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De blauwe ogen van 
de dakadviseur
Tekstschrijvers zijn doorgaans mensen met twee linkerhan-
den. Ondergetekende is daar geen uitzondering op. Als bij 
mij in huis bijvoorbeeld een boekenkast in elkaar moet wor-
den gezet, wordt mijn schoonvader gebeld. Hij doet in een 
zaterdagmiddag meer klusjes dan ik in een half jaar voor me 
uit kan schuiven. Soms voel ik me daar een beetje schuldig 
over en dan pak ik ook een schroevendraaier. Maar altijd als 
ik net lekker bezig ben, komt mijn schoonvader achter me 
staan: ‘Nee joh, dat kan je beter zó doen!’ En voor ik het weet 
sta ik met lege handen te kijken naar hoe mijn schoonvader 
de boekenkast in elkaar schroeft.

Ik vind dat wel prettig. Het is fijn om te weten dat mensen die 
ergens méér verstand van hebben, dat specialistische werk 
van me overnemen. Daar is eigenlijk maar één voorwaarde 
aan verbonden: ze moeten het wel goed doen. Soms komt 
het voor dat mijn schoonvader ook niet zeker weet hoe die 
kast in elkaar moet worden gezet. Dan belt hij een van zijn 
maten en die vertelt hem dan welk schroefje in welk plankje 
moet. Ik, als eigenaar van de kast, vertrouw er dan maar op 
dat die mij onbekende kerel weet waar hij het over heeft.

Een van de gevolgen van de afgelopen economische crisis 
is dat het aantal dakadviseurs enorm is toegenomen. Dat 
klinkt logisch, maar eigenlijk is dat vreemd. Wat moet een 
branche met een degelijke brancheopleiding, een uitge-
breid kwaliteitssysteem, gerenommeerde leveranciers en 
een hele bibliotheek aan certificaten eigenlijk met al die 
adviseurs? Je zou zeggen dat de dakdekkerbedrijven zelf wel 
de know how hebben om een dak op een goede manier 
waterdicht te maken of te repareren, en dat ze, als ze iets niet 
weten, gebruik kunnen maken van de kennis en expertise 
van hun leveranciers. Doorgaans zijn die allemaal van zich-
zelf al eigenwijs genoeg, wie zit er nog te wachten op een 
extra wijsneus op het dak?

De ironie is dat er door diezelfde economische crisis steeds 
meer misgaat op het dak. Een bekend gezegde is dat in 
tijden van oorlog de waarheid als eerste sneuvelt. Je zou 
kunnen zeggen dat het in tijden van crisis de lange termijn 
is (lees: de kwaliteit) die als eerste sneuvelt. Adviesbureaus 
bestaan o.a. bij gratie van de (noodzakelijke of onnodige, 
bewuste of onbewuste) ondeskundigheid van andere 
partijen. Maar ook, en misschien nog wel meer, bij gratie van 
het gebrek aan vertrouwen in de beroepsgroep. Gezien het 
grote aantal adviseurs is dat vertrouwen in de dakenbran-
che kennelijk bedroevend laag. 

Maar waar is dan het vertrouwen in de dakadviseur op 
gebaseerd?

Het woord ‘adviseur’ sugge-
reert dat het een persoon 
betreft die weet hoe het 
moet. Dat die suggestie niet 
altijd overeenkomt met de 
werkelijkheid, blijkt helaas 
met enige regelmaat uit 
de dagelijkse praktijk. Er 
zijn adviezen bekend waar 
de honden geen brood van 
lusten – op technisch gebied, 
maar denk ook aan solar-advi-
seurs die geen kaas hebben gege-
ten van bouwconstructies en veiligheids-
adviseurs die niet handelen volgens de meest 
elementaire veiligheidsvoorschriften. En dan hebben we het 
nog niet eens over de adviseurs die wat al te nauwe banden 
onderhouden met leveranciers. 

Het paradoxale is dat de adviseur voor zijn keuzes geen 
verantwoording hoeft af te leggen. Als hij zijn keuze moet 
vastleggen, verwijst hij naar een van de certificaten uit zijn 
bibliotheek. En als het fout gaat, geeft hij niet thuis. Dan is het 
ineens weer de verantwoordelijkheid van het uitvoerende 
bedrijf.

Momenteel zijn er initiatieven om een keurmerk voor 
(dak)adviseurs in het leven te roepen. Dat klinkt als een 
 mogelijke oplossing, maar het is de vraag in hoeverre de 
markt daar wat mee opschiet. Wordt hier niet een nieuwe 
papieren tijger opgetuigd? Er is toch ook nog zoiets als  
een staat van dienst en referenties? En er zijn toch ook 
 opleidingen en diploma’s die een adviseur kan overleggen? 
Wat is dan de meerwaarde van het keurmerk?

Het is voor de opdrachtgever gewoon zaak goed op te 
letten of het adviesbureau dat wordt ingehuurd inderdaad 
voldoende deskundig is. Zoals hij eigenlijk altijd, in alle geval-
len, op moet letten of hij met kwalitatieve partijen zaken doet. 
Dat lijkt een open deur, maar te vaak blijkt uit de praktijk dat 
het dat niet is, meestal om redenen van prijs. 

Een schoonvader kun je nog wel op zijn blauwe ogen met 
een boekenkast vertrouwen. Bij een dakadviseur zou ik ook 
andere criteria mee laten wegen. Hoe blauw zijn ogen  
ook zijn. ●

Edwin Fagel
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... en haal de hemel in huis

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ... 

Voor de best mogelijke isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe 
Skylux iWindow3™. Deze vlakke lichtkoepel is superisolerend dankzij het 
compacte en isolerende pvc-raam en het 3-wandige en erg isolerende 
veiligheidsglas HR+++.

• geschikt voor alle platte daken met dakhelling tussen 2° en 15°
• geluidsdempend 41 dB
• perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische boord en 
 slanke omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm

www.skylux.be

NIEUW

Skylux iWindow3TM

met driedubbel veiligheidsglas
(Ut = 0,5 W/m2.K)
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foto voorplaat

Industria te Amsterdam,

Ridder Skins for Buildings
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oud-duits, maar dan nieuw
Een gebouw dat is ontworpen als gemeenschapskunst, waarbij kunst en kunst-
nijverheid de architectuur ondersteunen en accentueren. Dat gebouw heeft na  
100 jaar weer het dak gekregen dat het verdient. 

LEVErAncIErS (VAn DAKProDUctEn) En KwALItEItSBorgIng
Onlangs heeft minister Blok de conceptwet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’  
naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit artikel blikken we vooruit op de impact op  
de bouw zoals we die verwachten en met name op de rol van de leveranciers  
(van dakproducten). 

Voorkom tunneleffect Van dakbedekkingen 
onder zonne-energiesystemen
De markt voor zonne-energiesystemen groeit snel. Het is van belang stil te staan bij  
de eventuele effecten van het PV-systeem op het dak (en andersom de effecten van 
het dak op het systeem). 

emVi in de dakenbrancHe
Onder de Aanbestedingswet van 2012 is EMVI als methodiek in opmars: de  
Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Hoe gaat dat uitstralen naar de daken-
branche en hoe actief is die er al mee bezig? 

JoEP JAnSEn IS nIEUwE ProJEctLEIDEr SEctorPLAn BIKUDAK 
Per 1 februari 2016 is Joep Jansen aangesteld als de nieuwe projectleider van het 
 Sectorplan BIKUDAK. Hij volgt daarmee Jos van der Borgt op, die met pensioen is 
 gegaan. Roofs stelt hem aan de markt voor en brengt met hem de stand van zaken  
in kaart.

PBM’S: EEn nooDzAKELIJK KwAAD?
Als vervolg op het artikel ‘Gebruik de juiste PBM’s!’ dat Ad Verhoeven van SBD in  
Roofs mei 2016 publiceerde, gaat Roofs in dit artikel nader in op de aandachtspunten 
van PBM’s.

PASSIEfSchooL KrIJgt ‘VULKAAn’ oP hEt DAK
In het Belgische Knokke-Heist wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van de 
Passiefschool De Vonk. Eén van de daken is uitgevoerd als een groendak met in het 
midden een ‘vulkaan’. 

solarbrancHe groeit Verder
Op 10 mei 2016 werd in Solliance op de High Tech Campus in Eindhoven het  
jaarlijkse Solar Trendrapport gepresenteerd.

PILotProJEct DE groEnE tornADo hELPt BUUrtEn VErgroEnEn
De Groene Tornado is het jongste initiatief van de Stichting Roof Update. Het concept  
voorziet schuurtjes en aanbouwen in een buurt, in samenwerking met de bewoners, 
van groendaken. 

ingezonden brief

nIEUwSLIJn
Nieuws voor en door de dakenbranche

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS | NR. 6 JUNI 2016 25e JAARGANG

RoofsRoofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

VOORKOM TUNNELEFFECT VAN 
DAKBEDEKKINGEN ONDER 
ZONNE-ENERGIESYSTEMEN
•Leveranciers (van dakproducten) en kwaliteitsborging
•EMVI in de dakenbranche
•Joep Jansen is nieuwe projectleider Sectorplan BIKUDAK 
•Passiefschool krijgt ‘vulkaan’ op het dak

AG Plastics www.agplastics.com 
Kingspan Unidek www.kingspanunidek.nl
Heruvent www.vlakkelichtkoepel.nl 
Artilan bv www.artilan.nl
Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl
Aabo Trading bv www.aabo.nl
Confederatie Bouw www.confederatiebouw.be
Aabo Trading bv www.aabo.nl
Ubbink bv www.ubbink.nl
DGI Dak & Gevel Ing bv www.dakengevelingenieurs.nl
Quality Roofing Systems www.qualityroofingsystems.nl
Aabo Trading bv www.aabo.nl
All Up www.all-up.nl
Granuband www.granuband.com
Veilig werken op daken www.dakweb.nl
Iko bv nl.iko.com
Schadenberg Dakwerken bv www.schadenberg.nl
Rez Dakveiligheid www.rezdakveiligheid.nl
Aabo Trading bv www.aabo.nl
Dak Techniek Holland bv www.daktechniekholland.nl
ZinCo Benelux bv www.zinco.nl 
Aabo Trading bv www.aabo.nl
Sunbeam bv www.sunbeam-pv.com
Ludinghauser Werkzeuge www.walzbleischneider.com
Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl
Isobouw Systems bv www.isobouw.nl

2
10
11
11
11
18
19
22
24
25
25
30
31
31
31
34
34
34
36
37
37
42
45
46
47
48

dit nummer kwam tot stand met medewerking Van

i

inHoud   

*



Roofs     76     Roofs

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. Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2016?

Oud-Duits, 
maar dan nieuw

Een gebouw dat is ontworpen als gemeenschapskunst,  
waarbij kunst en kunstnijverheid de architectuur onder-
steunen en accentueren. Een gebouw dat ‘De Industrieele  
Groote Club’ huisvest en is gelegen aan de Dam in 
 Amsterdam. Dat gebouw heeft na 100 jaar weer het dak 
gekregen dat het verdient. 

rIJKSMonUMEnt
In 1913 werd in Amsterdam ‘De Industrieele Club’ opgericht 
met het doel een ontmoetingsplaats te creëren voor mensen 
uit het bedrijfsleven. Na drie jaar kon de club haar intrek 
nemen in het eigen sociëteitsgebouw ‘Industria’, gelegen 
op de hoek van de Dam en het Rokin. Sinds 2001 is het een 
Rijksmonument en ruim 100 jaar na de bouw is het gebouw 
nog altijd in gebruik als zakelijk tref- en ontmoetingspunt voor 
de nu Koninklijke Industriële Groote Club. 

In 2014 wordt besloten tot de aanpak van het gebouw.  
De bovenste verdiepingen worden gerenoveerd tot hotel-
kamers en ook het dak moet worden gerenoveerd. De 
 toestand van het dak, maar vooral die van de onderdelen  
in het dak, zijn deplorabel. Ridder Skins for Buildings wordt 
 gevraagd een aanbieding te maken voor het vernieuwen 
van de bedekking. Een inspectie van het dak leert dat  
dit bijzondere gebouw ook een bijzonder dak heeft, met 

ornamenten en details die vragen om een renovatie met 
respect. 

Uit historisch onderzoek van Ridder blijkt dat het dak oor-
spronkelijk met leien gedekt was in een ‘oud-Duitse’ dekking.  
In de afgelopen 100 jaar is de dakbedekking drie keer 



Roofs     98     Roofs

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

dakrenoVatie industria te amsterdam
AANNEMER BOUWBEDRIJF STEENBEEK, LOENEN AAN DE VECHT
DAKREGISSEUR RIDDER SKINS FOR BUILDINGS, ZWAAG 
 (ondeRconStRuctie, iSolatie, zink-, lood- en leiweRk)

vernieuwd moesten worden, de nieuwe dakbedekking ligt 
ca 20 cm ‘hoger’ dan de oude. Het bestaande dakbeschot 
is doorgenageld en plaatselijk is het dakhout hersteld en 
afgewerkt met een dampopen waterkerende folie. Daarop 
zijn verticaal ventilatielatten aangebracht waarop weer 
horizontaal teruggedroogde vuren mes- en groefplanken zijn 
geslagen. Op deze planken is vervolgens de tweede laag 
waterkerende folie aangebracht . De leien oud-Duitse dakbe-
dekking, 3 laags gedekt, is de nieuwe watervoerende laag. 
Alle aansluitingen zijn uitgevoerd met zinken verholen goten 
en alle loden waterslagen zijn vernieuwd. 

Zikken wijst op de afwerking en de details en stelt de meester-
leidekker voor. Die legt geduldig uit hoe de hellingshoek tot 
stand komt en hoe die wordt uitgezet. Dat de hellingshoek 
‘op de heersende windrichting’ wordt gelegd en hoe de 
begin- en de eindaanzet van de leibedekking wordt gereali-
seerd. Hoe het lood wordt ingedekt bij de hoekkepers en hoe 
dit lood te felsen om te eindigen in de roef. Hoe de monniks-
kappen zijn uitgevoerd en het loodwerk van de dakkapellen. 
Alles wordt onder toezicht van SKG-IKOB uitgevoerd. 

Ook al is het uitzicht op de Dam fantastisch, het is jammer 
dat het werk op meer dan 20 meter hoogte ligt. Maar de 
foto’s maken een hoop goed. ●

20357 Dam 27 “Industria”
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vervangen. Het dak heeft tot 2015 een natuurleien maas-
dekking gehad uitgevoerd met ‘asbest leien’.

