breed hun weg in de aannemerij en installatiebranche. 

Tijd om eens na te gaan welke mobiele toepassingen er voor de dakensector 

zijn en gaan komen.

met mobiel meer mans
trendwatcHer

MoBiele inSPeCtieS en PlAnninG
De eerste mobiele toepassingen die in de dakenbranche  
zijn verschenen, zijn die voor het doen van inspecties en 
 conditiemetingen. Dit type apps zien we zowel bij dakaan
nemers (met name voor onderhoudsactiviteiten) als bij 
 fabrikanten. In eerste instantie vooral op basis van de 
 camerafunctionaliteit, maar al snel uitgebreid met de 
mogelijkheid opmerkingen toe te voegen. De volgende stap 
is om er een aanbevolen onderhoudsprogramma aan toe 
te  kunnen voegen, dan wel dat op te stellen op basis van 
de gedocumenteerde en vastgelegde inspectieresultaten. 
Hieraan is uiteraard dan ook een begroting of offerte te 
 koppelen. Steeds meer van de uitgebreide ERP systemen 
worden aan de app gekoppeld. Dat maakt ook dat het 
tweewegcommunicatie wordt, want ook is de planning voor 
inspecties of een inspectieprotocol via de app aan de dak
inspecteur te sturen. 

Zo is langzamerhand een volledig werkproces van karakter 
veranderd, hoewel nog lang niet alle dakinspecteurs en 
dakadviseurs op deze wijze te werk gaan. Voor dakadviseurs 
is een belangrijk aspect dat zij maatwerk willen leveren en 
men bang is dat er teveel in standaard formats wordt ge
goten. Het resultaat is dat rapportages en onderhoudsplan
nen veel sneller beschikbaar komen en dat daar ook veel 
minder werk in de back office voor nodig is. De rapporten 
vinden dan weer digitaal hun weg via een portal van de 
dakaannemer, maar vaak worden deze ook op een portal 
van de opdrachtgever geplaatst. Werken via portals neemt 
in toenemende mate de plaats in van Worddocumenten die 
via email gedistribueerd worden.

Er is een trend om dit ook voor nieuwe projecten te gaan 
doen, maar dit loopt duidelijk achter bij het intensieve ge
bruik dat dit soort toepassingen kent in de onderhouds en 
inspectiesfeer. 

Voor deze toepassingen zien we steeds meer dat opdracht
gevers erom vragen. Zij werken zelf met dergelijke systemen 
en willen dat de dienstverleners daar ook op aangesloten 
zijn. Als je je klanten in de toekomst wilt ontzorgen, is het wer
ken met mobiele toepassingen een must aan het worden. 

regels en kwalificaties Bij de Hand
Het mobiel beschikbaar hebben van regelgeving en norme
ringen helpt bij inspecties in de bouw en op het dak. Zaken 
als Bouwbesluit en NENnormen kunnen à la minute worden 
geraadpleegd en direct kan gekeken worden of het werk 
aan de regels voldoet. En dit is toepasbaar voor formele, al
gemeen geldende regels, maar kan vaak ook toegesneden 
worden op eigen protocollen en kwaliteitssystemen. 
 
Daarnaast werkt het nieuwe Dakpaspoort via een app. Met 
het Dakpaspoort kan de houder zich via een smartphone
app online identificeren en aantonen dat hij/zij voldoet aan 
alle wettelijke regels en brancheafspraken, met name op 
het gebied van vakbekwaamheid en veiligheid (vebidak.nl/
dakpaspoort). 
 

Screenshot vebidak.nl/dakpas-

poort

Tot slot is er een app om het 
veilig werken op hoogte te 
ondersteunen, speciaal voor 
de platte dakenbranche 
(dakdekkers, hun werkge
vers, preventiemedewerkers, 

opdrachtgevers), ontwikkeld door SBD (itunes.apple.com/nl/
app/sbd-veilig-werken-op-hoogte/id533428003?mt=8).

commercie
Ten behoeve van verkoop zijn ook inmiddels diverse toepas
singen ontwikkeld. Zo is het mogelijk om CRM gegevens 
te raadplegen via smartphone of tablet, zodat bij bezoek 
bekend is wat er eerder is geleverd aan de betreffende 
opdrachtgever, welke orders nog openstaan, welke vragen 
eerder gesteld zijn en wanneer de laatste contacten zijn ge
weest. Daarnaast zijn er toepassingen die (o.m. via GPS-func
tie) mogelijk maken om daken in te meten, als basis voor 
een offerte. Zeker als kengetallen benaderbaar zijn vanuit 
centrale systemen is hiermee goede benadering mogelijk.

kwaliteitsBorging
Een nieuwe impuls op mobiele toepassingen buiten de 
onderhoudssfeer gaat uit van het op handen zijnde nieuwe 
stelsel voor private kwaliteitsborging in de bouw. Dat zal ook 
voor onderaannemers zoals de dakaannemer gevolgen 
gaan hebben. Centraal hierin staat de eis dat er aantoon
bare kwaliteit moet zijn, die achteraf vastgesteld wordt ('as 
built'). In alle pilots die met het nieuwe stelsel worden uitge
voerd speelt vastlegging middels foto's via smartphone of 
tablet een belangrijke rol om aan te tonen dat wat gebouwd 
is voldoet. Zoals op het Nationale Daken Congres in janu

ari gepresenteerd is, is ook voor de dakensector een pilot 
uitgevoerd op en renovatie van een bedrijfsdak. Hierbij zijn 
gedurende het project circa 300 foto's van smartphone via 
Whatsapp geüpload om het projectresultaat te documen
teren, zowel van het eindresultaat, als van omstandigheden 
en gebruikte materialen (bijvoorbeeld via het scannen 
van QRcodes). Een verdere ontwikkeling is dat teksten uit 
regelgeving als het Bouwbesluit gekoppeld kunnen worden 
aan deze vastleggingen ten behoeve van het op te stellen 
dakdossier.

moBiele signalering
Een interessante toepassing is de koppeling aan meet
apparatuur of sensoren. We gaan op die manier richting het 
internetofthings, waarbij allerlei metingen op afstand uit 
te lezen of aan te sturen zijn. Een interessante toepassing is 
het signaleren van mogelijke overbelasting door regenwater 
of sneeuw. In Duitsland en Finland bestaan hier inmiddels 
toepassingen voor die ook op afstand mobiel signaleringen 
doen dat de belasting te hoog wordt en er sneeuw geruimd 
moet worden. Weliswaar lijkt dat in Nederland niet veel voor te 
komen, maar ook hier zijn er elk jaar dakinstortingen die gro
te schade of erger tot gevolg hebben (zie bijv. www.safetech.
de/231-0-Schneesensor-+und+Stauwasser-Alarmsystem.html).  
Een andere mogelijkheid die zich aandient is installatie 
van sensoren die de prestaties van groendaken meten 
en kunnen helpen verbeteren. Er worden sensoren op het 
groendak geplaatst die de behoefte aan irrigatie meten, 
de mate waarin het dak koeling levert en hoeveel water is 
opgeslagen (www.smartgreentechnologies.com/smart-
sensors/4587242444).

SolAR APPS
Een aardige toepassing van de GPS functie is het checken of 
een gebouw aantrekkelijk is om zonnepanelen op te plaat
sen. Er bestaan apps die aan de hand van ligging (en rich
ting) van een dak kunnen aangeven hoe aantrekkelijk zon
nepanelen kunnen zijn en zelfs de energieopbrengst kunnen 
berekenen. Sommige apps maken zelfs gebruik van een hel
lingmeter en bepalen aan de hand van de positie het aantal 
te verwachten zonuren (cleantechnica.com/2012/07/03/
solar-panels-suitability-checker-iphoneipodipad-app-free/ en 
blogs.scientificamerican.com/solar-at-home/20-solar-apps-
for-your-iphone/). Er zijn er zelfs die de opbrengst kunnen 
berekenen, na invoeren van de lokale stroomprijs.

Screenshot cleantechnica.com/2012/07/03/solar-

panels-suitability-checker-iphoneipodipad-app-free/

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

voordelen van moBiel
De applicaties die nu al het meest gebruikt worden, zijn 
vooral gebaseerd op de datafuncties van mobiele appara
ten. Het gaat dan om het raadplegen van centrale systemen 
onderweg of op het dak, of het doorsturen van informatie of 
wijzigingen vanaf het project. Daarnaast wordt de camera
functie van de smartphone of tablet steeds breder ingezet, 
voor signalering van tekortkomingen, als bewijs van bepaal
de werkzaamheden of als basis voor evaluatie of analyse. 
Inmiddels zijn ook concrete toepassingen beschikbaar die 
gebruik maken van de GPS functie. Voor de toekomst zien 
we ook mogelijke toepassingen in ontwikkeling van artificial 
intelligence, het inbouwen van kennis in applicaties, en 
augmented reality.

De mogelijke functionaliteiten zijn legio. Als de dakenbranche 
zich laat inspireren door de industrie in brede zin, dan kan 
het een revolutie betekenen van bijna alle processen in de 
bedrijfsvoering. Denk hierbij aan commerciële processen: 
mobiel CRM gegevens raadplegen voor klantbezoek, mobiel 
inmeten en offertes maken. Denk ook aan productiepro
cessen en track & trace in de logistiek. En aan planning 
van werkzaamheden (kijk eens op www.forbes.com/sites/
louiscolumbus/2015/04/20/10-ways-mobility-is-revolutionizing 
-manufacturing/#4d17e3f16962). 

