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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

• Babylonische spraakverwarring over veiligheid
en wettelijke verplichtingen
• Grootformaat PIR isolatie niet probleemloos
• Tempo energietransitie moet omhoog
• Stadsboerderij is begin van de ‘Fresh Revolution’
• Veranderende dakenbranche dwingt tot innovatie
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Van kritiek worden we beter

NIEUW

Wat is het toch leuk om met gelijkgestemden te overleggen
en tot machtig mooie, door allen gedragen, oplossingen
en besluiten te komen. Heerlijk is het om zo met anderen
te communiceren en te koketteren zonder tegenspraak of
andere vormen van besluitvormingverstoorders. Fijn toch, als
iedereen jouw gedachten volgt en je beslissingen steunt?
Aan medestanders geen gebrek en ieder plan kan zomaar
worden uitgewerkt. Strak formuleren en eisen stellen: want
niets is zo simpel, als we het over de strekking eens zijn, de
regels nog even iets aan te draaien. Jammer, maar helaas
zitten veel organisaties nog steeds zo in elkaar. Ook professionele opdrachtgevers in onze branche hebben er een handje
van de regels aan te draaien omdat zij denken: “Wij moeten
er beter van worden”.
Wat een verademing moet het zijn om tijdens een overleg
waar de plannen gesmeed worden en de puntjes op de ‘i’
moeten worden gezet een criticaster in het team te hebben.
Eentje met een afwijkende mening. Een participant die je
aan het denken zet. Kan het wel? Is het reëel wat ik vraag?
Hebben we voldoende oog voor onze leveranciers/aannemers en hun noden en behoeften? Wij willen wel heel
veel van ze, maar leveren we zelf voldoende kwaliteit in onze
uitvraag aan, waarmee ze onze vragen kunnen beantwoorden? Hebben we niet al genoeg zekerheden ingebouwd of
overvragen we nu?

Skylux iWindow3

TM

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

... en haal de hemel in huis
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

Kun je wel vragen aan een dakaannemer dat hij een werk
in zeven weken moet realiseren, met boeteclausule, als de
sloper er minstens drie weken voor nodig heeft om alle
bestaande daken te ontmantelen? Is er dan niemand in de
organisatie die enig gevoel heeft bij de tijd die het slopen
en het opnieuw opbouwen van een dak in gebruikssituatie
kost? Maakt er dan niemand een kostenraming binnen zo’n
organisatie, is er niemand die verder kijkt dan de cijfertjes op
het papier? Want al die cijfertjes maken best een groot getal
en tegenover zo’n bedrag staat materiaal en arbeid. Sloop
en dure nieuwe producten geven 30% arbeid i.p.v. de gemiddeld 40% van het totaalbedrag. Zelfs een stagiair kan dan
uitrekenen hoeveel uren er ongeveer in het werk gaan, en hij
kan dit ook afzetten tegen de werkbare uren in een gemiddelde week. Niet moeilijk toch, om na te gaan hoe lang zo’n
werkje gaat duren en daarmee of de uitvraag realistisch is.
Of durven de ondergeschikten in die organisatie niet voor
hun eigen mening uit te komen?

wil je op de opdrachtnemer zetten als
jij als opdrachtgever de partij bent
die de aannemer moet betalen?
“Ja, maar we hebben meegemaakt dat…” En dan
komt er een argument dat
de aannemer in een slecht
daglicht zet. Maar is er dan
binnen zo’n organisatie niemand die het lef heeft om
de vraag te stellen: “Zouden
we dan onze aannemers niet
beter moeten selecteren en
zelf bepalen of we deze bedrijven op onze werken willen laten
werken? Zou het niet beter zijn als we
een band opbouwen met die mensen
in plaats van steeds maar de partij te kiezen
die een rekenfout heeft gemaakt en dus dit keer beduidend
voordeliger leek dan de rest?”
Maar ook dakaannemers mogen wel eens wat meer voor
zichzelf opkomen. Wat is er erg aan om tegen de vraagstelling van de opdrachtgever in te gaan en constructieve kritiek
te leveren? Er is toch niets mis aan uit te leggen waarom de
uitvraag ongelukkig is, niet realistisch of gewoonweg tegen
het betalingsmoraal van de overheid ingaat? Zeker als je
weet dat je óf niet aan de vragen kunt voldoen, óf onder de
gestelde voorwaarden niet wil leveren.
Echt, ik spreek uit ervaring: ook opdrachtgevers worden van
kritiek beter. ■

Theo Wiekeraad

Wie verzint het om 5% bankgarantie te vragen om vervolgens
aan te geven dat de eerste factuur van 25% kan worden
verstuurd nadat 50% gereed is, de volgende twee van 25% bij
75% en 100% gereed plus een oplevertermijn van 25% nadat
de onderhoudstermijn van drie maanden beëindigd is. Heeft
er bij deze opdrachtgever dan niemand een gevoel bij de
kosten die deze dakdekker moet maken? Dat ook hij zijn
rekeningen heeft die hij OP TIJD moet betalen. Hoeveel druk
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VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN OP HET ASBESTDAKENVERBOD

Van kritiek worden we beter

UITBREIDING SKIHAL SNOWWORLD ZOETERMEER IS BLIKVANGER
6

De derde baan van SnowWorld Zoetermeer is met 105 meter verlengd naar
300 meter.

IS BELASTINGDIFFERENTIATIE VOOR BEGROEIDE DAKEN MOGELIJK?
BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING OVER WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
EN VEILIGHEID

32

Op 30 september en 1 oktober 2016 organiseert het European Asbestos Forum een
internationaal congres over asbest in relatie tot vastgoed. Yvonne Waterman b
 ehandelt
in dit artikel diverse aspecten, waaronder de invloed van Europees beleid.

36

In het kader van de Green Deal Groene Daken is de mogelijkheid van een belasting
differentiatie als financiële prikkel voor particulieren en vastgoedeigenaren onderzocht.

12

Het onderwerp ‘veilig werken op hoogte’ blijft vraagtekens opleveren. Wat is nu
verplicht? Wie is nu verantwoordelijk waarvoor? Een uiteenzetting voor wie door
de bomen het bos niet meer ziet.

40

STADSBOERDERIJ IS BEGIN VAN DE ‘FRESH REVOLUTION’
GROOTFORMAAT PIR ISOLATIE NIET PROBLEEMLOOS

16

Tijdens de Rotterdamse Dakendagen werd UrbanFarmers uitgeroepen tot
Dakheld 2016. Het van oorsprong Zwitserse UrbanFarmers wil de ‘Fresh Revolution’
ontketenen.
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VERANDERENDE DAKENBRANCHE DWINGT TOT INNOVATIE

Dit is artikel nummer 16 van een artikelenserie, waarin de werkmethode van de
dakingenieur bij veel voorkomende dakvraagstukken wordt belicht.

TEMPO ENERGIETRANSITIE MOET OMHOOG
Van 4-6 oktober 2016 vindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch een nieuwe
editie van Vakbeurs Energie plaats. Roofs blikt vooruit.

44

Nu de bouw zich langzaam herstelt na de moeilijke jaren, blijkt er veel veranderd voor
dakdekkersbedrijven. Een nieuw landschap waarin de laagste prijs, de opkomende
claimcultuur en nieuwe managers acteren, maakt een eind aan oude zekerheden.

24

POTENTIEEL VOOR ZONNEWARMTE IS ENORM

WEI BROTHERS NEEMT GROOTSTE ZONNEDAK IN OVERVECHT IN GEBRUIK

46

GLAZEN DAK VAN HET SIERAAD WEER WATERDICHT

Bij ‘zon’ en ‘dak’ denken velen misschien in eerste instantie aan PV-panelen. Maar
zonnewarmte is een toepassing die steeds meer ingeburgerd begint te raken.

Het glazen dak van Het Sieraad in Amsterdam is met behulp van een vloeibare dakbedekking weer waterdicht gemaakt.
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De grootste zonne-energieleverancier van Overvecht is Wei Brothers. Door de circa
960 zonnepanelen op het 3000 m² grote dak is het bedrijf zo goed als energieneutraal.

Nieuws voor en door de dakenbranche

DIT NUMMER KWAM TOT STAND MET MEDEWERKING VAN
UITGEGEVEN DOOR

REDACTIEMEDEWERKERS
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Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

€ 25,- excl. 6% btw per jaar.

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

Tel (072) 5400335 • Fax (072) 5405131
info@lumail.nl • www.roofs.nl
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AG Plastics
Jevano bv
ASK Romein bv
Renolit Belgium nv
Neodak bv
Aabo Trading bv
All Up
Heruvent
Stichting Dakmeester
Wecal Isolatie Techniek bv
Derbigum Nederland bv
DGI Dak & Gevel Ing bv
Ubbink bv
BDA
Sunbeam bv
Velux
Aabo Trading bv
Protect-pbm
Dak Techniek Holland bv
Granuband
Leister Technologies Benelux bv
Radius College
Anjo bv
Unilin Insulation bv
Zinco Benelux bv
Aabo Trading bv
Aabo Trading bv
Ludinghauser Werkzeuge
Aabo Trading bv
Kingspan Unidek
Troelstra en de Vries bv

www.agplastics.com
www.jevano.nl
www.ask-romein.nl
www.renolit.com
www.neodak.nl
www.aabo.nl
www.all-up.nl
www.vlakkelichtkoepel.nl
www.dakmeester.nl
www.wecal.nl
www.derbigum.nl
www.dakengevelingenieurs.nl
www.ubbink.nl
www.bdaopleidingen.eu
www.sunbeam-pv.com
www.velux.nl
www.aabo.nl
www.protect-pbm.nl
www.daktechniekholland.nl
www.granuband.com
www.leister.nl
www.radiuscollege.nl
www.anjo.nl
www.unilininsulation.com
www.zinco.nl
www.aabo.nl
www.aabo.nl
www.walzbleischneider.com
www.aabo.nl
www.kingspanunidek.nl
www.troelstra-devries.nl
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Foto voorplaat
• Babylonische spraakverwarring over veiligheid
en wettelijke verplichtingen
• Grootformaat PIR isolatie niet probleemloos
• Tempo energietransitie moet omhoog
• Stadsboerderij is begin van de ‘Fresh Revolution’
• Veranderende dakenbranche dwingt tot innovatie

All-up, Almelo
Pex Dakbedekkingen bv,
Maasbracht
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Uitbreiding skihal SnowWorld Zoetermeer is blikvanger
Met de opening van het nieuwe skiseizoen kan in de SnowWorld in
Zoetermeer nog meer worden geskied dan al het geval was: de derde
baan wordt met 105 meter verlengd naar 300 meter. Het betekende
een mooie uitdaging voor dakdekkerbedrijf Neo Dak uit Drunen.

bracht van Miofol 125 AV. De toplaag bestaat uit een Alkor
pvc (dikte 1,2 mm) van leverancier Renolit. Deze werd mechanisch bevestigd met daarvoor geschikte tulebevestigers
van VRF Europe.
Schematisch weergegeven is de dakopbouw dus:
• Stalen ondergrond, profiel 106
• Isolatielaag van 2x 100 EPS, Unidek Eco Plus en de Unidek
Walker in halfsteens verband
• Miofol 125 AV
• Alkorplan F pvc dakbanen (1,2 mm), mechanisch bevestigd en in de overlappen met hetelucht gelast

Je ziet hem al van ver: het dak van de verlengde skibaan
van de Zoetermeerse vestiging van SnowWorld, de derde
skibaan van Nederland. Na jarenlang van juridisch getouwtrek zijn de werkzaamheden dit voorjaar van start gegaan.
Het nieuwe gedeelte van de skihal, waarbij het onderste
gedeelte van de helling is uitgevoerd met een restaurant en
het bovenste gedeelte met een panoramaplatform, komt op
palen tegen het oude gedeelte aan te staan. Half augustus,
op tijd dus voor het nieuwe skiseizoen, is de nieuwbouw
opgeleverd.
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STAALCONSTRUCTIE TEGEN BESTAANDE SKIHAL
Het gebeurt niet alle dagen dat je als dakdekker op een
dergelijk werk aan de slag kan. De hoogte en de hellingshoek van het dak maken het werk bijzonder. De nieuwe
staalconstructie is op palen tegen de bestaande skihal aangebouwd. Het betekent een uitbreiding van zo’n 5000 m². Het
hoogste punt is 71 meter hoog en het dak heeft een hellingshoek van 20º. Het nieuwe dak wordt uitgevoerd met twee
lagen EPS isolatie: de Unidek Eco Plus en de Unidek Walker,
beide 100 mm dik. Hierop werd een dampscherm aange-

Neo Dak is een dakdekkerbedrijf dat 10 jaar geleden is
opgericht en tot voor kort uitsluitend optrad als onderaannemer. Door de opgedane ervaring en de expertise die het
bedrijf inmiddels in huis heeft, is het steeds meer projecten in
eigen beheer gaan uitvoeren, zowel in Nederland als in onze
buurlanden (met name België). Het bedrijf is gespecialiseerd
in de verwerking van kunststof dakbedekkingen. Roofs sprak
met directeur Pawel Knebel over het project.
“Wij zijn een dakdekkerbedrijf dat werkt met overwegend
jongens die graag doen wat voor anderen onmogelijk is,”
vertelt Knebel. “Onze organisatie is daarop ingericht. Wij
hanteren het motto ‘afspraak is afspraak’ en we kunnen
door een degelijke werkvoorbereiding en kundig personeel
met name op grote projecten een meerwaarde bieden.
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Jevano bv
Goirkekanaaldijk 16a
5046 AT Tilburg
013-5321475
info@jevano.nl
www.jevano.nl

ASK Romein bv
Belder 101
4704 RK Roosendaal
0165-750300
info@ask-romein.com
www.ask-romein.nl

De voortgang moest goed worden afgestemd met hoofd
aannemer ASK Romein en onze leveranciers. E.e.a. werd
op de bouwplaats georganiseerd door onze projectleider
Rene Bos.”

HELLINGSHOEK
Zoals gezegd is het nieuwe gedeelte van de skihal tegen het
oude gedeelte aan gebouwd. Omdat het oude gedeelte
al was voorzien van een Alkor pvc dakbedekking, moest
het nieuwe gedeelte met dezelfde dakbedekking worden
uitgevoerd. Na inspectie werd geconcludeerd dat de dakbedekking van het oude gedeelte nog goed voldeed en
kon blijven liggen. Het was dan ook zaak ter plaatse van de
overgang tussen het oude en het nieuwe gedeelte de dakbedekking goed schoon te maken en de nieuwe dakbedekking met behulp van hetelucht onder de oude te bevestigen.
De kopbaan moest vanwege de afmetingen van het dak
worden uitgevoerd met twee zijbanen die door de leverancier van de dakbedekking op maat werden geleverd.

