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Eigen schuld?
Het verrast u misschien, maar net als ieder ander doe ik met 
enige regelmaat iets heel doms. Mijn eerste reactie is dan 
altijd: doen alsof ik het niet heb gedaan. Als niemand het 
merkt, dan is het niet gebeurd. Maar als de auto over de 
hele zijkant is beschadigd, is dat lastig vol te houden. De 
tweede reactie is: doen alsof het de schuld van iemand an-
ders is. Maar als de verf van de pilaar van de parkeergarage 
op de lak is achtergebleven kun je dat moeilijk vol blijven 
houden. Tenslotte zit er voor mij dan niks anders op dan toe 
te geven dat ik een domme fout heb gemaakt en daar de 
consequenties van moet dragen. Niet voor niets luidt een 
populair rijmpje: ‘Eigen schuld, dikke bult!’

In de dakenbranche worden domme fouten gemaakt. Dat is 
niet verwonderlijk, we zijn allemaal mensen. En de hierboven 
beschreven reacties zijn ook allemaal menselijk. Maar als 
een dak eenmaal lekt, wordt het erg moeilijk om te doen 
alsof dat niet zo is. De tweede reactie, doen alsof het de 
schuld van iemand anders is, biedt meer kansen. Als je een 
dakdekker bent, kun je nog wel eens wijzen naar een andere 
partij die op de bouw aanwezig is. Zo lang er verwarring is, 
en zo lang je nog liever je pink afsnijdt dan dat je je eigen 
domme fout toe te geven, zijn er kansen om ermee weg te 
komen.

Soms is het nog echt de fout van de ander ook. In zo’n geval 
loont het de moeite om de kwaliteit van het eigen werk 
inzichtelijk te maken en bij oplevering op wat voor manier 
ook vast te stellen – en vast te leggen – dat de gevraagde 
kwaliteit is geleverd en het dak waterdicht is. Anders worden 
de domme fouten van een ander alsnog het probleem van 
de dakdekker.

De domste fouten zijn de fouten die je van tevoren ziet aan-
komen. In die situaties wil de hiërarchie in de bouw nog wel 
eens tegen de dakdekker werken. Zeker als hij iemand treft 
die doet alsof de fout geen fout is. Je hebt van die mensen. 
Denk aan een architect die iets heeft ontworpen dat er wel 
heel erg mooi uitziet, maar dat technisch gewoon niet kan. 
Of aan een opdrachtgever die uit kostenoverwegingen een 
bepaald detail op een wel héél goedkope manier uitge-
voerd wil zien. Enfin, u kent de situaties wel. Frustrerend aan 
die gevallen is met name dat er niet naar de expert wordt 
geluisterd, m.a.w., dat er geen waarde wordt gehecht aan 
de expertise van de dakdekker.

Er zijn situaties denkbaar dat de dakdekker zich gedwon-
gen ziet om dan toch maar iets te produceren dat op een 
oplossing lijkt. Bedenk de redenen daarvoor maar: hij wil 
de opdracht niet kwijt, of hij wil zijn vaste opdrachtgever te 
vriend houden, of – wie weet – hij denkt echt dat hij zich er 
voor die ene keer wel met een houtje-touwtje-oplossing van 
af kan maken. 

Ook in die situaties is het raadzaam 
om alles vast te leggen. Als er later 
toch gedonder van komt, kan 
de dakdekker in ieder geval 
zeggen: ‘Kijk, ik zei het toch! 
Mijn schuld is het niet!’ Of 
dat hem in de rechtszaal 
zal helpen, is overigens 
maar de vraag. Met dat 
document laat de dakdek-
ker namelijk ook zien dat hij 
van tevoren wist dat het de-
tail niet gemaakt kon worden 
zoals hij het uiteindelijk heeft 
uitgevoerd. Ook al heeft hij 
gewaarschuwd, als hij het detail 
toch volgens de vraag (of eigenlijk: 
eis) van de opdrachtgever foutief ople-
vert, blijft het resultaat hetzelfde: een fout detail. 
De dakdekker heeft de expertise om een dergelijke fout te 
voorkomen en dient daar dus naar te handelen.

Dat betekent dus: niet doen. Hoe (in financieel opzicht) 
pijnlijk zo’n besluit ook mag zijn, een domme fout is in alle 
 gevallen een domme fout. Ook als je van tevoren weet dat 
het een domme fout is. En ook als degene die (een deel 
van) je inkomen betaalt van je eist dat je die domme fout 
begaat. Het is nog tot daar aan toe de consequenties van 
je eigen domme fouten te dragen. Maar het is nog veel 
beroerder om de domme fouten van een ander te maken 
(terwijl je weet dat het een domme fout is) en daar de prijs 
voor te betalen. ■

Edwin Fagel
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Soprema 
gaat verder.

Bitumineuze en kunststof membranen, isolatie (vloer, gevel en dak), PMMA 

kunststofharsen, zonne-energie oplossingen, lichtkoepels, speciale daken, 
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van projectadviseurs. Want Soprema gaat verder. In service, kwaliteit en 

dienstverlening. Bel +31(0)515 533000 of mail info@soprema.nl.

Alle know-how en producten voor de complete bouwschil.
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COLUMN
Eigen schuld?

ELLIPTISCHE CILINDERS ZORGEN VOOR LEVEND LICHT IN MUSEUM
Het dak van Museum Voorlinden in Wassenaar zorgt ervoor dat de kunstwerken  
bij daglicht kunnen worden bekeken, zonder dat de kunstwerken daardoor worden 
beschadigd.

ELK DAK MOET DOORDACHT ZIJN
Investeren in betere isolatie, het aanbrengen van witte dakbedekking, het aanleggen 
van een daktuin of zonnepanelen: het platte dak biedt tal van kansen.

BEPLANTINGSPLAN VOOR DAKBEGROEIING IS VAN WEZENLIJK BELANG 
In een reeks artikelen neemt Albert Jan Kerssen (BGA Bouwen met Groen) het voor-
touw om één of meerdere aspecten van de techniek voor dakbegroeiingen nader  
toe te lichten.

INTENSIEVE DAKRENOVATIE VRAAGT OM COMBINATIE SPECIALISMEN
Het gemeentehuis van Horst aan de Maas is ingrijpend gerenoveerd. Bij de renovatie 
van het dak werd op een innovatieve manier asbest gesaneerd. 

SPECIAL BRANDEN EN LASSEN

HET VEILIG GEBRUIK VAN GASSLANGEN EN GASFLESSEN
Bij dakwerkzaamheden is het een bekend risico dat de gasslang op enig moment  
niet meer voldoet en bijvoorbeeld breekt. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. 

WELKE AANDRUKROL GEBRUIK JE IN WELKE SITUATIE?
De aandrukrol is een van de meest dagelijkse accessoires waar een dakdekker mee 
werkt. Maar aan welke eisen moet dit gereedschap voldoen?

PRODUCTINFORMATIE
Productinformatie op het gebied van branders en lasautomaten

ZEVEN JAAR NEN 6050
Ruim zeven jaar geleden werd na een periode van discussie de NEN 6050 van kracht. Is 
het aantal dakbranden verminderd en voldoet de norm nog?

PRODUCTINFORMATIE
Productinformatie op het gebied van branders en lasautomaten

HEEFT WIND OP DAKEN DE TOEKOMST?
De Trendwatcher verkent of windenergie op daken een trend is aan de hand van  
de stelling: “Wind op daken heeft de toekomst”. Wat zijn argumenten voor of tegen  
de stelling?

ZONNEPANELEN MONTEREN VEREIST VAKMANSCHAP
Op 13 september 2016 reikte BDA Opleidingen in Gorinchem 13 certificaten uit in het 
kader van het leer-werktraject voor monteurs zonnepanelen. 