De voordelen bestaan uit sneller werken, efficiency in de kan
toororganisatie, gebruiksgemak, besparingen op kosten en 
meer en sneller kennis beschikbaar hebben op de werkplek, 
ook als dat op het dak is. 
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het gaat dan vooral om zaken die samenhangen met BIM 
(zie ook www.bdcnetwork.com/augmented-reality-12-ap
plicationsdesignandconstructionprofessionals en Roofs 
oktober 2015: BIM voor dummies). 

www.hetnationaalbimplatform.nl/actueel/nieuws/bimpraat-over-

verdienmodellen-bim-en-augmented-reality/

de trend in een notendop
Kort samengevat is de trend dat mobiele toepassingen 
steeds meer ingang zullen vinden op het dak en dat ook  
de functionaliteiten zullen toenemen:

•  Voordelen liggen vooral in snelheid, flexibiliteit en efficiency 
in de backoffice;

•  Er liggen kansen voor de dakenbranche; de bouw- en 
installatiebranche liggen voor, dus er zijn werkende 
 applicaties;

•  De snelst groeiende toepassing is voor inspecties en 
 dakopnames voor onderhoud. Opdrachtgevers vragen  
hier ook om ten behoeve van eigen dossiervorming;

•  Er zal meer intelligentie in de software worden ingebouwd, 
bijv. voor diagnose van staat van onderhoud; 

•  Augmented reality kan een zinvolle toepassing krijgen 
 binnen de bouw en de dakenbranche;

•  Volg de ontwikkelingen in de bouw en de installatie-
branche. Zij lopen voorop.

Bent u ook meer mans met mobiel? ●

toekoMStMuZiek
Voor de wat verder gelegen toekomst bieden twee ontwikke
lingen interessante mogelijkheden. Of het zover komt, hangt 
af van het succes waarmee technologie wordt ontwikkeld en 
de vraag of de dakenbranche daar in wil investeren. 

Het verwerken van meer kennis in software is een ontwikke
ling die in veel werkterreinen gaande is. Men probeert met 
kunstmatige intelligentie beoordelingen te maken op basis 
van waarnemingen, bijvoorbeeld foto’s. Zo zijn er startups 
die goede vorderingen maken met het beoordelen van 
MRIscans op medische afwijkingen. Dat levert nog geen 
diagnose op, maar wel een selectie van foto’s waar een 
dure specialist niet meer naar hoeft te kijken. Een concrete 
toepassing hiervan is Skinvision. Deze app stelt in staat om 
een foto te maken van een stuk huid en deze te beoorde
len op het risico van huidkanker. Bij hoog risico is bezoek 
van een arts noodzakelijk. Naar analogie hiervan kun je je 
voorstellen dat er foto's van dakbedekking worden gemaakt, 
die snel worden beoordeeld op aanwezigheid van craquelé, 
blaasvorming, plooivorming en dergelijke. Zo ver is het nog 
niet, maar dit zou dakopnames en inspecties voor staat van 
onderhoud kunnen verbeteren en versnellen.

Bron: www.skinvision.com/nl/articles/skinvision-the-first-scientifically-

tested-and-approved-melanoma-app

Een andere interessante ontwikkeling is augmented reality: 
het toevoegen van beelden en informatie aan waarnemin
gen, bijvoorbeeld met de camera van een tablet of smart
phone. Hiermee kan via een app informatie worden toe
gevoegd aan bijvoorbeeld een beeld van een dak of een 
detail. Je kunt zo de werkelijke situatie vergelijken met het 
erop geprojecteerde ontwerp. Dit geeft een beeld over voort
gang van een project of over de vraag of iets zo gemaakt is 
als het ontworpen is. Dit is ook bruikbaar bij verkoop van een 
project: je kunt zo laten zien hoe iets wordt, bijvoorbeeld na 
dakrenovatie of bij energieneutraal maken van woningen. 
De eerste ideeën hierover hebben de aannemerij al bereikt, 

trendwatcHer
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Quality Roofing Systems B.V. adviseert en levert duurzame kunststof dakbedekkingen.
Tevens leveren wij isolatie, bevestigers, dampremmers, scheidingslagen en andere toebehoren!

ONZE PRODUCTEN:

RHENOFOL PVC, RHEPANOL PIB EN POLYFIN FPO

www.qualityroofingsystems.nl - info@qualityroofingsystems.nl - 06-29504850

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

De slimme isolatie

030 6666963 - www.isobooster.nu

ISOBOOSTER kan op of ónder het dakbeschot 
worden aangebracht, zonder te veel 

aanpassingen aan de originele architectuur.

PXA Nederland - info@pxaisobooster.nl



Originele VELUX kwaliteit 
óók voor platte daken

Voor elk dak een daglichtoplossing

VELUX lichtstratenVELUX lichtkoepels VELUX daglichtspot

Wist u dat we tegenwoordig 90% van onze tijd 
binnen doorbrengen? Daarom is het binnenklimaat 
van onze gebouwen van wezenlijk belang. Uit onder-
zoek* blijkt dat Europeanen een gezond huis belangrijk 
vinden voor hun gezondheid. Als belangrijkste factoren 
werden een goede nachtrust en voldoende frisse lucht 
en daglicht in hun huis gezien. Dit onderstreept de 
vraag naar onze producten.

Naast onze bekende VELUX dakramen bieden wij 
ook al jaren oplossingen voor het platte dak. Wist u 
dat dakramen voor het platte dak twee keer zoveel 
daglicht binnen brengen als verticale ramen? Hiermee 

Al 75 jaar loopt de VELUX Groep voorop in de ontwikkeling om een beter binnen-
klimaat te creëren door middel van daglicht en frisse lucht via elk type dak. Dit 
doet zij voor de mensen die in deze gebouwen wonen, werken, leren of sporten.

kunnen we een nog betere bijdrage leveren aan een 
gezonde leefomgeving. Een gezond huis is de sleutel 
tot gezond wonen! 

VELUX, een naam die de twee belangrijkste factoren 
benadrukt: ‘VE’ de afkorting voor ventilatie; en ‘LUX’ 
Latijns voor licht. 

Het VELUX assortiment bevat daglichtoplossingen 
voor elk type dak, zowel voor de woningmarkt als 
voor de commerciële markt. VELUX heeft lichtkoepels, 
daglichtspots en lichtstraten.

* Bron: ‘Healthy Home Barometer’ van 2016
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Veel leefruimtes in huizen met een plat dak - zoals keukens, woonkamers en werkplekken – krijgen weinig daglicht. Met de 
VELUX lichtkoepel kunt u elke ruimte transformeren tot een lichte oase. Ze zorgen naast natuurlijk licht, ook voor voldoende 
frisse lucht en een gevoel van ruimte en wooncomfort in alle kamers onder het platte dak.

De VELUX 
lichtkoepel

Vlakglas lichtkoepelLichtkoepel

15-18 dB 

minder 

contactgeluid 

dan de 

concurrent

“Als je de juiste mensen om je heen hebt, is het plaatsen van 
een lichtkoepel in beton prima te doen”
Een lichtkoepel in beton plaatsen lijkt een hele klus. Veel aannemers zien hier dan ook enorm tegenop. Marius 
Verhoef, eigenaar van Verhoef dakramen, was hierop geen uitzondering. Toch heeft hij een dergelijk project 
met succes opgepakt. “Als je de juiste mensen om je heen hebt, is het prima te doen”, zegt Marius nu. Wat 
zijn zaken waarop je moet letten bij de plaatsing van een lichtkoepel in een betonnen dak?

Eén van de eerste betonprojecten die Marius heeft gedaan, betrof 
de plaatsing van een VELUX lichtkoepel in een bestaande woning. 
In de ruimte onder het platte dak wordt geleefd. Het was voor de 
bewoners daarom erg belangrijk dat hier heel weinig contactge-
luid de ruimte binnentreedt, zodat ze niet hun muziek of televisie 
harder hoeven te zetten wanneer het een keer regent. “Een partij 
waar wij mee samenwerken heeft een constructieberekening ge-
maakt om te kijken of in deze specifi eke situatie een sparing in het 
dak gemaakt kon worden”, legt Marius de start van het project uit.

Ervaren en kundige partijen
“Dit bleek geen probleem, dus toen konden ze de sparing uit het 
dak zagen”, gaat Marius verder. “Dit moet met water gebeuren. 
Het is hierbij belangrijk om te weten waar de leidingen in het 

dak lopen, zodat hier niet doorheen gezaagd wordt. Ik werk 
daarom altijd samen met een ervaren en kundige partij die hier 
op let. Vervolgens hebben wij met onze hijskraan het betonblok 
uit het dak gehesen en kon de VELUX lichtkoepel geplaatst 
worden”, aldus Marius.

Gemakkelijke installatie
Marius werkt graag met de VELUX lichtkoepel. “Deze is uniek 
doordat je hem naadloos kunt aansluiten”, meent Marius. “Kwalita-
tief zijn de VELUX plat dak producten gewoon erg goed. Ook is de 
aftimmering van de lichtkoepel heel eenvoudig. Door de standaard 
aftimmergroef kun je de koepel heel netjes afwerken. Dat vind ik 
persoonlijk het grootste gemak aan de installatie van de VELUX 
lichtkoepel. Hij is zo geplaatst, ook in beton”, besluit Marius.

De hoog isolerende dubbele veiligheidsbe-
glazing en de afdekschelp zorgen voor een 
uitstekende isolatiewaarde van het geheel: 
0,72 W/m2K.

Nauwelijks contactgeluid (46 dB) van regen of 
hagel dankzij het ingenieuze ontwerp van de 
afdekschelp en dubbele veiligheidsbeglazing.

Perfect passende VELUX raamdecoratie en 
buitenzonwering. Gemakkelijk elektrisch 
of op zonne-energie te bedienen met de 
bedieningstablet.

Zowel de vaste als ventilerende
VELUX lichtkoepels voldoen standaard aan 
weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en 
komen daarmee in aanmerking voor het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Door de standaard aftimmergroef is 
de VELUX lichtkoepel naadloos aan te 
sluiten op het plafond, wat zorgt voor een 
superstrakke afwerking aan de binnenzijde.