Renolit Belgium nv
Industriepark De Bruwaan 43
9700 Oudenaarde, België
00-32-55339814
www.renolit.com

Neodak bv
Albert Einsteinweg 11
5151 DK Drunen
0031 622310130
info@neodak.nl
www.neodak.nl

Apart aan het dak van de SnowWorld Zoetermeer is natuurlijk de hellingshoek van 20º die het werken voor de medewerkers vermoeiend maakte omdat de werkzaamheden in
een onnatuurlijke houding moesten worden uitgevoerd. De
valbeveiliging bestond uit een hekwerk dat als dakrandbeveiliging rondom het dakvlak was aangebracht. Tevens was
er tijdens de bouw een mogelijkheid om aan te lijnen via
permanente dakankers.
Het dakdekkerbedrijf heeft de werkzaamheden binnen
twee weken met gemiddeld 4 à 5 man uitgevoerd. Het re
sultaat is tot ver in de omtrek te bewonderen. Het skiseizoen
kan beginnen! ●

NIEUWBOUW SNOWWORLD ZOETERMEER
• OPDRACHTGEVER
SNOWWORLD TE ZOETERMEER
• ONTWERP	ALGRA & MARECHAL ARCHITECTEN TE ROOSENDAAL
• HOOFDAANNEMER
ASK ROMEIN TE ROOSENDAAL
• DAKDEKKER
NEO DAK BV TE DRUNEN
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING
RENOLIT ALKORPLAN
• LEVERANCIER BEVESTIGINGSMATERIALEN
VRF EUROPE BV TE DEURNE
• LEVERANCIER ISOLATIE
KINGSPAN UNIDEK TE GEMERT
• LEVERANCIER DAMPSCHERM
JEVANO TE TILBURG

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Uiterst flexibel
op alle fronten.

DE NIEUWE
MAATSTAF
VOOR HELLENDE
DAKEN
◊ Uniek digitaal dakdossier
◊ Kwaliteitsnormering*
◊ KOMO-procescertificaat
◊ Garantiecertificaat voor 15 jaar

Aabo USA Style EPDM

Een maatpak voor het dakvlak.

Daksysteemgarantie PLUS is een product van de
Stichting Dakmeester, de kwaliteitsspecialisten in
hellende daken. Samen met onze garantiepartners
Monier, Velux en Unilin geven wij garantie op materialen,
functionaliteit en arbeid. De systeemgarantie wordt nu
ondersteund door een uniek digitaal bouwdossier en
geldt voor maar liefst 15 jaar!

Maak kennis met Aabo USA Style EPDM: een unieke elastische, universeel
toepasbare en worteldoorgroei-bestendige dakbedekking. De verschillende
productvarianten en een compleet programma aan hulpproducten maken
Aabo USA Style EDPM uiterst flexibel product op alle fronten.

Spectaculaire levensduur

Aabo USA Style EPDM is in vergelijking met andere soorten dakmaterialen in hoge
mate UV- en vervuilingsbestendig en heeft als materiaal een levensduurverwachting
van 50 jaar. Ook is de dakbaan blijvend elastisch en heeft in de ongewapende variant
een rek van meer dan 400%. Dit alles geeft een spectaculaire besparing op de te
verwachten hoeveelheid toekomstige dakvernieuwingen.

Vuurvrij verwerkbaar en universeel toepasbaar

Aabo USA Style EPDM kan in het juiste producttype worden toegepast in alle
gangbare dakconstructies. Ook is het vliegvuurbestendig (LSFR) voor platte en licht
hellende daken en kan het geheel conform NEN 6050 vuurvrij worden verwerkt.

Op maat leverbaar uit voorraad

Een EPDM-dak kan in veel gevallen op maat uit één stuk of op een aantal passende
stukken worden geleverd waardoor er op een dak een minimum aan handelingen
hoeft te worden uitgevoerd en Aabo USA Style EPDM letterlijk en figuurlijk naadloos
aansluit op het dak. Het vormt daarmee als het ware een maatpak voor uw dakvlak.

Aabo USA Style EPDM is een verzamelnaam
van zorgvuldig door Aabo Trading geselecteerde hoogwaardige EPDM-folies
met glad, licht betalkt of voorgewassen
(prewashed) oppervlak.
In ons assortiment hebben wij zowel
ongewapende EPDM- folies alsook folies
met een in de EPDM geïntegreerde
centrale wapeningen of aan de onderzijde
aangebrachte dikke geotextielvliezen.

* KOMO - BRL 1513 - De Dakatlas

Stichting Dakmeester is het landelijk netwerk van KOMO-gecertificeerde
dakdekkers en producenten van hellende daken. Voor meer informatie
over Daksysteemgarantie PLUS zie www.dakmeester.nl

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

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

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

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

Onze garantiepartners

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

Babylonische
spraakverwarring over
veiligheid en wettelijke
verplichtingen
Veiligheid en Europa hebben de overeenkomst dat er, afhankelijk van de
achtergrond en de cultuur, op verschillende manieren over wordt gedacht
en naar wordt gekeken. Iedereen lijkt het eens te zijn maar bij het invullen
buitelen partijen over de verschillen van inzicht. En met ieder artikel, ieder
congres en iedere spreker lijkt het maar steeds onduidelijker te worden.
Wat is nu verplicht? Wat is nu wet? Wie is nu verantwoordelijk waarvoor?
Vooruitlopend op een nieuwe URL, een uiteenzetting voor wie door de
bomen het bos niet meer ziet.
Ton Berlee
’Veiligheid’ is een containerbegrip dat in raamwetgeving is
gevat. Het komt erop neer dat ieder zijn verantwoordelijkheid
moet nemen en dat sommige partijen daar meer op
aan kunnen worden gesproken dan anderen. Dit was de
slotsom van het congres ‘Veilig werken op hoogte’ dat
Lindeman Events in oktober 2014 organiseerde in het FiGi
in Zeist. Tijdens dit congres werd in twee cases duidelijk dat
vrijwel niemand van de aanwezigen nu precies wist hoe het
nu eigenlijk zit met valveiligheid en verplichtingen. Sommigen
vielen zowat van hun stoel toen ze hoorden dat valveiligheidsvoorzieningen helemaal niet verplicht zijn op een dak.
De vraag hoe het dan wél zit, is interessant; nóg interessanter
is de vraag hoe het kan dat na al die jaren nog steeds zo
weinig duidelijk is. Immers: een dak is niet onveilig. Enkel de
werkzaamheden op een dak kunnen dat (in voorkomende
gevallen) zijn. Het is zaak te allen tijden het gezond verstand
te gebruiken. Hoe vaak per jaar moet er op het dak gewerkt
worden, door wie en hoe lang, en hoe kunnen deze werk-
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zaamheden zo eenvoudig en efficiënt mogelijk, zo veilig
mogelijk worden uitgevoerd? Dat hoeft helemaal niet zo
ingewikkeld te zijn. Er verschijnt binnenkort een nieuwe URL
voor bevestigen van valveiligheidsvoorzieningen op hellende
daken. In die URL worden alle afwegingen benoemd die
uitwijzen wat er op daken wel en niet nodig is.
Eerst de achtergronden maar in beeld (zie afbeelding 1;
overzicht werkvelden)
Bouwregelgeving
We kennen in Nederland bouwregelgeving. Een gebouw
moet voldoende veilig zijn voor de directe en indirecte
gebruikers en mag geen gevaar of belasting vormen
voor de omgeving waarin het staat. Zo mag een gebouw
best afbranden, maar wel zo dat alle mogelijke gebruikers
de tijd hebben om in geval van brand het gebouw tijdig te
verlaten. Het gebouw mag niet giftig zijn of spontaan instorten, er mogen geen stukken van af vallen of waaien met een
storm, etc.

Bouwregelgeving

Veilig werken

V&G plan
V&G coördinator

Arbo wetgeving

Europese wetgeving
Persoonlijke
Beschermingsmiddelen

Werkgever - werknemer

EN-NEN normen

Bouwbesluit 2012
Onderhoud = bouwen
Art. Gebouwgebonden
veiligheidsvoorzieningen
Gebouwgebonden
veiligheidsvoorzieningen

Branchegeorganiseerd
A-bladen
Arbeidshygiënische strategie
Wegnemen gevaar
Inkapselen gevaar
Anders organiseren
Collectief beveiligen
Persoonlijk beveiligen
Gebouwgebonden

Kleding, harnassen, schoenen etc.
Lijnen, harnassen
o.a. Ankervoorzieningen
Gebouwgebonden
ankervoorzieningen
(inmiddels niet meer)

veiligheidsvoorzieningen
De bouwregelgeving verplicht tot een

De Arbowet verplicht werkgevers

PBM's moeten aan de

veilig bouwproces en een veilig te

werknemers veilig te laten werken.

Europese normen voldoen.

gebruiken gebouw.

Hoe is aan de werkgever.

Er zijn wel test- maar geen rekenwaarden.

Afbeelding 1: overzicht werkvelden.
Niet alleen het gebouw moet (gedurende een periode van
50 jaar) veilig zijn, ook het bouwen en renoveren moet veilig
gebeuren. Zo moet bij het ontwerp een V&G plan worden
opgesteld waarin alle mogelijke gevaren en risico’s staan
beschreven. De aannemer is verplicht aan te geven hoe
die beheersbaar te maken; de opdrachtgever en opdracht
nemer wijzen iemand aan om dat V&G plan uit te voeren en
te bewaken. Dat geldt voor de vergunningsplichtige werkzaamheden bij nieuwbouw en renovatie.

A-bladen. Deze hebben geen wettelijke status.

Tot 1993 was de onderhoudsfase helemaal geen onderdeel
van het bouwproces. Schilders, schoonmakers, installateurs…
daar werd weinig tot geen rekening mee gehouden. Pas in
het Bouwbesluit 2012 werd voor het ontwerp de verplichting
opgenomen om maatregelen op te nemen voor het veilige
onderhoud van het te bouwen of te renoveren gebouw. Bij
de aanvraag van de bouwvergunning moeten de plannen
hoe daar in te voorzien (RI&E + Ontwerp/uitvoeringsplan)
worden ingediend. De gemeente dient deze plannen te
toetsen. Wanneer veilig onderhoud zonder gebouwgebonden voorzieningen niet mogelijk is, dan moeten gebouw
gebonden voorzieningen worden aangebracht. Deze toets
is er tot op heden niet of nauwelijks. Laat staan dat de
veiligheid van deze voorzieningen en de verbindingen met
het gebouw of de dakconstructie voldoen. Een werkgebied
in ontwikkeling!

Veilig werken is de verantwoordelijkheid van de werkgever.
Inspectie SZW (voorheen: de Arbeidsinspectie) handhaaft
door middel van stilleggingen en boetes, maar de capaciteit van de inspectiedienst is beperkt. In geval van een
ongeluk wordt Inspectie SZW ingeschakeld om het bedrijfsongeval te onderzoeken. Bij een dodelijk ongeval wordt
het Ministerie van Justitie ingeschakeld om te bepalen
of er sprake is van dood door schuld. De Inspectie SZW
voert in zo’n geval het onderzoek uit in opdracht van het
Openbaar Ministerie. Als er sprake is van een ongeluk zonder
dodelijke afloop, of als er geen sprake is van dood door
schuld, voert Inspectie SZW het onderzoek zelfstandig uit in
het kader van het bestuursrecht en de Arbowet. Ook in die
gevallen komt het voor dat overtredingen voor de rechter
komen.

Arbowet
De Arbowet gaat over veilig werken. Buiten het werk gelden
andere regels. Werknemers worden bij wet beschermd,
werkgevers moeten er aantoonbaar op toezien dat hun
werknemers veilig en verantwoord werken. Werknemers
hebben wel de verplichting gebruik te maken van de middelen en instructies die hen ter beschikking worden gesteld
(hier wordt ook op gehandhaafd). De werkgever is verplicht
de risico’s in kaart te brengen en maatregelen te treffen
om risico’s weg te nemen of te minimaliseren. Veel werk is
beroepsmatig repeterend en daarom wordt per beroepsgroep of branche geregeld een document opgesteld met
de meest voorkomende risico’s en oplossingen; de bekende

De risicoafweging mag niet van prijs of esthetica afhangen
en kent een Arbeidshygiënische strategie. Dit is een voorgeschreven hiërarchie, die volgens het ‘redelijkerwijs’-principe
voorschrijft dat de oplossing met het minste risico altijd voorrang heeft. Het is aan de werkgever om aan te geven hoe er
veilig gewerkt kan worden en enkel wanneer het niet anders
kan, mag gewerkt worden met PBM’s.

Jurisprudentie op dit gebied wijst uit dat betrokkenen alleen
aangesproken worden als vaststaat dat ze bewust onveiligheid hebben veroorzaakt of gestimuleerd. De hoofdaan
nemer heeft een coördinerende hoofdverantwoordelijkheid, volgens jurisprudentie van de omgevallen kraan in
Alphen aan den Rijn. Er zijn nog diverse grijze gebieden. Zo
zijn zelfstandigen zowel werkgever als werknemer. Lastig is
ook het ‘wegcontracteren’ van de verantwoordelijkheden
waardoor onduidelijk is wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is. Zie ook het artikel ‘Collectieve beschermingsmiddelen is het uitgangspunt’ in Roofs januari 2014).
Europese Regelgeving
Het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen is door-
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Totaalpakket voor de dakdekker

VALVEILIGHEID EN DE REGELS

Wecal Isolatie Techniek bv is een dynamisch en succesvol handels- en productiebedrijf met een breed pakket hoogwaardige isolatiematerialen en
dakbedekkingen voor toepassing in de bouw en (technische) isolatie industrie. In de afgelopen jaren heeft Wecal een reputatie opgebouwd als
een marktgerichte, betrouwbare leverancier en producent van kwaliteitsproducten in de Benelux. Wecal voert veelal op exclusieve basis producten
zoals PIR, EPS, XPS, glas-, steen- en minerale wol, Fesco Board perliet, bitumineuze en kunststof dakbedekking.

Als gevolg van ambitieuze groeiplannen zoeken wij ter versterking van onze Verkoop Buiten- en Binnendienst enkele enthousiaste collega’s.