SAMENWERKING VOOR INTEGRATIE ZONNEPANELEN EN DAKRAMEN 
De wijk Groevenbeek Noord in Ermelo bestaat uit 39 nul-op-de-meter-woningen. Tijdens 
het bouwproces is men gekomen tot innovatieve oplossingen. 

NIEUWSLIJN
Nieuws voor en door de dakenbranche

INHOUD   

producten

producten

nieuws
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Op 10 september 2016 opende koning Willem-Alexander het nieuwe museum 

Voorlinden in Wassenaar. Dit is een museum voor de privécollectie moderne 

kunst van industrieel en kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh. Het dak 

zorgt ervoor dat de kunstwerken bij daglicht kunnen worden bekeken, zonder 

dat de kunstwerken daardoor worden beschadigd.

Elliptische cilinders 
 zorgen voor levend 
licht in museum

In de loop van zo’n 40 jaar bracht Joop van Caldenborgh 
een indrukwekkende verzameling van hedendaagse kunst 
samen. Hij is oprichter van het chemieconcern Caldic. De 
kunstverzameling, die bekendstaat als de Caldic-collectie, 
omvat werken van internationaal bekende kunstenaars als 
Andy Warhol en Damien Hirst. In 2012 werd het besluit ge-
nomen om een museum te bouwen om deze collectie aan 
het publiek te kunnen laten zien. Het werd gerealiseerd op 
Landgoed Voorlinden, in het duingebied bij Wassenaar. De 
omringende tuin is ontworpen door Piet Oudolf, o.a. bekend 
van de Highline in New York.

Uitgangspunt van het ontwerp was dat het gebouw dienend 
aan de kunst moest zijn: van buiten bescheiden en eenvou-
dig, van binnen gewoon mooi. Dat betekent echter niet dat 
het een eenvoudig gebouw is geworden, integendeel. Het 
gebouw is opgebouwd uit lichte, witte staalconstructies en 
glas, waarmee de omliggende natuur vanuit elke ruimte in 
het museum zichtbaar is. Klimatologisch wordt de binnen-
ruimte zeer goed geregeld en gemonitord. De ruimtes wor-
den verlicht door daglicht die via het dak wordt binnengela-
ten. Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen, is 
een dak uit drie lagen gerealiseerd, waarmee het licht wordt 
gereflecteerd, gefilterd en verspreid. 

DAGLICHT
Het is natuurlijk het best om kunst bij natuurlijk licht te bekij-
ken. Probleem daarbij is dat de kunstwerken niet te veel dag-
licht kunnen verdragen, ze verouderen daardoor namelijk 
versneld. In een museum mag de hoeveelheid licht daarom 
niet boven de 500 lux uitkomen, in sommige ruimten zelfs niet 

meer dan 200 lux. Ter vergelijking: op een zonnige zomerdag 
is de waarde ongeveer 100.000 lux. 

De opdrachtgever twijfelde dan ook over de toepassing 
van daglicht in het museum, simpelweg omdat dit te veel 
schade zou kunnen toebrengen aan de kunstwerken. Vol-
gens Dirk Jan Postel van het verantwoordelijke architecten-
bureau, Kraaijvanger Architects te Rotterdam, moest het 
echter wel degelijk mogelijk zijn om op een verantwoorde 
manier daglicht toe te laten in de museumruimten. Samen 
met de opdrachtgever bezocht hij in Noord-Amerika diverse 
gebouwen waar de binnenruimte op een goede manier 
met daglicht wordt verlicht. Aan de hand daarvan wist hij de 
opdrachtgever te overtuigen van de mogelijkheden. 

Hij ontwierp een oplossing die spectaculair mag worden 
genoemd. Over de gehele oppervlakte van het gebouw is 
een drielaags systeem toegepast. Boven de glazen overkap-
ping zijn in totaal 115.000 buizen aangebracht die het licht 
reflecteren. Onder de overkapping zijn velums (zonnescher-
men) aangebracht waarmee het daglicht wordt gefilterd en 
diffuus wordt gemaakt. Zo ontstaat er in de museumruimte 
een dynamische, levende belichting waar de kunstwerken 
minimaal last van hebben. Dirk Jan Postel licht e.e.a. in ge-
sprek met Roofs toe. 

Daglichttest bij de maquette.
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CILINDERS
“Deze oplossing is tot stand gekomen na een intensieve 
ontwikkelfase. Tijdens deze fase hebben we een maquette 
vervaardigd (1 op 10). Hiermee is de lichtinval in de diverse 
ruimten, op verschillende tijdstippen en in verschillende 
jaargetijden, gemeten. 

Het meest opvallend is de laag met de elliptische cilinders 
(de schuin afgesneden buizen). De constructie is door  
VDL Industrial Modules bv uit Helmond vervaardigd uit staal 
en aluminium. De buizen zijn zodanig afgesneden en ge-
positioneerd dat het zuiderlicht nooit direct in de ruimte kan 
vallen. Het licht wordt op elk moment van de dag en avond 
gereflecteerd wat een aanzienlijke reductie betekent van de 
felheid van het licht. Het positieve aspect van het zuiderlicht, 

namelijk dat het op elk moment van de dag een andere 
schakering heeft, blijft echter behouden. In voorkomende 
gevallen kan het licht eventueel verder worden gedimd met 
behulp van een scherm dat aan de bovenkant elektrisch 
over de buizen kan worden geschoven. Dit zorgt ervoor dat 
een gedeelte van de daglichtopeningen wordt afgesloten.

Onder de buizen is met behulp van isolerend glas een 
glazen zadeldak aangebracht. Deze zorgt voor een verdere 
reductie van het licht en beschermt bovendien de onderlig-
gende ruimtes voor de weersomstandigheden. De velums 
die daaronder hangen filteren het licht en zorgen voor een 
gelijkmatige verdeling ervan in de onderliggende ruimte. Als 
de binnenruimte bijvoorbeeld laat in de avond moet worden 
verlicht, als er geen daglicht naar binnen valt, is in de stalen 
balken van het dak ledverlichting geplaatst. De leds schijnen 
naar boven en worden door het dak gereflecteerd, wat even-
eens zorgt voor een fraaie verlichting van de binnenruimte.

ESTHETISCHE EN TRANSPARANTE CONSTRUCTIE
Ten behoeve van het transparante glasdak en de glasgevels 
ontwierp Pieters Bouwtechiek een constructie waarbij geen 
stabiliteitsverbanden zijn aangebracht in het dak, de wan-
den en de gevels. Dit is gerealiseerd door het toepassen van 
een kolommenstructuur, waarbij alle dragende kolommen 
in het gebouw zijn ingeklemd in de onderliggende kelder 
en fundering. Hierdoor is het museum bovendien volledig 
flexibel indeelbaar en toekomstbestendig, doordat de bin-
nenwanden volledig vrij geplaatst kunnen worden.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

MUSEUM VOORLINDEN TE WASSENAAR
• OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
• ARCHITECT: KRAAIJVANGER ARCHITECTS TE ROTTERDAM
• ADVISEUR CONSTRUCTIE: PIETERS BOUWTECHNIEK TE DELFT
•  HOOFDAANNEMER CORDEEL NEDERLAND TE ZWIJNDRECHT  

(BOVENBOUW):
• VERVAARDIGING DAK:  VDL INDUSTRIAL MODULES TE HELMOND

met een vierkant gat in het dak. Van 
binnenuit ziet men de lucht op een 
heel bijzondere manier. De directe 
inval van het licht contrasteert met de 
felle lichten die in de ruimte zelf bran-
den, wat een bijzonder effect sorteert. 
Onderdeel van het kunstwerk is dat 
de weers invloeden vrij spel hebben in 
de binnenruimte.