Na dit onderzoek wordt gekeken naar de andere panden op 
en rond de Dam. Industria is onlosmakelijk verbonden met 
de Beurs van Berlage, de Bijenkorf, de Nieuwe Kerk en het 
Paleis op de Dam. Vervolgens wordt gekeken naar de nieuwe 
functie van de ruimten onder het dak: het gehele dak moet 
gaan voldoen aan de eisen van de 21e eeuw en dus een uit-
stekende warmteweerstand krijgen. Dit alles leidt tot een ge-
durfd advies van dakregisseur Ridder Skins for Buildings aan 
de opdrachtgever: een totaal nieuw dak over het bestaande 
dak, afgewerkt met nieuwe leien in de oorspronkelijke  
oud-Duitse dekking. Alle ramen, kozijnen, loden aansluitingen, 
 goten, loden en koperen daken, alle ornamenten – alles 
moet worden vernieuwd. 

In het najaar van 2015 wordt het project gestart. Voor de 
herfst van 2016 moet het dak zijn afgerond. 

werkzaamHeden
We mogen het werk in uitvoering bezichtigen op het mo-
ment dat het gehele gebouw in de steigers staat. De tour 
begint in de prachtige foyer van het gebouw, de onderste 
verdiepingen zijn tijdens de renovatie gewoon in gebruik. Van 
daaruit gaan we met de lift naar de 5e verdieping om vanuit 
de chique lift rechtstreeks in een bouwplaats op hoogte te 
stappen. De aannemer heeft een deel van het platte dak 
bovenop het gebouw verwijderd om bouwmateriaal in te 
hijsen. Delen van de houten kapconstructie zijn daarvoor 
verwijderd en vervangen door een stalen kooiconstructie. 
Een slimme manier om logistieke ruimte te creëren. Op het 
moment van ons bezoek is het ontstane gat afgedekt  
met een tijdelijk plat dak. Dit dak zal na realisatie van de 
bovenste verdiepingen vervangen worden door een glaskap 
die een atrium afdekt. 

Gertjan Zikken, uitvoerder van Ridder, geeft tekst en uitleg. 
Onder andere waarom alle aansluitingen en onderdelen 

afbeelding uit het Plan van aanpak van de oorspronkelijke situatie.
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Daksysteemgarantie PLUS is een product van de 
Stichting Dakmeester, de kwaliteitsspecialisten in 
hellende daken. Samen met onze garantiepartners 
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Kwaliteitsborging in de bouw is een 

 thema dat steeds actueler wordt. 

 Onlangs heeft minister Blok de concept-

wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ 

naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit 

artikel blikken we vooruit op de impact 

op de bouw zoals we die verwachten en 

met name op de rol van de leveranciers 

(van dakproducten). Ook andere trends 

die kwaliteitsborging raken komen aan 

de orde, zoals de industrialisatie in de 

bouw, nieuwe contractvormen, garanties 

en aansprakelijkheidsvraagstukken.

kwaliteitsborging

wAt BEtEKEnt DAt Voor DE BoUwEr?
De rol van de kwaliteitsborger is in de basis heel eenvou-
dig: hij toetst alleen of de kwaliteit van het ontwerp en van 
de uitvoering overeenkomt met de voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012 en eventueel andere vooraf gemaakte 
bindende afspraken. Bij kwaliteitsborging is er een aantal 
toetsmomenten tijdens kritische bouwfasen. Na goedkeuring 
kan de bouwer weer verder. Hoe beter een bouwer zijn eigen 
kwaliteitsborging op de bouwplaats op orde heeft, des te 
sneller en effectiever en dus efficiënter kan een kwaliteits-
borger constateren dat aan de eisen is en wordt voldaan. 
Om het nieuwe systeem optimaal te laten functioneren is 
het nodig dat bouwers het zorgen voor conformiteit met de 
bouwregelgeving in hun processen integreren.

wAt BEtEKEnt DAt Voor DE (DAK)LEVErAncIEr?
Wij denken dat de volgende ontwikkelingen ertoe gaan 

leiden dat de toeleveranciers tijdens ontwerp en uitvoering 
in de toekomst een grotere rol kunnen krijgen/nemen: 
•  Nieuwe contractvormen waarbij de aannemer ook tijdens 

het gebruik van het bouwwerk voor een bepaalde periode 
verantwoordelijk blijft voor het onderhoud;

•  De grotere aansprakelijkheid voor aannemers die in het 
concept-wetsvoorstel is opgenomen;

•  De toenemende industrialisatie in de bouw/conceptueel 
bouwen;

•  Aantonen dat op een deelgebied aan het Bouwbesluit (en 
eventuele andere eisen) kan worden c.q. is voldaan.

We zien nu al in de praktijk dat aannemers toeleveranciers 
nadrukkelijker vragen om langere en uitgebreidere garanties 
op hun producten. Dat heeft onherroepelijk effect voor de 
voorwaarden waaronder leveranciers hun producten gaan 
aanbieden. Zij hebben immers de kennis over de geleverde 
producten in huis en zij weten onder welke toepassings- en 

verwerkingsvoorwaarden hun product in samenhang met  
de toepassing van andere producten voldoet aan het 
Bouwbesluit. In het geval een aannemer gedurende de 
gebruiksfase voor een bepaalde periode verantwoordelijk is 
voor het onderhoud, kan ook dat gevolgen hebben voor de 
keuze van het kwaliteitsniveau van een bepaald product. Wij 
denken dat de vergrote aansprakelijkheid in het concept-
wetsvoorstel de hiervoor geschetste ontwikkeling verder zal 
versterken.
Bijvoorbeeld, specifiek m.b.t. daken, kan een leverancier van 
dakisolatie in combinatie met een bepaald bevestigings-
patroon en type bevestiger een bepaalde isolatiewaarde 
garanderen. Maar een dergelijke garantie kan natuurlijk ook 
komen van de leverancier van bevestigingsmiddelen. Als het 
dak boven bijvoorbeeld een zwembad wordt gerealiseerd, 
kunnen hierbij ook garanties worden gegeven in relatie met 
de vochthuishouding en de duurzaamheid van de isolatie-
bevestigingen. 

Omdat CE-markeringen productgericht zijn en niet het pro-
duct in zijn toepassing betreffen, dient er in aansluiting  
op deze markering nog een toepassings- en verwerkings-
voorschrift te komen, mogelijk ook inclusief een project-
gerelateerd onderdeel. De leverancier die dit kan bieden, 
kan een beslissend voordeel halen op zijn concurrenten. Dit 
bespaart de aannemer in directe zin immers tijd en geld, 
en verkleint ook de bijhorende risico’s, en ook in indirecte zin 
omdat de kwaliteitsborger dit onderdeel kant en klaar kan 
overnemen en inpassen in het door deze borger gehanteer-
de borgingsinstrument. 

In het geval van een leverancier die geen garantie kan bie-
den op het toegepaste product m.b.t. bepaalde al of niet in 
het Bouwbesluit voorgeschreven prestaties, zal de aannemer 
en/of borger dit zelf moeten gaan vaststellen op project-
basis. Duidelijk is dat dit weinig aantrekkelijk is, kostenverho-
gend, tijdrovend en extra risico’s met zich zal brengen. Een 
dergelijke actieve positie innemen betekent voor de leveran-
cier wel dat deze de noodzakelijke deskundigheid tot zijn 
beschikking moet hebben, dat zijn producten in hun toepas-
sing zijn getest en/of berekend, dat zijn informatieoverdracht 
correct dient te zijn en conform de Nederlandse regelgeving 
en dat er eenduidige toepassings- en uitvoeringsvoorschrif-
ten dienen te zijn. Nog een stap verder is het kant en klaar 
aanleveren van projectgebonden informatie (tekeningen, 
berekeningen) en/of het controleren op de bouwplaats.

Leveranciers met hun vaak beduidende mogelijkheden 
 kunnen hierdoor een sterke positie in gaan nemen maar  
zo ook het conceptueel bouwen (industrialisatie) in de bouw 
in de hand werken. Dit leidt tot een vermindering van het 
aan tal kritische aansluitdetails tussen bouwdelen, minder 
partijen, duidelijker verantwoordelijkheden en beter geïnte-

wet kwaliteitsborging Voor Het bouwen
Volgens de conceptwet Kwaliteitsborging voor het bouwen 
– die naar verwachting in 2018 in werking treedt – wordt de 
toetsing aan het Bouwbesluit van (in eerste instantie) een-
voudige projecten bij de private markt gelegd. Dit betreft pro-
jecten met een laag risico, zoals woningen en (eenvoudige) 
bedrijfsgebouwen. De bouwsector ontwikkelt instrumenten 
voor de uitvoering van de kwaliteitsborging, aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of een bouwwerk voldoet 
aan het Bouwbesluit. De opdrachtgever kiest het instrument 
waarmee hij de kwaliteitsborging voor het bouwen van zijn 
bouwwerk laat uitvoeren en een partij die gerechtigd is om 
met dit instrument te werken: de onafhankelijke kwaliteitsbor-
ger. Tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces kijkt de kwali-
teitsborger mee en op basis van zijn bevindingen geeft hij na 
oplevering al dan niet een ‘as-built verklaring’ af. De rol van 
de gemeente blijft in dat geval beperkt tot het toetsen van 
het bouwplan op papier aan welstand, omgevingsveiligheid 
en bestemmingsplannen. Verder controleert de gemeente of 
het juiste instrument en de juiste kwaliteitsborger zijn vermeld 
in de aanvraag.

Leveranciers (van dakproducten) en kwaliteitsborging

ir. otto kettlitz, nieman-kettlitz Gevel en dakadvies bv
ing. Johan van der Graaf, nieman Raadgevend ingenieurs bv
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kwaliteitsborging

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

de verantwoordelijkheid van de leverancier zelf plaats-
vinden om te kunnen garanderen dat het (op)geleverde 
resultaat aan Bouwbesluit 2012 voldoet? Hierbij kunnen 
onderscheiden gemaakt worden naar complexiteit van het 
werk, niveau van gevraagde garanties, deskundigheid van 
de verwerker etc.

•  ‘Persoon’: zijn de betrokken werknemers/adviseurs voldoen-
de gekwalificeerd om in dit nieuwe kwaliteitsdenken hun rol 
te kunnen uitvoeren, of is daarvoor aanvullende opleiding 
nodig?

Kortom: door de komende ontwikkelingen op het gebied 
van kwaliteitsborging in de bouw liggen er voor de toeleve-
rende industrie voldoende (nieuwe) uitdagingen en kansen 
om zich in de komende tijd te (her)positioneren. Wij denken 
ook dat kwaliteitsborging aan leveranciers en producenten 
mogelijkheden biedt om zich in de bouwpraktijk te profileren. 
Met dit artikel willen wij een eerste aanzet geven t.b.v. het 
vormen van beeld van deze toekomstige situatie om tot een 
strategie te kunnen komen en om de wijze te kunnen bepa-
len waarop daar invulling aan gegeven kan gaan worden, 
inclusief de eventueel daarbij benodigde inspanningen. ●

greerde onderdelen, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot betere 
kwaliteit. In deze optiek wordt de aannemer steeds meer een 
coördinator en procesbewaker.

Om als toeleverancier blijvend aan deze verwachtingen te 
kunnen voldoen, is het verstandig dat zij zich nu reeds voor-
bereidt op de geschetste ontwikkelingen. Dat kan eenvoudig 
op basis van de drie thema’s die ook in de conceptwet 
 Kwaliteitsborging voor het bouwen en de bijbehorende AMvB 
aan de orde komen: ‘product’, ‘proces’, en ‘persoon’:
•  ‘Product’: is de productdocumentatie op orde (CE-mar-

kering, attesten, kwaliteits-verklaringen, toepassings- en 
 verwerkingsvoorschriften e.d.) op basis van de Europese 
en Nederlandse regelgeving, zodat een kwaliteitsborger 
effectief kan vaststellen of de geleverde en toegepaste 
producten in onderlinge samenhang in het bouwwerk 
kunnen voldoen en ook daadwerkelijk voldoen aan het 
Bouwbesluit 2012?

•  ‘Proces’: zijn ontwerp- en uitvoeringsrisico’s in de in- en 
externe bedrijfsvoering voldoende geborgd? Geven de toe-
passingsvoorwaarden van de producten voldoende zeker-
heid om de montage volledig door de aannemer te laten 
plaatsvinden? Is daarop controle noodzakelijk door de 
leverancier? Of moet montage/applicatie volledig  onder 
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De markt voor zonne-energiesystemen groeit snel. Bij toepassing van deze 

systemen is het van belang stil te staan bij de eventuele effecten van het PV-

systeem op het dak (en andersom de effecten van het dak op het systeem). 

Bij toepassing van een PV-systeem op een kunststof dak bijvoorbeeld dient 

rekening gehouden te worden met eventuele tunnelvorming.

Voorkom tunneleffect van dakbedekkingen onder zonne-energiesystemen

windbelasting zonne-energiesystemen

De grootste valkuil in de toepassing van zonne-energiesyste-
men is de terugverdientijd. Door deze focus op prijs wordt in 
veel gevallen een aantal aandachtspunten over het hoofd 
gezien die wel belangrijk zijn voor het functioneren van zowel 
het zonne-energiesysteem als het dakbedekkingsysteem. 

In verschillende artikelen in Roofs hebben Chris Geurts (TNO) 
en Chris van der Meijden (BDA) de regelgeving en rekenme-
thoden rond de windbelasting van zonne-energiesystemen 
conform NEN 7250. Het mag dan ook bekend worden veron-
dersteld dat bij toepassing van PV-systemen op het platte of 
hellende dak rekening dient te worden gehouden met de 
windbelasting. Een ondeugdelijke plaatsing en/of bevesti-
ging van het systeem kan immers bij stormachtig weer voor 
grote problemen zorgen. 