Technisch Commercieel Adviseur daksector (40 uur)
In samenwerking met ons verkoopteam onderhoud je een deel van onze bestaande relaties en weet je ons marktaandeel verder uit te bouwen.
Je rapporteert aan de Sales Manager daksector.
Wij vragen

Wij bieden

•
•
•
•
•

• een uitdagende, zelfstandige functie binnen een bedrijf met korte
communicatielijnen
• een goed salaris in overeenstemming met ervaring en prestaties
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een representatieve auto
van de zaak.
• een pensioenregeling

een opleiding op MBO niveau
meerdere jaren commerciële buitendienst ervaring in de daksector
doorzettingsvermogen
flexibele omgangsvormen
gevoel voor dienstverlening

Medewerker Verkoop Binnendienst (32 - 40 uur)
Vanuit ons verkoopkantoor in Wijk bij Duurstede ben je mede verantwoordelijk voor de verkoop en promotie van de dak- en isolatieproducten uit
ons assortiment. Tot het takenpakket behoren de operationele contacten met (buitenlandse) producenten en transporteurs, telefonische acquisitie,
orderverwerking, het onderhouden van contacten met onze afnemers en de ondersteuning van onze Verkoop Buitendienst.
Wij vragen

Wij bieden

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

een opleiding op MBO niveau
commerciële ervaring in de daksector
goede communicatieve eigenschappen
nauwkeurige en flexibele instelling
gevoel voor dienstverlening
doorzettingsvermogen
kennis van de Engelse taal is een pré

een uitdagende, zelfstandige functie binnen een groeiende organisatie
een goed salaris in overeenstemming met ervaring en prestaties
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
een pensioenregeling

Zoals gezegd dient altijd in eerste instantie te worden gekozen voor een collectieve voorziening. Alleen als het niet
anders kan, mag (gemotiveerd) worden gekozen voor een
PBM. PBM’s zijn veiligheidsschoenen, helmen, brillen, kleding
maar ook valveiligheidsmiddelen als harnassen, lijnen,
karabines, ankerpunten, etc. Deze middelen moeten aan
de Europese normen voldoen en, net als elektrisch gereedschap, jaarlijks worden gekeurd om vast te stellen dat ze nog
altijd voldoen. De meeste PBM’s gaan enkele jaren mee. Om
de kwaliteit van de PBM’s te garanderen, zijn genormeerde
testen ontwikkeld die uitgevoerd moeten worden door gecertificeerde testinstituten (Notified bodies). Die Notified bodies
mogen certificaten verstrekken die aangeven dat de PBM’s
voldoen aan de norm.
Om vallen van personen met behulp van een PBM te voorkomen, zijn verscheidene werkmethoden mogelijk die in een
norm zijn omschreven (EN-NEN 363;2008) Bij die werkmethoden horen verschillende genormeerde uitrustingen. Met de introductie van de EN 795 worden ook ankerpunten tot de PBM’s
gerekend. Om de krachten die vrij kunnen komen bij een val
op te kunnen vangen, werden zeer vele ankerpunten ontwikkeld - ook ankerpunten die blijvend onderdeel uitmaken van
gebouwen. De EN 795 was daarom lange tijd onderwerp van
stevige discussie omdat de wijze van certificeren van ankerpunten sterk afwijkt van die van de wijze waarop bouwproducten worden beoordeeld en gecertificeerd. Een eenmalige
test van een ankervoorziening op een solide stalen balkconstructie zegt alles over de ankervoorziening, maar niets over
de prestatie van diezelfde ankervoorziening aangebracht
op een gebouw van hout, steen of staalprofiel. Daarbij is de
levensduur van een PBM met enkele jaren zeer kort en die van

PBM's

Werken in de bouw
Gebouw
onderhoud

Gebouwgebonden
veiligheidsvoorzieningen
Gebouwgebonden
ankervoorzieningen
De plaats van gebouwgebonden ankervoorzieningen in de regelgeving.

een ankervoorziening met vele decennia juist zeer lang.
In december 2015 werd tot veler verrassing de knoop doorgehakt. Gebouwgebonden ankervoorzieningen behoren
niet langer als PBM te worden beschouwd maar als bouwproduct en zijn dus komen te vallen onder de CPR. Zie
ook het artikel ‘Geen CE voor valankers typen A, C en D’ in
Roofs februari 2016. Helaas is er nog geen norm in diezelfde
CPR die duidelijkheid verschaft. Voor ankervoorzieningen
zijn wel testen opgesteld, maar de uitgangspunten voor die
testen zijn onduidelijk.
Concluderend kunnen we stellen dat veel duidelijk is, maar
veel is ook onduidelijk. De onduidelijkheden zorgen ervoor
dat veel marktpartijen (bewust of onbewust) een inter
pretatie van de regelgeving geven die op gespannen voet
staat met de daadwerkelijke situatie. Hierdoor wordt ook
hetgeen wél duidelijk is weer onduidelijk.
In dit artikel heb ik geprobeerd op een zo objectief mogelijke manier aan te geven waar de pijnpunten zitten. Het
is zaak dat de markt en de overheid de grijze gebieden
zo snel mogelijk inkleuren. En bovenal is het zaak automatismen te wantrouwen en het gezond te verstand te blijven
gebruiken. ■

Goed, beter, best, Derbigum.

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met
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Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan
Wecal Isolatie Techniek bv • t.a.v. H.A. van Schaik
Molenvliet 13 • 3961 MT Wijk bij Duurstede
of e-mail: schaik@wecal.nl

Voor alle werkenden in Nederland

Special

Sinds 1986 hebben de landen van de Europese Unie zich
verplicht om PBM’s te laten voldoen aan één en dezelfde
norm. Dit in het kader van een Europese markt en een minimum kwaliteitsniveau waar het veiligheid betreft. Eén van
de grondgedachten hierachter is dat veilig werken niet
onderhevig mag zijn aan concurrentie.

Arbo wet

n
ke

gaans helder. De onduidelijkheid betreft vooral het gebruik
van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s). Wanneer
mag je ze gebruiken, en hoe weet je, als je ze gebruikt, of ze
geschikt zijn voor toepassing in de specifieke situatie?

dhr. H.A. van Schaik, Directeur, tel. 0343-595010

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Dit artikel kunt
u lezen op www.roofs.nl
Tel. 015 215 40 00 - Fax 015 215 40 11 - E-mail : infonl@derbigum.com
- www.derbigum.nl
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DE DAKINGENIEUR AAN HET WERK

Grootformaat PIR isolatie niet probleemloos
Dit is artikel nummer 16 van een artikelenserie, waarin de werkmethode
van de dakingenieur bij veel voorkomende dakvraagstukken wordt belicht.
Het volledige traject van inspectie, analyse, conclusies en advisering
wordt besproken. In de artikelenreeks wordt, ter lering en vermaak, steeds

Bij de plaatsopname wordt de dakbedekking ingesneden
en wordt de opbouw van de dakbedekkingsconstructie
vastgesteld. De isolatie betreft een PIR hardschuim, geleverd
met een kwaliteitsverklaring. Het PIR hardschuim (dikte
100 mm) is aan weerszijden voorzien van een aluminium
cachering. De isolatie is mechanisch bevestigd aan de

gekozen voor actuele en/of informatieve dakvraagstukken.

Door: Ing. Nic-Jan Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs BV

De grootformaat PIR
isolatieplaten, met een
afmeting van 1200 x
2400/2600 mm, worden
(en zijn in het verleden)
veelvuldig toegepast. De
platen worden op platte
daken, zowel in de nieuwbouw als bij renovatie,
vaak gekozen vanwege
de gunstige isolatiewaarde, de brandveilige
eigenschappen en de
eenvoudige en snelle applicatiemogelijkheden.

Vervormde en gekrompen isolatie.

 nderconstructie met dakboorschroeven en drukverdeel
o
platen.
Eén bevestiger voor twee isolatieplaten is onvoldoende!

Gemiddeld genomen functioneren de isolatieplaten bij een
juiste verwerking uitstekend. De manier van verwerken staat
beschreven in verwerkingsvoorschriften zoals bijvoorbeeld
opgenomen in de kwaliteitsverklaringen. De praktijk leert bij
voorkomend schadeonderzoek aan ontstane tekortkomingen aan de isolatie dat er bij schade nagenoeg altijd is
afgeweken van de verwerkingsvoorschriften.

De naden tussen de isolatieplaten tekenen zich dan af in
de dakbedekking en zijn, zodra ze worden vastgesteld, per
definitie aanleiding tot onderzoek.
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isolatieplaten bij een verwerking volgens de voorschriften
niet aan vervorming en variatie in afmeting onderhevig zijn.
Meer specifiek worden de navolgende prestaties in de kwaliteitsverklaring beschreven:

Onderzoek leidde tot de vaststelling dat de krimp en schoteling het meest manifest optrad in de isolatieplaten waar
geen zes bevestigers in waren geplaatst. Er werd echter ook
krimp en schoteling aangetroffen in de isolatieplaten welke
overeenkomstig voorschrift mechanisch waren bevestigd.
Beide aspecten worden nader toegelicht.

Neiging tot kromtrekken
Bij verwerking volgens de voorschriften van de fabrikant en
de kwaliteitsverklaring treden er tijdens het gebruik geen
deformaties op in de thermische isolatie die leiden tot spanningen die het dak negatief beïnvloeden in het functioneren.

DE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
IN DE KWALITEITSVERKLARING

ONJUISTE MECHANISCHE BEVESTIGING
Voor groot formaat PIR isolatie in een afmeting van
1200 x 2400/2600 mm wordt in het merendeel van de gevallen de plaat voorgeschreven die met zes mechanische
bevestigers op voorgeschreven locaties aan de onderconstructie wordt gefixeerd. Deze mechanische bevestiging
moet voorkomen dat de isolatieplaat krom trekt en/of krimpt.
Bij een onvoldoende aantal bevestigers kan een tekortkoming in de isolatie ontstaan.

• de krimp en kromtrekking van de isolatie is structureel
in de isolatieplaten aanwezig;
• de krimp van de isolatie treedt vooral in de breedte op
(30 tot 50 mm).

In de kwaliteitsverklaring van de isolatie worden de toepassingsvoorwaarden beschreven voor de bevestiging:

Invloed van bewegingen van de thermische isolatie
Bij verwerking volgens de voorschriften van de fabrikant en
de kwaliteitsverklaring treden er tijdens het gebruik geen
zodanige vervormingen op dat gebreken ontstaan in het
dakbedekkingssysteem.

De isolatieplaatrand tekent af in de dakbedekking.
Tabel 4 specificatie isolatiesysteem:
• ndPIR-N (plaatafmeting 2.600 x 1.200 mm), minimaal 6 bevestigers;
• specificatie drukverdeelplaten rond 70 mm, dik ≥ 0,75 mm.

VOORBEELD VAN EEN SCHADE ONDERZOEK
Bij een bedrijfspand uit 2006 wordt medio 2014 vastgesteld
dat de isolatieplaatnaden zich aftekenen in de dakbedekking. Bij een eerste visuele controle wordt vastgesteld dat de
isolatie aan ongewenste vervorming onderhevig is. De isolatie blijkt gekrompen en aan schotelvorming onderhevig.

Geconcludeerd wordt dat er bij afwijkingen in de voorschriften inzake mechanische bevestiging een gerede kans is dat
de isolatie niet functioneert als beschreven in de kwaliteitsverklaring. In de kwaliteitsverklaring wordt gesteld dat de

Variaties in afmetingen onder invloed van vocht
Bij verwerking volgens de voorschriften van de fabrikant en
de kwaliteitsverklaring geven variaties in afmetingen onder
invloed van vocht geen aanleiding tot spanningen, die het
dak nadelig beïnvloeden.
Aanbeveling 1
Wijk nooit af van de voorschriften voor mechanische bevestiging van isolatieplaten.
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DE DAKINGENIEUR AAN HET WERK

In de onderhavige casus bleek er echter ook krimp aanwezig in isolatieplaten die wel overeenkomstig voorschrift mechanisch waren bevestigd. Bij het uitvoeren van onderzoek
kon geen negatief kwaliteitsaspect worden vastgesteld aan
het isolatiemateriaal. Uiteindelijk werd de oorzaak van deze
vervorming toegeschreven aan verwerking van de isolatie
tijdens regen. De cacheerlaag zou hierdoor haar sterkte en
samenhang kunnen verliezen. Nalezing van de kwaliteitsverklaring zegt het volgende over algemene uitvoeringsregels:

HET VAKBLAD VOOR
HELLENDE DAKEN

• de isolatieplaten droog opslaan en verwerken terwijl bovendien zodanige maatregelen moeten worden getroffen, dat
tijdens en na applicatie vochtinsluiting is uitgesloten
• bij langdurige opslag dienen maatregelen getroffen te
worden tegen zonbestraling.
Opslag op het dak is in strijd met de uitvoeringsregels. Dit
betekent dat verwerking van groot formaat PIR in Nederland
nagenoeg niet onmogelijk, maar zeker niet zonder risico’s is.
Aanbeveling 2
Wijk nooit af inzake de algemene uitvoeringsregels beschreven in kwaliteitsverklaringen van isolatieplaten.
Als de uitvoeringsregels en/of verwerkingsvoorschriften een
praktische verwerking niet mogelijk maken, realiseer je dan
dat je risicodrager bent en verantwoordelijk wordt gehouden
bij tekortkomingen.
Aanbeveling 3
Het is zaak dat kwaliteitsverklaringen een heldere en haalbare verwerking beschrijven. In dat opzicht is een goede
terugkoppeling tussen certificatie-instituut/fabrikant en
verwerker zeer wenselijk. ■

Nieuw!

Opslag op het dak in strijd met de uitvoeringsregels.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het eerste nummer
van Steil Dak verschijnt
20 september 2016

Foto: Monier-Kessel, Beelseweg.
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VAKBEURS ENERGIE

Tempo energietransitie
moet omhoog
Van 4-6 oktober 2016 vindt in de
Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch
een nieuwe editie van
Vakbeurs Energie plaats.
Roofs blikt vooruit.

goedingen van de woonlasten na renovatie. De wet geeft
gehoor aan een afspraak uit het energieakkoord. In het
akkoord is afgesproken dat de sociale huurwoningen van
woningbouwcorporaties in Nederland in 2020 gemiddeld
energielabel B zijn. Om dit te bereiken zijn grote renovaties
van woningen nodig. De aangenomen wet is daarmee
ook een stimulans voor innovatie en werkgelegenheid in
de bouw.

CONGRESSEN EN SEMINARS

en wasmachines. Jaarlijks kost dat volgens ING circa
13 miljard euro. Dit betekent dat de gebouwde omgeving
ook over een groot potentieel aan energiebesparing
beschikt. In de periode 2000-2010 zijn bovendien de energie
prijzen aanzienlijk gestegen, terwijl (afgaande op de
uitgegeven energielabels) in diezelfde periode de ener
getische kwaliteit van de gebouwvoorraad maar mondjesmaat is verbeterd.

Naast de vakbeurs, waar bedrijven uit de meest uiteen
lopende industrieën zich presenteren, worden tijdens
Vakbeurs Energie diverse congressen en seminars georganiseerd. Onderwerpen zijn o.a. ‘Energie & ICT’, ‘Energietransitie
in Nederland vanuit Duits perspectief’ en ‘Isoleren, gemak
kelijker gezegd dan gedaan in de industrie’. Daarnaast
zijn de seminars ‘Optimalisatie van ketensamenwerking’
en de ‘Energy Storage Day’ interessant. Tevens worden
de Energie Awards uitgereikt voor respectievelijk de
Energie Professional en het Energie Talent van het jaar 2016.

De gebouwde omgeving kan met energiebesparing een
belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de
klimaatdoelstellingen. Partijen hebben in het Energieakkoord
afgesproken om de gebouwde omgeving in 2050 klimaatneutraal te maken. Dan moet er nog flink wat gebeuren. Het
verbeteringstempo ligt momenteel veel te laag. Het grootste
potentieel zit in de bestaande gebouwen en woningen,
daarom moet elk renovatiemoment worden aangegrepen
om gebouwen en woningen energetisch te verbeteren.
Om het tempo op te schroeven, zijn er grofweg twee sporen:
optimalisatie en innovatie. Het eerste spoor volgen we in
Nederland al geruime tijd, bijvoorbeeld door betere isolatie
van daken en gevels en het efficiënter inregelen van energieinstallaties. Dergelijke maatregelen zijn eenvoudig uit te
voeren en financieel aantrekkelijk, maar aan de overlegtafel
wordt volgens veel partijen te weinig tot deze maatregelen
besloten. De Wet Milieubeheer verplicht organisaties om
te investeren in energiebesparende maatregelen die zich
binnen vijf jaar terugverdienen, maar deze regels worden
genegeerd.

Roofs

INNOVATIES
Ook met innovatie is nog veel mogelijk. Er wordt veel kennis
ontwikkeld op het gebied van schone of hernieuwbare
energie, maar de toepassing ervan is nog onvoldoende
verspreid. Innovatieve technologieën die wel zijn gerea
liseerd, springen in het oog. Zo worden gebouwen in
Amsterdam-Zuidoost gekoeld met behulp van koud water
in plaats van een airconditioning. Vaak struikelen dergelijke
plannen echter over wet- en regelgeving.