Met de realisatie van Museum 
 Voorlinden is Nederland een bijzonder 
museum rijker geworden waar niet 
alleen kunstliefhebbers, maar ook de 
liefhebbers van bijzondere daken hun 
hart aan kunnen ophalen. ■

Doordat elke inwendige kolom ingeklemd is, wordt de 
stabiliteit over al deze kolommen verdeeld en worden de 
horizontaalkrachten beperkt. Echter, de verdeling van de 
kolommen is niet overal homogeen en de zeer slanke 
kolommen onder de uitkraging rondom hebben uiteraard 
niet dezelfde horizontale stijfheid. Het dak en de kolommen 
dienen echter wel overal gelijk te vervormen. Zodoende 
dient het dak met aluminiumpanelen wel in schijfwerking 
te voorzien. De dakpanelen en verbindingen van deze 
panelen zijn daarom zo berekend en uitgevoerd dat deze 
in schijfwerking kunnen voorzien en bovendien ook kipsteun 
voor de liggers realiseren.

Een uitdaging hierbij was dat de verbindingen wel een be-
paalde mate van vervorming moesten toestaan. Dit om het 
uitzetten van de niet-geïsoleerde liggers bij verschillende 
temperaturen wel mogelijk te houden. Tegelijkertijd moes-
ten de verbindingen bij een bepaalde vervorming de grote 
krachten wel op kunnen nemen. Met behulp van slimme 
detailleringen en verschillende 3D-modelleringen is hier 
een optimaal ontwerp voor gemaakt. Waarbij overal ook 
voldaan is aan de bijzonder hoge esthetische eisen door 
de verbindingen allemaal niet zichtbaar van de onderzijde 
uit te voeren, en tevens voldaan werd aan de zeer strenge 
maattoleranties.

Daar waar in de staalconstructie bouten benodigd waren, 
zijn speciale verzonken inbusbouten toegepast welke 
ontworpen zijn door Pieters Bouwtechniek. Om het esthe-
tisch af te maken zijn de moeren hierbij afgedekt door een 
sierdop. 

SKYSPACE
In één ruimte van het museum is het dak geheel afwezig 
als onderdeel van een kunstwerk van de Amerikaanse 
kunstenaar James Turrell, ‘Skyspace’. Het betreft een ruimte 

Pieters Bouwtechniek
Martinus Nijhofflaan 2
2624 ES  Delft
015-2190300
info@pbt-delft.nl
www.pietersbouwtechniek.nl

kraaijvanger architects
creating places to explore

Kraaijvanger Architects - Kruisplein 476 - 3012 CC Rotterdam
010-4989292 - www.kraaijvanger.nl

Toonaangevend ingenieursbureau in constructieadvies



STEL, u krijgt tijdens uw werk de vraag of u ook dakkapellen 

levert of iemand kent die dat doet. Wat zegt u dan? Waarschijnlijk zegt u “nee”.

Maar daar gaat verandering in komen, want vanaf nu zegt u “ja!”

Er is maar één ding dat u moet doen: aan ons doorgeven wie er  belangstelling 

heeft en wij doen de rest (inmeten, uitbrengen van de offerte, verkoop, 

productie, plaatsing en de volledige garantie).

EN WAT KRIJGT U DAARVOOR?
Als wij de dakkapel verkopen ontvangt u tot 10% van het netto factuurbedrag. 

Makkelijk verdiend toch? €

U kunt ook zelf onze dakkapellen 

verkopen. Tegen een kleine vergoeding

ontvangt u dan van ons een startersset

en een training 1:1 of per groep.

De training duurt een dagdeel, wordt

bij ons op kantoor gegeven en kost u

helemaal niets. Gratis dus!

BEL SNEL VOOR MEER INFORMATIE OF VRAAG 
EEN GRATIS FOLDER AAN 

06-57664894
INFO@DAKKAPELLEN-SHOP.NL

Dat is makkelijk
geld verdienen zeg!

mail of bel ons en wij doen de rest

WWW.DAKKAPELLEN-SHOP.NL

advertorial

Dakleer, EPDM

Bitumen                                

WIT  TPO 
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verkopen. Tegen een kleine vergoeding

ontvangt u dan van ons een startersset

De training duurt een dagdeel, wordt

bij ons op kantoor gegeven en kost u

BEL SNEL VOOR MEER INFORMATIE OF VRAAG 
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Investeren in betere isolatie, het aanbrengen van witte dakbedekking,  

het aanleggen van een daktuin of zonnepanelen: het platte dak biedt tal 

van kansen. Geert Jan Derksen, deskundige bij de Stichting Roof Update  

en bedrijfsleider bij Joosten Ecodak, overtuigt gebouweigenaren graag  

van de voordelen van de investering. “Het is altijd de moeite waard de  

mogelijkheden op het platte dak te onderzoeken.”

Elk dak moet doordacht zijn
STICHTING ROOF UPDATE

geld. Ook kan het dak water bufferen met een ‘waterhou-
dend dak’ of een groendak met extra buffercapaciteit. “Maar 
wat je ook verzint, de waterafvoercapaciteit (ook bij Pluvia) 
moet altijd gewaarborgd worden. En aan het bufferen  
van water op het dak zit meer winst dan alleen het ontlas- 
ten van het rioolnet. Een waterbufferdak heeft minstens 
 zoveel energetische waarde (koellast) als een goed door-
dacht groendak.” Onder leiding van Derksen onderzocht 
Stichting Roof Update dit met de TU/e en het is later geverifi-
eerd en vertaald door TNO en Haskoning/DHV. “Het blijkt dat 
een waterhoudend dak en/of een gedegen groendak een 
energetische waarde kan hebben van 5 euro p/m2/j. Daar-
mee komt de return on investment al op zeven jaar.” 

In Roofs februari 2016 publiceerde Christoph Maria Ravesloot 
een artikel waarin hij onomwonden stelde dat een begroeid 
dak niet isoleert. Hoe verhoudt dit onderzoek zich tot deze 
conclusie? Derksen: “Het klopt dat de Rc-waarde van een 
groendak c.q. waterhoudend dak te verwaarlozen is. We spre-
ken hier echter over de energetische waarde van de koellast. 
Dus de massa die dit veroorzaakt. Uit metingen (4 jaar lang, 
per puls van 20 minuten) blijkt duidelijk dat een groendak/
waterhoudend dak sterk terug koelt, of met andere woorden 
de pieken afroomt van de temperatuurschommelingen. 
In de winter, toen het buiten -10 °C vroor, werd op het dak 
boven de dakbedekking +2 °C gemeten. Ook dit wordt 
veroorzaakt door de massa. Ook in de winter bespaar je wel 
degelijk, maar dus niet als vervanger van isolatie. Massa is 
namelijk de accelerator van de isolator maar niet de isolator 
zelf.”

PRODUCTKWALITEIT EN LAAGOPBOUW
De kwaliteit van de dakopbouw is sterk afhankelijk van de 
samenstelling van de lagen en de kwaliteit van de gebruikte 
materialen voor die lagen. “De prestatie van het dak is een 
optelsom van de kwaliteit van de diverse lagen. Dat weten 
alle betrokken partijen en in theorie is dat gemakkelijk voor 
te schrijven. In de praktijk zien we echter nog te vaak dat 
een kunststof, of substraat, of vegetatielaag van een mindere 
kwaliteit de voorkeur krijgt. Dan is het maar zeer de vraag of 
de klant de gewenste prestatie krijgt. Ik geef een voorbeeld: 
een groendakopbouw moet in balans zijn. De lagen moeten 
optimaal functioneren zodat uiteindelijk een duurzaam con-
cept kan worden gerealiseerd. Een dakbedekking moet wa-
terdicht en wortelwerend zijn en voor lange tijd mee gaan. 
Een beschermvlies moet beschermen dus een hoog pene-
tratiegetal hebben. Een drainage buffermat moet duurzaam 
zijn, dus gemaakt van gerecycled polystyreen (HiPS) en veel 
water kunnen bufferen en afvoeren enzovoorts. Iedere laag 
moet individueel worden getoetst op de optimale functiona-
liteit. Alle lagen moeten ook op elkaar zijn afgestemd.”