Minder bekend is wellicht dat ook rekening dient te worden 
gehouden met de windbelasting op de dakbedekking. 
Mechanisch bevestigde kunststof dakbedekkingen hebben 
de neiging bij harde wind op te bollen en zodoende ‘tunnels’ 
te vormen. De op de dakbedekking aangebrachte zonne-
systemen kunnen als gevolg hiervan gaan schuiven, met 
alle gevolgen van dien. Er zijn projecten bekend waarbij het 
zonnesysteem zo’n 15 cm is verschoven. De vraag die dan 
gaat spelen, is: wie is verantwoordelijk? Dit zijn situaties die 
te voorkomen zijn als door de architect, bestekschrijver en 
dakdekker vooraf rekening wordt gehouden met de moge-
lijkheid dat dit fenomeen kan optreden.

tunneleffect
Roofs sprak voor dit artikel met experts van TNO en BDA 
en zij onderschrijven de problematiek. Het ‘tunnelen’ van 
mechanisch bevestigde kunststof dakbanen is een bekend 
fenomeen. Er zijn inmiddels verschillende projecten bekend 
waar bovenop een dergelijk dakbedekkingsysteem een 
 PV-systeem is toegepast. Hoewel er in Nederland de afgelo-
pen periode geen extreme wind is geweest, heeft er op  
deze projecten wel degelijk verschuiving van de systemen 
plaatsgevonden. Het fenomeen doet zich vanzelfsprekend 
voor op de grotere dakoppervlakken, waar ook een groot 
oppervlak zonne-energiesystemen op is toegepast. Het 
 schuiven van dergelijke systemen kan dus voor een aanzien-
lijke schadepost zorgen.

De kern van het probleem ligt hem doorgaans in een 
te snelle toepassing van de zonnesystemen zonder dat 
voldoende is nagedacht over de consequenties van deze 
systemen voor de dakconstructie, en andersom de effecten 
van de dakconstructie op het zonnesysteem. Zo wordt in de 
markt regelmatig bijvoorbeeld een zonnesysteem aange-
bracht op een dakbedekking die binnen afzienbare tijd aan 
vervanging toe is. Of het gewicht van de (geballaste) syste-
men overschrijdt het maximaal toegestane gewicht dat de 
dakconstructie kan dragen. Op korte termijn zijn de effecten 

van dergelijke miscalculaties vaak nog niet eens zichtbaar, 
maar op de langere termijn zijn dit dure, en in sommige situ-
aties ook gevaarlijke fouten. Vaak is in de bestekfase nog wel 
rekening gehouden met bijvoorbeeld het maximale gewicht 
dat de dakconstructie kan dragen, maar worden later in het 
bouwproces aanpassingen doorgevoerd.

Wat betreft het ‘tunnelen’ van dakbedekkingen levert dit met 
name een probleem op wanneer de systemen parallel aan 
de naden van de dakbedekking zijn opgesteld. De naden 
lopen dan door waardoor het tunneleffect wordt gemaxima-
liseerd. De dakbedekking wordt als gevolg van opwaartse 
zuiging omhoog getrokken. Geballaste systemen kunnen zo-
als gezegd als gevolg hiervan kan schuiven. Bij mechanische 
bevestiging van het zonnesysteem in de ondergrond kan het 
effect nadelige gevolgen hebben voor de waterdichtheid 
van de dakbedekking. Ter plaatse van de bevestiging wordt 
immers door het ‘tunneleffect’ druk op de dakbedekking uit-
geoefend, waardoor de kans op beschadiging aanzienlijk is.

oPLoSSIngEn
Hoe met dit fenomeen om te gaan? Hier wordt momenteel 
binnen de markt over nagedacht. BDA is bezig een antwoord 
te formuleren dat wellicht zal resulteren in een standaard 
document dat in dit soort situaties gebruikt kan worden. 
Duidelijk is in ieder geval dat per situatie zal moeten worden 
bekeken wat de beste oplossing is. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan het noord-zuid lassen van de dakbedekking: de 
zonnesystemen (doorgaans gericht op het zuiden) staan 
dan haaks op de naden. In bestaande situaties kan het 
probleem worden voorkomen door bijvoorbeeld tegelpaden 
aan de randen van het systeem aan te leggen en zodoende 
te voorkomen dat de wind vat kan krijgen op de dakbedek-
king. 

Hoe dan ook is het noodzakelijk dat vooraf met deze proble-
matiek rekening wordt gehouden. Al bij het ontwerp moet 
men zich ervan bewust zijn dat dit fenomeen zich voor kan 
doen en daar het ontwerp op aanpassen. Er dient rekening 
te worden gehouden met het windgebied waar het dak zich 
in bevindt, en de hoogte en vorm van het dak. Bij bestaande 
daken is het vooral aan de dakdekker en de installateur om 
het risico tijdig te signaleren en hier op een passende ma-
nier op in te spelen. Alle keuzes hebben op het dak immers 
consequenties, ook de keuzes die niet worden gemaakt.  ●
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Eigen productie en distributie
Vanuit ons centrale magazijn te Eindhoven worden de producten verpakt 
en door het hele land gedistribueerd. Hier beschikken wij zelfs als enige in 
Nederland over een hypermoderne productielijn waarmee metalen druk-
verdeelplaten worden geproduceerd. Door dit alles in eigen beheer te 
houden kunnen we makkelijk inspelen op wensen van onze klanten en 
precies leveren waar vraag naar is, niet meer en niet minder.

AaboFix Promobus
Op het gebied van service heeft AaboFix  de beschikking over 
een compleet ingerichte promobus, waarin de verschillende 
bevestigings- en lijmsystemen zijn vertegenwoordigd. De 
promobus biedt u zo de mogelijkheid om alle systemen in 
de praktijk te testen met de meest moderne hoogwaardige 
verwerkingsapparatuur.

Maak kennis met AaboFix, een zeer compleet en efficient assortiment 
van bevestigingsmaterialen  en hulpgereedschappen voor 
vlakdaksystemen, zorgvuldig samengesteld om het bevestigen 
van dakmaterialen makkelijker en praktischer te maken. 
Dit gecombineerd met verregaande ondersteuning, hulp en 
demonstraties op locatie zorgen ervoor dat u zich kunt richten op 
waar het echt om gaat: het uitvoeren van vakwerk. 

Uitgekiend assortiment
Ons programma omvat een volledige range bevestigings-producten 
voor alle ondergronden, isolaties en dakbanen: van schroeven, pluggen 
en nagels tot spuitlijmsystemen, kitten en gereedschappen. Wij 
onderscheiden ons door eenvoud: multi-inzetbare producten, doordachte 
systemen en zeer praktische verpakkingseenheden. 

Service en ondersteuning
Wij bieden een breed pakket diensten aan om uw werk gemakkelijker 
te maken. Zo kunnen wij dakinsnijdingen, uittrekproeven en 
windbelastingsberekeningen uitvoeren. Op basis daarvan kunnen we 
samen met u bepalen welk bevestigingssysteem het meest geschikt 
is voor uw project  en op welke wijze het daksysteem moet worden 
gemonteerd. 

De Nationale Raad van Dak- en Dichtingswerken nodigt u uit op haar 

Roof

Meer informatie en inschrijvingen voor dit unieke evenement via 
steve.caufriez@confederatiebouw.be.

■ Dé leidinggevende vakbeurs en het netwerkevent 
in de Benelux voor dakdekkers, dakafdichters, 
fabrikanten, architecten, voorschrijvers en 
vakmannen uit de dakensector…  

■ In de ruime hallen van Brussels Kart Expo van 
10u00  tot 20u00.

■ Gratis toegang tot meer dan 120 standen.

■ 3.400 aanwezigen op 1 dag tijd.

■ Gemoedelijke sfeer met gratis bu� etten en drank.

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2016

www.belgianroofday.be  

Laatste standen beschikbaar

organisatie: initiatief van:mediapartner:

save the 

date
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“We doen het onszelf aan” is een vaak gehoorde verzuchting als er weer een op-

dracht voor de laagste prijs is gewonnen. Onder de Aanbestedingswet van 2012 

is EMVI als methodiek in opmars: de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. 

Deze beoogt niet op laagste prijs, maar op prijs/kwaliteitsverhouding te gunnen. 

In de Bouw en Infra is men er al druk mee, publieke opdrachtgevers vallen onder 

de wet. Hoe gaat dat uitstralen naar de dakenbranche en hoe actief is die er al 

mee bezig? Of is het een doodlopende trend?

EMVI in de dakenbranche

trendwatcHer

meente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling 
dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden 
of publiekrechtelijke instellingen’. In de praktijk komt het erop 
neer dat overheden op alle niveaus aan de wet moeten 
voldoen. Dit kan soms aanleiding geven tot een grijs gebied, 
waar het ZBO’s, overheidsbedrijven en bijvoorbeeld woning-
bouwcorporaties betreft. 

hoE gAAt hEt In zIJn wErK?
Om te beginnen is er voor een aannemer, dus ook voor een 
dakaannemer, alleen sprake van een EMVI-aanbesteding als 
de aanbesteder dit aangeeft. De dakaannemer kan dus niet 
op eigen initiatief een EMVI-inschrijving doen. 

Een EMVI-aanbesteding verloopt volgens drie fasen, zie 
onderstaand schema (gebaseerd op de Handleiding EMVI 
2014 van Rijkswaterstaat. Zie www.pianoo.nl/sites/default/
files/documents/documents/rwshandleidingemvi2014.pdf)

‘eMVi in drie fasen’

Fase 1, ontwerp van de eMVi
In deze fase worden de doelen gesteld, wordt het project 
vormgegeven en worden de EMVI criteria ontwikkeld. Hier 
wordt ook een financiële waarde toegekend aan de verschil-
lende criteria en wordt besloten hoe zwaar een criterium 
meetelt in de beoordeling. Dit wordt gedocumenteerd in een 
inkoopplan.

Fase 2, aanbesteding
De aanbesteding wordt uitgezet in de markt en er kunnen 
inlichtingen worden gevraagd. Op basis hiervan worden de 
inschrijvingen gedaan. Vervolgens worden de inschrijvingen 
beoordeeld. Voor de beoordeling is vaak een team of com-
missie samengesteld en worden vooraf opgestelde formulie-
ren gebruikt. Deze fase wordt afgesloten met een contract.

Fase 3, uitvoering 
Hierin wordt de opdracht uitgevoerd. Belangrijk is dat de 
EMVI-criteria tijdens de uitvoering geborgd worden, zodat bij 
oplevering de criteria ook zijn gerealiseerd en de opdracht-
gever de beoogde waarde daadwerkelijk heeft gekregen. Er 
kunnen sancties worden afgesproken, vaak zijn deze even 
groot als de financiële waarde die aan een criterium is toe-
gekend, maar het kan ook meer zijn.

emVi criteria
Vooropgesteld moet worden dat EMVI criteria gunningscrite-
ria zijn en geen selectiecriteria. Onder selectiecriteria vallen 
onder andere geschiktheidseisen als kennis en ervaring van 
bedrijf en/of medewerkers of financiële gezondheid van een 
bedrijf. In de handleiding van RWS worden drie categorieën 
criteria genoemd:

1 Prestatiecriteria
2 Kwaliteitscriteria
3 Prijscriteria

Prestatiecriteria zijn te kwantificeren, langs een meetlat te 
leggen. Voor de dakenbranche valt te denken aan uiteen-
lopende zaken als de levensduur van het dakbedekkings-
systeem tot het aantal verstoringen van het bedrijfsproces 
als gevolg van de werkzaamheden of te meten hinder voor 
de omgeving (bijv. afsluiten van een aanliggende weg voor 
transport). 

Kwaliteitscriteria vragen om een beoordeling op basis van 
vakmanschap en expertise. Dit kan uiteenlopen van de kwali-
teit van het ontwerp (bijv. van een gebruiksdak), zowel esthe-
tisch als technisch, de duurzaamheid van een dak en ook de 
beoordeling van de werkprocessen en risicobeheersing.

Prijscriteria betreffen de prijs van het werk of onderdelen of 
gerelateerde kosten.

Het is de kunst EMVI-criteria zo SMART (Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) mogelijk te formu-
leren, zodat het vaststellen of er aan voldaan is zo objectief 
mogelijk kan gebeuren en niet leidt tot lange discussies.

Het staat de aanbesteder vrij om EMVI-criteria te ontwikkelen, 
al naar gelang het doel en het type project. Deze kunnen 
betrekking hebben op zeer uiteenlopende aspecten van  
het project, zoals het werkproces, de technische kwaliteit,  
prestatieniveaus, duurzaamheid, overlast en communicatie 
met omwonenden, veiligheid en uiteraard prijs. Het is aan  
de (dak-)aannemer om op creatieve wijze hier invulling aan 
te geven.

wAAr StAAt EMVI In 2016?
Ondanks dat de Aanbestedingswet alweer uit 2012 stamt, is 
EMVI relatief nieuw en wennen voor alle betrokken partijen. 
Opdrachtgevers moeten zich veel beter en concreter reali-
seren wat ze precies willen. Wat voor contract wil ik, een een-
voudig of een geïntegreerd contract, wat wordt mijn eigen 
rol als opdrachtgever in het project, welke prioriteiten heb ik 
voor mijn dak? Dakaannemers moeten niet alle risico’s naar 
zich toe trekken en goed risicomanagement doen. Kijk goed 
naar de scope van een geïntegreerd contract. Met een de-
sign en construct contract loop je minder langdurig risico’s 
dan met een design, construct en maintain contract. 

De toepassing van EMVI neemt toe. Voor zowel Bouwend 
 Nederland als de Aannemersfederatie NL is het een hot 
 topic geworden. Met het oog daarop heeft het EIB een on-
derzoek uitgevoerd. Dit laat zien dat er niet zozeer bezwaren 
zijn tegen de Aanbestedingswet, maar wel tegen de toepas-
sing ervan. 

Hoofdpunten zijn:
•  De kosten van inschrijven gaan omhoog. Het kost meer tijd 

om een goede inschrijving te doen en plan te maken, waar 
(vrijwel) niets tegenover staat als de opdracht niet gegund 
wordt;

•  Er wordt te weinig gewicht aan de kwaliteits- en prestatiecri-
teria toegekend, waardoor veel aanbestedingen in realiteit 
toch op prijs worden gegund. In 30% van de EMVI’s is sprake 
van een kwaliteitsweging minder dan 10%; slechts in 19% 
van de gevallen weegt kwaliteit voor meer dan 50% mee;

•  Voor kleinere projecten zijn de aanbestedingskosten niet 
proportioneel. De uitwerking van de EMVI methodiek zou 
hier anders moeten dan voor grotere projecten.

Bouwend Nederland laat het niet bij een evaluatie, maar 
geeft ook aanbevelingen bij deze verbeterpunten:
•  Laat de kwaliteitscriteria voor minimaal 50% meewegen in 

de beoordeling;
•  Geef een betere rekenvergoeding voor kleinere projecten.
•  Men heeft initiatief genomen om tot ‘EMVI-light’ te komen 

voor kleinere projecten;
(zie voor alle aanbevelingen: www.bouwendnederland.nl/
nieuws/1876466/bouwend-nederland-doet-aanbevelingen-
voor-de-emvipraktijk).
EMVI-light zou voor veel dakprojecten mogelijk een uitkomst 
kunnen worden. 

wat gaat de dakensector erVan merken
Binnen de dakenbranche is EMVI nog niet echt een issue en 
wordt het nog slechts mondjesmaat toegepast. In het alge-
meen lijkt het bewustzijn en de kennis rond EMVI nog beperkt 
in de dakenbranche, terwijl er wel een paar koplopers zijn.