Marius Verhoef:

Ga voor meer informatie naar 
www.velux.nl
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In opdracht van het ministerie van IenM wordt door Tauw bv momenteel 

een verkenning uitgevoerd naar een programmatische aanpak voor het 

saneren van alle asbestdaken vóór 2024. Verschillende initiatieven en 

 suggesties worden gecombineerd en er wordt een ‘coalition of the willing’ 

gevormd die zich inzet voor het versnellen van de operatie. Han de Wit  

van het onderzoeksbureau presenteerde de voorlopige aanbevelingen 

op de beursvloer van Asbestos 2016 in Ahoy Rotterdam.

asbestsanering: alle neuzen dezelfde kant op

asBest

Hierbij signaleert men een aantal paradoxen, namelijk dat 
de inventarisatie van asbestdaken inzicht geeft van de om
vang van het probleem maar ook kan leiden tot vertraging. 
De discussies over de kosten van asbestverwijdering voeden 
het gevoel dat ‘veilig werken’ tot overdreven maatregelen 
leidt. Aan de andere kant is de paniek na een calamiteit 
groot. Een andere paradox is dat bedrijven hun capaciteit 
drastisch moeten uitbreiden om de deadline van 2024 te 
halen. Hierdoor wordt de afbouw van marktpartijen na 2024 
groter. Tevens mag de benodigde samenwerking niet leiden 
tot kartelvorming.

MAAtReGelen Zijn niet oVeRdReVen
De grootste kostenpost is niet de sanering, maar de ver
vanging van het dak (wat zo’n 75% van de kosten uit zal 
maken). In het algemeen zit de huidige gecertificeerde 
werkwijze voor asbestsanering logisch in elkaar en leidt deze 
niet tot een significante kostenverhoging. De gedachte dat 
een sanering in klasse 1 (de ‘veiligste’ klasse) beduidend 
goedkoper is, is volgens De Wit onjuist: ook bij klasse 1 dient 

immers veilig te worden gewerkt, wat betekent dat een sanering 
in deze klasse slechts zo’n 10-20% goedkoper is (2,5-5% inclusief 
kosten voor het nieuwe dak). Ook het voordeel bij clustering van 
de werkzaamheden (coördinatie, inzet materieel) is volgens   
De Wit relatief beperkt. “Omarm daarom het huidige systeem en 
wek niet de suggestie dat de maatregelen overdreven zijn en  
de werkzaamheden significant goedkoper kunnen worden uit
gevoerd,” hield De Wit zijn toehoorders voor. “Alleen dan ontstaat 
een open klimaat waarin ruimte is voor verbetering.”

Hoe dan tegemoet te komen aan het prijskaartje dat hangt 
aan de asbestsanering en het aanbrengen van een nieuw 
dak? “Zoek bij voorkeur de combinatie met andere maatschap
pelijke opgaven,” aldus De Wit. “Denk daarbij aan vraagstuk
ken omtrent de energietransitie, Nul op de Meter, de stedelijke 
waterhuishouding, etc. De mogelijkheden tot subsidie zijn be
perkt, daarom is het verstandiger te zoeken naar aantrekkelijke 
financieringsconstructies. Het proces kan worden versneld en 
efficiënter gemaakt door het delen van ervaring en de aanpak 
te kopiëren. Bestaande initiatieven moeten worden ondersteund 
en gekoppeld aan de ‘asbesttrein’.”

ZweRM
Hoe is dan de aanbodkant zodanig op te schalen dat aan de 
enorme klus tegemoet kan worden gekomen? Ook hier is de 
optimalisatie van de keten, gericht op een snellere doorlooptijd 
en lagere kosten (uiteraard met behoud van de uitvoeringsveilig
heid), het antwoord. Tegelijk moet werk worden gemaakt van het 
opleiden en ontwikkelen van gekwalificeerd personeel. Tenslotte 
gaf De Wit aan dat de logistiek met het oog op het duurzaam 
storten, en in de nabije toekomst, het verwerken van asbest dient 
te worden geoptimaliseerd. 

Hij gaf aan dat de actiepunten rond de vraagontwikkeling en de  
ontwikkeling van het aanbod worden opgepakt door een kwar
tiermakersteam. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van ‘natuur
lijke leiderschapskernen’. De kwartier makers zullen vaststellen 
wie wat doet en een voortvarende aanpak hierin stimuleren. De 
Wit maakte (naar analogie van Lindy Molenkamp van Provincie 
Overijssel) een vergelijking met een zwerm vogels, waarbij iedere 
vogel zijn eigen positie heeft, maar waar het geheel wel dezelfde 
kant uitgaat omdat het uitgaat van een klein aantal leiders. 

Momenteel is Tauw bv bezig met de eindrapportage voor mini
sterie IenM. Daarna is het aan het ministerie om op basis hiervan 
verdere acties te ondernemen. ●

Tauw bv is een Europees advies en ingenieursbureau dat is 
gespecialiseerd in milieuadvies en de duurzame ontwikke
ling van de leefomgeving. Han de Wit van het bedrijf vertelde 
dat de ambitie van de overheid is om ervoor te zorgen dat er 
over 30 à 40 jaar geen nieuwe asbestslachtoffers bij komen. 
Daarom dienen per 2024 alle asbestdaken van particulieren 
en bedrijven te zijn verwijderd. Gebouwen bevatten natuurlijk 
ook in andere bouwdelen asbest, maar men heeft de focus 
op de daken gelegd om het onderwerp beheersbaar te 
houden. 

neuZen deZelFde kAnt oP
Het is een ingewikkeld vraagstuk en daarom is het volgens 
De Wit belangrijk om de neuzen dezelfde kant uit te krijgen 
en op een eenduidige manier met alle partijen te com
municeren. “Onderling kan wel discussie worden gevoerd, 
maar naar buiten toe moet met één stem worden gecom
municeerd. Het werkt vertragend als de markt tegenstrijdige 
signalen afgeeft. Individuele belangen kunnen het geheel 
ondermijnen. Bovendien hoeft het wiel niet telkens opnieuw 
te worden uitgevonden. Daarom zou volgens De Wit opti
maal gebruik moeten worden gemaakt van de koplopers in 
de markt.

Om dit te bewerkstelligen, is het volgens De Wit eerst nodig 
om de zaken te formuleren waar de hele markt het over 
eens is. Dat is dus dat asbest een sluipmoordenaar is, dat 
asbesthoudende materialen verweren onder invloed van de 
weersomstandigheden en dat dit het risico op asbestkanker 
voor de omgeving verhoogt. Daarom is iedereen het erover 
eens dat asbestdaken zo snel mogelijk dienen te worden 
 verwijderd en dat hier een wettelijke basis voor nodig is. 
 Tevens is iedereen het erover eens dat de klus zo omvang
rijk is, dat er geen partij is die hem in zijn eentje kan klaren. 
Samen werking is dus noodzakelijk. 
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De asbestdaken die per 2024   

dienen te worden verwijderd,  moeten 

ook worden vervangen. Dat levert 

 mogelijkheden op, bijvoorbeeld in de 

verduurzaming van het pand. Het levert 

ook aandachtspunten op. De verschil

lende thema’s werden op 21 april 2016 

in hun samenhang  besproken tijdens 

het symposium ‘Asbest & Energie’ in de 

Innovatoren in Venlo.

voortvarend aan de slag met vervanging asbestdaken

asBest

Hoe is de versnelling daadwerkelijk te realiseren? Prevoo 
wees op een andere ontwikkeling die eveneens een enorme 
uitdaging vormt, en waar eveneens veel geld mee is ge
moeid, namelijk de verduurzaming van de gebouwde om
geving. Voor een aanzienlijk deel kunnen deze uitdagingen 
worden gecombineerd, de verwijderde asbestdaken dienen 
immers te worden vervangen. Hiermee kunnen subsidiegel
den worden gecombineerd en dat gaat veel verder dan al
leen ‘asbestdaken eraf, zonnepanelen erop’. Er zijn veel meer 
maatregelen denkbaar die een verduurzaming van gebou
wen inhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verbeterde 
isolatie, de toepassing van groendaken, etc. 

constructieve veiligHeid
Het is goed om hier voortvarend mee aan de slag te gaan. 
Na een nadere uitleg van Mark Wit van Oesterbaai over de 
asbestproblematiek rekende Govert Koers van BDA dak  
en geveladvies de aanwezigen voor dat in Nederland zo’n 
1000 km² dak aanwezig is, waarvan ongeveer 400 km² plat 
dak is, en 600 km² hellend. Dat is dus een enorm oppervlak 
dat benut kan worden, maar er zijn wel aandachtspunten 
waar vooraf rekening mee moet worden gehouden. Al deze 
onderwerpen brengen hun eigen, specifieke vraagstukken 
met zich mee. Daarom ging Koers nader in op de construc
tieve veiligheid waar rekening mee dient te worden gehou
den bij de toepassing van bijvoorbeeld zonnepanelen. Kan 
de onderconstructie het extra gewicht wel dragen?

Veel daken zijn op de grens ontworpen, zowel staaldaken 
als betondaken kunnen daarom slechts zeer beperkt een 
extra gewicht dragen. De weersomstandigheden (piekbuien, 
sneeuw) zorgen bovendien regelmatig voor een extra belas
ting. Na een uitleg over wateraccumulatie, als gevolg waar

van nog steeds jaarlijks meerdere daken instorten, kwam 
koers tot een aantal aanbevelingen. Lichte PV-systemen zijn 
kansrijk, maar laat bij toepassing altijd de dakconstructie 
door een constructeur controleren. Stel PV panelen boven
dien nooit op in gootzones, want in deze zones is het risico 
op wateraccumulatie het grootst. Jorn Schaffer van Kiwa 
ging vervolgens in op de aandachtspunten en certificaten 
die van belang zijn voor de aanschaf van zonnepanelen.