Derksen  vervolgt: “Op een groendak werkt een perfect func-
tionerende kunststof laag alleen maar goed als er de beste 
substraten op worden geïnstalleerd, dus een goede verhou-
ding van de gesteenten lava/bims, met een klein percen-
tage organisch materiaal en voldoende voedingsstoffen 
(nutriënten). Vandaar dat wij graag met een vaste leveran-
cier (BvB substrates) werken. 

Maar ook het beste substraat werkt alleen maar optimaal 
met de beste vegetatie. De matten van Sempergreen bijvoor-
beeld, met 95% dekkingsgraad en minimaal zeven mixsoor-
ten. Kortom een groendak moet doordacht zijn. Laag voor 
laag. En dat geldt ook voor een waterhoudend dak, een wit 
dak, een energiedak enzovoorts. Alleen dan gaat duurzaam-
heid gepaard met de beste prijs en de laagste afschrijving. 
Daarom is het belangrijk dat bestekschrijvers goede kennis 
hebben van de waarden, de prestaties, waaraan elke laag 
in de dakopbouw moet voldoen. Als ze die voorschrijven is er 
nog voldoende ruimte om scherp(er) in te kopen, maar komt 
de kwaliteit niet in gevaar.”

GREEN DEAL
Derksen droeg ruim een jaar geleden de voorzittershamer 
van de stichting Roof Update over aan Marc Rotmans, maar 
is hierna niet achterover gaan leunen. Nog steeds maakt hij 
zich sterk voor innovatie, opleiding en onderzoek in de platte 
dakenbranche. Zo is hij voor de stichting betrokken bij de 
innovatiewerkgroep binnen de Green Deal Groene Daken 2. 
Hier wordt ondermeer gewerkt aan het in BIM beschikbaar 
stellen aan architecten van standaard daksystemen. Verder 
geeft hij college in integraal duurzaam (regen-)waterma-
nagement op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de 
Vlaamse Ingenieurs Kamer en neemt hij studenten van het 
ROC regelmatig mee het dak op.

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 ECODAK
• JORU SUPPORT
• POLYGUM
• SEMPERGREEN
• TEXPLOR GROUP

Groendak/waterbuffer op het belastingkantoor in Leeuwarden

“Hier,” Geert-Jan Derksen laat een foto zien van een bedrijven-
terrein. “Er zijn hier onlangs vele vierkante meters donkere 
dakbedekking geleverd. Als ik eigenaar was had ik daar 
toch even langer over nagedacht. Met een paar euro per 
vierkante meter meer leg je hier een witte dakbedekking 
op en bespaar je normaal gesproken op jaarbasis een 
veelvoud daarvan op de koeling van de ruimte eronder.” De 
voormalig voorzitter van de Stichting Roof Update kan diverse 
rekenvoorbeelden geven die de investering in een alterna-
tieve dakbedekking rechtvaardigt. 

En voor elk dak kan een passende oplossing worden gevon-
den. Een innovatieve architect kan door kennis van het 
productassortiment al veel kanten op. Maar het kan nog een 
stapje verder. Derksen: “Als we het kunnen bedenken, kunnen 
we het ook maken. Zo vinden we voor de meest ingewikkelde 
dakproblemen een gepaste oplossing. Bij Joosten Ecodak 
wordt vaak gebruikt gemaakt van expertise binnen de groep 
zoals bijvoorbeeld die van Joosten Kunststoffen. Vaak kunnen 
we een bestaand product aanpassen voor een bijzondere 
toepassing. Maar ook met vacuüm vormen, of met siliconen 
of aluminium mallen is het mogelijk kleine series producten 
voor specifieke toepassingen te maken.”

PROBLEEM WORDT OPLOSSING
Met het groeiend aantal mogelijkheden op een dak en de 
veranderende hoeveelheden regenwater die het dak te 
verwerken krijgt, is het van belang om goed advies in te win-
nen over de waterhuishouding op daken, betoogt Derksen. 
“Sommige architecten houden nog onvoldoende rekening 
met de afvoercapaciteit van een dak. Ze kunnen of willen 
het afschot niet aanpassen. Een regenduurlijn wordt vaak 
niet begrepen of verkeerd geïnterpreteerd.”

Een groendak met daarin de afschotlaag bespaart tijd en 
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Begroeide daken nemen toe in populariteit. De techniek voor  

dakbegroeiin gen is de afgelopen tientallen jaren steeds verder  

dooront wikkeld. In een reeks artikelen neemt Albert Jan Kerssen,  

eigenaar van BGA Bouwen met Groen (ingenieurs- en advies- 

bureau gespecialiseerd in bouwwerkbegroeiingen) en auteur  

van het Handboek Groene Daken, het voortouw om één of  

meerdere aspecten van de techniek voor dakbegroeiingen  

nader toe te lichten.

Beplantingsplan voor dakbegroeiing is van wezenlijk belang

DAKBEGROEIINGEN VANUIT DE OGEN VAN DE PROFESSIONELE DAKHOVENIER

Op het gebied van beplantingen is er een duidelijk onder-
scheid te maken tussen extensieve en intensieve dakbe-
groeiingen. Definities van deze twee termen zijn:

•  Extensieve dakbegroeiing (of dakvegetatie): begroeid dak 
met een dakbegroeiingssysteem van maximaal 150 mm 
dik (exclusief vegetatie), waarbij de vegetatie zich ontwik-
kelt tot een ecologisch stabiele plantengemeenschap die 
zichzelf in stand kan houden met een minimum aan onder-
houd. De vegetatie van een extensief begroeid dak, vaak 
sedum of een combinatie van sedums, kruiden en grassen, 
wordt doorgaans niet hoger dan 500 mm.

•  Intensieve dakbegroeiing (of daktuin): begroeid dak met 
een dakbegroeiingssysteem van minimaal 150 mm dik  
exclusief vegetatielaag, waarbij het noodzakelijk is 
 regelmatig onderhoud te plegen voor het in stand houden 
van de beplanting. Beplantingen die onder deze noe-
mer vallen zijn vaste planten, struiken, heester, bomen en 
gazons.

EXTENSIEVE BEGROEIINGEN
In de praktijk zijn de extensieve dakbegroeiingen meestal 
bedoeld voor relatief lichtgewicht constructies, waarbij het 
doel van de begroeiing vaak het visueel aantrekkelijker 
maken van een dakoppervlakte is, gekoppeld met één of 
meerdere technische functies. Zo’n technische functie kan 
waterberging zijn, beperking van de opwarming van het 
onderliggende pand, bescherming van de dakbedekking, 
enzovoorts. De meeste extensieve dakbegroeiingen zijn niet 
bedoeld als verblijfs- of gebruiksdak.

Het aantal geschikte plantensoorten voor een extensieve  
begroeiing is relatief beperkt. Bij een vegetatiedak zijn de leef-
omstandigheden, de biotoop, behoorlijk extreem.  Beperkte 
doorwortelbare ruimte, droogte, veel wind, felle zon en grote 
temperatuurverschillen zijn factoren om rekening mee te 
houden. Het is daarom verstandig om bij de selec- 
tie van planten uit te gaan van plantensoorten waarvan 
bekend is dat ze het op dergelijke daken goed doen.  
Bij  vegetatiedaken wordt er meestal uitgegaan van een basis 
met een mengsel van verschillende sedumsoorten. Sedums 
zijn vetplanten en zijn meerjarig, laagblijvend  
en zoden vormend. Daarbij hebben ze een hoge resistentie te-
gen de genoemde extreme leefomstandigheden. Vervolgens 
kan het beplantingsplan aangevuld worden met een keuze 
aan vaste planten en éénjarigen, mits de gekozen groen-
dakopbouw het toelaat. Afhankelijk van de projectspecifieke 
leefomstandigheden is hiervoor een dikkere pakketopbouw 
nodig dan wanneer gekozen wordt voor alleen sedums. 