Binnen de dakenbranche is de impact van EMVI naar 
verwachting het grootst voor dakaannemers. Voor fabrikan-
ten is die minder groot, hoewel ook zij ermee in aanraking 
kunnen komen (bijvoorbeeld via eisen aan productkwaliteit, 
duurzaamheid, aanlevering en logistiek). Als fabrikanten zich 
meer gaan richten op advies, ontwerp en plannen, op basis 

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. 

wAt IS EMVI?
Voordat we naar de praktijk gaan, volgt eerst enige uitleg 
voor diegenen voor wie het begrip nieuw is. In 2012 is de 
nieuwe Aanbestedingswet van kracht geworden (zie voor 
de wet www.wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-05-01). 
Hierin is opgenomen het beginsel ‘EMVI, tenzij…’. Dat wil 
zeggen dat er moet worden aanbesteed middels een EMVI 
methodiek, waarbij kwaliteit expliciet wordt gemaakt en 
meegewogen wordt in de gunningsbeslissing, tenzij men 
er een goede reden voor heeft om op laagste prijs aan te 
besteden. De doelstelling hiervan is om de inschrijver in staat 
te stellen om zich te onderscheiden op hun kwaliteit en crea-
tieve oplossingen te stimuleren.

Voor wIE En wAt gELDt hEt?
EMVI moet worden toegepast voor aanbestedingen die als 
‘Europese aanbesteding’ worden gekwalificeerd (op basis 
van een normbedrag) en ook voor ‘werken’ die onder die 
drempel blijven (zie www.pianoo.nl/regelgeving/aanbeste-
dingswet-2012 voor meer informatie over de wet). 
De wet omschrijft ‘werk’ als ‘het product van het geheel van 
bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd 
is als zodanig een economische of technische functie te 
vervullen’ (art. 1.1). De drempel voor een Europese aanbeste-
ding ligt op EUR 5.225.000, maar dit varieert ook naar gelang 
de aanbesteding (zie voor meer detail www.pianoo.nl/regel-
geving/drempelwaarden-europees-aanbesteden). 

De Aanbestedingswet geldt niet voor iedereen, maar alleen 
voor aanbestedingen door een ‘aanbestedende dienst’. De 
wet omschrijft deze als ‘de staat, een provincie, een ge-



Roofs     23

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

trendwatcHer

Deze werkzaamheden en het schrijven van een plan in 
het kader van EMVI vragen om nieuwe vaardigheden. De 
dakenbranche zal hierin moeten investeren. Als je dit niet 
doet als dakaannemer, kom je niet meer in aanmerking voor 
dergelijke opdrachten en ook niet voor preferred supplier 
relaties met opdrachtgevers. Dan rest een rol als capaciteits-
leverancier in de keten.

Dakaannemers moeten er rekening mee houden dat ook 
opdrachtgevers in een leerproces zitten. Zij moeten leren 
specificeren wat ze willen, kwaliteit leren omschrijven: wat 
willen ze dat er op het dak gebeurt? Ze moeten leren dat je 
voor een goede uitvraag initieel moet betalen. Ook de op-
drachtgever is gewend aan de ‘traditionele’ inkoop en moet 
omschakelen. Daarnaast is het maken van meetbare afspra-
ken lastig. Hoe certificeer je kennis en kunde van mensen 
die op het dak komen? Je kunt wel een opleiding hebben, 
maar hoe houdbaar is die? Is er een stelsel van permanente 
bijscholing? Vergelijk bijvoorbeeld het stelsel van erkende 
restauratiebedrijven en restaurateurs in de monumentenzorg. 

DE trEnD In EEn notEnDoP
Kort samengevat is de trend dat aanbestedingen met behulp 
van EMVI langzamerhand de dakenbranche gaat bereiken:
•  EMVI is een actueel thema bij aannemers en aan- 

nemersorganisaties als Bouwend Nederland en de 
 Aannemersfederatie NL;

•  De dakensector heeft er mee te maken als direct bij hen 
wordt aanbesteed, maar ook als algemene aannemers 
een onderaannemer voor een werk onder EMVI zoeken;

•  Evaluatie van de toepassing leert dat het proces soms (te) 
zwaar is, de kosten dus hoog uitpakken en dat kwaliteit nog 
onvoldoende gewicht krijgt;

•  Het is een kans om meer op kwaliteit onderscheidend te 
kunnen zijn. Het is dan zaak in vroeg stadium partner van 
een hoofdaannemer te worden om echt creatief te worden; 

•  EMVI is een win-win voor opdrachtgevers en dakaan-
nemers, doordat op zowel life time costs als faalkosten 
bespaard kan worden;

•  EMVI sluit aan bij veranderende eisen van opdrachtgevers 
en toepassing zal sterk groeien in de komende jaren. Niet 
meegaan als dakaannemer betekent achter aansluiten in 
de keten. 

Gaat u ook voor de beste prijs/kwaliteitsverhouding? ●

van hun kennis van hun product, kunnen zij wellicht dichter 
tegen opdrachtgevers aan kruipen. In die gevallen krijgt de 
dakaannemer de rol van capaciteitsleverancier. Ook dakad-
viseurs kunnen mogelijk kansen zien in het begeleiden van 
aanbestedingen. De dakenbranche krijgt op twee manieren 
te maken met EMVI aanbestedingen. Of men kan direct zelf 
meedoen aan een aanbesteding voor dakwerkzaamhe-
den, of men wordt gevraagd als onderaannemer van een 
hoofdaannemer die meedoet aan een EMVI aanbesteding, 
of deze inmiddels heeft gewonnen.

dakaannemer en eMVi: direct en indirect’

Zelf inschrijven kan plaatsvinden als een dakenproject door 
een zogenaamde ‘aanbestedende dienst’ wordt aanbe-
steed, of als een partij op eigen initiatief een EMVI methodiek 
toepast. Veel opdrachtgevers, zoals woningbouwcorporaties, 
doen dit omdat zij naar een regierol toe willen. In dat geval 
formuleert de opdrachtgever een resultaatverantwoordelijk-
heid, in combinatie met prestatie-eisen en eisen aan het pro-
ces. Dit betekent dat de dakaannemer ook verantwoordelijk 
wordt voor zaken als het ontwerp en de werkvoorbereiding, 
maar ook het regelen van vergunningen, communicatie met 
omwonenden en beperken van de overlast, bijvoorbeeld 
door opslag van materialen. 

Als een hoofdaannemer wil inschrijven op een EMVI aan-
besteding, kan er een spanningsveld optreden voor een 
dakaannemer. Als de hoofdaannemer niet al bij aanvang 
een keuze voor een partner maakt (i.c. een dakaannemer) 
komt de dakaannemer in de rol dat hij wel kan meedenken, 
maar niet weet of hij het werk krijgt. Terwijl de hoofdaan-
nemer de ruimte heeft om op prijs aan te besteden. De 
dakaannemer loopt dan het risico dat de hoofdaannemer 
gebruik maakt van zijn denkwerk, zonder dat hij het werk 
gegund krijgt. Een partnership vanaf het begin is dus een 
belangrijke randvoorwaarde om de creativiteit volledig in te 
zetten. Een dakaannemer kan ook geen goed plan schrij-
ven als hij niet gedetailleerd inzicht heeft in het plan van de 
hoofdaannemer.

Het is te voorzien dat de toepassing een steeds grotere 
vlucht zal nemen en over een paar jaar een derde tot de 
helft van de markt zal uitmaken. De groei van het aantal ge-
integreerde contracten draagt hier zeker aan bij. Uiteindelijk 
kan er een win-win situatie ontstaan: voor de opdrachtgever 
staan tegenover iets hogere initiële kosten een daling van 
de life cycle cost, voor de dakaannemer staan tegenover de 
hogere inschrijvingskosten een daling van de faalkosten en 
mogelijk hogere omzet vanwege de bredere scope van de 
diensten.

REACTIES ZIJN WELKOM VIA DE REDACTIE VAN RooFS: EDWIN@LUMAIL.NL.

Hendrik Jan Kaal is een ervaren professional op gebied van 

strategie en organisatie. Hij helpt bedrijven als projectleider, 

adviseur of coach bij het formuleren van strategische doelen, 

het realiseren van groei en het verbeteren van prestaties. Zijn 

drijfveer is om met bedrijven mee te denken over hun toekomst 

en bij te dragen aan het waarmaken van hun ambitie.

Wat bieden wij?
• Op maat gemaakte oplossingen voor 

leuningwerk, tijdelijke en permanente 
dakankers en kabelsystemen.

• Ladderborgingspunten, gevel- en 
kooiladders, trappen en ladders.

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: van 
harnassen, lijnen en valstoppers tot oor/
oogbescherming en veiligheidshelmen.

• Onderhoud en Inspecties.
• Training en ondersteuning

AaboSafe biedt een totaalpakket van producten, diensten en 
ondersteuningen die nodig zijn om bestaande en nieuwe  daken veilig 
begaanbaar te maken. 

Als adviseur en installateur van veiligheidsmiddelen heeft AaboSafe een 
jarenlange ervaring om u goed van dienst te kunnen zijn in het vinden van 
de oplossing van uw dakveiligheidsvraagstuk. Van de ontwerpfase tot de 
uitvoeringsfase: AaboSafe zorgt voor het juiste advies en de juiste materialen.

Aabosafe stelt Dak Risico Analyses op, waarbij duidelijk wordt weergegeven 
welke toepassingen er voor u nodig zijn om uw werk veilig en zorgeloos 
uit te kunnen voeren. Wij adviseren en leveren de benodigde persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor alle bedrijfssectoren en verzorgen de installatie 
van valbeveiligingssystemen en toegangsmiddelen. Ook verzorgen 
wij de jaarlijks verplichte inspecties en het onderhoud van klim- en 
veiligheidsmaterialen. Tot slot verzorgen wij op verzoek trainingen over het 
veilig en zorgeloos werken op hoogte.

Maak kennis met AaboSafe
Zorgeloos werken op hoogte.

Solingenstraat 15
7421 ZN  Deventer

T  024 6782485 / 0653339152 
F  057 0657776 

info@aabosafe.nl
www.aabosafe.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.



Kies voor kwaliteit die voldoet aan
de eisen van deze tijd!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

PURILAN PLUS 

• Voldoet aan de isolatie-eisen van het Bouwbesluit 
 Verwerking nog eenvoudiger met vast indekdeel

• Uniek in zijn soort Enige kleine uitzetraam (4-pans) met isolatiewaarde U= 1,6 W/m2K

• Compleet Compleet raam met vast aluminium indekdeel, in één doos

• Kwaliteit Stevig wit kozijn en uv-bestendig

• Zeer geschikt voor vervangingsmarkt 
 Vervanging door bestaand ongewijzigd gat van binnenuit; afwerkrand hoeft niet vervangen

• Eenvoudige montage Licht in gewicht en perfecte aansluiting op de pannen

• Keurmerk Purilan Plus dakraam heeft het CE keurmerk

Voldoet aan de 
isolatie-eisen van 
het Bouwbesluit!

www.ubbink.nl/purilanplus
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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
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Per 1 februari 2016 is Joep Jansen 

 aangesteld als de nieuwe projectleider 

van het Sectorplan BIKUDAK. Hij volgt 

daarmee Jos van der Borgt op, die met 

pensioen is gegaan. Roofs stelt hem aan 

de markt voor en brengt met hem de 

stand van zaken in kaart.

Joep Jansen is nieuwe projectleider Sectorplan BIKUDAK

SEctorPLAn BIKUDAK

en de uitstroom wordt d.m.v. loopbaanbegeleiding zo laag 
mogelijk gehouden. De maatregelen lopen al een tijdje, het 
is dus tijd voor een evaluatie. De vijf maatregelen zijn:

1 Dakpaspoort
2 Stimuleren instroom
3 Scholing werkenden
4 Monitoring inzetbaarheid
5 Sociale innovatie 

dakpaspoort
Met de invoering van het Dakpaspoort loopt de daken-
branche voorop in de bouwbranche. Het betreft een app 
waarmee de dakdekker, maar ook de bedrijven, zich direct 
kunnen identificeren als werkend onder de CAO BIKUDAK 
en als bonafide bedrijven en werknemers. Op termijn zullen 
ook zzp’ers in de branche het Dakpaspoort kunnen krijgen. 
Ook kan de dakdekker direct zijn competenties laten zien 
aan de hand van een overzicht van de gevolgde cursus-
sen en opleidingen. Zie voor meer informatie hierover de 
eerdere artikelen in Roofs juli 2014 en april 2015. Jansen: 
“Het Dak paspoort is bedoeld om ‘wildgroei’ tegen te gaan 
en oneerlijke concurrentie te voorkomen. Het Dakpaspoort 
is ook nog niet geheel uitontwikkeld, wenselijk is dat er een 
link komt met de bedrijfstakeigen regelingen. Beoogd is ook 
om het Dakpaspoort als gelijkwaardig alternatief voor het 
in de bouwsector in ontwikkeling zijnde Bouw ID te kunnen 
gebruiken. Het hebben van het Dakpaspoort vloeit voort uit 

de CAO BIKUDAK maar is geen CAO-verplichting. We willen 
namelijk een breed draagvlak en een dergelijke verplichting 
zou wel eens averechts kunnen werken. Gevolg is wel dat 
het gebruik van het Dakpaspoort nog achterblijft bij onze 
verwachtingen. We zullen daarom aanvullende acties orga-
niseren om het Dakpaspoort onder de aandacht te brengen 
bij alle bedrijven en werkenden in de sector. Deze zullen na 
de zomer worden uitgevoerd.

instroom
De maatregelen ter stimulering van de instroom en het 
behoud van jong en gekwalificeerd personeel (zie Roofs 
november 2014) zijn succesvol geweest. Het gaat hierbij  
o.a. om vergoedingen voor werkgevers die leerling dak-
dekkers van Tectum een praktijkplaats geven. Mede dank- 
zij het sectorplan zullen in deze periode in totaal ruim  
300 dakdekkers bij Tectum een BBL 1, 2, of 3 - diploma ont-
vangen, wat betekent dat de instroom weer zo goed als  
op het niveau van vóór de crisis zit. 