Binnenklimaat
Martijn van Amelsfort van adviesbureau Saferspaces be
lichtte de gevolgen van extra isolatie voor het binnenklimaat. 
De mens is gemiddeld 85% van zijn tijd binnen en in het 
binnenmilieu komen allerlei stoffen voor die zich bij onvol
doende ventilatie kunnen ophopen. Onderzoek van VROM 
wijst uit dat het met het binnenmilieu in Nederland niet best 
is gesteld. Met name bij scholen is dit problematisch. Gebrek 
aan kennis is een belangrijke factor waardoor veel geld ver
loren gaat. Van Amelsfort haalde het voorbeeld aan van een 
school waar een duur ventilatiesysteem niet werd gebruikt 
omdat een docent het vanwege het te hoge geluidsniveau 
uit had geschakeld. Vervolgens is de installatie bij een reno
vatie achter een muur weggewerkt. 

Van Amelsfort bracht het VLAbestek onder de aandacht, 
een checklist die wordt gebruikt bij de kwaliteitsverbetering 
van het totale klimaatsysteem in gebouwen zonder het be
lang van energiebesparing uit het oog te verliezen. VLA is de 
Vereniging van leveranciers Luchttechnische Apparaten. Ook 
is er een Governance Code ‘Gezonde gebouwen’. Partijen 
die deze code ondertekenen, nemen de verantwoordelijk

heid voor het creëren van een gezond gebouw. Het thema 
wordt ook in verband met het toenemend belang van pres
tatiecontracten steeds belangrijker.

Beleid
Jan van Willigenburg van Stichting Asbest Advies Centrum/
AAC gaf enkele handvatten voor het vaststellen van een 
beleid ten aanzien van asbest. Puntsgewijs zijn dit:
•  Stel uw financiële ruimte vast; houd rekening met subsidie

mogelijkheden.
•  Definieer uw eigen doelstellingen; houd rekening met even

tuele stagnatie in bedrijfsvoering of overlast huurders. 
•  Stel het tijdspad vast waarop u deze doelstellingen wilt 

realiseren. 
•  Stel vast of u deskundige (externe?) ondersteuning wilt 

inhuren bij subsidieaanvragen, procedurele voorbereiding 
en uitvoeringscontrole asbestverwijdering. 

•  Benoem een projectgroep of projectleider in uw orga
nisatie met voldoende taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Communicatie! 

•  Stel tussentijdse meetpunten vast om de voortgang van 
het proces te bewaken.

Het verwijderen van asbestdaken betekent een complex 
vraagstuk, waar evenwel voortvarender mee aan de slag 
moet worden gegaan dan tot nu het geval is geweest. 
 Kennisdeling is hierbij van essentieel belang. Met de 
 organisatie van dit symposium gaf Oesterbaai het goede 
voorbeeld. ●

Daan Prevoo, Gedeputeerde van de provincie Limburg.

Tijdens de workshops werd uitvoerig over de verschillen aspecten 

gediscussieerd.

Het congres werd georganiseerd door asbestinventarisatie en 
ad viesbureau Oesterbaai, dat onderdeel van Kiwa is. Jasper 
Kosters van het bedrijf was dagvoorzitter. Het publiek bestond uit 
gebouweigenaren en diverse vertegenwoordigers van gemeen
ten en provincies. Gedeputeerde van de provincie Limburg   
Daan Prevoo opende de dag met een enthousiasmerend ver
haal waarin hij de kansen en obstakels in kaart bracht. Samen 
met de provincie Overijssel is Limburg een voorloper in de aan
pak. Prevoo vertelde dat de provincie actief de samenwerking 
met de markt zoekt, een subsidiebedrag van 100 miljoen euro 
beschikbaar heeft gesteld en ook op Europees niveau actief is 
subsidiegelden binnen te halen. Dat is nog steeds slechts een 
fractie van de benodigde financiering. 

Prevoo signaleerde dat er een aanzienlijke versnelling moet 
worden gemaakt om de deadline te halen. Het credo is dat men 
groot moet durven denken en tegelijk een gebiedgerichte aan
pak moet uitrollen. Daarbij is het van belang dat niet iedereen op 
eigen houtje het wiel opnieuw gaat uitvinden, maar dat gebruik 
wordt gemaakt van de kennis en expertise die in de markt aan
wezig is. Desgevraagd stelde hij dan ook dat de andere provin
cies het beste naar de provincies Limburg en Overijssel kunnen 
kijken en de methode die deze provincies hebben ontwikkeld 
landelijk uit te rollen. Wel zag hij been in het samenvoegen van 
subsidies, wat immers een versteviging van de positie in Europa 
inhoudt. Hij verwacht dat de methode vervolgens internationaal 
zal worden gekopieerd, de ons omringende landen houden im
mers nauwlettend in de gaten hoe Nederland met deze materie 
omgaat. 
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Woningcorporatie Domesta heeft in 

Schoonvelde-Oost in Hoogeveen onlangs 

de daken van 226 bergingen gerenoveerd.  

Dit in aanvulling op een eerdere renovatie 

van de complete woningen. Vanuit de 

MVO-gedachte is de oude bitumen 

voor recycling afgevoerd.

Bitumenrecycling is onderdeel van mvo
Bitumenrecycling

bij de gehele schil werd vernieuwd en de isolatiewaarde van 
de constructie aanmerkelijk werd verbeterd. Uit kostenover
wegingen is destijds de dakrenovatie van de bij de wonin
gen behorende bergingen uitgesteld. Dit voorjaar was het 
tijd om deze operatie uit te voeren.

“Domesta is een maatschappelijk ondernemende corpora
tie,” aldus Johannes van der Boor van de woningcorporatie. 
“Wij vatten onze taken en verantwoordelijkheden ruimer op 
dan enkel het aanbieden van huurwoningen. Wij hebben 
ons beleid geformuleerd in vier basisprincipes. Deze staan 
geformuleerd in een manifest dat op onze website is gepubli
ceerd. Kort gezegd houden de basisprincipes in dat wij ons 
inzetten voor een betere samenleving, dat wij werken met 
duurzame materialen, dat wij streven naar schone en geslo
ten kringlopen en dat wij werken aan een gezonde natuur. 
Daar past het recyclen van bitumineus dakafval natuurlijk 
prima in. Duurzaamheid is vanzelfsprekend een belangrijke 
weegfactor in onze keuze voor de bouwpartners. Wij hebben 
daarom voor dit project in de aanbesteding opgenomen 

dat het oude bitumen dakmateriaal moet worden gere
cycled via de Roof2Roof-methode. Het dakdekkerbedrijf   
Serco Dakspecialisten was al een partner van ons en het 
bedrijf bleek volgens de principes van Roof2Roof te werken.”

Waarom is de oorspronkelijke dakbedekking van de ber
gingen gesloopt? Is het overlagen van de oorspronkelijke 
dakbedekking niet duurzamer? “De daken van de bergingen 
waren in de loop der jaren al drie keer overlaagd,” aldus  
Van der Boor. “Het was tijd om het nu in één keer goed aan 
te pakken en de daken voor langere tijd probleemloos 
 waterdicht te maken.” 

Grobbée van het dakdekkerbedrijf voegt toe: “De duurzaam
heid van een project dient over de gehele levensduur van 
het dak te worden beoordeeld. Overlagen is doorgaans in 
eerste instantie de goedkoopste oplossing. Maar er wordt 
vaak niet stilgestaan bij het feit dat het dak zo’n dertig jaar 
mee moet gaan. Het duidelijkste voorbeeld van het korte ter
mijn-denken is de toepassing van een zonnesysteem op een 
dakbedekking die aan het eind van de levensduur zit. De 
kwaliteit, efficiëntie en betaalbaarheid van een daksysteem 
over de hele levensduur wordt aan de voorkant bepaald. De 
mogelijkheid tot recycling is een onderdeel dat zeker in deze 
overweging dient te worden meegenomen.”

Van der Boor vertelt desgevraagd dat Domesta vol overtui
ging de keuze voor een bitumineuze dakbedekking heeft 
gemaakt omdat hiermee de kringloop wordt gesloten.  
Op de daken van de bergingen is de milieuvriendelijke 
Universal van fabrikant Icopal toegepast. Dit is een dakrol 
waarin Roof2Roof-dakrecyclaat is verwerkt. De dakbedekking 
is mechanisch bevestigd aangebracht en is zodoende  
aan het einde van de levensduur weer eenvoudig te verwij
deren en te recyclen.

sociaal 
Onder MVO wordt niet alleen de milieuvriendelijkheid van  
de toegepaste dakbedekkingsconstructie verstaan, maar 
ook de aandacht voor de omgeving en alle betrokkenen. 
Van der Boor: “Bewoners hebben vanzelfsprekend inspraak 
in het beleid. De bewoners zijn immers onze klanten, het per
soonlijk contact is voor ons dus erg belangrijk. Vooraf wordt 
over de optimale oplossing overlegd en na de werkzaam
heden informeren wij of alles naar wens is verlopen. Ook 
daarom is een resultaatgerichte aanpak belangrijk.” 

“Belangrijk onderdeel is tevens dat de bewoners tijdens de 
werkzaamheden op een juiste en correcte manier worden 
geïnformeerd,” aldus Grobbée. “Het heeft geen zin om de be
woners aan de hand van de planning vooraf te informeren 
want de werkzaamheden kunnen altijd uitlopen, bijvoor
beeld als gevolg van de weersomstandigheden. Beter is het 
om tijdens de werkzaamheden de voortgang in te schatten 

en aan de hand daarvan tijdig de informatiebrieven in de 
bus te doen.”