Het aanplanten/aanleggen van de vegetatie kan gebeuren 
door inzaaien, aanbrengen van plantscheuten, plugplanten, 
containers of voorgekweekte vegetatiematten. Deze plant-
methoden hebben verschillende kenmerken, waarbij een 
afweging gemaakt moet worden tussen technische kenmer-
ken van het dak, kosten, tijdsduur tot het eindbeeld bereikt is 
en de kwaliteit van het eindbeeld. 

De technische kenmerken van een dak bepalen dus voor een 
deel de plantmethode. Een van de risico’s bij vegetatiedaken 
is bijvoorbeeld wind- en neerslagerosie. Daar waar de beplan-
ting geen gesloten geheel vormt, bestaat het gevaar dat in 

de windgevoelige zones de substraatlaag wordt weggezogen. 
Neerslagerosie ontstaat door een combinatie van factoren - 
vooral bij hellende daken met een niet gesloten beplanting, 
waarbij als gevolg oppervlakkig afstormend regenwater 
schade veroorzaakt. Onder andere om deze reden is het 
gebruik van voorgekweekte vegetatiematten gangbaar, deze 
matten hebben bij levering een dekkingsgraad van minimaal 
75%. De voorgekweekte matten hebben een dragende laag 
van kokos, jute of een niet-verteerbare inlage van kunststof 
zoals nylon voor blijvende stabiliteit. Op andere daken of 
dakdelen waar geen risico is op erosie hoeft vanuit technisch 
oogpunt niet altijd een voorgekweekte vegetatiemat gekozen 
te worden, maar kan men bijvoorbeeld kiezen voor een plant-
methode met plantpluggen. Kostentechnisch kan dit voordeli-
ger zijn en het geeft ook vaak een wat ander eindbeeld. 

Het kostenaspect en kwaliteit van het eindbeeld is, logischer-
wijs, vaak een punt van discussie tussen verschillende leve-
ranciers en andere experts onderling. Onze ervaring is dat, 
nadat het gewenste eindbeeld is vastgelegd, de technische 
kenmerken van het dak de belangrijkste uitgangspunten 
moeten zijn: die bepalen primair de keuze van het dakbe-
groeiingssysteem en de vereiste plantmethode. Wat daarna 
aan keuzemogelijkheden overblijft, is vanuit technisch oog-
punt van secundair belang en feitelijk mogen keuzes daarin 
slechts zeer beperkt invloed hebben op het uiteindelijke 
eindbeeld.

INTENSIEVE BEGROEIINGEN
Een intensieve dakbegroeiing is, in tegenstelling tot exten-
sieve daken, vaak wél bedoeld als gebruiksruimte. Vergelijk-

baar met een ‘normale’ tuin 
of park in de volle grond 
worden deze vaak onder 
architectuur ontworpen, met 
alle elementen die in een 
tuin of park terug te vinden 
zijn. Bomen, gazons, vaste 
planten borders, terrassen, 
vijvers en speelobjecten zijn 
slechts een greep uit de 
mogelijkheden. 

De keuze aan beplantingen 
is enorm. De eerdergenoem-
de risico’s bij extensieve 
daken komen bij intensieve 
daktuinen ook voor, echter 
veel minder vaak, door de 
meestal beschutte ligging 
van de tuin. De leefom-
standigheden zijn dan ook 
veelal betrekkelijk normaal. 

In voorgaande artikelen hebben we laag voor laag de 
technische opbouw van een ‘standaard’ begroeid dak 
beschreven, alles wat nodig is om een diversiteit aan moge-
lijke beplantingen op het dak te kunnen laten groeien en 
bloeien. Nu dan tenslotte de uiteindelijke afwerking zelf: de 
beplanting. 

Albert Jan Kerssen, BGA Bouwen met Groen
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Figuur 1 

Bron: Handboek Groene Daken

1 Onderconstructie
2 Wortelwerende dakbedekking
3 Beschermlaag
4 Drainagelaag

5 Filterlaag
6 Substraatlaag
7 Vegetatie
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Dit heeft natuurlijk ook de 
nodige gevolgen voor het 
gewicht dat het dak moet 
kunnen dragen, iets waar 
niet altijd voldoende reke-
ning mee wordt gehouden 
in het bouwkundig ontwerp. 

Een uitermate belang-
rijk aspect bij intensieve 
begroeiingen is de water-
huishouding. Het dakbe-
groeiingssysteem moet zo 
ontworpen zijn dat er veel 
water in het systeem kan 
worden vastgehouden voor 
de beplanting. Maar in 
het overgrote deel van de 
gevallen is het technisch 
niet haalbaar het systeem 
zo te ontwerpen dat het 

genoeg water kan bufferen om droge perioden in de zomer 
te overbruggen. Daarom moet er standaard van uit worden 
gegaan dat bij een intensieve dakbegroeiing een irriga-
tiesysteem geplaatst moet worden. Helaas wordt dit vaak, be-
wust of onbewust, achterwege gelaten in het ontwerp en de 
realisatie van een daktuin. Met als gevolg dat onderhouds-
kosten fors stijgen en men daardoor na enkele jaren alsnog 
besluit een irrigatiesysteem toe te passen. 

TOT SLOT
Een correct beplantingsplan bij de realisatie van de dakbe-
groeiing is van wezenlijk belang voor het uiteindelijk welsla-
gen ervan. Het bepalen van geschikte plantensoorten vergt 
vergaande assortimentskennis, waarbij men gebruik kan 
maken van de vele onderzoeken die zijn uitgevoerd naar 
planten op daken. Voor de ontwerper ligt er voortdurend de 
uitdaging om soorten af te stemmen op het soort gebruik 
van het dak en de aanwezige of te verwachten groeiomstan-
digheden, zoals zon/schaduw, temperatuur en wind. Ook 
moet de ontwerper enig inzicht hebben in de onderliggende 
constructie, welke beperkingen of mogelijkheden biedt dit? 
Tenslotte, het is goed om te beseffen dat we te maken heb-
ben met een levend product. Na de aanleg van de dakbe-
groeiing is het van belang goede afspraken te maken over 
de nazorg en onderhoud. Dit geldt voor iedere dakbegroei-
ing. In het bijzonder in het eerste jaar dient de ontwikkeling 
van de beplanting gevolgd te worden om zo snel mogelijk 
een gesloten vegetatie te krijgen en ongewenste beplanting 
te verwijderen. Na het eerste jaar moet het dak regelmatig 
onderhouden worden om het schoon, goed functionerend 
en in een mooie staat te houden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Ondanks de relatief normale leefomstandigheden is er een 
aantal specifieke zaken waar rekening mee moet worden 
gehouden. Een daktuin is vaak wel windgevoeliger en  
krijgt meer zon. Dit betekent dat vooral planten geschikt zijn 
die niet te groot worden en goed groeien in de volle zon  
of halfschaduw. Planten met veel wegwaaiend zaad moeten 
worden vermeden, dit kan overlast veroorzaken in de om-
geving. Bij het plaatsen van bomen op een dak spelen veel 
factoren een rol, om de boom goed te laten groeien. Deze 
factoren kunnen variëren van boomgrootte, takbreukgevoe-
ligheid, dichtheid van de kroon, kroonvorm tot de beschikba-
re substraatdiepte en voeding. Bomen van de derde grootte 
(tot 6 m hoog) met een niet te grote en vrij open kroon 
komen vooral in aanmerking. Bij het plaatsen van bomen 
en hoge heesters moeten er maatregelen getroffen worden 
tegen het omwaaien/omvallen. Een boom kan zich van  
nature in een daktuin minder goed vast wortelen. Het is  
daarom goed extra maatregelen te treffen voor de  
verankering.