HET TEMPO LIGT TE LAAG

Voor een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-demeter-woning worden energiebesparende maatregelen
gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen zoals
zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Verhuurders
die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning
of nul-op-de-meter-woning renoveren, mogen hiervoor vanaf
later dit jaar een energieprestatievergoeding aan hun
huurders vragen. Via de energieprestatievergoeding kan de
verhuurder de forse investeringen in de huurwoning terugverdienen. De hoogte van de vergoeding moet in overleg
tussen de verhuurder en de huurder tot stand komen.

Energiebesparing is een belangrijk item in de bouw en het
dak speelt daar een belangrijke rol in. De gebouwde omgeving is goed voor circa 30% van het totale energieverbruik in
Nederland. Die energie wordt o.a. gebruikt voor verwarming,
airconditioning en elektrische apparaten als computers, tv’s

De wettelijk vastgelegde energieprestatievergoeding geeft
verhuurders meer zekerheid dat zij een deel van hun investeringen kunnen terugverdienen. Het biedt daarnaast voor
de huurder duidelijkheid over de redelijkheid van de ver-

Met recht kan de vakbeurs gezien worden als het belangrijkste B2B-platform voor de duurzame energieopwekking en
energiebesparing. De beurs biedt de laatste ontwikkelingen
op deze gebieden met naast de beurs ook lezingen en live
demonstraties. Tevens is er een specifiek platform ingericht:
Energie & Industrie, met een eigen inhoudelijk programma
en aparte presentaties op de beursvloer.
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Zodoende toont Vakbeurs Energie het spectrum aan moge
lijkheden, van inkoop tot techniek en van regelgeving tot
management. De beurs biedt de mogelijkheid de nieuwste
oplossingen van dichtbij te bekijken en daarnaast deel
te nemen aan interactieve lezingen en live demonstraties.
Tevens kan men op deze beurs waardevolle contacten
opdoen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Voelt u nattigheid?

CURSUSKALENDER
NAJAAR 2016
September
14.09

Workshop Veranderend bouwproces

1 dag

20.09

Dakcursus Platte Daken

7 dagen

22.09

Installeren van zonnestroomsystemen

2 dagen

28.09

Uitvoeren van een dak-RI&E

2 dagen

29.09

Onderhoudsinspecteur Platte daken

4 dagen

03.10

Ontwerp zonnewarmtesystemen

2 dagen

Optimaal binnenklimaat voor de woning

Oktober
07.10

PV-installatie aansluiten op de meterkast

1 dag

• MultiVent Basis dakdoorvoer, natuurlijke ventilatie voor vochtproblemen in bestaande woningen

12.10

Duurzame daken

1 dag

26.10

Onderhoud en beheer van platte daken

2 dagen

• MultiVent Zolderventilatie, zelfregelende ventilatiecombinatie voor ruimtes onder een hellend dak

November
03.11

Dakcursus groene daken

1 dag

• MultiVent 5V Combi, combineert afvoer van mechanische ventilatie en bijvoorbeeld een wasdroger

07.11

Ontwerp zonnestroomsystemen

3 dagen

08.11

Praktijktraining Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik

1 dag

Alle doorvoeren van het MultiVent programma zijn BIM gereed en verkrijgbaar in onderdaks verlengde uitvoeringen.

10.11

Installeren zonnewarmtesystemen

2 dagen

15.11

Onderhoud en beheer van gevels

2 dagen

16.11

Zonne-energie op huurwoningen

1 dag

17.11

Daken voor administratief personeel

1 dag

24.11

Onderhoud en beheer van pannendaken

1 dag

• MultiVent Hybride dakdoorvoer, natuurlijk als het kan, mechanisch als het moet!

• MultiVent 5V, nieuwste ontwikkeling voor mechanische ventilatie; klaar voor de toekomst!

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

MultiVent Hybride
dakdoorvoer

MultiVent
Zolderventilatie

MultiVent 5V

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/multivent

MultiVent 5V Combi

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

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen
Avelingen West 33

Postbus 818

T. 085 48 71 910

4200 AV Gorinchem

E. info@bdaopleidingen.nl

F. 0183 630 630

www.bdaopleidingen.eu

ZONNEWARMTE

Potentieel voor zonnewarmte is enorm
sant een zonnewarmtesysteem kan zijn. Minder gasverbruik,
zelf duurzame energie opwekken en het scheelt nog in de
portemonnee ook.

Bij ‘zon’ en ‘dak’ denken velen misschien
in eerste instantie aan PV-panelen. Maar

TECHNISCHE VOORUITGANG

zonnewarmte is een toepassing die

Zonnewarmte laat zich vooral bij nieuwbouw uitstekend integreren in daken en muren. Wanneer bij het ontwerp van een
woning de toepassing van zonnewarmte al wordt meegenomen, kan een zonnewarmtesysteem architectonisch een
mooi geheel worden met de woning. Hier ligt een belangrijke
taak voor de architect. Hoe eerder in het proces aan zonnewarmte wordt gedacht, hoe mooier (en goedkoper) het
kan. Door de toepassing van zonnecollectoren kan immers
bespaard worden op metselwerk, dakbedekking en isolatie.
Technisch gezien heeft zonnewarmte de laatste 10 jaar een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. De productie van zonnewarmtecollectoren is met gebruik van robots in hoge mate
geautomatiseerd en de kwaliteit en uiterlijk sterk verbeterd.
Een zonnewarmtecollector heeft het hoogste rendement in
de omzetting naar duurzame energie. Door de toepassing
van speciaal ontwikkelde coatings kan een zonnewarmtecollector 85% van de aanwezige energie in zonlicht omzetten in
bruikbare warmte. Bij PV ligt dit percentage tussen de 13-15%.

steeds meer ingeburgerd begint te raken.
Marcel Cloosterman, specialist op het
gebied van zonnewarmte, laat zien
welke rol zonnewarmte in de nabije
toekomst zal spelen.

Ir. M.A.J. Cloosterman

De interesse om zonnewarmte te gebruiken voor de verwarming van water en ruimteverwarming lijkt weer te groeien.
Begin dit jaar is een nieuwe subsidieregeling, de ISDE, door
de regering in het leven geroepen. Met deze regeling wordt
ongeveer 20% van het te investeren bedrag voor een zonnewarmtesysteem als subsidie uitgekeerd. Dit maakt de
aanschaf van zo’n systeem nu veel interessanter.
Daarnaast is aardgas begin dit jaar 7,3 eurocent per kubieke meter duurder geworden, voor consument en middelgrote aardgasverbruikers, door een flinke verhoging van de
energiebelasting. Omdat je nauwelijks nog enige rente op
je spaarrekening krijgt, is het te begrijpen waarom veel mensen nu overwegen een zonneboiler aan te schaffen. Dit geldt
overigens niet alleen voor de consument/woningbezitters.
De subsidieregeling geldt voor zonnewarmtesystemen tot
200 m2. Woningcorporaties, sportverenigingen, zwembaden,
wellness, agri bedrijven, campings en industrie kunnen ook
gebruik maken van de subsidie regeling. En voor systemen
groter dan 200 m2 is er de exploitatiesubsidie SDE+.
Zonnewarmte heeft wat betreft publiciteit de laatste jaren wat
in de schaduw gestaan van PV-panelen. Toch is zonnewarmte
wereldwijd de grootste producent van duurzame energie. Het
heeft een geïnstalleerd vermogen dat zelfs nog iets groter
dan windenergie is en zelfs twee keer zo groot dan dat van PV.

DE GASKRAAN MOET DICHT
Nederland staat in Europa bij de laagste drie in de toepassing van zonnewarmte. Ongetwijfeld zal dat te maken heb-
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ben met het gegeven dat Nederland tot voor kort een echt
gasland was. Daar komt nu verandering in. In Groningen
moet de gaskraan flink dicht en ook onze voorraden slinken
snel. Daarnaast moeten we van de rechter onze CO2 uitstoot
flink verminderen. Voor de overheid betekent het dat het Gronings gas meer een probleem wordt. Voeg dat samen met
het andere probleem, namelijk dat we onze doelstelling voor
het percentage duurzame energie dreigen niet te halen, en
je begrijpt de subsidie op zonnewarmte en de verhoging
van de energiebelasting op gas. Nederland moet over op
duurzame warmte! Bijna 50% van ons totale energieverbruik
gaat naar het maken van warmte. Willen we dus een beetje
opschieten met het aandeel duurzame energie dan moet
Nederland over op duurzame warmte. Met alleen duurzame
elektriciteit gaan we het niet redden.

Het klinkt voor sommigen misschien vreemd, maar met
zonnewarmte kun je duurzaam koelen. De ontwikkeling van
efficiënte adsorptiekoelmachines die door lagetemperatuur-warmte worden aangedreven, heeft een grote vlucht
gemaakt. Er zijn zelfs collectoren waarbij dit adsorptiemechanisme in de collector is ingebouwd, waardoor de collector
zowel warmte als koude kan leveren.
In de zomer hebben we veel zonlicht. We kunnen dan ook
veel zonnewarmte maken. In de winter is het omgekeerde
het geval. De heilige graal voor zonnewarmte is dan ook om
de zonnewarmte in de zomer zo efficiënt op te kunnen slaan,

dat we deze in de winter kunnen gebruiken om onze woning of
kantoor volledig te verwarmen met zonnewarmte.
Het zal niet lang meer duren voordat dat kan. Op Europees
niveau wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van
de ‘warmtebatterij’. Hier wordt de warmte ‘s zomers in opgeslagen en zonder verliezen bewaard tot de winter, wanneer die weer
nodig is. Een beetje vergelijkbaar met hoe elektriciteit op een
chemische manier in een batterij wordt opgeslagen. In Nederland is TNO betrokken bij deze ontwikkeling en zij verwachten dat
zo’n warmtebatterij binnen 3-4 jaar beschikbaar is. Het eerste
testexemplaar draait al. Als het zo ver is, zullen we geen aardgas
meer nodig hebben voor de verwarming van onze woningen en
ons water.
Zonnewarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
verduurzaming van ons energieverbruik. Bedrijven zoals Rivusol
hebben een uitgebreid programma van verschillende typen zonnecollectoren en zonnewarmtesystemen, die compleet aan de
installatiebranche worden geleverd met uitgebreide ondersteuning. Een bedrijf zoals Ik ben Ra ontwerpt grotere en complexe
systemen op maat en kan deze turn key opleveren. De producten
en de technologie is dus in ruimte mate beschikbaar. Een zonnewarmtesysteem is efficiënt en kan mooi zijn wanneer het nodig
is. Met de huidige subsidieregeling en de stijgende energiebelasting op gas, is het nu meer dan ooit tijd om over te schakelen op
zonnewarmte voor verwarming, warm water en koeling. ●

MARCEL CLOOSTERMAN IS BESTUURSLID VAN HOLLAND SOLAR, BRANCHEVERENIGING VAN ZONNE-ENERGIEBEDRIJVEN, EN DIRECTEUR VAN RIVUSOL EN IK BEN RA.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Een positieve noot: Nederland mag in de toepassing van
zonnewarmte dan laag scoren in Europa, het betekent wel
dat er nog een enorm potentieel is in de marktontwikkeling en het verkooppotentieel van zonnewarmte-installaties.
Installatiebedrijven doen er dan ook goed aan zich hierop
voor te bereiden door hun kennis over de installatie van
zonnewarmtesystemen te vergroten en hun monteurs te
trainen. Daarnaast zouden installatiebedrijven actiever in
de markt de mogelijkheden van zonnewarmte onder de
aandacht bij hun klanten kunnen brengen. De installateur
komt immers geregeld over de vloer bij de woningeigenaar,
voor de badkamer, de keuken en het ketelonderhoud. Dat
is dé gelegenheid om de klant er op te wijzen hoe interes-
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VELUX lichtkoepels:
dé daglichtoplossing voor het platte dak
Wist u dat we tegenwoordig 90% van onze tijd binnen doorbrengen? Daarom is het
binnenklimaat van onze gebouwen van wezenlijk belang. Uit onderzoek* blijkt dat
Europeanen een gezond huis belangrijk vinden voor hun gezondheid. Als belangrijkste
factoren werden een goede nachtrust en voldoende frisse lucht en daglicht in hun huis
gezien. Dit onderstreept de vraag naar VELUX producten. Naast de bekende VELUX
dakramen leveren zij ook al jaren oplossingen voor het platte dak. Wist u dat ramen
door het platte dak twee keer zoveel daglicht binnen brengen als ramen in de gevel?
Hiermee kan een nog betere bijdrage worden geleverd aan een gezonde leefomgeving.
En een gezond huis is de sleutel tot een gezond leven.
Veel leefruimtes in huizen met een plat dak zoals
keukens, woonkamers en werkplekken krijgen weinig
daglicht. Met de VELUX lichtkoepel kunt u elke ruimte
transformeren tot een lichte oase. Ze zorgen naast
natuurlijk licht, ook voor voldoende frisse lucht en
een gevoel van ruimte en wooncomfort in alle kamers onder het platte dak.

Nieuwe VELUX vlak glas oplossing voor platte daken
VELUX heeft nu ook een nieuwe vlak glas o
 plossing
ontwikkeld. Deze zeer functionele en energie-
efficiënte daglichtoplossing is op dezelfde manier
vervaardigd als de klassieke VELUX lichtkoepel, maar
aan de buitenkant gestyled. Het minimalistische
design van de VELUX vlak glas lichtkoepel bestaat uit

een 4 mm geharde hagelbestendige vlakke buitenruit die ingeklemd zit in een strak profiel en lijstwerk
van weersbestendig onderhoudsarm PVC. De hybride
opbouw met isolatie in het kozijn en een glaselement
van hoogrendementbeglazing aan de binnenzijde,
zorgt voor een zeer hoge isolatiewaarde met een lage
U-waarde van 1,2 W/m2K, doorvalveiligheid en zeer
weinig contactgeluid (46 dB).
Ventilerende lichtkoepel voor natuurlijke ventilatie
Net als de klassieke lichtkoepels is ook de vlak
glas oplossing verkrijgbaar in verschillende maten
en een vaste en een ventilerende variant. De VELUX
INTEGRA® lichtkoepels zijn ideaal voor situaties waar
niet alleen daglicht, maar ook voldoende frisse lucht
nodig is. Deze elektrische lichtkoepels hebben een
verborgen motor die wordt aangedreven door een intelligent besturingssysteem via de VELUX INTEGRA®
bedieningstablet. Daarmee kan eenvoudig worden
geventileerd om snel een beter binnenklimaat te
creëren. De regensensor zorgt ervoor dat de VELUX
INTEGRA® lichtkoepels automatisch weer sluiten
bij de eerste regendruppels. Om het daglicht op
bepaalde momenten te kunnen reguleren zijn voor
alle maten en typen lichtkoepels perfect passende
VELUX INTEGRA® verduisterende en lichtdoorlatende
plisségordijnen en buitenzonweringen beschikbaar.
Energie-efficiënt en inbraakveilig
volgens BouwBesluit
De U-waarden van alle VELUX lichtkoepels is verlaagd
naar 1,2 W/m2K. Hierdoor is de energie-efficiëntie nog
verder verbeterd. Daarnaast voldoen zowel de vaste
als VELUX INTEGRA® lichtkoepels aan weerstands
klasse 2 volgens NEN 5096. Hiermee k omen alle
VELUX lichtkoepels in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Aftimmergroef voor eenvoudige afwerking
Alle lichtkoepels zijn ontworpen om snel en eenvoudig te installeren en af te werken. De speciale aftimmergroef zorgt voor een nette en strakke afwerking
en een naadloze aansluiting op het plafond. Voor een
goede afwatering, moeten de VELUX vlak glas lichtkoepels worden geplaatst in een minimale hellingshoek van 5°. VELUX lichtkoepels zijn voorzien van 10
jaar schriftelijke fabrieksgarantie.
Komende maanden extra aandacht
voor VELUX lichtkoepels
In september en oktober 2016 zal VELUX Nederland
de lichtkoepels vol onder de aandacht brengen door
middel van een online campagne. Hierin zullen we
de bekendheid van de VELUX lichtkoepels vergroten.
Daarnaast kan de consument in deze periode van
VELUX Nederland tot wel 150 euro retour krijgen bij
aankoop van een lichtkoepel!
Kijk voor meer informatie op:
www.velux.nl/lichtkoepel
* Bron: ‘Healthy Home Barometer’ van 2016

ZONNE-ENERGIE

Wei Brothers neemt grootste zonnedak in Overvecht in gebruik
De grootste zonne-energieleverancier van Overvecht is Wei Brothers,
im- en exporteur van Oosterse levensmiddelen. De circa 960 zonnepanelen
op het 3000 m2 grote dak wekken nu net zo veel energie op als de koelcellen
aan stroom gebruiken. Daarmee is het bedrijf zo goed als energieneutraal.