“De bewoners kunnen ook nog invloed uitoefenen op de 
werkzaamheden,” aldus Van der Boor. “Tijdens de werkzaam
heden signaleerde een van de bewoners bijvoorbeeld dat 
er een vogelnestje bij het dak aanwezig was waar zich jonge 
vogels in bevonden. In overleg met de bewoner hebben  
we dat dak in eerste instantie overgeslagen en de werk
zaamheden pas uitgevoerd toen de jonge vogels waren 
uitgevlogen.”

certificaat
De woningen bevinden zich zodanig van elkaar dat de 
containers (10 kuub) steeds op een centrale plek konden 
worden geplaatst. Het dakdekkerbedrijf had dagelijks zo’n 
zes man aan het werk: twee voor de sloop, twee voor het 
vervoer van het sloopafval en twee voor het aanbrengen 
van de nieuwe dakbedekking.

“Om de kennis die in de markt aanwezig is optimaal te 
benutten, is het van belang dat de opdrachtgever zelf ook 
over een bepaalde basiskennis beschikt,” aldus Van der Boor. 
“Hiermee voorkom je dat misbruik wordt gemaakt van je 
onwetendheid. Feitelijk bieden wij onze bewoners maatwerk. 
Het is daarbij van belang de wijze van communiceren vast 
te leggen zodat hier geen misverstand over kan ontstaan.  
Wij zijn zeer tevreden met het verloop en de afronding van 
dit project.”

De woningcorporatie heeft voor dit project het Roof2Roof
certificaat uitgereikt gekregen. Hierop staat vermeld dat 
tijdens dit project zo’n 15.000 kg bitumen gescheiden van 
afvalstromen is afgevoerd ten behoeve van bitumenrecy
cling. Volgens het certificaat is tijdens dit project globaal zo’n 
9.180 kg CO2 bespaard. ●

De recycling van bitumen raakt steeds beter ingeburgerd 
in de bouwwereld. Met de samenwerking tussen de BRN en 
Roof2Roof is een systematiek opgetuigd waarmee op onaf
hankelijke wijze het bitumineus dakafval van de bouwplaats 
kan worden afgevoerd en worden verwerkt tot grondstoffen 
voor de productie van nieuwe dakbanen. Wat is voor op
drachtgevers de beweegreden de projecten op deze wijze  
te laten uitvoeren? Roofs vroeg het Johannes van der Boor 
van woningcorporatie Domesta. De dakrenovatie van de 
226 bergingen in Hoogeveen gelden daarbij als voorbeeld. 
Patrick Grobbée van het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf 
Serco Dakspecialisten uit Lemelerveld was ook bij het ge
sprek aanwezig. Martin Smit van Roof2Roof reikte bij deze ge
legenheid het bijbehorende certificaat uit aan de dakdekker, 
die het op zijn beurt overhandigde aan de opdrachtgever.

mvo-Beleid
Het project betreft een vervolg op een eerdere renovatie van 
de woningen. De woningen zijn oorspronkelijk gebouwd in 
de jaren ‘60 en kregen recent een volledige renovatie waar

Vlnr: Patrick Grobbée (Serco Dakspecialisten), Martin Smit (Roof2Roof) en 

Johannes van der Boor (Domesta).
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Eyecatcher is een belangrijke speler in de markt van dakveiligheidsystemen. 

Het internationaal opererende bedrijf ontwikkelt haar eigen producten en 

deelt haar kennis over dakveiligheid onder meer via de Stichting Roof Update. 

Innovatie in veiligheidsproducten en diensten is constant nodig want nu er 

steeds meer mogelijk is op daken moeten steeds meer 

mensen voor onderhoud en installatie het dak op. 

meervoudig dakgebruik stimuleert innovatie in valbeveiliging

StiChtinG RooF uPdAte

Eyecatcher geldt als een toonaangevende producent/ 
leverancier en internationaal distributeur van diverse 
 valbeveiligingssystemen voor het veilig werken op hoogte. 
Alle producten die het bedrijf voert zijn in eigen huis ontwik
keld met als kenmertk Dutch Design & Dutch Quality. De 
innovatieve en gepatenteerde ontwerpen kenmerken zich 
naast kwaliteit en veiligheid in de eenvoud voor gebruik  
en installatiegemak. Het bedrijf werkt momenteel volop aan 
de ontwikkeling van diverse nieuwe producten in valbeveili
ging en veiligheidsmiddelen. 

Technisch Commercieel adviseur John Westbroek van 
Eyecatcher: “Wijzigingen in regelgeving of ervaringen vanuit 
onze dealers worden door onze R&Dafdeling direct opgeno
men in het programma van eisen en worden meegenomen 
bij de ontwikkeling van nieuwe producten of systemen. 
Zo werken we nu aan een nieuw dakankerpunt voor (licht) 
hellende daken die inspringt op de behoefte van diverse 
nationale en internationale leveranciers van zonnesystemen. 
Het concept is klaar en de verwachting is dat deze nog voor 
de bouwvak 2016 gelanceerd gaat worden. Hierbij is de 
huisstijl van Eyecatcher en de wens van de eindgebruikers 
volledig meegenomen. Veelzijdig toepasbaar, eenvoudig te 
installeren en uitvoerig getest en goed bevonden door de 
Notified Body*. De herkenbare kleuren maken de valbevei
ligingssystemen goed zichtbaar en markeren duidelijk de 
veilige zone op daken. 

CoMPleet VeiliG
Westbroek: “Ik kom in de praktijk vaak tegen dat de gebouw
eigenaren door de bomen het bos niet meer zien. Volgens 
de arbeidshygiënische strategie dient altijd eerst voorkomen 
te worden dat valgevaar ontstaat. Indien dit niet mogelijk is, 
dient te worden gekozen voor een collectieve oplossing. Pas 
in allerlaatste instantie komt een gemotiveerde keuze voor 
toepassing van individuele valbeveiliging ter sprake. Ik breng 
met mijn advies vier hoofdpunten voor hen in kaart:

1  Toegangsmiddelen  Hoe kom ik bij mijn werkplek?
2  Markering en signalering  Waar en wanneer dien ik 

 aangelijnd/veilig te werken?
3  Veiligheidssysteem - Welk systeem pas ik toe? Afhankelijk 

van werkzaamheden en frequentie van betreding.
4  Toe te passen PBM’s - Welke PBM’s dien ik toe te passen  

bij welke systemen?

En bij voorkeur adviseer ik hen, bij een partij als de onze, 
het totaalpakket aan beveiligingsmiddelen aan te schaffen. 
Eyecatcher heeft het complete leveringsprogramma op het 
gebied van dakveiligheid en valbeveiliging in haar assorti
ment en alle valbeveiligingssystemen zijn uitgebreid getest 
en gecertificeerd. Hierbij komt dat wij een landelijk dekkend 
netwerk hebben van gecertificeerde installateurs die het 
gehele project van A tot Z kunnen verzorgen.”

van dakanker tot offsHore
Westbroek: “Eyecatcher, opgericht in 2008, begon als een 
leverancier van individuele dakankers, maar zag al snel in 
dat het ontzorgen van gebouweigenaren en werkgevers 
een partij vereiste die net als ons werkt maar ook een breed 
assortiment voert. De uitbreiding van het assortiment vonden 
we deels in de inkoop van hoge kwaliteit beschermings
middelen en veiligheidvoorzieningen.” Marco Schuurman: 
“Toch besloten we een eigen productontwikkeling te starten 
om aan de situaties op de Nederlandse daken te kunnen 
voldoen en om dakveiligheid naar een hoger plan te tillen. 
Als de producten gemakkelijk te installeren zijn, is er minder 
kans op fouten. Als ze gemakkelijk in gebruik zijn, is de kans 
groter dat mensen ze toepassen. Dat is steeds de focus bij 
het ontwikkelen of verbeteren van onze producten.”

Naast veiligheid op daken is Eyecatcher ook een gevestigde 
naam op het gebied van veiligheid in gebouwbeheer, indus
trie, offshore en voor installateurs van zonnepanelen  
en windenergie.

komende ontwikkelingen
Het nationale en internationale dealer netwerk van het 
bedrijf is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Westbroek: 
“Ook in Amerika, waar veiligheid in de claimcultuur onder 
nog hogere druk staat, zijn onze producten goed ontvangen. 
We hebben inmiddels al een aantal mooie projecten mogen 
uitvoeren in het oostelijke deel van de Verenigde Staten en 
zijn momenteel actief betrokken bij het in beeld brengen van 
diverse veiligheidsoplossingen voor een grote opdrachtgever 
in de VS. We verwachten dat dit in 2016 verder zal groeien 
en dat het merk Eyecatcher zich als een olievlek over de 
Verenigde Staten zal gaan uitbreiden.”

“Om vooruitstrevend in de eigen en de internationale markt 
te blijven, focussen we continue op ontwikkeling” zegt alge
meen directeur Marco Schuurman. “ Dat doen we op drie 
fronten. We ontwikkelen een aantal eigen nieuwe valbeveili
gingsmiddelen en benaderen de markt op een innovatieve 
manier. Op dit moment zijn wij nog een relatief kleine speler 
in deze markt, maar door het verkregen vertrouwen in onze 
producten en service, meten wij ons inmiddels met ieder  
ander. En tenslotte sluiten we ons aan bij partijen als 
 Stichting Roof Update om onze verworven kennis te delen 
met iedereen die op hoogte werkt. Want als de ontwikke
lingen doorgaan en we steeds meer dakvlakken gaan 
gebruiken voor installaties, groen en wateropvang, zullen 
ook steeds meer partijen veilig voor onderhoud en installatie 
op daken terecht moeten kunnen. Veilig werken op hoogte 
mogelijk maken, dat is ons vak!” ●

*  Een aangemelde (keurings)instantie (AKI) of notified body (NB, 

NoBo) is een door een overheid aangewezen keurings- of test-

instituut dat van producten moet testen of zij aan de daarvoor 

geldende (Europese) richtlijnen voldoen.