Scholing werkenden
Loopbaanbegeleiding is een belangrijk instrument om het 
personeel voor de dakenbranche te behouden. Een bedrijf 
dat serieus met de eigen werkzaamheden bezig is, moet 
voor zichzelf in kaart brengen waar het naartoe wil en welke 
competenties nodig zijn om dit te bereiken. Er is kortom 
een bedrijfsopleidingsplan nodig. Op basis hiervan kan per 
medewerker worden bekeken wat de ambities en moge-
lijkheden zijn en aan de hand hiervan kan een individueel 
opleidingsplan worden opgesteld. Vervolgens is het zaak 
deze twee op elkaar af te stemmen, mede middels bijscho-
ling. In het Sectorplan BIKUDAK was de ambitie geformuleerd 
om 3000 scholingsdagen aan bijscholing te besteden. We 
kunnen op dit moment melden dat dit aantal zo goed  
als gehaald is. Ook de EVC trajecten en de omscholingstra-
jecten bij dreigende arbeidsongeschiktheid zitten goed  
op koers.

Monitoring inzetbaarheid
Om verschillende redenen kan in de loop van een carrière 
blijken dat het vak dakdekken voor de betrokken persoon 
niet op een goede manier tot zijn pensioen uitgeoefend kan 
worden. Het is daarom verstandig om de inzetbaarheid van 
het personeel blijvend te monitoren. SBD organiseert voor-
lichtingsbijeenkomsten op de bedrijven. Er worden in totaal 
landelijk 25 bijeenkomsten gepland. Daarnaast organiseert 
Tectum circa 100 werkvermogensscans, die mede tot doel 
hebben per persoon te achterhalen hoe de huidige werk-
praktijk wordt ervaren en wat de perspectieven zijn. 

Sociale innovatie
Sociale innovatie wordt bereikt door het tonen en bespreken 
van ‘best practices’. Dit zijn goede voorbeelden van om-

gang tussen bedrijven en werknemers, die bij de bedrijven 
zelf zijn opgehaald. Met het symposium ‘Op grote hoogte’ 
op 13 april 2016 (zie Roofs mei 2016) en de publicatie van 
de gelijknamige uitgave is hier voor een groot deel invulling 
aan gegeven. Deze uitingen waren vooral op de werkgever 
gericht. Momenteel wordt overleg gevoerd met de bonden 
om te bekijken hoe de werknemers het beste met de goede 
voorbeelden te bereiken zijn.

SEctorPLAn BIKUDAK 2
Per 1 mei 2016 is het vervolg van het eerste Sectorplan van 
start gegaan. Insteek van het tweede Sectorplan is het 
vervullen van vacatures in de branche. De volgende twee 
maatregelen spelen hier concreet op in:

1 Vervulling vacatures via opleidingen
2  Vervulling vacatures door ‘van werk naar werk 

 trajecten’(Transitiehuis)

Vervulling vacatures via opleidingen
Vacatures kunnen alleen vervuld worden door mensen die 
goed geschoold zijn. Daarom speelt scholing (net als in  
het eerste Sectorplan) een grote rol en zijn opnieuw ver-
goedingen voor werkgevers beschikbaar die leerlingen van 
Tectum een praktijkplaats aanbieden. Via de opleidingen 
van  Tectum wordt op een directe manier de link tussen de 
leerling en de vacature gelegd. Deze regeling geldt voor 
leerlingen van 20 jaar en ouder.

Vervulling vacatures door ‘van werk naar werk 
 trajecten’(transitiehuis)
Het Transitiehuis is een geheel nieuwe maatregel en bedoeld 
voor werknemers die dreigen uit te vallen. Aan hen zal een 
‘maatwerktraject’ worden geboden om te voorkomen dat ze 
in de WW komen. Inzet is om ze van ‘van werk naar werk’ te 
begeleiden.

In dit Transitiehuis worden deze werknemers opgenomen in 
een ‘detacheringspool’. Onderzocht wordt dan of een baan 
binnen of buiten de sector haalbaar is. Vanzelfsprekend heeft 
het onze voorkeur de dakdekkers binnen de sector te werk te 
stellen, maar soms zal het nodig zijn de uitstroom te bege-
leiden naar bijvoorbeeld een functie als verkeersregelaar of 
veiligheidsfunctionaris. Momenteel wordt gesproken over de 
spelregels voor het Transitiehuis en worden de vraagstukken 
en scenario’s in kaart gebracht. Het is de bedoeling om na 
de zomer met het Transitiehuis van start te gaan. 

Vanzelfsprekend houdt Roofs u op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen. ●

In januari werd bekend dat het Sectorplan BIKUDAK, dat  
is ingezet om de gevolgen van de Kredietcrisis het hoofd  
te kunnen bieden, een vervolg krijgt in het zogeheten  
Sectorplan BIKUDAK 2. Jos van der Borgt was naast zijn 
werkzaamheden voor de SBD ook projectleider van het 
sectorplan. Over zijn opvolging binnen de SBD wordt nog 
nagedacht, de begeleiding van het Sectorplan moest echter 
direct worden geregeld. Joep Jansen is door SF Bikudak 
aangesteld om het Sectorplan BIKUDAK 1 af te ronden; dit 
zal nog tot en met mei 2017 in beslag nemen. Tevens zal hij 
het Sectorplan BIKUDAK 2, dat per 1 mei 2016 is ingegaan, 
uitvoeren.

Jansen is van huis uit historicus maar in zijn werkende leven 
vervulde hij voornamelijk beleidsfuncties. Hij was jarenlang 
bij Fundeon als manager actief, en o.a. betrokken bij het 
lopende Sectorplan Bouw. Per 1 juli 2015 is Jansen actief als 
zelfstandig adviseur. Fundeon en Arbouw gaan per  
1 juli dit jaar op in het nieuwe kenniscentrum voor duur-
zame inzetbaarheid Volandis. Vanwege zijn relaties met de 
dakenbranche kwam hij in beeld om Van der Borgt op te 
volgen als projectleider van het Sectorplan BIKUDAK. Jansen 
zal dit jaar circa de helft van zijn werktijd besteden aan het 
projectleiderschap voor de sectorplannen. Naast deze activi-
teiten besteedt hij de rest van zijn werkweek als projectleider 
van de campagne ‘Wie klaart de klus’, gericht op instroom 
van mensen met een arbeidsbeperking in de bouw, en de 
sectorplannen van betonreparateurs en steigerbouwers.

StAnD VAn zAKEn SEctorPLAn BIKUDAK 1
Zoals bekend behelst het Sectorplan BIKUDAK 1 vijf maatre-
gelen die erop zijn gericht het personeelsbestand binnen de 
dakenbranche in aantal, kwaliteit en gezondheid op peil te 
houden. Kort gezegd wordt de instroom daarom gestimuleerd 
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Het besef dat bij een goede 

werkpraktijk ook een goede 

toepassing van veiligheidskleding 

en PBM’s hoort, is inmiddels wijd 

verspreid. Toch kan er nog veel 

worden verbeterd in de toepassing 

van veiligheidskleding in de dagelijkse 

praktijk. In vervolg op het artikel 

‘Gebruik de juiste PBM’s!’ dat 

Ad Verhoeven van SBD 

in Roofs mei 2016 

publiceerde, 

gaat Roofs in dit 

artikel nader in op 

de aandachts-

punten.

PBM’s: een 
noodzakelijk kwaad?

PErSoonLIJKE BESchErMIngSMIDDELEn

De voordelen van een juiste toepassing van veiligheidskle-
ding mogen bekend worden verondersteld. Veilig en gezond 
werken vermindert het aantal bedrijfsongevallen, verlaagt 
het ziekteverzuim en de uitstroom naar arbeidsongeschikt-
heid. Het verbetert de werksfeer en verhoogt daarmee de 
productie en de kwaliteit van het werk. Het is tevens een be-
langrijke factor voor een beter imago van de dakenbranche. 

VErPLIchtIngEn 
In de Arbocatalogus Platte Daken staat beschreven aan 
welke eisen het gebruik van deze middelen is gebonden.  
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet hebben werk-
gevers de verplichting om te regelen dat werkzaamheden zo 
veilig en gezond mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Daar-
bij moet een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau worden 
nagestreefd. Dit volgens de arbeidshygiënische strategie. Dat 
betekent dat risico’s zo veel mogelijk aan de bron dienen te 
worden weggenomen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
dienen eerst collectieve maatregelen te worden genomen. 
PBM mag niet de standaard oplossing zijn! Pas als collec-
tieve maatregelen niet mogelijk zijn, mag worden gekozen 
voor individuele maatregelen. Het gebruik van PBM’s is 
daarmee het laatste en laagste niveau waarop maatregelen 
getroffen worden om risico’s te voorkomen.

Wekgevers moeten zorgen voor de juiste beschermings-
middelen, dat deze in voldoende mate beschikbaar zijn  
en ze dienen erop toe te zien dat werknemers de PBM’s  
ook daadwerkelijk gebruiken. Ook moeten opdrachtgevers 
(het dakdekkersbedrijf) bij inschakeling van onderaanne-
mers en ZZP’ers, zich ervan vergewissen dat zij ook de  
juiste beschermingsmiddelen gebruiken. Hiervoor is in de 
CAO de zogenaamde vergewisbepaling opgenomen  
(art. 8 Lid 4 sub c). Werknemers zijn op hun beurt verplicht 
om PBM’s overeenkomstig de instructies en gebruiksaan-
wijzing te dragen, dit geldt ook voor onderaannemers en 
ZZP’ers, op hen is namelijk de Arbocatalogus Platte Daken 
ook van toepassing. Verder gelden, o.a. op basis van Euro-
pese regels, producteisen waaraan PBM’s moeten voldoen. 

AAnDAchtSPUntEn 
Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen wat altijd 
nodig is en wat ter beschikking moet zijn:

Altijd:
• De juiste handschoenen
• Veiligheidsschoenen
• Brandvertragende kleding

Indien noodzakelijk:
• Veiligheidshelm
• Veiligheidsbril
• Adembescherming
• Gehoorbescherming

de juiste handschoenen
Voor dakdekkerswerkzaamheden zijn met name hitte-
bestendige handschoenen nodig. De handschoenen zijn 
hittebestendig en hebben isolerende, hittereflecterende  
en vlamwerende eigenschappen. Men kan het beste kiezen 

voor handschoenen die:
• gemaakt zijn van leer; 
• bestand zijn tegen oliën en vetten; 
• een goede pasvorm/de juiste lengte hebben;
• die slipvast/vingergevoelig zijn; 
• die vingergevoelig zijn; 
• geen naden hebben; 
• met een versterkte duimgreep; 
• een kap hebben om de armen te beschermen.

De handschoenen moeten koel en beschermd tegen zon-
licht worden bewaard om snelle veroudering te voorkomen. 

Veiligheidsschoenen
Bij veel werkzaamheden in de bouw bestaat het risico om 
in scherpe voorwerpen te stappen of een vallend voorwerp 
op de voet te krijgen. Om dit risico te beperken moet de 
werkgever veiligheidsschoenen verstrekken. Voor de bouw 
worden veiligheidsschoenen met S3-codering aangeraden 
(of laarzen met S5-codering).

Brandvertragende kleding
De kleding mag iemand niet beperken bij het bewegen. 
Wanneer de kleding doordrenkt is met olie, vet, chemicaliën 
of een andere vloeistof, moet deze zo snel mogelijk worden 
uitgetrokken om ongevallen zoals brand en huidaandoe  - 
n ingen te voorkomen.

De keuze voor een oplossing dient altijd te worden genomen 
op basis van een RI&E. Inspectie SZW handhaaft op het juist 
gebruik van PBM’s. Dit gebeurt risicogericht: Inspectie SZW 
voert inspecties uit op productgroepen die grote risico’s voor 
werknemers met zich meebrengen en waarin relatief veel 
onveilige producten voorkomen. Het toezicht vloeit voort uit 
Europese productregelgeving. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

BRon: SBd.



Om goed werk te kunnen leveren is het van belang om over het juiste gereedschap te 
beschikken. Met name wanneer het specialistische werkzaamheden betreft zoals het 
maken van daken, verwerken van zink of stofvrij werken in de bouw is het belangrijk 
dat gereedschap weloverwogen wordt gekozen. Hierdoor wordt het werk makkelijker, 
draaglijker en minder tijdrovend. 

AaboTools , onderdeel van Aabo Trading, richt zich geheel op het leveren en adviseren 
van gereedschap voor vakspecialisten in de dak-, installatie-  en bouwbranche. Wij 
beschikken over een zeer uitgebreid assortiment gereedschappen: van Powertools, 
dakdekgereedzschap en tools voor stofvrij werken tot het beste handgereedschap 
en materieel: álles dat de professional nodig heeft tijdens het uitvoeren van zijn 
werkzaamheden.

Vanaf nu kunt u ook voor het beste gereedschap dus gewoon terecht bij Aabo Trading! 
Kom langs op één van onze vestigingen om kennis te maken met ons nieuwe assortiment, 
of maak een afspraak voor een demonstratie op locatie van één van onze AaboTools 
promobussen!  

Álles in één bestelling
U kunt uw gereedschappen gewoon meebestellen met de rest van de materialen van 
Aabo Trading. Zo heeft u in één keer alles dat u nodig heeft om uw werk te kunnen 
uitvoeren.  Het is bij ons zelfs mogelijk om groot gereedschap te leasen, zodat u zonder 
meteen fors te investeren wel direct aan de slag kunt met de beste tools!

Maak kennis met AaboTools
Gereedschap voor professionals.

Productdemonstratie 
op elke locatie!
Wilt u in de praktijk kennis maken met 
de meerwaarde van onze hoogwaardige 
gereedschappen? Maak dan een 
vrijblijvende afspraak voor een bezoek 
van één van onze unieke promotiebussen, 
volledig ingericht met de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van 
gereedschappen, bevestigers en stofvrij 
werken. 

Dankzij deze mobiele showrooms is het 
niet nodig dat u naar ons komt om kennis 
te maken met onze producten: wij komen 
gewoon naar u toe!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

www.aabotools.nl

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

Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

             Veilig werken op daken

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

Dit boekje beschrijft onder andere de werkplekken die de 
medewerkers in hun dagelijks werk kunnen tegenkomen 
en de veilige toegang er naar toe. 

Dit is een directe vertaling van wettelijke regels en branche-
informatie naar de praktijk én een uitstekende invulling van 
voorlichting aan het personeel.