Gert Hardeman

De Wei Brothers kwamen op het spoor van de energiebesparingen en duurzame zonne-energie na een energiescan.
Deze scan werd in 2013 in opdracht van de gemeente
uitgevoerd door MKB Energieadvies. “Ik heb toen wat kleinere
aanpassingen gedaan aan de verlichting en deed een
koelkast de deur uit,” geeft directeur Hu aan. “Alles wat we
voor het milieu kunnen doen, doen we. Natuurlijk ben ik in
de eerste plaats ondernemer en kijk ik goed naar de kosten
en de opbrengsten. Met zonne-energie bezuinig ik en ben ik
groen bezig. De energieadviseur rekende me voor welke bezuinigingen ik met zonnepanelen zou kunnen bereiken en ik
was enthousiast. Ja, dat wil ik. Natuurlijk speelt ook het milieu
mee, maar je wil ook aan het eind van de rit geld overhouden. Zo simpel is het.”

LENING ENERGIEFONDS
De totale investering in zonnepanelen op het dak van
Wei Brothers bedroeg zo’n 180.000 euro. Zonder exploitatiesubsidie zou de terugverdientijd ongeveer twaalf jaar zijn.
“Dat is voor ondernemers veel te lang,” geeft Hu aan.
“Vijf tot zes jaar, dat is nog te doen. Maar gelukkig had de
energieadviseur een subsidie aangevraagd en kon ik het
maximale subsidiebedrag ontvangen.” Bij de Wei Brothers
ging het om een exploitatiesubsidie van 215.000 euro
(10 eurocent per duurzaam opgewekte kWh) van de SDE,
Stimulering Duurzame Energieproductie, aangevraagd bij
RVO Nederland Deze subsidie zou gefaseerd worden uitbetaald over een periode van 15 jaar.
Goed nieuws, maar voor Hu tegelijkertijd ook slecht nieuws:
“Ik moest dus eerst 180.000 euro neerleggen voor zonnepanelen en zie dat geld pas jaren later terug. Ook al was het
subsidiebedrag hoger dan het investeringsbedrag, voor mij
is dat geen goede investering.” Gelukkig bracht de energie
adviseur het bedrijf in contact met het Energiefonds Utrecht.
Samen met dit fonds en zijn accountant zocht Hu naar
andere financieringsvormen. “Onze huisbank dacht groen,
maar zag uiteindelijk van medefinanciering af,” geeft Hu aan.
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“Het Energiefonds rekende alles door en vond het een gezonde business case. We zouden zo’n 146.000 kWh per jaar
verbruiken en wellicht iets meer zelf opwekken. Daarmee zouden we energieneutraal zijn. Het Energiefonds wilde ons een
lening van 90.000 euro verstrekken, de helft van de investering. Ja, toen werd ik weer enthousiast en als familie hebben
we besloten de resterende 90.000 euro te investeren in de
zonnepanelen. Met de energiebesparing financier ik nu de
rente en de aflossing van de lening van het Energiefonds.”

960 ZONNEPANELEN
Met zijn jawoord was Hu er nog niet. “Ik heb een analyse van
de draagkracht van het dak laten uitvoeren door een specialistisch bedrijf. Ook heb ik een aanbesteding gedaan en
het was lastig om als leek die offertes te beoordelen. Zonder
de hulp van de energieadviseur, onze accountant en het
Energiefonds was ik daar niet uitgekomen.”
Uiteindelijk heeft in september 2015 een Belgische installateur
960 zonnepanelen op het dak van Wei Brothers gezet. De panelen worden op afstand gemonitord voor hun performance
en de levensduur is minimaal 25 jaar. Door de lening is de
terugverdientijd teruggebracht naar acht jaar. “Dat is nog
wel lang,” stelt Hu, “maar ik vind dat iemand moet beginnen
hier in Overvecht. Ik wil graag de eerste zijn en goed voorbeeld doet volgen, hoop ik. Alle ondernemers zijn welkom:
een kopje Chinese thee staat klaar. We gaan dan niet naar
de zonnepanelen kijken, want dan zie je niets. Ik laat graag
de rapportages en cijfers zien. Ik kan real time volgen wat ik
opwek en bespaar en daar word ik als ondernemer blij van.”

ONTZORGEN
In 2013 begon de oriëntatie en in de herfst van 2015 werd de
eerste zonne-energie opgewekt. Terugkijkend op het proces
van twee jaar heeft Hu nog tips voor de gemeente: “Ik denk
dat de meeste ondernemers hier bezig zijn met ondernemen
en geen tijd hebben om zich met zonnepanelen bezig te
houden. Ontzorg ons. Energie is geen core business voor
ondernemers. Financieel is het ingewikkeld rekenwerk; als je

‘ja’ hebt gezegd tegen zonnepanelen, sta je alleen voor het
implementeren: hoe maak je de keuze voor een installateur,
het type zonnepanelen, onderhoud en beheer? Het liefst zou
ik een compleet pakket afnemen: voor die prijs ontvang je
zoveel zonnepanelen inclusief installatie en onderhoud en
daarmee bespaar je zoveel energie en heb je recht op die
en die subsidies. Als dat er zou zijn, zouden veel meer ondernemers de stap naar zonne-energie maken.” ●

ZONNEDAK WEI BROTHERS TE UTRECHT
• GROOTTE DAK
• HOEVEEL PANELEN
• GESCHATTE JAAROPBRENGST

3000M2
960
150.000 KWH

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Duurzaam
van goot
tot nok

mobiel ankerpunt voor hellende daken
www.Dakhaas.nl presenteert na een
intensief ontwikkel- en keuringstraject
haar nieuwe veiligheidsproduct, de
Dakhaas voor de Nederlandse markt.
Protect PBM uit Brummen brengt de
Dakhaas sinds kort op de markt: een
veiligheidsanker voor het veilig werken
op hellende daken. Het betreft een
combinatie van een constructieanker
en een tijdelijk ankerpunt
(positioneringsanker).

Voor al uw dakwerk kunt u bij
Protect terecht.
Van dakinspectie tot compleet
uitgevoerd veiligheidsplan.

De Dakhaas is door het
Duitse Dekra Exam Gmbh
getest en goedgekeurd
volgens klasse EN 795
2012.
De Dakhaas heeft een CEkeurmerk.

Voor al uw platte en hellende daken
Mercuriusweg 39a
6971 GV BRUMMEN
Tel: 0575-563338
Fax: 0575-567263
info@protect-pbm.nl www.protect-pbm.nl

www.daktechniekholland.nl
info@daktechniekholland.nl

1

UNIROOF AT/ST
Veelzijdig
Onderhoudsarm
Snel en licht

0184 499 266
Hardinxveld-Giessendam

Granuﬂex dak- en
galerijtegels. Op
eenzame hoogte!

r.com
ww.leiste
Kijk op w
e over
a
r inform ti
e
e
m
r
o
o
v
OF ST/AT
de UNIRO

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

Maak (opnieuw) kennis
met AaboGreenTech!
Vol trots presenteren wij de nieuwe website van AaboGreenTech!
Maak kennis met de unieke producten die wij bieden voor het
duurzaam opwekken van energie en warmte, lees alles over
projecten die wij onlangs hebben gerealiseerd, vraag direct online
een energiescan aan, download onze nieuwste documentatie en
nog veel meer!

of scan de QR-code!

Duurzame rubber
tegels, voor dak- en
galerij toepassing
•
•
•
•
•
•

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

AABOGREENTECH

Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T 024-6782470
F 024-6782495

info@aabogreentech.nl
www.aabogreentech.nl
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ASBEST

Verschillende perspectieven op het Asbestdakenverbod
Op 30 september en 1 oktober 2016 organiseert het European Asbestos F orum
een internationaal congres over asbest in relatie tot vastgoed.1 Allerlei gezichtspunten komen daarbij aan de orde, van inventarisatie tot handhaving en van
calamiteitenbestrijding tot waardebepaling van asbesthoudend vastgoed.
Mr. dr. Yvonne Waterman behandelt een gezichtspunt dat ook op het congres
besproken zal worden: het verbod op asbestdaken. Daarvan zullen diverse
aspecten worden toegelicht, waaronder de invloed van Europees beleid.

mr.dr. Yvonne Waterman

Het woord asbest komt van het Griekse woord ‘ασβεστος’
(asbestos), dat ‘onvernietigbaar’ betekent. Niet zonder reden:
asbest is een minerale, vezelachtige steensoort die zo slijtvast
is dat het de eeuwen kan doorstaan, zo hittebestendig is dat
het in een vuur van gangbare temperaturen niet vergaat,
waterdicht is, geluiddempend etc. De combinatie van deze
eigenschappen maakt het ideaal als dakbedekking.
In Nederland hebben wij een omvangrijke industrie gehad
in de productie van asbestcement (o.a. asbestdakpannen
en asbestgolfplaten), resulterend in ons omvangrijke bezit
van asbestdaken. Nog afgezien van een aanzienlijke export
gedurende decennia. Toen duidelijk werd dat Nederland
afstevende op een asbestverbod per 1994, is de productie
van asbestcement vervangen door alternatieve materialen.

EEN RIJKELIJK LAAT INZICHT
Goed beschouwd is het asbestverbod per 2024 rijkelijk laat:
we zijn al jaren bekend met het beeld van verweerde asbestdaken. Neem daarbij ook in ogenschouw dat de gezondheidsrisico’s van asbest volgens vaste jurisprudentie al vanaf
1969 bekend moeten zijn bij alle werkgevers in Nederland,
volgens het Gerechtshof Den Haag al vanaf 1949. De arbeids
omstandigheden in de asbestcementindustrie waren een
verschrikking die nog vele toekomstige asbestslachtoffers zal
eisen: een groot probleem dat niet meer te verhelpen is.
Op tenminste 200.000 locaties in Nederland is de bodem
rond agrarische bedrijven en fabrieken ernstig verontreinigd met asbest. Dit is het gevolg van de erosie van oude
asbestdaken die niet voorzien zijn van een goot en waar
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vrijgekomen asbestvezels met het regenwater verdwijnen in
de bodem tot één meter van het pand en tot tien centimeter diep de grond in. In de helft van de gevallen wordt de
bodemvervuiling zo aanzienlijk geacht dat die een direct
gevaar vormt voor de volksgezondheid en met spoed moet
worden gesaneerd.2

DE KERN VAN HET PROBLEEM: NIET ZOZEER HET ASBEST, MAAR HET VEROUDERDE CEMENT
Het huidige probleem van asbestdaken is niet zozeer dat
het asbest bevat, maar dat het cement eromheen de
eeuwigheid aanmerkelijk minder goed doorstaat dan de
asbestvezels. Na circa dertig jaar is het cement door de
inwerking van wind en weer zodanig geërodeerd, dat het
‘hechtgebonden’ asbest vrij kan komen.
Dit heeft de Nederlandse overheid tot het inzicht gebracht
dat alle asbestdaken tenminste dertig jaar of ouder zullen
zijn in 2024, gerekend vanaf de invoering van het asbestverbod in 1994. Dit leidt tot veel onnodige blootstelling en
vervuiling van ons mooie land, dat in de Europese overzichten van lucht-, bodem- en waterkwaliteit nu al bedroevend
laag scoort. Daar zitten wij niet op te wachten.

WAT LEVERT HET OP?
Wat gaat het Asbestdakenverbod ons besparen aan
slachtoffers en milieuschade, in het licht van de tientallen
miljoenen euro’s of meer die het beleid ongetwijfeld
zal kosten? Dat is moeilijk te concretiseren, zeker in het
geval van gezondheidsschade die zich pas decennia
later (niet) zal manifesteren. De overheid lijkt weinig
inspanning te hebben geleverd om inzichtelijk te
maken wat deze investering van ons belastinggeld
oplevert.

Toch staat de bescherming van de volksgezondheid –
bij uitstek de taak van de overheid – hier centraal.
Professor Lex Burdorf stelde recentelijk in de Volkskrant: “Druk
op de ketel zetten om asbestdaken te verwijderen, vind ik
wel verstandig. Het is gevaarlijk spul: hoe eerder je er vanaf
bent, hoe beter.”3
Er is nog een ander maatschappelijk voordeel, waar te
weinig aandacht aan wordt geschonken. Hierbij denk ik
aan de schade als gevolg van asbestbranden, waarbij
een enkel asbestdak de wijde omgeving kan verontreinigen met enorme saneringskosten en ernstige maatschappelijke onrust tot gevolg. Denk aan Roermond, denk aan
Wateringen. De gezondheidsschade van omwonenden en
hulpverleners moet nog blijken. Zeker is dat de kosten van
reguliere sanering van zo’n dak in het niet vallen vergeleken
bij de schade van een asbestbrand.