Planten en bomen met sterk woekerende wortels die  
de dakbedekking kunnen beschadigen, zoals bamboe of  
Aralia, moeten worden vermeden. Ter illustratie: een wortel-
werende dakbedekking wordt getest met (afhankelijk  
van de testmethode) Pyracantha coccinea (vuurdoorn), 
 Alnus incana (witte els) en Agropyron repens (kweekgras) 
die men enkele jaren op de dakbedekking laat groeien. 
Planten en bomen die dus een agressievere wortelgroei 
 hebben dan de genoemde beplantingen dient men niet  
te gebruiken. 

De beplanting en het dakbegroeiingssysteem moeten op 
elkaar zijn afgestemd. De dikte van de totale laagopbouw 
bepaalt welke beplantingen er mogelijk zijn, of vice versa. 
Daar waar een gazon met ca. 200 mm opbouw voldoende 
voedingsbodem kan hebben, zal een boom al gauw mini-
maal 800 mm nodig hebben om goed te kunnen groeien. 

DERBIGUM NEDERLAND B.V.    
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ZinCo brengt leven op het dak!
ZinCo is wereldwijd marktleider op het gebied van begroeide daken en gebruiksdaken. 

De innovatieve en duurzame daktuinsystemen van ZinCo maken meervoudig ruimtegebruik op daken mogelijk. 
Het gebruik van hoogwaardige materialen zorgt ervoor dat ZinCo een 10-jarige verzekerde garantie kan afgeven. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

ZinCo Benelux b.v. - Postbus 9092, NL - 1006 AB Amsterdam - Tel. (020) 667 48 52 - Fax (020) 667 38 47 - daktuin@zinco.nl
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DAKRENOVATIE GEMEENTEHUIS HORST AAN DE MAAS
• OPDRACHTGEVER: GEMEENTE HORST AAN DE MAAS
•  ADVIES, DIRECTIEVOERING ASBO BV, ADVISEURS BOUW EN ONDERHOUD 

EN TOEZICHT:
• HOOFDAANNEMER/DAKDEKKER: THEUNISSEN DAKBEDEKKINGEN TE HORST
• ASBESTSANERING: ASBESTSANERING HET ZUIDEN TE PANNINGEN
• ADVIES VALBEVEILIGING: VLINDAR BV TE ’T HARDE
•  LEVERANCIER DAKBEDEKKING SOPREMA (VOORHEENTROELSTRA & DE VRIES)  

+ SILICIUM ZONNEPANELEN: TE IJLST
• LEVERANCIER ISOLATIE: KINGSPAN INSULATION TE TIEL
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Het gemeentehuis van Horst aan de Maas is ingrijpend gerenoveerd.  

Bij de renovatie van het dak werd op een innovatieve manier asbest  

gesaneerd. Op de lichte dakconstructie zijn vervolgens flexibele  

PV-panelen aangebracht zodat het gemeentehuis nu de helft van  

haar eigen energie produceert.

In overleg tussen de opdrachtgever, de bouwdirectie, een 
HVK en de Inspectie SZW is bepaald hoe het asbesthouden-
de vilt op een verantwoorde manier kon worden gesaneerd. 
Specialist Asbestsanering Het Zuiden uit Panningen werd  
als onderaannemer gecontracteerd. Het bedrijf is SC 530 
gecertificeerd, wat een verplichting is bij dit soort asbest-
saneringen. Door dit bedrijf werd een proefsanering in een 
regulier containment uitgevoerd. Uit deze proefsanering werd 
duidelijk dat een zogeheten risicoklasse 3-sanering nood-
zakelijk was omdat het asbesthoudend vilt niet intact bleef 
tijdens de verwijdering.

In de betreffende situatie was dat geen sinecure. Ook al 
omdat het dakbeschot vrij dun uitgevoerd is en er in de 
 onderliggende ruimten mensen aan het werk waren. De 
asbestsanering moest daarom met behulp van ‘minicon-
tainment’ worden uitgevoerd, wat een unicum is bij dak-
werkzaamheden. ‘Minicontainment’ houdt in dat speciale, 
versterkte en luchtdichte bakken over de te saneren plek 
worden gezet. De bakken bevatten aansluitingen voor 
 stofzuigers en worden op onderdruk gebracht. Deze  bakken 
waren voorzien van glasplaten zodat de saneerder  
kon blijven zien wat hij deed. De saneerder voerde zijn 
werkzaamheden liggend op de bakken uit. Direct na het 
verwijderen van de oorspronkelijke opbouw (inclusief asbest) 
en vrijgave hiervan door een onafhankelijk laborant, werd 
als noodlaag een  zelfklevende dampremmende laag op het 
dak aangebracht.

“De asbestsanering van een dak met een dergelijke 
 omvang, vormgeving en hoogte (12 meter) is een tijd-
rovende klus,” aldus Theunissen. “De weersomstandigheden 
waren een vertragende factor: bij neerslag kon niet  
worden gewerkt. Ook de vormgeving van het dak zorgde 
voor uitdagingen. Omdat het gemeentehuis operationeel 
bleef, was het belangrijk dat de hemelwaterafvoeren  
bleven werken. De gootlijnen moesten vrij worden gehou-
den en dat was op dit dak niet eenvoudig. Op deze manier 
 hebben 8-10 asbest saneerders het dak in ongeveer drie 
maanden gesaneerd (de gevel nam drie maanden in 
beslag).”

DAKOPBOUW
De constructie kreeg een isolatielaag met een Rd-waarde 
van minimaal 6. Hierbij werd gebruik gemaakt van een 
 PIR-isolatie van Kingspan met een dikte van 140 mm.  
Hier overheen werd een witte, bitumineuze dakbedekking 
 (Sopralene Optima) van Soprema (voorheen Troelstra &  
de Vries) aangebracht. Bas Enning van Soprema vertelt: “De 
witte dakbedekking zorgt voor reflectie van zonlicht waardoor 
de constructie, en daarmee de onderliggende ruimte, bij 
warm weer koeler blijft. Ook is de dakbedekking in staat om 
een klein gedeelte Nox te neutraliseren. Een constructie met 
een witte dakbedekking wordt hooguit 30º C, waar die bij 
een constructie met een zwarte dakbedekking kan oplopen 
tot meer dan 80º C. Dit betekent een aanzienlijke besparing 
in het energieverbruik van de luchtbehandeling.” 

“Tevens heeft de witte dakbedekking een gunstig effect 
op de opbrengst van het zonne-energiesysteem. Op de 
waterdichte laag is namelijk een systeem met flexibele zon-
nepanelen aangebracht: Unisolar. De opdrachtgever wenste 
het gebouw d.m.v. het opwekken van zonne-energie het 
gebouw verder te verduurzamen, maar de dakconstructie 
was te licht om er PV-panelen op te plaatsen. In vergelijking 
met PV-panelen is de opbrengst van de flexibele zonnepa-
nelen lager, toch zorgen ze ervoor dat ongeveer 50% van 
het totale energieverbruik van het gemeentehuis duurzaam 
wordt opgewekt. De fabrikant garandeert het totale systeem, 
dus zowel de hechting aan de ondergrond als de opbrengst 

van het zonnesysteem. Bij een gemeentehuis is die zeker-
heid natuurlijk extra belangrijk. Het maatschappelijk belang 
speelt nadrukkelijk mee: de gemeente wil zeker weten dat 
het bedrag dat aan het dak wordt besteed een goede inves-
tering is. Die zekerheid konden wij met dit systeem bieden.”