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

Bestel 
nu!

veiligheidsboekje2012.indd   1 29-06-15   17:24
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In het Belgische Knokke-Heist wordt momenteel door hoofdaannemer MBG 

(onderdeel van CFE Bouw Vlaanderen uit Antwerpen) gewerkt aan de reali-

satie van de Passiefschool De Vonk. Een van de daken is uitgevoerd als een 

groendak met in het midden een ‘vulkaan’. Het Rotterdamse dakdekkerbedrijf 

Schadenberg Dakwerken West was verantwoordelijk voor dit bijzondere dak.

Passiefschool krijgt ‘vulkaan’ op het dak

ProJEctBESchrIJVIng

Het betreft de samenvoeging van twee basisscholen met 
een capaciteit van in totaal ca. 400 leerlingen. Het gebouw is 
zo horizontaal mogelijk ontworpen. Door toepassing van veel 
glas in de constructie ontstaat een licht gebouw dat nauw 
aansluit bij de omliggende natuur. Het gebouw is tevens 
ontworpen op energiezuinigheid. Het hart van het gebouw 
bestaat uit een multifunctionele sporthal waar omheen een 
galerij wordt aangelegd die de verschillende ruimten met 
elkaar verbindt: een lagere school, een kleuterschool, en 
administratief gedeelte en een multifunctionele ruimte. Het 
hele gebouw ligt een halve meter verdiept in de grond. Op-
vallend aan de daken is met name de ‘vulkaan’ die op het 
groendak verrijst.

energiezuinig
Een belangrijk aspect van het ontwerp was de toepassing 
van diverse technieken die het energieverbruik drastisch 
verlagen. Het plan is technisch uitgewerkt door studiebureau 
Cenergie. De school wordt verwarmd volgens het principe 
van de ‘thermal grid’. Dit gaat uit van een betere afstemming 
van de verschillende componenten van het verwarmings-
systeem en een hieruit resulterende efficiëntere algemene 
werking. De regeling gebeurt op basis van de aanwezigheid 
in het lokaal waar er warmte moet worden afgegeven. Het 
variabele gebruik zorgt voor zeer lage retourtemperaturen, 
waardoor het condensatieproces in gascondensatieketels 
kan plaatsvinden. 

De massieve opbouw van het dak, de vloer en de binnen-
wanden maakt dat de warmte overdag gebufferd wordt. De 
ventilatie is vervolgens zodanig ingericht dat er een groot 
deel van het jaar natuurlijk geventileerd kan worden. Een 
natuurlijk nachtventilatiesysteem zorgt ervoor dat het ge-
bouw ook gedurende de warme zomermaanden voldoende 
afkoelt. Hoeveel ramen er precies geopend mogen worden, 
werd berekend met behulp van verscheidene simulaties. 
Door deze toepassingen zal het comfort binnenin de pas-
sieve school naar verwachting zeer hoog zijn.

dikke isolatielaag
De gebouwschil wordt volgens de principes van het lucht-
dicht bouwen gerealiseerd waarbij een isolatiewaarde  
van Rc=15 werd verlangd. Deze is op de daken, die geza-
menlijk een oppervlakte van 2790 m² hebben) bereikt  
door de toepassing van overal minimaal 32 cm PIR-isolatie 
(2x14 cm halfsteens gelegd, en aanvullende afschotisolatie). 
In totaal is er een volume van 1250 m³ thermische isolatie 
toegepast.

Dennis van der Moezel van Schadenberg Dakwerken West 
vertelt: “Het zichtdak is uitgevoerd als groendak (met een 
oppervlakte van 1200 m²). De twee overige daken zijn 
uitgevoerd als grinddaken. Alle daken hebben een beton-
nen ondergrond. Wij zijn al jarenlang een vaste partner van 
hoofdaannemer MBG te Antwerpen. Het project werd aan 
ons gegund op basis van goede ervaringen in verleden.”

Op de betonnen ondergrond werd een bitumineuze damp-
remmer aangebracht. Hier bovenop is de PIR isolatie gelegd. 
De afschotplaten lopen richting hwa’s voor de afvoer van 
het hemelwater. Drie van de vier daken hebben vervolgens 
een grindlaag gekregen. Het groendak is door Schadenberg 
Combi Groen uitgevoerd. De waterdichte laag bestaat uit 
een tweelaags geballast systeem Resitrix EPDM. Hier bovenop 
zijn de sedummatten aangebracht.

Vulkaan
De ‘vulkaan’ is een belangrijke factor in de temperatuur-
regeling en de ventilatie van het gebouw. Het object heeft 
een totale oppervlakte van 420 m² en is onderdeel van het 
groendak. De ‘vulkaan’ is volledig vervaardigd uit staal. De 
hierboven beschreven dakopbouw is ook op de buitenwan-
den van deze ‘vulkaan’ aangebracht, met het verschil dat 
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ProJEctBESchrIJVIng

de EPDM dakbedekking hier mechanisch bevestigd op is 
aangebracht. Hiertoe waren parkers met een lengte tot wel 
40 cm benodigd. 

Ook op de buitenwanden van de ‘vulkaan’ is dus een 
 groenpakket aangebracht. Om dit groenpakket op een 
zekere manier aan te brengen, is een systeem toegepast 
dat door de dakdekker in samenwerking met partnerbedrijf 
Schadenberg Combigroen is ontwikkeld. Het betreft een  
drainagemat, daarop is een geogrid net bevestigd, die  
met hoeklijnen tegen het afschuiven bevestigd is. In het 
 geogrid zijn halve cirkels van kunststof bevestigd. Deze 
zorgen ervoor dat het substraat niet afschuift en het dak-
pakket op zijn plaats blijft. Op het substraat zijn vervolgens 
de sedummatten aangebracht.

De ‘vulkaanmond’ bestaat uit een daglichtvoorziening 
waarvan bij een bepaalde temperatuur de vensters zijn te 
openen. Hierdoor wordt een te grote opwarming van de 
binnenruimte voorkomen en ook wordt volgens de bereke-
ningen van Cenergie voorkomen dat de voorziening gaat 
condenseren. 

De Passiefschool is zodoende gerealiseerd volgens een visie 
op duurzaamheid die wordt bepaald door een goede isola-
tie, het optimaal gebruiken van zonnewarmte, het vermijden 
van oververhitting door zonnewering (de luifel fungeert als 
zonnewering), energiezuinige installaties, hybride ventilatie, 

het hergebruik van regenwater, de automatische koeling 
door nachtventilatie, een waterbekken en de mogelijkheid 
om in de toekomst zonnepanelen te plaatsen op het dak.

Dennis van der Moezel van het verantwoordelijke dakdek-
kerbedrijf vertelt trots te zijn op het resultaat. “Wij hebben veel 
tijd en energie gestoken in het voortraject. Op dit project 
konden wij veel van onze kennis en kunde inbrengen, zeker 
omdat we onze specialiteiten konden combineren.”

Het nieuwe schoolgebouw zal deze zomer worden 
 opgeleverd. ● 

 

De Schadenberg Groep
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Al drie decennia lang zijn wij actief op het 
dak. Schadenberg Dakwerken is een 

middelgroot dakdekkersbedrijf met vestigingen 
in Hem (Noord-Holland) en Rotterdam.
Wij zijn gespecialiseerd in het toepassen van 
bitumineuze en kunststof dakbedekkingen. 
Daarnaast opereren wij landelijk in de Dakbehoud 
Nederland formule voor beheer en onderhoud 
van daken. Ook hebben wij een schat aan ervaring 
als het gaat om zowel de aanleg als het 
onderhoud van dak- en gevelbegroeningen.

Schadenberg is aangesloten bij het NDA en 
erkend bij DAKMERK.

Schadenberg West 
Breevaartstraat 51 
3044 AG Rotterdam
Postbus 11297 
3004 EG Rotterdam

Telefoon:
010-415 55 67 

E-mail:
info@schadenbergwest.nl

Internet:
www.schadenberg.nl

• Infra

• Dakwerken

• Combi Groen

• Project-
 ontwikkeling

0168907.pdf   1 11-5-2016   9:46:43
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Al drie decennia lang zijn wij actief op het  
dak. Schadenberg Dakwerken is een  
middelgroot dakdekkersbedrijf met vestigingen 
in Hem (Noord-Holland) en Rotterdam.
Wij zijn gespecialiseerd in het toepassen van  
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als het gaat om zowel de aanleg als het  
onderhoud van dak- en gevelbegroeningen.

Schadenberg is aangesloten bij de NDA en  
erkend bij DAKMERK.

nIEUwBoUw PASSIEfSchooL DE VonK In KnoKKE-hEISt 
• OPDRACHTGEVER AGSO KNOKKE-HEIST (B)
• ONTWERP NL ARCHITECTS TE AMSTERDAM
• HOOFDAANNEMER  MBG, ONDERDEEL VAN CFE BOUW  

VLAANDEREN, TE ANTWERPEN (B)
• DAKDEKKER  SCHADENBERG DAKWERKEN WEST  

TE ROTTERDAM
• GROENDAK SCHADENBERG COMBI GROEN TE HEM
• LEVERANCIER ISOLATIE IKO B.V.
• LEVERANCIER VALBEVEILIGING REZ DAKVEILIGHEID TE ZWIJNDRECHT

DE ZEKERHEID VAN EEN ZORGELOOS DAK

IKO roof concepts

ALL-IN-ONE
DAKSYSTEMEN
n Één IKO dakpakket
n Compleet projectdossier
n Gecertificeerde IKO roof dakdekkers
n Kwaliteitsborging door BDA Agrément
n Verzekerde garantie 10 + 5 jaar
nl.iko.com  -  www.enertherm.eu

 9 Eigen assortiment valbeveiliging

 9 Kwaliteit conform wet- en regelgeving 
o.a. NEN-795

 9 Snelle levertijden

 9 Van tekening tot montage

 9 beste prijs/kwaliteit verhouding

 9 Klantgerichte aanpak

eenvoud in valbeveiliging
www.rezdakveiligheid.nl | info@rezdakveiligheid.nl | 078 610 0321



Zetwerk op maat
Uit 15 zetterijen door heel Nederland.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

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

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

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

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

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

www.aabozink.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.

Aabo Trading is met trots de enige landelijke aanbieder die in staat is om 
onmiddellijk na opdracht zink op maat te zetten in elke regio van Nederland.  
Wij beschikken namelijk over 15 industriële zetterijen verspreid door heel 
Nederland. Daardoor hoeft u niet langer een of meerdere dagen te wachten op 
uw zink, maar kan het altijd ergens in de buurt voor u gezet worden! 

Verschillende materiaalsoorten
Naast topkwaliteit zink kunnen wij ook zetwerk in koper,  
Plastisol en PVDF kleurgecoat staal op maat zetten.

Tot 4 meter lengte uit één stuk
Al onze zetterijen kunnen tot 3 meter zetwerk vervaardigen. 
Cuijk en Utrecht kunnen zelfs tot 4 meter lengte zetten. 

Verschillende kraaldiameters
Al onze zetterijen hebben 4 tot 6 kraaldiameter-maten voorhanden. 
Ook kennen wij geen extra levertijd-vertraging bij afwijkende kraaldiameters. 

Felswerk, zowel recht als gebogen
Onze vestiging in Cuijk beschikt over de meest moderne felsmachines waarmee we 
naast ongekend fraaie rechte felsbanen ook in staat zijn om in elke radius gebogen 
felswerk te vervaardigen.

Alles in één bestelling
U kunt zetwerk op maat bestellen bij 
elk van onze 19 vestigingen of via www.
aabozink.nl. Wij zorgen dan dat alles direct 
voor u klaar staat of snel naar u verzonden 
wordt. Dit kan uiteraard samengaan met 
alle andere van onze ruim 8000 artikelen 
uit ons assortiment!

AABOZINK
Zetwerk op maat uit eigen zetterij.

Duurzaam 
van goot 
tot nok

www.daktechniekholland.nl
info@daktechniekholland.nl        

             0184 499 266 
Hardinxveld-Giessendam

Voor al uw platte en hellende daken

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

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

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.ROOFS.NL
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DE CONSEQUENTIES VOOR HET DAK
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OP TOETSINGSKADER 
VEILIG ONDERHOUD

• Garantie bij schade
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• LEAN: theorie en praktijk
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GEEN ASBESTDAKEN 
MEER IN 2024

•Glooiend stationsdak afgewerkt met betonplaten

•Nieuwe URL Beton en keramiek in ontwikkeling

•Luchtdichtheid en isolatie: nieuwe aandachtspunten voor dakdekkersbedrijven

•Windbelasting op zonne-energiesystemen op platte daken
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NEEM EEN ABONNEMENT OP 

Niets meer missen uit de dakenbranche?

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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Op 10 mei 2016 werd in Solliance op de High Tech Campus in Eindhoven  

het jaarlijkse Solar Trendrapport gepresenteerd. Met dit rapport, dat wordt 

 geïnitieerd door Solar Solutions i.s.m. Solar Magazine en TKI Urban Energy, 

wordt jaarlijks de stand van zaken in de solarbranche inzichtelijk gemaakt.

Solarbranche groeit verder

SoLAr trEnDrAPPort 2016

een groot aantal partijen (overheid, onderzoek, markt) – en 
juist het begrip ‘samenwerking’ zou tijdens de presentatie 
nog meerdere malen terugkomen.

Erik Lysen van branchevereniging Holland Solar onder-
streepte in zijn bijdrage het belang van samenwerking en 
goede data, met name voor de lobby richting Den Haag. Het 
verzamelen van data, zoals in dit Trendrapport is gebeurd, is 
volgens Lysen een nationaal belang en daarom wordt mo-
menteel gesproken over een manier om het goede werk van 
Solar Solutions en Solar Magazine voort te zetten op een ma-
nier die hier recht aan doet. Tevens is het van belang op dit 
gebied verder te innoveren. In Duitsland is het bijvoorbeeld 
al mogelijk om op ieder gewenst moment te zien hoeveel 
zonne-energie wordt opgewekt. Zoiets moet in Nederland 
toch ook mogelijk zijn, stelde Lysen.

Ando Kuypers (TNO) ging namens Solliance in op het 
project PV Opmaat, een regionaal consortium van acht ken-
nisinstellingen en een groot aantal bedrijven. Doel van het 
project is om op basis van nieuw ontwikkelde productieme-
thoden stroom producerende zonnecelmaterialen zodanig 
op maat te produceren dat ze optimaal geïntegreerd kun-
nen worden in bouwelementen. 

BELAngrIJKStE concLUSIES
Uit de cijfers blijkt dat de solarbranche steeds meer een 
sector wordt om rekening mee te houden. Zo is de werkgele-
genheid in de solarbranche in 2015 met 7% gestegen en de 
omzet met 5%. Er werd zo’n 500 MW aan zonnepanelenver-
mogen toegevoegd (in 2014 was dit 302 MW). 