BRUSSELSE INVLOED
De Europese Commissie is een voorstander van een
EU-brede ‘asbestos eradication policy’, die door alle lid-

staten op enige termijn moet worden verwezenlijkt. De
zogenaamde ‘Parma Declaration’ in 2010 geldt als het
startpunt van dit beleid. Dit gezamenlijke document van
de EU, ILO, WHO en VN gaat uit van de gedachte dat asbest
niet slechts verboden moet zijn: het moet wég. Waar
ongeveer honderd miljoen ton asbest in de EU (de helft
van de wereldproductie) naartoe moet, nog afgezien
van het puin eromheen, is een praktische kwestie die
voor het gemak even in het midden wordt gelaten.
Het exporteren van asbesthoudend afval buiten de EU
wordt immoreel geacht.
Tot op heden gaat het slechts om onverbindende intentieverklaringen. Maar net zoals destijds met het asbestverbod,
waarbij Nederland haantje de voorste moest zijn in de EU,
zo maakt Nederland als een van de eerste lidstaten een
duidelijke start met de ‘eradication policy’ door met de
asbestdaken te beginnen. Polen is hiermee beleidsmatig
verder; zoals de Poolse arbeidsinspecteur Jaroslaw Nyzio zal
toelichten op het aanstaande congres.
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EEN ANDER GELUID

Het Radius College en branchevereniging Het Hellende Dak zijn op zoek naar een

Instructeur Dakdekken (Hellende Daken)
Om te zorgen dat nieuwe vakmensen goed opgeleid worden door ervaren vakmensen roepen wij kandidaten op
te solliciteren naar de functie van instructeur dakdekken. Het betreft in eerste instantie een parttime dienstverband
op oproepbasis of op inleenbasis via de werkgever.
Naast vakmanschap op het gebied van hellende daken pan/lei heeft de instructeur uiteraard goede contactuele
eigenschappen en is in staat aan jongeren zijn vakmanschap over te dragen. Daarnaast is het belangrijk dat
de instructeur ICT-vaardig is omdat in de opleiding veel gebruik wordt gemaakt van de computer.
Zie je voor jezelf een rol als instructeur dakdekken voor het opleiden van nieuwe vakkrachten voor de branche of
heeft u een dakdekker in dienst die uitstekend geschikt is voor deze taak, reageer dan door een sollicitatiebrief en cv
te sturen naar onderstaand adres of neem contact op met het Radius College of branchevereniging Het Hellende Dak.
Voor extra informatie kan je contact opnemen met
Hein van Otterloo, Projectleider opleidingen gespecialiseerde aannemerij
Radius College/ROC West Brabant • www.radiuscollege.nl • h.vanotterloo@rocwb.nl • 06-52433545

Recent zijn stemmen opgegaan dat het aangekondigde
Asbestdakenverbod je reinste nonsens zou zijn – denk aan
het asbestpamflet ’Laten we eindelijk normaal doen over
asbest’. Professor Ira Helsloot, mede-auteur van dit pamflet,
hekelde het kabinetsbesluit om vanaf 2024 alle asbestdaken te verbieden in hetzelfde Volkskrant-artikel: “Complete
waanzin, weggegooid geld voor schijnveiligheid. Saneer
dat asbest liever als het dak toch al aan vervanging toe is.”
Daarmee gaat hij voorbij aan het feit dat tegen 2024 de
meeste asbestdaken beduidend ouder zullen zijn dan dertig
jaar en de betreffende gebouwen – waaronder vele boerenschuren, varkensstallen etc. – vaak rijp zijn voor de sloop,
althans niet de investering van een nieuw dak waard. Van
‘vervanging’ zal vaak geen sprake zijn.
Helsloot suggereert dat het geld beter kan worden besteed
aan tabaksslachtoffers dan asbestslachtoffers, omdat er
van de eerste groep veel meer van zijn. Dit gaat ook voorbij
aan de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor de volksgezondheid, die óók de potentiële groep
asbestslachtoffers betreft – en dat is de hele bevolking, want
iedereen moet lucht ademen. Bovendien: tabaksslachtoffers kiezen tot op zekere hoogte voor hun schade en dit kan
geenszins gezegd worden van asbestslachtoffers. Het meest
belangrijke echter is dat asbest zo goed als onvergankelijk
is – dit dwingt tot sanering, anders blijft het probleem van
asbestcontaminatie generatieslang bestaan.

MOET DE OVERHEID ‘DOKKEN’?
De overheid heeft in het verleden boeren verplicht tot het
plaatsen van asbestdaken. Nu moeten diezelfde daken
verplicht en tegen hoge kosten worden verwijderd. Dat wringt
gevoelsmatig. Menige boer overweegt om de overheid aansprakelijk te stellen voor zijn schade.

het gebied van asbest. Ons Asbestdakenverbod wordt daarom met grote belangstelling gevolgd door asbestexperts
wereldwijd. Hoe gaan wij dat aanpakken, welke struikelblokken komen wij tegen? Andere landen zullen van ons leren.

EEN ANDERE WERELD: AZIË
Het verdwijnen van de asbestcementindustrie is geen
wereldwijd fenomeen. In Azië is deze sector integendeel een
groeiende bedrijfstak, waar men de gezondheidsrisico’s van
asbest afdoet als Westerse waanzin. Daar gaat men prat op
de voordelen van het asbestdak: het is goedkoper, koeler
en meer geluiddempend dan een metalen dak en het kan
je leven redden in geval van brand – in sloppenwijken is
dat geen denkbeeldig risico. Dan is de keuze van een arme
bevolking snel gemaakt.
Vele mondiale asbestspecialisten verwachten dat het
omvangrijke gebruik van (verouderde) asbestdaken zal
leiden tot gezondheidsklachten op epidemische schaal in
dit continent. Wie hierover meer wil weten, verwijs ik naar
dit indringende filmpje van Matt Peacock, een Australische
journalist die zich heeft gespecialiseerd in asbest. Zie
https://www.youtube.com/watch?v=cO3LOo6mlfw.
Wij zitten zeker niet te wachten op een soortgelijke gezondheidsramp.
Conclusie: beter kwijt dan rijk
Ons Asbestdakenverbod kan zeker verbetering gebruiken;
maar met de goede intentie van de overheid is niets mis.
Daarom is het een goede zaak om het Asbestdakenverbod
te omarmen onder het motto ‘Beter asbestdaken kwijt
dan rijk!’ ■
1	Het tweede congres van het European Asbestos Forum
wordt gehouden op 30 september en 1 oktober 2016
in het bekende Krasnapolsky hotel op de Dam.

Zo’n rechtszaak heeft weinig kans op succes: de overheid
heeft een ruime mate van beleidsvrijheid waar de rechterlijke
macht niet in treedt (de zgn. ‘marginale toetsing’). Het werd
destijds als een redelijke invulling van beleid gezien
om brandwerende maatregelen te verlangen van boeren;
en naar huidige inzichten evenzeer om de verwijdering
van diezelfde maatregelen te verlangen. In die zin is het
niet onrechtmatig (geweest) van de overheid jegens de
boeren om het ene dan wel het andere beleid te voeren of
na nieuwe inzichten van beleid te veranderen. Dat betekent
dat de overheid niet schadevergoedingplichtig is voor de
schade die de boeren lijden.

2	Aldus het rapport ‘Erosie van asbestdaken’ van
de onderzoekbureau’s Geofox-Lexmond BV en
Eelerwoude BV uit 2014 en bevestigd door
Jan Tempelman van TNO.
3	Zie http://www.volkskrant.nl/binnenland/
pleidooi-voor-minder-asbesthysteriesanering-is-vaak-weggegooid-geld
~a4312017/ per 2 juni 2016.

HET BUITENLAND VOLGT ONS OP DE VOET
Wat wij zelf nauwelijks beseffen is dat Nederland, na Australië
en Canada (allebei voormalige asbestproducenten), samen
met Engeland en België de mondiale derde plaats deelt
voor asbestdoden per hoofd van de bevolking. Onze enorme
asbestindustrie, waarvan de asbestcementindustrie een
belangrijk deel van uitmaakte, is daar debet aan. Ook is ons
asbestverbod van 1994 relatief vroeg ten opzichte van vele
andere landen. Vanuit beide perspectieven wordt Nederland
internationaal gezien als een ervaringsexpert en gidsland op

YVONNE WATERMAN IS GEPROMOVEERD
OP WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
(ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROETPSZIEKTEN) EN GESPECIALISEERD
IN CIVIEL ASBESTAANSPRAKELIJKHEIDSRECHT. ZIJ IS OPRICHTER VAN
WATERMAN LEGAL CONSULTANCY (ZIE WWW.WATERMANLEGAL.NL),
EN VAN DE STICHTING EUROPEAN ASBESTOS FORUM.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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GREEN DEAL GROENE DAKEN

Is belastingdifferentiatie voor begroeide daken mogelijk?
In het kader van de Green Deal Groene Daken (zie de eerdere verslagen in
Roofs maart en mei 2016) is de mogelijkheid van een belastingdifferentiatie
als financiële prikkel voor particulieren en vastgoedeigenaren onderzocht.
Het heeft geresulteerd in het rapport Hemelwater belasten of belonen?
Een samenvatting.

OZB

Opdrachtgever voor het project is het stimuleringsprogramma Ruimte Adaptatie. Het project loopt parallel
met een landelijke/bestuurlijke verkenning naar de
wenselijkheid van belastingdifferentiatie van o.a. de
Commissie Aanpassing Belastingen (CAB) vanuit de
Unie van Waterschappen. Het verband met lopende
projecten is door een team van deskundigen geborgd.
Het resultaat is door de kwaliteitsborger en de werkgroep
‘Differentiatie Belastingen’ van de Green Deal Groene Daken
getoetst op haalbaarheid en de recente landelijke ontwikkelingen. Tijdens een startbijeenkomst zijn gezamenlijk drie
sporen uitgezet, namelijk: Rioolheffing, Waterschapsheffing
en OZB. Tevens is verkend welke lessen van buiten gebruikt
kunnen worden om mogelijkheden voor Nederlandse
gemeenten en waterschappen te verkennen.

RIOOLHEFFING

Het rapport is opgesteld in het kader van het impactproject
‘Differentiatie belastingen voor klimaatadaptieve gebouwen’.
Het idee voor dit project is ontstaan in de eerste fase van
de Green Deal Groene Daken. Het rapport is geschreven als
onderdeel van het vervolg, de tweede fase, die dit voorjaar
van start is gegaan.
Het idee voor de belastingdifferentiatie gaat uit van de
gedachte dat een begroeid dak ervoor zorgt dat er minder
hemelwater in de riolering en zuivering terecht komt en de
dakeigenaar in ruil hiervoor minder belasting zou hoeven
betalen. Dit houdt dus in dat de kosten voor riolering en zuivering, die de komende jaren waarschijnlijk zullen stijgen als
gevolg van de klimaatverandering, minder voor rekening
zullen komen van degenen die maatregelen hebben
getroffen op/aan hun gebouw. Het lijkt de moeite waard te
onderzoeken in hoeverre het huis meer waard wordt door
het begroeide dak, in welke mate de WOZ-waarde stijgt en
een hogere OZB-aanslag volgt.
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met het hemelwater. De studie maakt duidelijk dat dit niet
zondermeer mogelijk is en dat hiertoe een wetswijziging
nodig is. De onderzoekers concluderen dat een aanvullende
kortingsregeling opgesteld zou kunnen worden wanneer het
juridische kader wordt aangepast om differentiatie mogelijk te
maken. De huidige zuiveringsheffing zou dan in stand kunnen
worden gehouden. Belastingplichtigen die de beoogde maatregelen op hun perceel hebben doorgevoerd en dit kunnen
aantonen, krijgen dan korting op hun zuiveringsheffing.

Al snel werd duidelijk dat differentiatie van de rioolheffing,
gericht op het verminderen van de hemelwaterafvoer, haalbaar lijkt en dat de huidige wetgever hiertoe ruimte biedt.
Het vraagt om aanpassing van de bestaande rioolheffing
en leidt tot verschuiving van de belastingdruk. De verschuivingen kunnen per gemeente verschillend uitpakken, doordat gemeenten momenteel de rioolheffing sterk uiteenlopend hebben vormgegeven. Differentiatie van de rioolheffing
geeft kans op onrust, daarom vraagt het volgens de opstellers van het rapport bestuurlijke lef om hierin een volgende
stap te zetten – vanuit de overtuiging dat het bijdraagt aan
verduurzaming van de stad.

WATERSCHAPSBELASTINGEN
Binnen de waterschapsbelas
tingen zijn de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing onderzocht op de
vraag of voor deze heffingen een vorm van tariefdifferentiatie denkbaar is,
gerelateerd aan de omgang

Differentiatie via de OZB lijkt nog het meest te stuiten op
juridische en praktische bezwaren. Aangezien de OZB
slechts een klein percentage va de WOZ-waarde is, lijkt het
interessanter om via andere sporen belastingdifferentiatie
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een wijziging van de WOZ,
die doorwerkt in meerdere belastingstelsels (waaronder de
waterschapsbelasting). Financieel voordeel van duurzame
gebouw- en perceelaanpassingen zou zodoende breed
kunnen worden ervaren. Omdat de WOZ voor elke eigenaar
van onroerende zaken in Nederland hetzelfde werkt, werkt
een wetswijziging rechtsgelijkheid en –zekerheid in de hand,
waarmee ongelijke behandeling voorkomen wordt.
De onderzochte sporen kennen volgens de onderzoekers
meer haken en ogen dan vooraf gedacht. Welke financiële
gevolgen wijzigingen hebben voor de burger, de vastgoedeigenaar, de schatkist en de lokale heffingen is op voorhand
niet te bepalen. Hier zou nader onderzoek naar moeten
worden uitgevoerd. Daarbij kan ook de reikwijdte van het belastingvoordeel worden bepaald, afgestemd op het gewenste
effect op de nationale milieudoelstellingen. Voor differentiatie
blijkt het bovendien van belang om te kunnen toetsen op
perceelniveau. Een mogelijkheid is het waterlabel hiervoor
in te zetten. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag werken aan een dergelijk label dat aangeeft hoe
goed een woning regenwater vasthoudt waardoor overlast
wordt beperkt. Het waterlabel is geënt op het bekende energielabel voor woningen en loopt van G naar A: een huis met
een G-label voert het regenwater direct naar de omgeving
af en een huis met een A-label houdt het regenwater juist zo
lang mogelijk vast. Het verzamelen van gegevens hiervoor
blijkt nog niet zo eenvoudig: Gebouweigenaren kunnen
doorgaans wel aangeven hoe groot hun groene dak is, maar
hebben dan geen beeld bij het bergend vermogen.
Het rapport doet diverse aanbevelingen. Voor het spoor
van de rioolheffing zou het goed zijn als een aantal gemeenten gaan experimenteren met differentiatie bij een
aantal verschillende gebouwen en in verschillende wijken.
Voor het spoor van de waterschapsbelasting dient verder
uitgezocht te worden wat de invulling en haalbaarheid van

een eventuele wetswijziging is. Een dergelijke exercitie dient
met de Unie van Waterschappen samen vorm te krijgen. Voor
differentiatie in de OZB dient het spoor van de WOZ verder
uitgezocht te worden. Wat zouden de mogelijkheden en
consequenties zijn van het ontwikkelen van een alternatieve
WOZ? Ondersteund door het ministerie IenM zal de rapporta
ge verder ingebracht worden binnen de Green Deal Fase 2
waar een werkgroep zich zal buigen over de eindresultaten en verder de mogelijkheden zal gaan onderzoeken en
uitwerken. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Renovatie grasdak TU Delft

Life on Roofs

Hij is er...
Life on Roofs
Vegetatiedaken, parkdaken of dakpleinen. Benut het daklandschap en breng met ZinCo leven op het dak!
De bewezen hoogwaardige systeemoplossingen van ZinCo bieden u de zekerheid die u als opdrachtgever,
architect, dakdekker of daktuinhovenier vraagt.
ZinCo Benelux b.v. - Postbus 9092, NL - 1006 AB Amsterdam - Tel. (020) 667 48 52 - Fax (020) 667 38 47 - daktuin@zinco.nl

Aabo Unifol POCB

De ultieme éénlaagse dakbaan.
DIVISION INSULATION

Stichting Kat in Nood is een
project van Architectenburo Knegt

Maak kennis met een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags toepasbare
superieure dakhuid die door de unieke compound de beste eigenschappen van
zowel kunststof, EPDM als bitumen dakbedekking verenigd...
Aabo Unifol POCB: het summum van hoogwaardige modificatie. De dakbaan kent
een unieke samenstelling waarin elementen uit de meest moderne dakbanen
en traditionele bitumen samenkomen: de weerbarstigheid en stevigheid van
bitumen, de flexibiliteit en verwerkingssnelheid van kunststof en de levensduur van
combiproducten gemaakt van EPDM én bitumen.
Aabo Unifol POCB kan op elke ondergrond en in vrijwel alle omstandigheden
worden toegepast en zowel met de brander als met hetelucht worden verwerkt in
een éénlaags systeem. De dakbaan is zowel in een MB (mechanische bevestiging) als
SK(zelfklevende onderzijde en overlap)- versie leverbaar, naar keuze voorzien van een
afwerking met TNT vlies of een prachtige zwarte fijngranulaat afwerking. Beide rollen
zijn ongekend sterk, waarbij Unifol MB zelfs een scheursterkte van ongeëvenaarde
1300 Newton behaald! Door de geringe dikte van 3.5mm en de toepassing als
éénlaags systeem kent het de dakbaan bovendien een geringe gewichtsbelasting.