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
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minstens twee engeltjes 
op zijn schouder

uit het puin, versuft, vol kneuzingen en 
butsen, maar gelukkig aanspreekbaar.

Niets gebroken en op het eerste gezicht 
ook verder niet gewond, op een wondje 
aan zijn voorhoofd na, wordt hij met 
spoed naar de dichtstbijzijnde dokters
post gebracht. Hier constateert men 
dat Rokus niet één maar minstens twee 
engeltjes op zijn schouder heeft gehad. 
Want na het plakken van zijn hoofdwond 
en zwachtelen van zijn onderbenen om 
de inwendige bloedingen te stelpen 
mankeerde hij fysiek verder niets. Ja, pijn 
had hij wel, maar met een paar goede 
pillen werd dat ook voor de eerste tijd 
onderdrukt. Rokus kon gewoon terug 
naar de fabriek, zijn spullen halen en naar huis. U begrijpt 
dat het werk voor de rest van de dag was stilgelegd.

Terug op de zaak vertelde Rokus hoeveel geluk hij wel niet 
had gehad. Had hij op het moment van het ongeval staan 
plassen, dan was de muur frontaal op hem geklapt. Nu 
stond hij een stuk van de muur af en werd hij van achteren 
geraakt. Had hij zijn helm gelijk bij binnenkomst afgedaan, 
dan waren de betonblokken direct op zijn hoofd terecht 
gekomen. 
Maar na even zijn verhaal te hebben gedaan wilde hij toch 
graag naar huis. Rokus had het gevoel of er een peloton 
mariniers over hem heen was gegaan en dat was niet fijn. ●

heeft u ook een opvallend verhaal? Mail het de redactie 
van Roofs op mailadres edwin@lumail.nl.

Theo Wiekeraad

De held van dit verhaal is Rokus de Groot (55), voorman 
dakdekker bij Spuitco uit Ridderkerk. Het is 31 maart 2016 als 
de dag voor Rokus begint als alle andere. Vandaag zou hij 
samen met zijn zoon en een andere collega verder gaan op 
een bedrijfshal op de Moerdijk. Hier was hij al enige weken 
bezig met het tweede deel van een driejarige opdracht, 
overlagen van drie in elkaar overlopende bedrijfshallen. Met 
nog geen 30 m1 dakranden is het valgevaar op dit werk 
nihil en door de aard van het werk de kans op ongelukken 
marginaal. Hoe anders kan het lopen.

Rond het middaguur krijgen wij een telefoontje. Er is een 
ongeluk gebeurd, Rokus is het slachtoffer. ‘Hoe kan dat nou?’ 
is de eerste reactie. ‘Wat is er gebeurd? Wat heeft hij?’ zijn de 
volgende vragen die opkomen. Hier volgt wat er die middag 
is gebeurd.

Als iedere andere dag zouden Rokus en zijn collega’s 
gaan eten in een kleine kantine in de fabriek. Met helm op 
van het dak gekomen, liepen ze in de bedrijfshal langs de 
opslag van de stalen rollen netjes tussen de groene banen 
door naar toilet en kantine. Rokus ging even vooruit om zijn 
handen te wassen. Joop, een collega op leeftijd, en Glenn, 
de nieuweling van het stel, volgden op gepaste afstand en 
zagen Rokus de toiletgroep in gaan. 

Niet veel later een geschreeuw in de hal en daarna een 
klap. Een rol gewalst staal van zo’n 20 ton, schiet los en valt 
richting de toiletten. Een klap, het gebouw trilt en de man
nen zien de rol het metselwerk doorboren. Weg toiletgroep. 
Als een speer rent Glenn naar de plek waar eens de toiletten 
waren, de plek waar hij zijn vader naar binnen zag gaan. 
Samen met een werknemer van het bedrijf halen ze Rokus 

verHalen van de werkvloer

Met dit artikel start Roofs een nieuwe, onregelmatige rubriek 

waarin u wordt uitgenodigd om opvallende gebeurtenissen 

op de werkvloer te vertellen. Theo Wiekeraad van Spuitco uit 

Ridderkerk bijt het spits af met het relaas over het onwaar

schijnlijke ongeval van zijn collega Rokus de Groot.
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Op donderdag 14 april 2016 is op de Innovation Expo te Amsterdam de  

Green Deal Groene Daken, fase 2 ondertekend door minister Kamp met  

27 vertegen woordigers van gemeenten, provincie, waterschappen,  

overkoepelende  organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten waar

onder een hogeschool.

green Deal groene Daken fase 2 ondertekend
Begroeide daken

Het was een feestelijke bijeenkomst omdat het de 200ste 
Green Deal ondertekening in Nederland was. De voorzit
ter van de stichting Green Deal Groene Daken (fase 2), 
 Christoph Maria Ravesloot (Hogeschool Inholland), gaf in 
een interview met Inge Diepman aan dat de partijen die 
tot elkaar zijn gekomen ook de partijen zijn die al jaren op 
de barricade staan voor meer begroeiing in met name de 
stedelijke omgeving; specifiek gericht op begroeide daken 
en groene gevels. “De tijd is rijp voor snelle stappen, omdat 
iedere partij ervan doordrongen is dat het ook noodzakelijk 
is om ons leefklimaat te verbeteren middels extra groene 
maatregelen.”

Deze nieuwe Green Deal komt voort uit de Green Deal 
fase 1 waarbij ongeveer 40 partijen binnen het Green Deal 
proces samen hebben gezocht naar hun verdienmodel van 
begroeide daken (zie ook Roofs maart 2016). In het huidige 

tijdsbeeld past de ontwikkeling van nieuwe maatschap
pelijke verdienmodellen waarin via een open gezamenlijk 
ontwikkelproces in een multistakeholder overleg met alle be
trokkenen wordt gezocht naar een werkwijze waarin kosten 
en baten via een winwin model opnieuw worden geordend 
en afgesproken. In fase 1 is een aantal sporen uitgewerkt om 
toepassing groene daken te stimuleren, belonen en in kaart 
te brengen. Deze vijf sporen zijn:

•  Differentiatie belastingen (OZB, Rioolheffing, 
 waterschapsbelasting);

• Minder waterschade en verzekeringen; 
• Gebouwlabels en vastgoedwaarde;
• Ecosysteemherstel;
• Mindset.

Nieuw uit te werken sporen zijn o.a. landelijke stimulan
sen, gemeentelijke regelgeving, specifieke labels. Duidelijk 
doel van het ontwikkelproces dat de Green Deal fase 2 wil 
stimuleren en versterken is om knelpunten in de context van 
groene daken uit te werken en te adresseren. Zo wordt naast 

het maatschappelijk verdienmodel samengewerkt aan een 
stimulerende context voor het toepassen van groene daken. 
De voorstellen voor het maatschappelijk verdienmodel wor
den verder uitgewerkt en getoetst met behulp van concrete 
projecten of pilots. De praktijkpilots waar deze theoretische 

toetsing op plaatsvindt, worden in de loop van het traject ge
zamenlijk vastgesteld. Het kan gaan om koopwoningen, een 
kantoor, een bedrijventerrein, een theater, school, MFA (Multi 
Functionele Accommodatie) of bijvoorbeeld huurwoningen.

Sinds de ontwikkeling van een nieuwe stimulering voor 
groene daken in de Green Deal Groene Daken (fase 1), is er 
meer zicht op concreet te behalen resultaten, en zijn er signi
ficant meer partners bij de Green Deal aangehaakt. Daarom 
wordt in de Green Deal Groene Daken fase 2 gekozen voor 
een nieuwe ondertekening om het proces binnen en tussen 
de deelnemende organisaties steviger te verankeren en 
daarmee het proces van samen leren, ontwikkelen, experi
menteren en toepassen te versnellen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

"De tIjD IS RIjp 

vooR Snelle Stappen"

"eR IS meeR ZIcht op concReet  

te Behalen ReSultaten"

De ondertekening door  Christoph Maria Ravesloot.

ZinCo brengt leven op het dak!
ZinCo Benelux is wereldwijd marktleider op het gebied van daktuinen en parkeerdaken. 

Of het nu gaat om sedumdaken, intensieve daktuinen of parkeerdaken: de hoogwaardige en innovatieve duurzame 
daktuinsystemen van ZinCo maken meervoudig ruimtegebruik op daken mogelijk. 
Zelfs onder een 10-jarige verzekerde garantie.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

ZinCo Benelux b.v.  -  Postbus 9092  -  1006 AB Amsterdam  -  Tel. +31 (0)20 667 48 52  -  daktuin@zinco.nl  -  www.zinco.nl

ZinCo brengt leven op het dak!
ZinCo is wereldwijd marktleider op het gebied van daktuinen en werkt als partner van de Green Deal 
Groene Daken mee aan een stimulerende context voor het toepassen van groene daken.

Wij adviseren u graag over de beschikbare subsidies en mogelijkheden.
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Design op het dak
ZonnePAnelen

Zonnepanelen op het dak  hoeven niet 

meer lelijk te zijn. Er zijn   ver schillende 

systemen op de markt die juist de 

 nadruk leggen op de  esthetische 

uitstraling van de zonnesystemen. 

Roofs zet de  systemen  in  verschillende 

artikelen op een rijtje. In dit artikel het 

verslag van de  introductie van de 

 Sunstation van Solarcentury.