Enning geeft aan dat de leverancier van de dakmaterialen 
de werkzaamheden intensief heeft begeleid. “Het dakdek-
kerbedrijf heeft vakwerk geleverd en ik ben er trots op dat dit 
resultaat met onze materialen kan worden bereikt.”

Het dak is tenslotte afgewerkt met een veiligheidssysteem 
dat afwisselend bestaat uit een hekwerk en een lijnsysteem. 
Op deze manier is ook gezorgd voor veiligheid tijdens de 
onderhoudsfase. De werkzaamheden zijn medio augustus 
2016 afgerond. De dakrenovatie van het gemeentehuis van 
Horst aan de Maas was een bijzondere klus die door een 
intensieve samenwerking en de inbreng van verschillende 
specialismen tot een succesvol einde gebracht is. ■

De verbouwing en renovatie waren nodig omdat het pand 
meer dan dertig jaar oud is. De gevels werden vernieuwd 
met fraaie nieuwe gevelplaten (Eternit Equitone). Het dak, 
met een totale oppervlakte van 1200 m², was eveneens 
aan vernieuwing toe omdat het einde van de technische 
levensduur was bereikt. Er waren in de onderliggende ruim-
ten al lekkages gemeld. Tijdens de werkzaamheden was het 
gemeentehuis gewoon operationeel.

ASBESTSANERING
Ruud Theunissen van het verantwoordelijke dakbedekkingbe-
drijf en tevens hoofdaannemer, Theunissen Dakbedekkingen 
uit Horst, vertelt: “De dakrenovatie was complex. Een compli-
cerende factor was bijvoorbeeld de vorm van het dak. Het 
geheel bestaat namelijk uit meerdere lichthellende daken 
met een hellingshoek van 12º en een atrium als afscheiding. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden is door een SC 540 
gecertificeerd asbestinventarisatiebureu vastgesteld dat er 
asbest in de dakconstructie aanwezig was. De oorspronke-
lijke opbouw bestond uit twee lagen isolatieplaten met daar 
tussenin een laag pvc en een hechtgebonden asbesthou-
dend vilt.”

Intensieve dakrenovatie vraagt om combinatie specialismen

Kingspan Insulation bv
Lorentzstraat 1 - 7102 JH Winterswijk
0543 - 543 210
info@kingspaninsulation.nl
www.kingspaninsulation.nl
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Skylux iWindow2™

De superisolerende lichtkoepel 
met dubbelwandig glas

 

Skylux iWindow2™: de vlakke lichtkoepel met strak, eigentijds design. Hij scoort erg hoog op isolatie (Ut-waarde van 1,0) 
dankzij het compacte, isolerende pvc-raam en superisolerende veiligheidsglas HR++. Je bespaart tot 63% energie t.o.v. 
een dubbelwandige koepel. Ook verkrijgbaar: Skylux iWindow3™ (Ut-waarde van 0,5).

Wat nog meer? Skylux iWindow2™ is:

• geschikt voor alle platte daken met dakhelling
 tussen 5° en 15°
• veilig dankzij het verharde dubbelwandig glas
• onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
• perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische 
 boord en erg dunne omkadering van slechts 28 mm

Adv Roofs 230*300 ned.indd   1 26/09/16   17:58

€ 100 CASH BACK PER KOEPEL  
OM  VOORDELEN TE ONTDEKKEN
Dit voorjaar pakte AG Plastics uit met haar gloednieuwe 
gamma Skylux iDome, Skylux iWindow2 en Skylux 
 iWindow3. Dat de fabrikant zelfs rotsvast overtuigd is van 
de kwaliteit, de gebruiksvriendelijkheid en vooral ook het 
plaatsingsgemak van deze producten staat als een paal 
boven water, maar om haar plaatsers / dakdekkers daarvan 
te overtuigen biedt ze hen t/m 31 maart 2017 een flinke 
korting van maar liefst 100 euro op de aankoop van elke 
glaskoepel uit het gamma. 

Je kan mensen met woorden trachten te overtuigen van 
iets, maar met daden en acties kom je natuurlijk veel ver-
der. AG Plastics heeft dat goed begrepen en stuurde naar 
alle Nederlandse dakdekkers een uitdagende mailing met 
een echte euromunt erop geplakt met de boodschap dat 
ze geld kunnen verdienen door de nieuwe koepels uit te 
proberen. De dakdekkers kunnen op hun beurt de koepels 
bestellen via het Nederlandse Skylux-dealernetwerk.

OVER DE STREEP TREKKEN
“We zijn er namelijk van overtuigd dat de plaatsers – eens 
ze met deze koepels hebben gewerkt – meteen de grote 
voordelen ervan zullen inzien en begrijpen dat ze er meer 
werk door kunnen krijgen.”, vertelt Jan Desmet. “We kun-
nen dat natuurlijk van de daken schreeuwen maar door 
hen een dergelijk grote korting toe te kennen hebben ze 
helemaal niks te verliezen – in tegendeel zelfs - en zullen ze 
volgens ons makkelijker worden gemotiveerd om de pro-
ducten eens uit te proberen. Want het is in de dagdagelijkse 
praktijk dat deze koepels hun voordeel zullen bewijzen!”

OVER WELKE KOEPELS GAAT HET?
De actie is van toeppassing op de nieuwste generatie glas 
koepels van AG Plastics: iWindow2, iWindow3 en iDome. 

1) Skylux iWindow2™
De superisolerende lichtkoepel Skylux iWindow2™ met 
dubbelwandig glas is een vlakke lichtkoepel met strak, 
eigentijds design die erg hoog scoort op vlak van thermi-
sche- (Ug-waarde van 1,0) en akoestische isolatie dankzij 
het compacte, isolerende pvc-raam en het superisolerende 
veiligheidsglas HR++. Men kan met dit raam tot 63% 

energie besparen t.o.v. een 
dubbelwandige koepel ter-
wijl men verzekerd is van een 
maximale lichtinval.

Deze koepel is geschikt voor 
alle platte daken met een 
dakhelling tussen 5° en 15° 

en bovendien uitermate veilig dankzij het gebruik van ver-
hard dubbelwandig glas. Hij is onderhoudsvriendelijk en 
inbraakwerend, perfect water- en luchtdicht en dankzij de 
keramische boord en erg dunne omkadering van slechts  
28 mm ook optimaal integreerbaar in het dak. 

2) Skylux iWindow3™
Wie kiest voor de best mogelijke isolatie in combinatie  
met een strakke look zal kunnen opteren voor de nieuwe 
Skylux iWindow3™. Deze vlakke lichtkoepel is superiso-

lerend (Ug-waarde van 0,5) 
dankzij het compacte en 
isolerende pvc-raam en het 
3-wandige en hoog isoleren-
de veiligheidsglas HR+++.

Deze koepel is geschikt voor 
alle platte daken met dakhel-
ling tussen 5° en 15° en ook 

veilig dankzij het verharde 3-wandige glas. Hij is geluids-
dempend (41 dB), onderhoudsvriendelijk en inbraakwe-
rend. De koepel is eveneens perfect integreerbaar in het 
dak dankzij de keramische boord en de slanke omkadering 
uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm.

Zowel de Skylux iWindow2™ als de iWindow3™ zijn 
 verkrijgbaar in de standaardmaten 60 x 60 cm, 80 x 80 cm, 
90 x 90 cm, 100 x 100 cm, 120 x 120 cm en 100 x 150 cm.