UNILIN Insulation denkt mee vanaf de visiefase

CONSTRUCTIE,
INTERIEUR & EXTERIEUR
Integraal vormgeven: de mogelijkheden van UNILIN dakelementen

UNILIN Insulation bv - Beneluxstraat 1 - 5061 KD Oisterwijk - T +31(0)13 523 13 13 - info.nl@unilin.com - www.unilininsulation.com

Al deze eigenschappen maken van Aabo Unifol POCB een dakbaan als geen
ander, toepasbaar als geen ander: de ultieme éénlaagse dakbaan.

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

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

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

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

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

GEBRUIKSDAKEN

Stadsboerderij is begin van de ‘Fresh Revolution’
Tijdens de Rotterdamse Dakendagen (afgelopen juni) werd UrbanFarmers
uitgeroepen tot Dakheld 2016. Aanleiding voor Roofs om eens een kijkje

wordt een verandering in het systeem bewerkstelligd waarmee eerlijkere prijzen worden bereikt, minder transport nodig
is, en minder afval wordt geproduceerd.

te nemen bij de recent geopende Stadsboerderij in Den Haag. Het van
oorsprong Zwitserse UrbanFarmers wil de ‘Fresh Revolution’ ontketenen.

De organisatie is in 2011 opgericht en opende in 2013 in
Basel de eerste Stadsboerderij. Die was met een oppervlakte
van 250 m² nog relatief klein, maar er volgde al snel meer.
Eerder dit jaar werd in het Laakkwartier in Den Haag de
zesde locatie geopend. Het is met een oppervlakte van in
totaal ruim 2500 m² de grootste Stadsboerderij van Europa
en met een hoogte van 34 meter naar alle waarschijnlijkheid
de hoogste ter wereld.

(tomaten/sla/kruiden/microgroente) groeien. Tevens is er
een ruimte van 250 m² voor geïntegreerde verwerking en
verpakking. Daarnaast wordt binnen de boerderij 250 m²
exclusief gereserveerd voor evenementen en rondleidingen.
In de rest van het gebouw zullen zich bedrijven vestigen die
zich richten op duurzaamheid.
De Stadsboerderij is op een zo duurzaam mogelijke manier
opgezet. Zo wordt het water dat wordt gebruikt in de vissen
kwekerij daarna ook weer gebruikt voor de irrigatie in de
kassen. De uitwerpselen van de vissen dienen tevens als voeding voor de planten. In de vissenkwekerij staat een bassin
opgesteld van waaruit het water wordt rondgepompt en met
behulp van bacteriën wordt gereinigd. In de vissenkwekerij
wordt tilapia gekweekt vanaf het guppie-stadium (de guppies worden geleverd door een partner in Eindhoven). De
vissenkwekerij is volledig computergestuurd: de temperatuur
van het water, het binnenklimaat, de hoeveelheid vissenvoer, etc. worden allemaal gemonitord en waar nodig door
de medewerkers aangepast. Per september 2016 zullen de
eerste vissen worden geleverd.

Het ligt in de bedoeling om in de nabije toekomst meerdere
Stadsboerderijen in Zwitserland en de Benelux te openen,
later zal ook worden gekeken naar andere locaties in Europa
en de Verenigde Staten. Roofs werd op de Stadsboerderij in
Den Haag rondgeleid door medewerker Shuang Liu.

KRINGLOOP
De Stadsboerderij in Den Haag is aangelegd op de zesde
etage en het dak van De Schilde, het voormalige Philipsgebouw aan de Televisiestraat in Den Haag. Op de zesde etage
is een vissenkwekerij (370 m²) gevestigd en op het dak zijn
kassen (1200 m²) gebouwd waar verschillende planten
Foto: UrbanFarmers.
Foto: Marilène Dubois.

Voor de aanleg van de vissenkwekerij was het nodig de vloer
te versterken met een extra betonlaag zodat de constructie
het gewicht van de kwekerij aan zou kunnen. Het dak hoefde niet versterkt te worden. De constructie was sterk genoeg
om het gewicht van de kassen te dragen.
De kassen zijn vervaardigd uit dubbel glas, waarmee ze
dikker zijn dan normale kassen. Enerzijds omdat de glazen
constructie op een dergelijke hoogte natuurlijk robuust moet
zijn. Anderzijds omdat de kassen op deze manier beter zijn
geïsoleerd en er dus (met name in de zomer) gebruik kan
worden gemaakt van de warmte van de zon. In de kassen
op het dak worden o.a. tomaten, sla, komkommers, etc. verbouwd en worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Men
voorkomt dat schadelijke insecten de planten kunnen beschadigen door de inzet van biologisch nuttige insecten. Zowel de vis als de groenten die op het dak worden verbouwd
worden verkocht aan lokale restaurants. In de toekomst zal
ook worden geleverd aan particulieren.
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Een neveneffect is dat de mensen actiever betrokken zijn bij
de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. Men heeft
vaak geen idee waar het voedsel vandaan komt, wat erin zit
en hoe het op hun bord terecht is gekomen. Door het voedsel stedelijk te produceren worden mensen meer bij het productieproces betrokken en wordt de buurt aangemoedigd
deel te nemen in dat proces. De Stadsboerderij is daarom op
gezette tijden open voor het publiek. Wanneer dat is, wordt
via de verschillende social media gecommuniceerd.
Het ligt dan ook voor de hand dat de Haagse Stadsboerderij
de eerste is van een groter aantal soortgelijke locaties. Het
dak kan zodoende een cruciale rol spelen in de zogeheten
‘Fresh Revolution’. ■
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

MANIFEST
De opening van de Stadsboerderij in Den Haag past in de
filosofie van de UrbanFarmers. In een onlangs gepubliceerd
manifest worden duidelijke doelstellingen geformuleerd. Het
dak speelt een belangrijke rol in de verwerkelijking van deze
doelstellingen.
De manier waarop de voedselvoorziening momenteel wordt
geregeld, is volgens de UrbanFarmers inefficiënt, ondoorzichtig en oneerlijk. Bijna al het voedsel dat wordt geproduceerd,
wordt verscheept en pas duizenden kilometers verderop verkocht en geconsumeerd. De voedselindustrie is bovendien
meer gericht op efficiëntie dan op de gezondheid van de
consumenten. Belangrijk is dat het voedsel duurzamer wordt
geproduceerd, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Er moet dus meer voedsel lokaal worden geproduceerd. De
doelstelling is om tegen het eind van deze eeuw 20% van de
totale voedselvoorraad lokaal te produceren. En omdat de
wereld steeds verder verstedelijkt, ligt het voor de hand dat
op grote schaal in de steden te gaan doen. Op deze manier
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Dakspecialisten op internet
RubberGard™ EPDM
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.firestonebpe.nl

Een compliment
voor elke woning.

AABOSOLAR

Profiled
window

Zonnestroomsystemen voor elk dak.

Dakraam voor dakpanpanelen
www.profiledwindow.com

www.vebidak.nl

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

DUURZAAM
VASTGOED
CONSULTANTS

www.zinkmeesters.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

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

www.oudemaas.nl

www.bureaugroenadvies.nl

www.vrf.eu

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

www.daktechniekholland.nl

www.altena-groep.nl

DAKSPECIALITEITEN
www.provatherm.nl

Aabo Eurolite Slate

Hoogwaardige rubber dakleien
AdviesBuro

Inspectie Dak

LU-AdvDakweb-229x300_LU-AdvDakweb-229x300 14-03-12 12:00 Pagina 1

De renovatie daktrim!
www.continu-isolatie.nl

24/7 open - www.compri.eu

Ontdek de kracht
van Dakweb
www.euroaluminium.nl

www.compri.eu

AABOFIX
De basis in bevestiging.
www.aabo.nl

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

www.aabofix.nl

Aabo Eurolite Slate is een zeer duurzame daklei op basis van
gerecycled rubber. Deze bijzondere dakbedekking is daardoor
niet alleen een verantwoorde keuzen maar ook zeer robuust,
weerbestendig, onderhoudsarm en kent bovendien een
uitzonderlijk lange levensduur.

Aabo Eurolite Slate dakleien zijn leverbaar in de fraaie kleuren
Charcoal Black, Sterling Grey en Rustic Brown.

Past perfect

De vorm van de elementen is dusdanig dat deze perfect in elkaar
passen. De verwerking van de elementen is daardoor eenvoudig.
De opvallende dikte zorgt voor een luxe, robuuste en natuurlijke
uitstraling. Het unieke universele nok- gevel- hoekkeperstuk versterkt
de authentieke uitstraling van een natuurleien dak.

Blijvend mooi

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

«tools for
professionals»
www.leister.nl

www.aabotools.nl

We know how.

RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORTEC
RENOLIT ALKORTOP

Rapid Schroeven & Advies

www.renolit.com/roofing

Een dak met Aabo Eurolite Slate blijft lang mooi. In tegenstelling tot
originele natuurleien, keramische- en betonnen dakpannen kan het
niet breken, splijten of kapotvriezen. Omdat Aabo Eurolite Slate geen
kleurcoating heeft kan deze ook niet slijten noch afpellen. Bovendien
is Aabo Eurolite slate door zijn oppervlakteeigenschappen in hoge
mate zelfreinigend.

De voordelen van gerecycled rubber
Eurolite Slate bestaat voor 95% uit gerecycled
rubber. Omdat kunststof op basis van gerecycled
rubber nauwelijks hitte of koude geleidt houdt
het uw huis koeler in de zomer en warmer in de
winter. Bovendien geeft het extra bescherming
tegen geluid van buitenaf.

LU-AdvDakweb-229x300_LU-AdvDakweb-229x300 14-03-12 12:00 Pagina 1

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

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

Ontdek de kracht

• dagelijks de meest recente actualiteiten • up to date bedrijfsnieuws

• up
to mm
dateLIGGEND
agenda
•06.indd
zoekvan
een1 leverancier
of product • zoek een dakdekker
Dakweb
Renolit pub "dakspecialist op internet" 40
x 24
25/06/15
10:50
. . . . . . . . . . . . .

www.domelichtstraten.nl

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

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

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

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

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

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

STICHTING ROOF UPDATE

Veranderende dakenbranche dwingt tot innovatie
kennispartner is van Duurzaam Gebouwd en diverse lezingen geeft aan professionals over de mogelijkheden, veiligheid en kostenaspecten van duurzame daken.

Nu de bouw zich langzaam herstelt na de moeilijke jaren, blijkt er
veel v
 eranderd voor dakdekkersbedrijven. Een nieuw landschap

ROOFERS CAMPUS

waarin de laagste prijs, de opkomende claimcultuur en nieuwe
managers acteren, maakt een eind aan oude zekerheden. Een
oplossing is te vinden in innovatie en kennisoverdracht.

“Vroeger was het vaak zo dat je binnen een bedrijf carrière
maakte. Als je binnenkwam als dakdekker kon je uitgroeien
tot voorman of projectleider. Je kon zelfs in de directie van
het bedrijf terecht komen. Zo had ik een groot aantal relaties
van mijn leeftijd die na jarenlange ervaring in de praktijk nu
sleutelposities hadden in hun organisatie. In de crisisjaren
hebben we afscheid genomen van veel van deze vakmensen.” John van Putten, CEO van Ben Roos Dakbedekking bv,
Dakinnovator bv en één van de oprichters van de
Stichting Roof Update is net terug van vakantie en duikt weer
in de realiteit van de Nederlandse ondernemer in de bouw.
“Die oudere generatie maakt plaats voor een nieuwe. De
jongeren die nu de branche instromen, zien hun carrière
niet binnen de muren van het bedrijf. Het is een stap op weg
naar managementfuncties buiten het bedrijf. Of buiten de
branche. Daardoor is er is veel minder lange termijn denken.

Goed presteren in een paar jaar vergroot de marktwaarde
van de manager. Ik constateer dat bij aanbestedingen de
laagste prijs nog steeds de boventoon voert. Duurzame
productkeuzes en uitvoering manifesteren zich op langere
termijn en zorgen ondermeer voor lage onderhoudskosten.
Dat is oninteressant voor het resultaat vandaag. We moeten
daarom hard knokken om partijen te overtuigen dat aan
kwaliteit een prijskaartje hangt.”
“Met die lage prijs komt toch een hoge kwaliteit- en service
eis. Direct klaarstaan voor de klant hebben we hoog in het
vaandel, maar er zijn grenzen aan het haalbare. Bovendien
is de toon verhard. Collega’s maken mee dat opdracht
gevers op een onvriendelijke, onredelijke manier hun recht
willen halen. De Amerikaanse claimcultuur met het direct
dreigen van juridische stappen steekt steeds vaker de kop
op. Deze nieuwe realiteit is moeilijk voor mij en mijn collega
ondernemers. Het maakt deze fase rommelig en onzeker.
We kunnen er zeker van zijn dat het niet snel zal veranderen.
Een goede ondernemer moet in staat zijn ook hier een oplossing te vinden, maar het is niet gemakkelijk!”

OPLEIDEN BEDRIJF EN OPDRACHTGEVER
“Als dit de realiteit is, zullen we enerzijds moeten zoeken naar
slimme manieren om de gewenste hoge kwaliteit te kunnen
blijven leveren en anderzijds de opdrachtgevers moeten
overtuigen dat goede daken nu eenmaal niet voor niets
gemaakt kunnen worden. We moeten hun kennis van zaken
verhogen zodat ze bij het beoordelen van de offertes direct
vraagtekens zetten bij de lage prijs die voor producten of
diensten wordt opgevoerd. Ze bewust maken van de kwaliteit
die ook na hun managementperiode vereist is.”

John van Putten (midden) deelt kennis op de VvE Beurs Haaglanden met c
 ollega
deskundigen Eduard Beekhuizen (links) en John Westbroek (rechts).
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Binnen zijn eigen bedrijf werkt Van Putten hard aan innovatie. “Met Dakinnovator bv naast Ben Roos Dakbedekking
verkennen we de mogelijkheden om traditioneel dakdekken
te combineren met nieuwe producten en methoden. Er zijn

diverse manieren om ons werk nog te verbeteren. In de logis
tiek, planning en dienstverlening proberen we gereedschappen uit de automatisering efficiënt toe te passen. De dakdekker van morgen maakt ook gebruik van nieuwe technieken
in apps en software, maakt een nauwkeurige planning van
het werk op basis van lokale weersvoorspellingen en gebruikt
innovatieve producten om de kwaliteit van het werk en dakveiligheid te verhogen. Zo onderzoekt Dakinnovator bv
een nieuwe kleurloze coating die UV-stralen reflecteert en
de levensduur van dakbedekking verhoogt. Eerder introduceerde het bedrijf de in Amerika zeer succesvolle Hydrotech
dakbedekking.” Het bedrijf was met één van haar projecten
genomineerd voor het Dak van het Jaar 2015.