Deze uitkomsten onderstrepen volgens De Jong de nood
zaak tot een esthetisch fraai systeem. Het bedrijf heeft een 
ontwikkeltraject ingezet om te komen tot een esthetisch 
fraai systeem. Met de introductie wordt volgens De Jong 
een nieuwe fase in de ontwikkeling van zonneenergie op 
de Nederlandse markt ingeluid. Waar zonnepanelen vooral 
uit idealistische en financiële motieven werden toegepast, 
kan de esthetische waarde van de systemen net zo zwaar 
meewegen in de besluitvorming. De fabrikant introduceert 
de Sunstation niet alleen in Nederland, maar ook in o.a. 
 Engeland en Frankrijk. Het product is zowel in de renovatie 
als de nieuwbouw toepasbaar.

waterdicHte modules
Product development engineer Ryan Brand lichtte tijdens 
de perspresentatie het systeem wat nader toe. Sunstation is 
 opgebouwd als waterdicht element. Het betreft een frame
loos systeem dat direct middels schroeven op de panlatten 
wordt gemonteerd. De modules met zwarte zonnepanelen 
worden middels een geïntegreerd koppelsysteem eenvou
dig aan elkaar geklikt. De aansluitingen zijn waterdicht door 
toepassing van een verholen goot. 

“uitgangspunt van het systeem is dat het systeem wel mooier 
zou worden dan de momenteel gangbare systemen, maar 
niet duurder. Het systeem is door elke installateur of dakdek
ker eenvoudig te installeren en aan te sluiten,” aldus Brand. 
“Het aantal onderdelen is bewust tot een minimum beperkt. 
Het ontwerp voorziet in een eenvoudige verbinding van de 
modules. Het systeem wordt geheel automatisch geprodu
ceerd, net als een normaal zonnepaneel, wat ervoor zorgt 
dat de prijs concurrerend kan blijven.”

Tijdens een perspresentatie op  31 maart 2016 in de Wester
gasfabriek in Amsterdam introduceerde fabrikant Solarcen
tury het nieuwe indaksysteem. Directeur Dennis de Jong en 
product development engineer Ryan Brand van Solarcentury 
lichtten de innovatie toe. Designer Piet Hein Eek onderstreepte 
de esthetische kwaliteit van het systeem. Hij heeft het systeem 
op zijn eigen huis toegepast. 

Solarcentury geldt als een gerespecteerde organisatie in de 
zonneenergiebranche die momenteel met 205 medewer
kers actief is in negen landen (in Europa, NoordAmerika en 
Afrika). In Nederland telt de organisatie 15 medewerkers. Het 
bedrijf is in 1998 opgericht door Jeremy Leggett, een oud 
Greenpeacemedewerker. De ideologische grondslagen 
blijken uit het gegeven dat het bedrijf jaarlijks 5% van de 
winst uitkeert aan de eigen ideële organisatie Solar Aid. Deze 
organisatie richt zich op het vernietigen van kerosinelampen 
uit Afrika.

estHetiscHe uitstraling
Het bedrijf heeft door onderzoeksbureau Multiscope onder
zoek laten uitvoeren naar de beweegredenen van huiseige
naren om zonnepanelen aan te schaffen. Zo’n 45% van de 
ondervraagde huiseigenaren heeft aangegeven zonnepa
nelen niet mooi te vinden en dat dit de voornaamste reden 
is om af te zien van de aanschaf van de systemen. De kosten 
van een zonnesysteem vormen een andere drempel. De 
voornaamste redenen voor een dergelijke aanschaf zijn mo
menteel de milieuvriendelijkheid en het financiële voordeel 
m.b.t. de energierekening. 

Brand maakte tijdens zijn presentatie de vergelijking met Colin 
Chapman, de Britse ontwerper die de Lotus 49 ontwierp en daar
mee een nieuw tijdperk inluidde in de ontwikkeling van Formule 
1- racewagens. Chapmans ontwerp was revolutionair omdat 
de romp en de motor zelf voor de sterkte van de auto zorgden 
en er niet een speciaal frame binnenin nodig was. Op dezelfde 
manier heeft Sunstation geen apart bevestigingssysteem nodig. 
De panelen zijn zelf het bevestigingssysteem. Mede door deze 
innovatie is Sunstation inmiddels bekroond met de prestigieuze IF 
Design Award 2016. 

Designer Piet Hein Eek voor zijn huis met het systeem op het dak.
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design
De bekende Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek is bij de 
campagne betrokken om de introductie van het systeem te 
ondersteunen. Hij is één van de eersten in Nederland die het 
Sunstation-systeem op zijn dak heeft geïnstalleerd en tijdens 
de perspresentatie vertelde hij over zijn beweegredenen. 

“Een huis kopen is een van de grootste investeringen die je 
kunt doen,” zei hij. “Het is dus begrijpelijk dat mensen niet 
investeren in iets dat het uiterlijk van hun huis zou kunnen 
veranderen. Ik heb de aanschaf van zonnepanelen voor 
mijn huis in Geldrop eerder overwogen, maar ik vond de 
panelen niet aantrekkelijk. Toen ik echter de zwarte panelen 
van Sunstation zag die in het dak zijn geïntegreerd, had ik er 
vertrouwen in dat het uiterlijk van mijn huis niet zou verande
ren. Ik ben erg blij met het resultaat en natuurlijk ook met het 
gegeven dat de panelen schone zonneenergie voor  
de komende 25 jaar genereren. De fabrikant biedt namelijk 
een productgarantie van 10 jaar en een stroomgarantie  
van 25 jaar. ”

De fabrikant richt zich met name op de markt van particulie
ren en wooncorporaties. “Wij geloven dat het marktpotentieel 
van Sunstation groot is,” vertelt Dennis de Jong desgevraagd. 

“De interesse in het zelf opwekken van elektriciteit neemt toe en 
met dit nieuwe systeem bedienen wij het deel van de markt tot 
voor kort vanwege esthetische redenen geen zonnepanelen op 
het dak wilde hebben. De combinatie van de esthetische kwa
liteiten van dit systeem, de technische eenvoud en de concur
rerende prijsstelling zorgen ervoor dat wij hoge verwachtingen 
hebben van dit systeem.’ ●

Ryan Brand links en Dennis de Jong van Solarcentury tijdens de perspresentatie.

Indak PV tegen opdak prijzen
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agenda
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

7-9 juni 2016 
PRoVAdA 2016 
Amsterdam RAI
Info: www.provada.nl

op bezoek bij de 104de editie van de Scheldeprijs 2016
De Belgische Tectum Group nodigde vele klanten en relaties uit om aanwezig te zijn bij de 
Scheldeprijs, de oudste wielerklassieker van België. Wesley Boer (21) is student Bestuurskunde 
aan de Hogeschool van Amsterdam en wielerliefhebber. Voor Roofs schreef hij onderstaand 
verslag van de dag.

Woensdag 6 april 2016 was de dag van het veelbesproken referendum over het associatie
verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Een interessante en belangrijke dag als we 
de media mochten geloven. Onze zuiderburen waren op die dag vooral bezig met de 104de 

editie van de Scheldeprijs, de oudste wielerklassieker van België. 

Als amateurwielrenner ben ik in 2015 natuurlijk naar de start van de Tour de France gegaan 
in Utrecht, de tijdrit in de binnenstad op een prachtige plek een kilometer voor de finish. Dit 
stond gelijk aan uren wielerplezier. Toen de uitnodiging van Mawipex binnenkwam met de 
vraag of wij naar de finish van de Scheldeprijs 2016 wilden komen was de keuze dus snel 
gemaakt. 

De middag begon met de wedstrijd van de beloften, met aansluitend de wedstrijd van de 
professionals. Qua snelheid ging het bijna twee keer zo hard als tijdens de tijdrit, ze reden 
bijna 80 kilometer per uur in de eindsprint. uiteindelijk wist Marcel kittel (Etixx-Quick Step) in 
de sprint Mark Cavendish (Dimension Data) te verslaan. De best genoteerde Nederlander 
was Danny van Poppel (Sky). 

Het was een compleet andere ervaring dan tijdens de Tour de France. Bij de Scheldeprijs 
was het meer zoals het ‘normaal’ is, ze komen razendsnel voorbij en als je geluk hebt komen 
ze nog een keertje langs. Op 6 april kwamen ze gelukkig vier keer langs, vier keer genieten 
dus! 

Via dit artikel zou ik Mawipex graag willen bedanken voor deze ervaring. Het was ontzettend 
leuk om mee te maken. 

jury daylight Award 2016 bekend 

De jury van de Daylight Award 2016 is bekend: 
 
• Alexander Rosemann – Professor Building Lighting Tu/e – voorzitter jury
• Jeroen van Schooten – Team V Architectuur – winnaar Daylight Award 2014
• Paul van Bergen – DGMR – bouwfysicus en jurylid sinds 2008
• Peter Lindeman – Rodeca Systems – translucente bouwmaterialen
• kees van der Hoeven – Architectenwerk.nl – architect en auteur
• Sander Mirck – Mirck Architecture – afgevaardigde Stichting Living Daylights

De jury nomineert in de categorieën grote gebouwen (>1.000m2) en kleine gebouwen (<1.000m2) maximaal 5 ingezonden projec
ten. Tijdens de inzendtermijn – tot 1 juni – kunnen architecten, opdrachtgevers, bouwfysici, projectontwikkelaars en adviesbureaus 
projecten aandragen voor de Award. De uitreiking vindt plaats in het najaar in een verrassend daglichtgebouw. De Daylight Award 
is een tweejaarlijkse kwaliteitsprijs voor gebouwen die daglichtkwaliteiten hebben en in de afgelopen twee jaar zijn opgeleverd.

nieuw dak-natuurgebied in de maak met Rooftop Revolution
Op 14 april 2016 ging het allereerste crowdfunding- en crowdsourcing
platform voor groene daken ter wereld live met de eerste 5 Amster 
damse dakprojecten. De start van een Rooftop Revolution. Iedereen  
kan meedoen door een dakproject aan te maken of te steunen op  
www.rooftoprevolution.nl, zelfs als het dak niet van hem of haar is. Het is 
de bedoeling om samen een enorm daknatuurgebied verspreid over de 
daken aan te leggen.Rooftop Revolution is een initiatief van De Groene 
Grachten en De Gezonde Stad en wordt ondersteund door de gemeente 
Amsterdam, Stichting DOEN, Rabobank,Rainproof, Let It Grow en Natuur
monumenten. Aangemelde projecten krijgen begeleiding van Rooftop 
Revolution bij het ontwikkelen van de daktuin.

dubbelrol voor nieuwe 
koramic VhV  
ventilatiepan
Wienerberger lanceert de Koramic VHV dakpan met een ventilatiesleuf. Deze horizon
tale opening is vanaf de straat nauwelijks zichtbaar waardoor de pan niet detoneert 
in een strak pannendak. De VHV ventilatiepan is gelijk ook de oplossing bij de beves
tiging van zonnepanelen. De beugels van een zonnepaneel passen precies door de 
gleuf van de ventilatiepan. De beugel ligt helemaal vrij en zo is de kans op breuk van 
de pannen nihil.