•  Een kleine 90% van de respondenten verwacht een (forse) 
marktgroei in 2016 t.o.v. 2015, een trend die ook na 2016 zal 
doorzetten; 

•  In 2014 is 0,5% duurzame stroom aan het elektriciteitsnet 
toegevoegd (500MW); 

•  De kostprijs van zonne-energie systemen, panelen en 
 omvormers blijft verder dalen; 

•  600 fte aan werkgelegenheid is er in 2015 bijgekomen, 
uitkomende op een totaal van 9.000 fte; 

•  De vraag naar kennis over elektrische opslag is groot, net 
als over subsidieregelingen, gebouwgeïntegreerde PV 
panelen (BIPV) en led-verlichting; 

•  Een kleine 80% van de respondenten is vóór het behoud 
van salderen na 2020;

•  88% van de in zonne-energie actieve ondernemers 
 verwacht in 2016 groei ten opzichte van 2015;

•  77% van de sector is voor het behoud van salderen na 
2020;

 •  De voor- (41%) en tegenstanders (46%) van de import-
heffingen zijn bijna in balans;

•  De omzet van de Nederlandse zonnestroomsector is 2,56 
miljard euro, daarvan valt 1,91 miljard euro in Nederland

•  De winst van de Nederlandse zonnestroomsector is daarbij 
gegroeid van 52 miljoen euro in 2014 naar 334 miljoen 
euro in 2015.

•  In de zonnewarmtesector bedroeg de omzet in 2015  
13,1 miljoen euro en de winst bedroeg 3,5 miljoen euro.

•  Bijna 60% van de ondervraagden geeft aan behoefte te 
hebben aan kennis over opslagsystemen. De kennisvraag 
is dan ook nergens zo groot als op dit domein.

gecontroleerde groei
Deze cijfers en de te verwachten ontwikkelingen in de solar-
branche dragen er volgens Rolf Heynen toe bij dat in Den 
Haag steeds meer met, in plaats van over, de solarbranche 

zal worden gepraat. De groei van de branche biedt kansen, 
maar levert ook aandachtspunten op. Het aantal toepassin-
gen stijgt: de noodzaak om bijvoorbeeld de deugdelijkheid 
van de ondergrond te borgen, wordt daarmee steeds meer 
zwaarwegend. Indien immers onvoldoende rekening met 
de ondergrond wordt gehouden, zal het aantal toekomstige 
problemen stijgen. Kortom, de toekomst van de  solarbranche 
ziet er rooskleurig uit, maar het is zaak de groei op een 
 gecontroleerde en zekere manier voort te zetten. ●

Dagvoorzitter Rolf Heynen deelde mee dat deze editie van 
het Solar Trendrapport twee primeurs had. Het is namelijk de 
eerste editie die voornamelijk via het internet wordt verspreid. 
Het rapport is via de website van Solar Solutions gratis te 
downloaden. Tevens is deze editie ook in het Engels beschik-
baar. Dit vanwege de internationale belangstelling voor de 
ontwikkelingen op de Nederlandse markt. De editie 2016 
van het Trendrapport kent aparte branche- en trendinfor-
matie over zonnestroom, zonnewarmte, warmtepompen en 
elektrisch vervoer. De toevoeging van deze markten aan het 
Solar Trendrapport heeft te maken met de snelle integratie 
van zonnestroom, zonnewarmte, warmtepompen en elektri-
sche opslag van energie.

samenwerking
Het was geen toeval dat de presentatie plaatsvond in  
het gebouw van Solliance op de High Tech Campus in  
Eindhoven. Solliance is het samenwerkingsverband tussen 

Vlnr: Rolf Heynen (Solar Solutions), wijnand van Hooff (tki Solar energy) 

en edwin van Gastel (Solar Magazine) tijdens de presentatie.
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DE DESKUnDIgEn VAn DE StIchtIng roof UPDAtE zIJn wErKzAAM  
BIJ DE VoLgEnDE BEDrIJVEn:
• BEN ROOS DAKBEDEKKING B.V. / DAKINNOVATOR B.V.
• V.D. BIJL & HEIERMAN B.V.
• BVB SUBSTRATES
• CANAM SALES
• EYECATCHER
• GUSTAAF GROENSPECIALISTEN
• HOLLANDSPORTS
• JOOSTEN KUNSTSTOFFEN
• JORU SUPPORT
• POLYGUM
• SEMPERGREEN
• TEXPLOR GROUP

Pilotproject De Groene Tornado helpt buurten vergroenen

StIchtIng roof UPDAtE

“Als bewoners onze voorbeelden van groene daken zien, kla-
gen ze over de zwart-grijze schuurdaken waar ze op uitkijken. 
Veel liever zouden ze begroeide daken zien, met een variëteit 
aan vogels, bijen en vlinders,” zegt Ronald van Bochove, 
directeur van de Stichting Roof Update. “Maar de kennis 
ontbreekt en waar begin je met zoiets? De Groene Tornado 
vervult deze wens van buurtbewoners en zorgt voor profes-
sionele begeleiding en kwalitatief hoogwaardige materialen 
voor een groene omgeving.” 

De Groene Tornado wil door alle schuurtjes en aanbouwen 
in een buurt te betrekken, meer bereiken dan het aanbren-
gen van een groendak in een individueel geval. De tuinar-
chitect kan een plan maken voor een hele buurt en van de 
versnipperde aanblik een mooi geheel maken. Er is meer 
variatie in beplanting aan te brengen, waarmee de buurt 
aantrekkelijk wordt voor diverse vogels en vlinders. Er ontstaat 
mogelijk zelfs een biotoop die naadloos aansluit bij het 
groen in de wijk. 

beter microklimaat in de stad
Het concept beoogt naast het verbeteren van de aanblik 
van de buurt ook de betrokkenheid van de buurtbewoners 
te versterken en bij te dragen aan het verbeteren van het 
klimaat in de buurt. Van Bochove: “We sluiten hierbij aan bij 
veel initiatieven om het klimaat en de leefomgeving in een 
stad te verbeteren zoals bijvoorbeeld de operatie Steenbreek, 
die de gevolgen van het verdwijnen van groen in tuinen wil-
len aanpakken.”

De verstening van buurten versterkt het stedelijk hitte-eiland-ef-
fect: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buiten-
gebied. Vooral in de zomer kan een verhoogde omgevings-
temperatuur een negatief effect hebben op de gezondheid 
van mensen, met name ouderen en zwakkeren. Verstening 
vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad. Afname 
van het leefgebied van bijvoorbeeld de vlinders, (wilde) 
bijen en andere insecten, heeft tevens een negatief effect op 
veel vogelsoorten en vleermuizen. Door het aanbrengen van 
verharding vermindert bovendien de doorlaatbaarheid van 
de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater 
leidt tot overbelasting van het riool.

De Groene Tornado moet daarnaast een betaalbaar, duur-
zaam project zijn waar de buurt lange tijd van kan genieten. 
Van Bochove: “Met de hulp van subsidie is in veel gemeen-
ten het maken van een groendak al heel aantrekkelijk. Door 
de kosten met de hele buurt te delen, is de vierkante meter 
prijs nog interessanter. We onderzoeken ook de mogelijkheid 
of bedrijven in de buurt bij het vergroenen van hun eigen ter-
rein of dak mogelijk een buurt in de stad kunnen ‘adopteren’ 
of sponsoren.”

Het pilot project in Rijswijk zal veel informatie opleveren. Welke 

groensystemen lenen zich het 
best voor de beperkt belastba-
re schuurdaken? Is er voldoen-
de variëteit aan te brengen? 
Stichting Roof Update is ook 
geïnteresseerd in de resultaten 
in de komende jaren. Wat is de 
invloed op het klimaat? Komen 
de bijen en vlinders inderdaad 
meer de wijken in? “We zullen 
de projecten intensief monito-
ren en de opgedane kennis 
weer beschikbaar stellen aan 
nieuwe plannenmakers.”

Het pilotproject in de gemeente Rijswijk is mogelijk dankzij  
de deskundigen van de Stichting Roof Update en de 
 ondersteuning van de gemeente Rijswijk, nu in de vorm van 
advies, maar mogelijk ook in de vorm van een bijdrage uit 
het op 19 mei tijdens het Grote Duurzaamheidscongres 
gelanceerde Duurzaamheidsfonds.

Daarnaast werkt de Stichting samen met kennispartners als 
NL Green Label en de Wageningen Universiteit. “Het ent hou - 
siasme voor het project is groot,” zegt Van Bochove. “De 
gemeente Rijswijk heeft ons op het spoor gezet van diverse 
organisaties, opleidingsinstituten en burgerinitiatieven die een 
rol kunnen spelen bij de realisatie. De Stichting Roof Update 
is al benaderd door diverse gemeenten die de tornado ook 
door hun buurten willen doen razen. We staan open voor alle 
samenwerking en kennisdeling, maar natuurlijk moeten we 
ook focus houden en daadkrachtig de projecten realiseren. 
Aan een praatgroep hebben bewoners niets.” ●

De Groene Tornado is het jongste initiatief van de Stichting Roof Update.  

Het concept voorziet schuurtjes en aanbouwen in een buurt, in  

samenwerking met de bewoners, van groendaken. Ondersteund door  

een team van specialisten verandert de buurt in een groene oase. Goed voor 

het microklimaat, de gezondheid, vogels, vlinders en vooral ook mooi om  

naar te kijken. Een eerste pilotproject gaat van start in de gemeente Rijswijk.



Roofs     43

noot Van de redactie
SBD (www.sbd.nl) is gevraagd om een reactie, maar wenst niet op 
de inhoud van deze brief te reageren. De redactie van Roofs hecht er 
waarde aan te benadrukken dat in alle gevallen de arbeidshygiëni-
sche strategie gevolgd dient te worden, wat dus betekent dat een col-
lectieve maatregel altijd de voorkeur heeft en pas in het uiterste geval 
gekozen mag worden voor toepassing van een PBM. Het Dakpaspoort 
is een instrument waarmee de werkgever voor zijn opdrachtgever 
inzichtelijk kan maken dat zijn personeel aantoonbaar beschikt over 
de juiste vakbekwaamheid en zich dus ook aan de veiligheidsvoor-
schriften houdt. Ook dient in aanmerking te worden genomen dat in 
de NEN-commissie hoofdzakelijk leveranciers zijn vertegenwoordigd.

Ingezonden brief

VEILIg wErKEn oP hoogtE: “tIME for chAngE “
De arts luistert geduldig als ik hem de diagnose vertel, welke medicijnen 
ik moet gebruiken, het verloop van het genezingsproces en hoe lang de 
behandeling gaat duren. Tot slot toon ik de arts de app op mijn telefoon, 
waarop staat dat het allemaal goed komt. De eerste vraag die de arts 
fijntjes zou stellen, is hoe ik aan die wetenschap kom. Hij laat mij weten dat 
ook hij het Google advies maatgevend vindt; schrijft het recept voor en 
wenst me een fijne dag. De realiteit van alle dag - toch? In de medische 
wereld zeker geen dagelijkse realiteit. Maar wel in mijn vakgebied. Daar 
gebeurt het met regelmaat. Adviezen worden gegeven, zonder kennis en 
kunde, besluiten gemaakt op onderbuik gevoel, dure woorden gebruiken 
als arbeidshygiënische strategie, en tot slot het credo, dat doen we al  
jaren zo, en het is nog nooit fout gegaan. De realiteit is dat jaarlijks ruim 
6.400 personen alleen al in Nederland naar beneden vallen van hoogtes 
(bron: Gezondheidsraad).

Tijd of tijdgebrek of beter gezegd tijd er voor nemen, speelt een belangrijke 
factor bij de duizenden slachtoffers. We laten ons verleiden, totdat het fout 
gaat. En als het fout gaat, ja dan maken we extra tijd vrij om op televisie 
uit te leggen dat het plaatsen van kranen op een ponton niet echt je 
expertise was. Hoe kan het toch zo zijn dat er bij werken op hoogte zoveel 
adviezen zijn die niet of nauwelijks worden getoetst op de daadwerkelijke 
veilige invulling?

De aanleiding van dit artikel is mede ingegeven door een recente  
instructiefilm van het Dakpaspoort welke via o.a. de site van ISZW  
en Vakpaspoort Bikudak wordt gepromoot. In deze film maken  

Onderstaande brief is door Rik Zwama 

(directeur van Ensafe en Institute 4 Safety) 

naar de redactie van Roofs gestuurd 

naar aanleiding van een recente 

instructiefilm van SBD en Inspectie SZW 

over het Dakpaspoort.

Kom werken 
bij Aabo Trading!

Aabo Trading is de grootste ongebonden groothandel in dakmaterialen van 
Nederland. Dat zijn we geworden door altijd bezig te zijn met ontwikkeling, 
groei en verbetering. 

In ons hechte team zijn wij altijd op zoek naar nieuwe krachten die net als wij 
álles van het dak (willen) weten en ons in landelijke en/of  regionale functies 
kunnen versterken. We zijn een dynamisch bedrijf met veel ruimte voor groei, 
ondernemersgeest en eigen inbreng. We hebben één landelijke visie maar 
onderscheiden ons door juist ook lokaal de taal te spreken. 

Denk jij dat je kunt bieden wat wij nodig hebben en ben je toe aan 
uitdaging met veel afwisseling, vrijheid en eigen inbreng in een constant 
groeiend bedrijf? Kijk dan snel op onze website voor de openstaande 
vacatures en wie weet kunnen we je binnenkort verwelkomen in ons team!

Weet jij álles van het dak?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bekijk de openstaande 
vacatures op  

www.aabo.nl/vacatures

Álles voor het dak. www.aabo.nl
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twee dakdekkers met een app naar de opdrachtgever aan-
toonbaar dat ze op een veilige manier het werk gaan uitvoeren. 
In de film zien we beide mannen per serviceauto de parkeer-
plaats verlaten. Ze zitten op hun autogordel, want tja, je wilt niet 
de hele reis dat piepertje horen omdat de safety expert van 
de fabrikant gordelplicht onder de aandacht wilde brengen. 
Och, een kniesoor die hier wat van vindt. Op het dak treft de 
klant een volledig veilig ingerichte werkplek. Op de app krijgen 
ze ook nog die bevestiging. Het is de optimale veiligheid anno 
2016. Kijkend naar al deze aangebrachte veilige hekwerken valt 
het mij op dat er op tal van plaatsen geen contragewichten 
geplaatst zijn. Een veel gehoord argument is: ‘Ze staan in de weg 
wanneer we de dakranden moeten inwerken (de film laat dit 
probleem ook duidelijk zien). Dus halen we ze dan even weg’. Dit 
roept bij mij tevens de vraag op hoe al die meters dakrand veilig 
gemonteerd zijn en wat te doen bij jaarlijks onderhoud, lekkages 
etc. Maar volgens de arbeidshygiënische strategie is er nu een 
collectieve veiligheid. Raar is dat de drone, welke de mooie op-
name maakt, niet heeft geleid tot helmplicht. Eenzelfde kniesoor 
die hier wat van vindt.