STICHTING ROOF UPDATE
Op het gebied van de kennisvergroting bij alle partijen in
de markt is de Stichting Roof Update een belangrijke troef.
Van Putten richtte samen met enkele collega-ondernemers
dit kennisplatform in 2008 op. “Het delen van kennis met
partijen in de keten zagen we aanvankelijk als voornaamste
doel van de stichting. Het resulteerde in het deelnemen aan
diverse onderzoeken naar innovatieve daktoepassingen, veel
grensverleggende dakprojecten en vier concrete daksystemen die we vorig jaar introduceerden. We adviseren gebouwbeheerders, VvE’s, projectontwikkelaars en architecten
over de diverse functies die een dak kan vervullen. Technische oplossingen voor zwaarbelaste daken en adviezen aan
gemeenten om regenwaterbeheersing en vergroening van
hun wijken aan te pakken. Onze scope is breed: van
een bedrijventerrein tot de wijk in de stad. De actie Groene
Tornado helpt buurtbewoners samen met locale professionals schuurdaken en aanbouwen in de buurt mooi en
bio-divers te vergroenen.
Nu is de stichting uitgegroeid tot een belangrijk kennisplatform dat deelneemt aan de Green Deal Groene Daken 2,

Het delen van de kennis over wat er allemaal mogelijk is op
daken krijgt binnen de ‘Roofers Campus’ van de stichting
een structurele plek. Er wordt gewerkt aan een technische
opleiding in samenwerking met de HAS in Tilburg waarin
de diverse daktoepassingen
in theorie en praktijk worden
onderwezen aan het kader in
de bouw. “En we werken aan
een brancheoverschrijdende
opleiding voor de dakdekker van morgen. Want als we
het management hebben
overtuigd van innovaties en
een goede prijs/kwaliteitverhouding, moeten we ook
de mensen hebben die het
kunnen maken. De dakdekker
van morgen kent de diverse
dakproducten en weet ze op
de juiste manier te verwerken.
Die dakdekker is installateur,
elektricien, hovenier, etc. Hij
kan een sportdak aanleggen
en beheerst de ins en outs van
waterdetectiesystemen, dakveiligheid en watermanagement - om maar een paar
specialismen te noemen die
we op het dak tegenkomen.” ■

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

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

Glazen dak van Het Sieraad weer waterdicht
Het Sieraad is een centrum voor Kennis, Kunst en Werken waarin
bedrijfsruimtes, broedplaatsen en een evenementen/horecagelegenheid aanwezig zijn. Het glazen dak van het monumentale
pand in stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is met behulp van
een vloeibare dakbedekking weer waterdicht gemaakt.

Het karakteristieke gebouw van architect A.J. Westerman
opende haar deuren in 1924 als de 4’ Ambachtschool van
de Maatschappij voor den Werkenden Stand. Het geldt
als een voorbeeld van de Amsterdamse School. In 2005
werd het volledig gerestaureerd en nu biedt het ruimte aan
creatieve ondernemers. Ook is er een café-restaurant in
het pand gevestigd. Creatieve initiatieven van buurt
bewoners en lokale ondernemers worden door eigenaar
woningcorporatie Ymere toegejuicht.

op de stalen constructie zijn bevestigd. Het dak is eind juli
naar ieders tevredenheid opgeleverd. Het bedrijf heeft op
het eindresultaat een garantie van 10 jaar gegeven. ■

MONUMENTAAL
Het unieke glazen dak van het monumentale pand vertoonde recentelijk helaas lekkages die zich uitbreidden. Het dak is
voornamelijk opgebouwd uit glazen daglichtvoorzieningen.
Het probleem van de lekkages zat hem in de (kit-)afdichting
van de profielen waarmee de glazen delen zijn bevestigd.
Alle aansluitingen betreffen een totaal van 1300 m1.
Dakdekkerbedrijf Klomp Dakbedekkingssystemen te
Amsterdam is samen met Consolidated Nederland en
Patina Dakdenkers verantwoordelijk voor het prestatie
gerichte beheer en onderhoud van de daken van
de Amsterdamse woningcorporatie Ymere, waaronder
Het Sieraad. Klomp heeft de woningcorporatie twee scenario’s voorgelegd om de lekkages op te lossen.
De lekkages waren wel met behulp van een kitafdichting op
te lossen, maar dit bleek uiteindelijk geen goede optie omdat het een dure aangelegenheid zou worden om alle kit te
verwijderen en opnieuw aan te brengen. Bovendien was de
aangeboden garantieperiode niet erg lang. Daarom werd
gekozen voor een systeem met de vloeibare kunststoffen op
basis van PMMA van leverancier Triflex bv, waarbij de afdichtingen over de kitnaden en op het glas werd aangebracht.
Het verlies van het glas/licht oppervlakte t.o.v. het origineel is
op het geheel minimaal te noemen en door het verwerken
middels strakke lijnen (conform de verwerkingsvoorschriften)
van binnenuit niet waarneembaar.

REINIGEN EN WATERDICHT MAKEN
Het werk was drieledig: eerst moesten de naden worden gereinigd en vervolgens worden voorzien van een glasprimer.
Tot slot zijn de profielen afgedicht met twee verschillende systemen. Voor de afdichtingen werd voornamelijk gebruik gemaakt van de ProDetail in combinatie met het Speciaalvlies.
Voor de kleinere tussengedeeltes werd gebruik gemaakt
van de Profibre, een vezelversterkt systeem van Triflex. Beide
afdichtingssystemen zijn goed met elkaar te combineren.
De werkzaamheden werden medio juli 2016 in samenwerking met Tissink Specialistische Afdichtingen (TSA bv) uitgevoerd. De veiligheidsharnassen die de verwerkers droegen
werden bevestigd aan de veiligheidshaken die voor dit doel
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RENOVATIE GLASDAK HET SIERAAD TE AMSTERDAM
• WONINGCORPORATIE
YMERE/STADSDEEL DE BAARSJES TE AMSTERDAM
• AANNEMER
KLOMP DAKBEDEKKINGSYSTEMEN TE AMSTERDAM
• APPLICATEUR	TISSINK SPECIALISTISCHE AFDICHTINGEN (TSA) BV
TE DE HOEVE
• LEVERANCIER VLOEIBARE
TRIFLEX BV TE ZWOLLE
DAKBEDEKKING

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

NIEUWSLIJN

agenda
12 september 2016

NATIONALE ASBESTFEITENCONGRES
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.asbestfeiten.nl
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1 miljard subsidie extra in
najaarsronde SDE+

G

Koninklijke Ginkel Groep verhuisd
Per 15 augustus 2016 is hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep verhuisd.
Het nieuwe adres is Nieuweweg-Noord 255, 3905 LW in Veenendaal. Het
postadres en de telefoonnummers zijn ongewijzigd gebleven.

13-15 September 2016

BOUW COMPLEET GORINCHEM
Evenementenhal Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl
13-15 september 2016

Omdat de ontwikkeling van de
hernieuwbare energie in Nederland
beter verloopt dan gedacht, stelt
het kabinet het komend half jaar
1 miljard euro meer subsidie beschikbaar dan eerder was aangekondigd.
In de eerste helft van dit jaar is ruim
twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor hernieuwbare energie
projecten dan beschikbaar was.
Opvallend is dat bijna 90% van de
projecten die een subsidie beschikt
hebben gekregen, een zonproject is.

Bouw grootste zonnedak van Limburg gestart
In het Limburgse Tegelen bouwen Wienerberger en Eneco aan het grootste
zonnedak van Limburg. Op het dak van de Wienerberger vestiging worden
op dit moment 4.550 zonnepanelen geplaatst. Gezamenlijk wekken de
zonnepanelen per jaar zo’n 1,1 miljoen kilowattuur aan zonnestroom op. Dit is
vergelijkbaar met het stroomverbruik van circa 325 huishoudens. Het zonnepark wordt naar verwachting eind september in gebruik genomen.

INSTALLATIE VAKBEURS HARDENBERG
Evenementenhal Hardenberg
Info: www.evenementenhal.nl

Ecodak op zichtlocatie

21 september 2016

SMART STORAGE CONGRES 2016
1931 Congrescentrum te ‘s-Hertogenbosch
Info: www.smartstorage.nl
30 september – 1 oktober 2016

2ND EUROPEAN ASBESTOS FORUM
NH Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam
Info: www.europeanasbestosforum.org
4-6 oktober 2016

VAKBEURS ENERGIE 2016
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.energievakbeurs.nl

Geslaagde brandproef HR++ lichtstraat
Heruvent B.V. uit Cuijk heeft onlangs een 30 of 60 minuten brandwerende
vlakkelichtkoepel met HR++ glas laten testen volgens classificatie RE. Het
daklicht is getest door het brandlaboratorium van Peutz. De 30 of 60 minuten RE brandwerende vlakkelichtkoepel is leverbaar tot een maximum
afmeting van: 230cm X 90cm of 120cm x 120cm. Daarbinnen zijn alle
afmetingen (op 5cm interval) te bestellen. Het daklicht wordt compleet
met opstand in één geheel geleverd. Het glas zit dus al verwerkt in de
opstand. In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om aan
een stralingseis te voldoen. Hiervoor heeft Heruvent een 60min EI
daklicht in haar leveringsprogramma.

Bij een woonboot langs het Schinkelkanaal in Amsterdam heeft hoveniersbedrijf KoelemeijerTuinen uit Purmerend
een nieuwe veranda met groene
overkapping gerealiseerd. Vanaf het
drukke fietspad, dat pal langs de tuin
loopt, is het bloeiende sedumdak van
35 m² vol in zicht. Ook vanaf de waterzijde is het goed in beeld. De
enthousiaste opdrachtgever overweegt nu ook het platte dak van de
woonboot met sedum te bedekken.

Royal Roofing Materials eerste leverancier
met DUBOkeur op een daksysteem
Royal Roofing Materials B.V. komt als eerste leverancier
met een compleet duurzaam daksysteem voorzien van
DUBOkeur®. Duurzaamheid wordt in de maatschappij
steeds meer geïntegreerd en zo ontstaan er steeds meer
gebouwen die op een verantwoorde manier tot stand
komen. Dit vraagt om vernieuwende initiatieven, zoals
een DUBO-daksysteem. Het daksysteem bestaat onder
andere uit de APAX® dakbaan, Prefab Airpop Barrier,
isolatielaag PolyTop HR en bevestigers.
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CCM Europe
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www.walzbleischneider.de
www.walzbleischneider.de
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Motiv 1: 30 mm 2-spaltig, s/w, Platzierung im Anzeigenteil.

Niek Schouten is per 1 januari 2016 het
team komen versterken als Technisch
Adviseur Regio West voor onze EPDM
dakbedekkingssystemen RESITRIX® en
HERTALAN®. Niek is 34 jaar en woonachtig
in Zwaagdijk-Oost. Hiervoor is Niek werkzaam geweest bij Boko bv dakbedekkers.

A

Bij de realisatie van het ecodak koos KoelemeijerTuinen voor
Mobiroof-dakcassettes. Tuinarchitect Marcel van Eijsden: “Een belangrijke afweging was het kliksysteem. De kant en klare sedumcassettes
zijn snel aan te leggen maar ook eenvoudig weg te halen. Wanneer
later onder de overkapping een op maat gemaakte buitenhaard
met schoorsteen wordt geplaatst, zijn we daardoor extra snel klaar.
Ecodaken helpen tevens bij het oplossen van wateroverlast. De sedumcassettes zijn gevuld met een speciaal substraat voor extra opslag
van regenwater.”
Mobiroof is ontwikkeld door groenspecialst Mobilane uit Leersum. Het
systeem is geschikt voor daken met een helling tot 10 graden zonder
dat er aanvullende maatregelen getroffen hoeven te worden. De
kant-en-klare cassettes (54 x 54 x 9 cm) zijn gemaakt van hergebruikte
kunststofmaterialen en eenvoudig aan elkaar te klikken.

Een op drie woningeigenaren wil
een APK voor de volledige woning
Voor alle woningen kennen we de woning
APK, hierbij worden de elektrische-, gasen leidingwaterinstallaties en voorzieningen
beoordeeld. Dit zijn ook de onderdelen waarvan de meerderheid van de Nederlandse
huurders en woningeigenaren zegt dat
die daarvoor in aanmerking komen. Echter,
ook bouwkundige onderdelen zoals bijvoorbeeld het dak of zelfs de volledige woning,
dienen in aanmerking te komen voor een
periodieke keuring. Dit blijkt uit onderzoek
van USP Marketing Consultancy dat in de
maand januari is uitgevoerd onder 543 consumenten uit het DeelUwMening panel.
De onderdelen die nu al onder een WoningAPK vallen, zijn volgens de meeste huurders
en woningeigenaren ook de onderdelen die
als eerste in aanmerking dienen te komen.
De W- en E-installaties zijn voor bijna de helft
van de woningeigenaren essentieel om
periodiek gekeurd te worden. Daarnaast
vindt 41% van de huurders en 34% van de
woningeigenaren dat de gehele woning
periodiek gekeurd dient te worden. Ook
andere onderdelen van een woning kunnen
rekenen op steun van minimaal een op de
vijf – met name huurders: dak, hang- en
sluitwerk en de gevel. Er zijn overigens geen
opvallende verschillen waarneembaar als
we kijken naar leeftijd, inkomen of geslacht.

Roofs

49

I n su l ati on

Unidek Platinum Kameleon
UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

CONSTANT

98%
LUCHT

Racendsnel zetwerk op maat
met onze topspeed zetwerkservice!

Met 15 zetterijen door heel Nederland zijn wij in staat om in ongekende
recordtijd zink, plastisol, koper en kleurgecoat staalplaat op maat te zetten.
Wij kunnen zetwerk namelijk als enige in de markt altijd diréct na
opdracht gaan produceren en desnoods binnen enkele uren leveren.
Dus voor het allersnelste zetwerk van Nederland ga je naar Aabo Trading!
Doordat onze zetterijen door het hele land verspreid zitten, is er altijd minstens
één in de buurt van waaruit het zetwerk direct kan worden afgehaald of door ons
kan worden geleverd. Daarbij kunnen wij uiteraard ook alle andere materialen
uit ons uitgebreide assortiment meeleveren, zodat elk werk zonder onnodige
pitstops kan worden gemaakt.

BELOOPBAARHEID

Klaar élke klus in recordtijd met onze Formule-1 topspeed zetwerkservice!

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

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

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

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

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

www.kingspanunidek.nl

Van ROOF- naar
FULL Protectie.

Troelstra & de Vries heet voortaan SOPREMA.
Alle know-how en producten voor de complete bouwschil.
Als het om bitumineuze waterdichting gaat, kiezen vakmensen al sinds 1930
voor de producten en service van Troelstra & de Vries. Nu kan elke vakman
voor hetzelfde bedrijf kiezen als het gaat om waterdichting van de complete
bouwschil. Want Troelstra & de Vries gaat verder als SOPREMA. Deel
uitmakend van de internationale SOPREMA Group zijn we u ook van dienst
op het gebied van kunststof waterdichting, PMMA kunststofharsen, zonneenergieoplossingen, lichtkoepels, speciale daken, rookextractie…
Inclusief persoonlijk advies, ontwerp of begeleiding van projectadviseurs.
Bel +31(0)515 533000 of mail info@troelstra-devries.nl, vanaf 1 oktober
info@soprema.nl.

Soprema gaat verder
BITUMEN

KUNSTSTOF

VLOEIBAAR

ISOLATIE

DAGLICHTSYSTEMEN

ROOKEXTRACTIE