Vitral actief in België en 
nederland
Vitral, de Deense marktleider 
van metalen daklichten, is sinds 
2015 ook vertegenwoordigd  
in België en Nederland door 
 Solid Trade uit Rotterdam.  Vitral 
‘brengt buiten binnen’ met  
de op maat gemaakte, voor
geassembleerde daklichtoplos
singen die veel vormvrijheid 
bieden. De 60 jaar ervaring in 
daklichten resulteert in vak
manschap op het gebied van 
daklichten die esthetisch zijn, functioneel (ze brengen daklicht binnen en 
verbeteren het binnenklimaat) en een goede energieprestatie geven voor 
duurzame gebouwen. 

Fakro wint Red dot design Award 2016
Fakro heeft de prestigieuze Red Dot Design Award 
2016 gewonnen voor het platdakraam DEF Du6. De 
Red Dot Design Award is een internationale prijs 
voor design die sinds 1955 
jaarlijks uitgereikt wordt 
door het Design Zentrum 
Nordrhein Westfalen in 
Essen. Het winnende plat
dakraam met elektrische 
bediening bevat innova
tieve technische oplossin
gen die gecombineerd zijn 
met een modern design. Door het minimalistische 
en strakke ontwerp valt het dakraam op binnen het 
totale assortiment van Fakro Dakramen.

nen voortaan koninklijk nen
In 2016 bestaat NEN 100 jaar, een mijlpaal  
in de geschiedenis van normalisatie in 
Nederland. Tijdens het jubileumfeest ter ere 
van het 100-jarig bestaan van NEN in het 
Concertgebouw in Amsterdam heeft NEN 
het predicaat Koninklijk mogen ontvangen. 
Kees van der Waaij, bestuursvoorzitter van 
NEN, nam het predicaat in ontvangst uit 
handen van commissaris van de Koning in 
ZuidHolland, Jaap Smit. 

inventarisatie drentse asbestdaken 
van start
Op vliegveld Hoogeveen is op 21 april 
2016 het startsein gegeven voor een in
ventarisatie van asbestdaken in Drenthe. 
Vanuit een vliegtuig met ultramoderne 
camera’s werden vervolgens foto’s ge
maakt, die met speciale techniek zullen 
worden ‘vertaald’. Per 2024 moeten alle 
asbestdaken in Nederland zijn vervangen. 
Asbest is een risico voor de gezondheid. 
In heel Nederland is er naar schatting 
120 miljoen vierkante meter aan asbest
daken. In Drenthe is dat rond de 4 miljoen 
vierkante meter, maar precieze cijfers 
ontbreken.

BRON: Dagblad van het Noorden

Bewoners vaker ziek door ongezonde woningen
Bewoners van huizen met een slecht binnenklimaat hebben meer last van 
gezondheidsproblemen zoals concentratiestoornissen, griepverschijnselen 
en vermoeidheid. Nederlanders ervaren vooral hinder van vocht en onvol
doende frisse lucht in hun woning, hebben regelmatig last van keel en neus 
en ervaren hun eigen gezondheid als ondermaats. Dit blijkt uit een groot
schalig Europees bewonersonderzoek van de Duitse Humboldt Universiteit in 
opdracht van de Velux Groep. Volgens Velux besteden wij in Nederland bij 
renovatie en nieuwbouw onvoldoende aandacht aan het binnenklimaat. 
Politiek en de bouwsector moeten meer samenwerken om de gezondheid 
van bewoners te verbeteren en productiviteitsverlies tegen te gaan.

lopen op daglicht
Voor een comfortabel gevoel in een 
woonruimte is een bron van natuurlijk 
licht belangrijk. De toepassing van 

platte daken in 
de hedendaag
se architectuur 
vraagt om 
nieuwe oplos
singen. Sinds 
kort biedt Fakro 
een beloopbaar 
dakraam voor 
het platte dak. 
Het platdakraam 
type ‘Walka
ble‘ (DXW) is 
voorzien van 
een versterkte 
vlakke glasplaat 
inclusief antislip
structuur en een 
krasvrije coating. 

Het raam kan probleemloos betreden 
worden en leent zich uitstekend voor 
platte daken waar een leefruimte 
onder zit. De inovatie is vanaf medio 
vierde kwartaal leverbaar.
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www.walzbleischneider.com

Solatube heeft FM keurmerk
Solatube is sinds kort ‘s werelds eerste en enige daglichtbuis met het keurmerk. Het keurmerk is uitgereikt 
door FM Global, de grootste organisatie in verzekering van commercieel vastgoed en risico manage
ment. Het keurmerk garandeert dat het product objectief is getest en voldoet aan de hoogste interna
tionale eisen. Om het keurmerk te krijgen zijn de daglichtbuizen uitvoerig getest, onder andere met een 
vuurtest, druktest en impacttest. Het keurmerk is van toepassing op de gehele reeks aan Solatubes, van 
de 160-DS tot en met de M-74 Skyvault. 

website en brochure over esthetiek zonnesystemen
Hoe plaats je zonnepanelen zo, dat ze geen pijn doen aan je ogen? De welstandscommissies van Nederland hebben een website en 
brochure gemaakt met adviezen over de beste manier om zonnepanelen neer te leggen. 8% van de Nederlanders vindt zonnepanelen 
zo lelijk, dat ze om die reden geen zonnepanelen aanschaffen. Het percentage dat knarsentandend toch maar besluit om zonnepane
len te plaatsen moet nog een stuk hoger zijn. De website MooiZon.nl komt die mensen tegemoet: een site vol tips en adviezen over het 
verzoenen van zonnepanelen en de architectonische kwaliteit.

VERSCHIL #1
Door DAKMERK goedgekeurde projecten 
ontvangen de eigen, onafhankelijke 10 jaar 
waterdichtheidsgarantie.

DAKMERK 
MAAKT HET 
VERSCHIL

Gecontroleerde en gegarandeerde kwaliteit op je dak. 
www.dakmerk.nl
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Velux viert 75-jarig jubileum met wereldwijde festiviteiten
75 jaar geleden ontwierp de Deense ingenieur Villum Kann Rasmussen 
het allereerste schuine dakraam dat men kon openslaan. Sindsdien is de 
Velux Groep uitgegroeid tot een bedrijf met vestigingen in 40 landen en 
ongeveer 9.500 medewerkers dat het grootste deel van haar winst aan 
onderzoek, culturele doelen en milieuvraagstukken doneert. Het 75jarig 
jubileum wordt gedurende het hele jaar gevierd met een reeks donaties 
en activiteiten. Zo worden dit jaar 14.500 Natural Light solarlampen aan 
Afrikaanse gemeenschappen gedoneerd. De lampen zijn van cruciaal 
belang, aangezien slechts een klein deel van de bevolking daar toegang 
heeft tot elektriciteit. Daarnaast schenkt het bedrijf in 30 landen gratis 
dakramen en lichtkoepels aan sportverenigingen. Ook Nederlandse sport
verenigingen kunnen zich opgeven om hiervoor in aanmerking te komen en 
te zorgen voor een clubhuis met een gezond binnenklimaat. Op 1 april 2016 
werd het jubileum intern groots gevierd. De medewerkers van Velux Nederland genoten deze dag volop van daglicht en frisse lucht 
op het IJsselmeer.

online inspiratie met 
kennis en blogs over  
oer-hollands keramiek
De vraag naar duurzame 
en kwalitatief hoogwaardige 
producten in de bouw blijft 
toenemen. Wienerberger 
gaat daarom nadrukkelijker 
inspelen op specifieke infor
matiebehoeften op het ge
bied van keramische bouw 
en bestratingsproducten. 
Zo lanceert de marktleider 

in keramische bouwmaterialen als eerste producent in Europa een 
speciaal blogplatform voor dakdekkers. Tevens is de website volledig 
vernieuwd en getransformeerd in een kennis en inspiratieplatform, 
compleet met howtovideo’s en tips van vakprofessionals op het 
gebied van bouw en bestratingsmaterialen.

CEO VELUX Groep Jorgen Tang-Jensen  

en Lars Kann-Rasmussen (zoon oprichter).

diploma-uitreiking opleiding monteur metalen 
gevels en daken
Op 13 april 2016 kregen de leerlingen van de mbo-
opleiding Monteur Metalen Gevels en Daken het diploma 
uitgereikt. De 13 leerlingen zijn in 2014 met deze opleiding 
gestart. De tweejarige opleiding is ontwikkeld door Dumebo 
DWS. De branchevereniging heeft deze opleiding ontwik
keld zodat de jonge generatie het vakmanschap beheerst 
om een gebouw te voorzien van een kwalitatief goed dak 
en kwalitatief goede gevel. 



Meer info: www.skylux.be  I  Tel. +32 56 200 000  I  Fax +32 56 219 599  I  info@agp.be  

NIEUW
 

Voor de best mogelijke isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow3™. 
Deze vlakke lichtkoepel is superisolerend (Ut-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 2° 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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