De app wordt uitgereikt aan alle dakdekkers die lid zijn van een 
branchevereniging met medewerking van het Ministerie ISZW, 
vakbonden, bouwgerelateerde stichtingen en een opleidings-
instituut. Wie ben ik om daar iets van te vinden als we praten 
over een veilige werkplek, toch...? Als voorzitter binnen  
NEN valbescherming en ongevallenregistratie, actief NL-expert 
binnen en buiten Europa bij non-profit organisaties als  
CEN (European Committee for Standardization) en  
ISO (International Organization for Standardization), ruim  
20 jaar aantoonbare ervaring ben ik die kniesoor en meen ik 
hier iets van te mogen vinden.

Waarom komen partijen die hun verantwoording moeten nemen 
in adviseren zowel wettelijk als branchegericht niet naar over-
legorganen als NEN om expertisekennis op te halen? Gratis nog 
wel. Hier is immers een team van experts dat hen met kennis  
en kundigheid kan adviseren, die vooraf getoetst zijn aan  
de praktijk.

Veilig auto rijden kan alleen maar op basis van een goede ver-
keerswet, de auto voldoet aan Europese wetgeving, maar vooral 
door juiste training (rijbewijs) en het openstaan voor aanpas-
singen wanneer het bewezen veiliger kan (rotonde in plaats van 
kruising). Als je tot slot ook nog weet dat het beter  
is om links te rijden zodra je in Engeland bent, hebben we in 
ieder geval een goed vertrekpunt.

Experts hebben hierover nagedacht. Dat er fouten worden 
gemaakt, komt door keuzes, de mens geeft hieraan invulling, hij 
laat zich verleiden… Het is time for change. Niet voor de kniesoor, 
maar om het aantal van 6.400 slachtoffers flink terug te dringen. 

Rik Zwama

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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nieuwe trendrapportage technische 
Installatiebranche gepresenteerd
OtIB presenteert de Trends en ontwikkelingen in de technische 
installatiebranche 2016. Dit jaarlijkse rapport gaat in op de 
bedrijvigheid, de arbeidsmarkt en de opleidingen in de branche 
en beschrijft een vergezicht tot 2020. Conclusie van dit jaar:  
de branche is herstellende en de werkgelegenheid daalt nau-
welijks meer. Maar er zijn strategische keuzes nodig op het terrein 
van scholing en ontwikkeling. Het rapport is gratis te downloa-
den op de website van OTIB.

10-12 juni 2016 
rotterdamse Dakendagen
Diverse locaties
Info: www.rotterdamsedakendagen.nl

13 juni 2016
congres nulnu 2016
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.nul-nu.nl

14-16 juni 2016
greentech
RAI te Amsterdam
Info: www.community-greentech.nl

21-24 juni 2016 
Intersolar Europe 2016
Messe München
Info: www.intersolar.de

27 juni 2016
nationaal congres Sanitaire technieken 2016
De Flint te Amersfoort
Info: www.tvvl.nl

PERSONALIA
Dakmerk
David Kemena heeft aangegeven zijn werk-
zaamheden voor Dakmerk te willen beëindigen. 
Het bestuur is hiermee akkoord gegaan en 
heeft een selectiecommissie (Dick v.d. Bom, 
Paul Dieben en Sjoerd Wildschut) samengesteld 
om een opvolger te zoeken. Na met diverse 
kandidaten te hebben gesproken heeft de 
 selectiecommissie met unanimiteit mevrouw  
mr. J. Y.  (Jeanine) van Noordenne, aan het 
 bestuur voordragen als kandidaat voor de  
functie directeur/secretaris. Het bestuur is  
hier unaniem mee akkoord gegaan.  
Van Noordenne  zal per 1 juli 2016 in dienst 
treden. David Kemena zal per 1 augustus zijn 
werkzaamheden voor Dakmerk beëindigen.

Derbigum lanceert nieuwe website
Derbigum lanceert een nieuwe website. Niet alleen de looks zijn veranderd, 
ook de inhoud is volledig vernieuwd.  De bedoeling is dat de bezoeker snel 
bij de gewenste informatie komt en een duidelijk en overzichtelijk beeld krijgt 
van de oplossingen en mogelijkheden. De site is ingericht naar negen oplos-
singen die Derbigum biedt in dakbedekkingsystemen. Hier wordt kort een  
opsomming en omschrijving gegeven met bijbehorende referenties en 
directe links naar producten, Stabu, BIM e.d. Tevens is de website mobiel toe-
gankelijk met smartphone en tablet.

gebundelde kennis 
dakisolatie helpt bij 
energiezuinige renovatie 
De weg naar een duurzame 
en energiezuinige woning is 
niet standaard te omschrijven, 
iedere woning heeft zijn eigen 
vertrekpunt. Met de brochure 
‘De stap naar een duurzame 
woning’ neemt Kingspan 
Unidek dakisolatie bij renovatie 
onder de loep. Er is uitgebreide 
informatie in opgenomen over 
wetgeving, achtergronden 
en oplossingen, compleet 
met uitvoerbare bouwdetails 
voor 3 typen dakrenovatie. De 

 gebundelde kennis is bruikbaar gereedschap voor architecten en bouwers 
die betrokken zijn bij energiezuinige renovatie. Corporaties hebben er een 
handig hulpmiddel aan om conform afspraak alle huurwoningen voor 
2020 te verbeteren naar minimaal label B.

Inspectie Szw gaat controleren op 
onveilig werken op de bouwplaats

De Inspectie SZW gaat vanaf 9 mei tot en met eind  oktober op 500 
bouwplaatsen controleren of werknemers wel gebruik maken van 
persoonlijke beschermings middelen. Voor bouwplaatsen geldt dat 
de werkgever bijna altijd verplicht is om deze middelen ter beschik-
king te stellen en de werknemer moet deze middelen op een juiste 
wijze gebruiken. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete 
krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.
 
Werkgevers hebben de plicht om er voor te zorgen dat de werk-
zaamheden zo veilig en gezond mogelijk kunnen worden uitge-
voerd. Allereerst moet geprobeerd worden om risico’s te voorkomen 
en als dat niet kan of redelijkerwijs niet mogelijk is, dan collectief 
maatregelen te treffen. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. 
Daar hoort in veel gevallen bij dat aan de werknemers persoonlijke 
beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld. Voorbeel-
den zijn handschoenen, reddingsvesten, veiligheidsbrillen, -schoe-
nen, -helmen en -gordels en adem-, gehoor-, knie- en schouderbe-
scherming.
 
Houdt de werkgever zich inderdaad aan alle verplichtingen, dan 
is er natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de werknemer. Bij 
de werknemers zal gecontroleerd worden op het juiste gebruik van 
de bescherming. Houden werknemers zich ondanks voldoende 
beschikbaarheid en duidelijke instructies plus toezicht daarop van 
de werkgever niet aan de afspraken, dan kent de Arbeidsomstan-
dighedenwet de mogelijkheid ook een werknemer boete aan te 
zeggen.
 
In 2012 heeft de Inspectie voor het laatst zo’n grootschalige con-
trole gedaan. Bij 47% van de gecontroleerde bouwlocaties werden 
toen overtredingen geconstateerd. Opvallend was toen dat in 
meer dan de helft van de overtredingen de boete aan de werkne-
mer werd opgelegd.
 
De dynamiek van een bouwplaats en de aard van het werk maken 
een vrijwel permanente beschikbaarheid en draagplicht van per-
soonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk om risico’s zo klein 
mogelijk te houden en letsel te voorkomen. Dat is een verantwoor-
delijkheid van werkgevers en werknemers samen.

Veel noviteiten op de Demodagen van All-up
De Demodagen van All-up zijn in relatief korte tijd uitgegroeid tot 
een ware jaarlijkse happening. De demodagen vinden plaats  
op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 juni aanstaande. 
 Bezoekers kunnen primeurs bezichtigen zoals de nieuwe auto-
hoogwerker van Klaas in het 3,5T segment, die een werkhoogte 
bereikt van 25 meter en een reikwijdte heeft van 17,5 meter.  
Ook de nieuwste 50 meter autokraan op een 18 tonner van Klaas 
is tijdens deze dagen te bekijken, evenals het totale ladderliften-
programma van Paus en Geda.  

De demodagen zijn:
op donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 19.00 uur 
op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

rockwool en Velux bekendste merken in de ruwbouwsector
In de ruwbouwsector is Rockwool het bekendste merk onder architecten. 
Deze isolatieproducent heeft de grootste spontane en totale naamsbe-
kendheid onder voorschrijvers. Rockwool scoort tevens onder aannemers 
B&U goed en noteert ook hier de hoogste totale naamsbekendheid. 
Onder  aannemers B&U heeft leverancier van daglichttoepassingen Velux 
de hoogste spontane naamsbekendheid. Dit blijkt uit onderzoek voor de 
 BouwKennis Marketing Score Card Naamsbekendheid & Imago Ruwbouw 
2016.

wet voor Energieprestatievergoeding aangenomen
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel omtrent de Energieprestatievergoe-
ding (EPV) aangenomen. Dit zal verhuurders stimuleren om huizen (vrijwel) 
energieneutraal te maken, omdat investeringen makkelijker kunnen worden 
terugverdiend. Door de aangenomen wet mogen verhuurders die hun wo-
ningen tot een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter-woning 
renoveren, vanaf later dit jaar een energieprestatievergoeding aan hun 
huurders vragen. Over de hoogte van de vergoeding moeten de verhuur-
der en de huurder het eens worden.
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nationaal congres Sanitaire 
 technieken 2016
In de praktijk blijkt dat directe lozingen 
van UV-hemelwaterafvoersystemen op 
oppervlaktewater soms verkeerd kunnen 
uitpakken. Hoe dat komt en kan worden 
voorkomen, wordt besproken op het TVVL 
Nationaal Congres Sanitaire Technieken 
dat plaatsvindt op 27 juni 2016 in theater 
De Flint te Amersfoort.

Het congres staat verder in het teken van 
dakgoten en de invloed van waterlei-
dingsprinklers op de drinkwaterkwaliteit 
in de woning. Het programma wordt 
afgesloten met een korte presentatie 
over de activiteiten in het TVVL themajaar 
2017 ‘WATER’ en de overhandiging van de 
digitale bibliotheek ‘Sanitaire Technieken 
1970-2015’ van Will Scheffer. Deelnemers 
krijgen deze bibliotheek met meer dan 
1600 documenten uitgereikt. 

Sempergreen biedt een duurzame toevoe-
ging voor innovatieve ontwikkelingen
In het kader van het Nederlandse voorzitterschap 
van de Europese Unie in 2016 worden tal van 
activiteiten in Amsterdam georganiseerd om het in-
noverend vermogen van de Nederlandse samenle-
ving te demonstreren. Zo vond op 14 april 2016 de 
zesde editie van de Innovation Expo plaats. Dit sluit 
aan op de topprioriteit van het Nederlandse voorzit-
terschap: het creëren van banen en het stimuleren 
van een innovatie-economie. Daarnaast is op de 
Kop van het Java-eiland de creatieve campus, 
 FabCity, opgericht. Sempergreen is met haar duur-
zame producten aanwezig

Brussel volgt nederlandse aanpak bij duurzame projecten
De manier waarop Nederland bedrijven bijstaat om duurzame projecten te realiseren, vindt navolging in Brussel. 
De Europese Commissie gaat deze aanpak gebruiken bij een proef met ondernemers die vernieuwende milieu-
oplossingen bedenken. Bij deze aanpak probeert de overheid knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen, 
onder meer door goed naar de regelgeving te kijken. Ondernemers zien in de regels vaak obstakels, maar in twee 
op de drie gevallen blijkt het probleem uiteindelijk 
niet te bestaan of is het makkelijk op te lossen.

congres nulnu 2016: grip op energie en integrale bouwkwaliteit
Energieverbruik in met name bestaande woningen blijkt moeilijk voorspelbaar. Slecht geïsoleerde woningen, slecht ingeregelde 
installaties terwijl de woning een goede energiescore heeft, een energielabelberekening die niet aan de fysische realiteit is gere-
lateerd. Zulke factoren maken het lastig om energieverbruik goed in beeld te brengen en prestaties te garanderen. Het congres 

NulNu 2016 op 13 juni 2016 in Utrecht stippelt de route uit hoe  
de bouw en installatiesector in Nederland wel grip krijgt op energie 
en integrale bouwkwaliteit. Diverse sprekers spreken over tools  
en methodieken voor duurzaam ontwerp, toetsing en garantie. 
NulNu 2016 wordt georganiseerd door de Jaarbeurs en DNA in  
de Bouw.

Branders & zo introduceert varkenshaarbrander VB-15
De universele varkenshaarbrander VB-15 wordt 
standaard geleverd met 40mm branderkop 
(type PL10), vervaardigd uit gietstaal(RVS). 
De brander is geschikt voor drogen, dak-
werkzaamheden, voorverwarmen voor 
het lassen, smelten van sneeuw en ijs en 
andere verhittingswerkzaamheden. Het 
universele aspect van deze bran-
der is dat de dakdekker er, indien 
gewenst een kleinere branderkop 
op kan schroeven. Er zijn immers 
werkzaamheden waarbij er geen 
zware branderkop noodzakelijk is 
en waar een 30 of 40mm kopje volstaat. 
De brander is voorzien van een stevige 3mm dikke aluminium bescherm-
plaat en een aluminium beugel. De beschermplaat wordt vastgezet  
met robuuste messing moeren. De adapter voor het gebruik van de ‘PL10’ 
branderkop wordt er los bijgeleverd. Het verbruik van de varkenshaar-
brander bij een gasverbruik van 4 bar is 6700g/h (86kw).

Mawipex B.V.   
NL-4411 PB Rilland    

info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

T  0113 55 77 77  
F  0113 55 77 78

Mawipex maakt deel uit van Tectum Group nv
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RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

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

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

GEPATENTEERD 
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