3) Skylux iDome™
De Skylux iDome™ tenslotte 
biedt de perfecte isolatie in 
combinatie met een maximale 
lichtinval. Het lichtkoepelraam 
is opgebouwd uit een compact, 
isolerend pvc-raam en supe-

risolerend veiligheidsglas HR++. De 
Skylux iDome™ kan gecombineerd worden 

met alle types Skylux koepels en is geschikt  
voor alle platte daken met dakhelling tussen  
0° en 25°. De koepel is verder onderhouds- 
vriendelijk en inbraakwerend, eenvoudig en  
snel monteerbaar en perfect water- en lucht- 
dicht. De Skylux iDome™ is leverbaar in de stan- 
daard formaten 60 x 60 cm, 80 x 80 cm, 90 x 90 cm,  
100 x 100 cm, 120 x 120 cm en 100 x 150 cm.

HOE TE WERK GAAN?
Deze interessante actie is geldig van 1 september t/m  
31 maart 2017. Wie van de actie wil genieten kan langs-
gaan bij zijn Skylux® dealer voor de aankoop van één of  
meerdere iWindow2™ , iWindow3™ en/of iDome™ glas - 
koepel(s) en mailt vóór 15 april 2017 zijn aankoop fact(u)
ur(en) en rekeningnummer naar korting@skylux.be  
en de fabrikant stort dan € 100 per aangekochte glas-
koepel binnen de 30 dagen op de rekening.

BOUWBEURS UTRECHT
Kom het volledige assortiment Skylux koepels bekijken van 
6 t/m 10 februari 2017 op stand n° G046 op de Bouwbeurs 
in Utrecht.

advertorial

AG PLASTICS BEZORGT U 
EEN BEHAAGLIJKE WINTER!
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Bij dakwerkzaamheden is het een 

 bekend risico dat de gasslang op enig 

moment niet meer voldoet en bijvoor-

beeld breekt. Dit kan gevaarlijke situaties 

opleveren. Ook het vervoer van gasfles-

sen is risicovol. In dit artikel worden de 

aandachtspunten op een rijtje gezet.

Het veilig gebruik van gasslangen en gasflessen
SPECIAL BRANDEN EN LASSEN

verplichtingen betreffende het vervoer vastgesteld. Het ver-
voer van gasflessen voor dakdekkerswerkzaamheden haalt 
in deze telling meer dan 1000 punten en moet dus altijd 
voldoen aan de voorschriften uit het ADR. Een bedrijfsbus 
moet dus voldoen aan de vervoerseisen zoals ventilatie en 
bevestigings- en borgingsmogelijkheden. Het stapelen van 
gasflessen is niet toegestaan. Tijdens het vervoer dienen de 
gasflessen stevig te worden bevestigd zodat de fles zich niet 
los door de cabine kan bewegen. 

Ook op het werk zelf dient zorgvuldig met de gasflessen om 
te worden gegaan. Bij het hijsen van gasflessen is het een 
aandachtspunt dat gebruik wordt gemaakt van een goedge-
keurde hijsbak of hijskooi. Gasflessen dienen vervolgens te zijn 
voorzien van een drukregelaar en een doorstroombegrenzer. 

Bij dakwerkzaamheden (open vuur en hetelucht föhn) die-
nen ten minste twee verzegelde ABC-brandblussers van elk 
12 kg op de werkplek aanwezig te zijn. Het wordt aanbevolen 
tevens een blusdeken paraat te hebben. Zorg tenslotte voor 
een stabiele opstelling van de gasfles op voldoende afstand 
(bij voorkeur meer dan 5 meter) van eventuele warmtebron-
nen zoals bitumenketels.

GEBRUIK VAN GASSLANGEN
Bij de toepassing van de brander dient altijd gebruik te wor-
den gemaakt van een gasslang die speciaal is ontworpen 
voor propaan- of butaangas. Deze gasslangen zijn te  
herkennen aan de vermelding van het jaar van fabricage 
op de slang en de vermelding van de (Europese en  
Nederlandse) normeringen die voor deze slangen van  

toepassing zijn. Er is een nieuwe norm van toepassing,  
namelijk NEN-EN 1763-1 t/m 4. Echter, gasslangen die 
volgens deze norm zijn gefabriceerd worden bijna nog niet 
geleverd. De meeste gasslangen op de markt worden nog 
conform de ‘oude’ norm NEN 5654 geleverd. 

Op de gasslang moet dus één van beide normen staan 
 vermeld. Bij een gasslang die exclusief is gefabriceerd 
volgens de nieuwe NEN-EN 1763-1 dient men te letten op de 
klasse. Klasse 2 is voor toepassing na de gasdrukregelaar. 
Klasse 3 en 4 zijn bestemd voor toepassingen gasfles en 
regelaar. Als de gasslang wordt blootgesteld aan weersin-
vloeden (en bij dakwerkzaamheden is dat vrijwel altijd het 
geval) dient altijd te worden gekozen voor Klasse 4.

Voor losse opstellingen gelden geen beperkende gas-
slanglengtes. Wel moet rekening worden gehouden met het 
eventueel maximaal toelaatbare drukverlies. Geadviseerd 
wordt de lengte zo kort mogelijk te houden om de risico’s op 
beschadigingen te beperken en de gasslangen op de juiste 
wijze (met behulp van slangklemmen) te bevestigen. 

Gasslangen en koppelingen moeten altijd vrij beschikbaar 
en zichtbaar zijn zodat ze zijn te inspecteren op eventuele 
slijtage, lekkages en/of beschadigingen. Slangenklemmen 
mogen niet te strak worden aangedraaid, dit om insnoering 
van het materiaal te voorkomen. Om deze reden genieten 
meedraaiende, aangeperste koppelingen de voorkeur. 
Ook het opbergen van gasslangen verdient aandacht, om 
beschadiging te voorkomen. Het spreekt wellicht voor zich, 
maar zodra er beschadigingen of uitdrogingsscheurtjes 
zichtbaar zijn, mag de gasslang in geen geval worden ge-
bruikt en moet deze direct worden vervangen.

Het is van belang dat vóór gebruik de gasslangen altijd visu-
eel worden gecontroleerd op beschadigingen en scheurtjes, 
of anders elke zes maanden. Neem bij twijfel geen risico en 
vervang de gasslang direct. Uiterlijk na twee jaar moet de 
gasslang sowieso worden vervangen.

ANDERE STOFFEN
Overigens worden er binnen de dakenbranche ook andere 
stoffen toegepast en vervoerd, die de nodige aandacht ver-
dienen. Denk bijvoorbeeld aan lijmen, bitumenoplossingen, 
PUR-schuim, lasvloeistof, etc. De gassen vallen in alle geval-
len onder de ADR, wat betekent dat er geen vrijstellingen 
mogelijk zijn en in alle gevallen volgens de voorschriften uit 
het ADR gehandeld moet worden. ■

Veel dakbedekkingen worden met behulp van open vuur 
aangebracht. Bij het vervoer en gebruik van de branders is 
het van belang dat men zich te allen tijden realiseert dat 
men met propaan werkt, wat licht ontvlambaar is en zelfs 
voor explosies kan zorgen. Dat betekent dat met name bij 
het vervoer en de opslag van gasflessen en –slangen goed 
opgelet moet worden dat dit op een veilige manier gebeurt. 
In de praktijk vinden er met enige regelmaat incidenten 
plaats waarbij de gasslangen breken (wat een steekvlam tot 
gevolg kan hebben), of de gasflessen ontploffen. Hierbij zijn 
helaas mensen gewond geraakt.

OPSLAG EN VERVOER VAN GASFLESSEN
De Arbocatalogus Platte Daken heeft verschillende aanbeve-
lingen opgenomen over de opslag van brandbare materialen 
en gassen, waaronder gasbranders en gasflessen. Zo staat 
er in beschreven dat gezorgd moet worden voor een goede 
en veilige opslag en veilig vervoer van de gasflessen. De voor-
raad van gasflessen op de werkplek dient zo veel mogelijk te 
worden beperkt, bij voorkeur tot de dagvoorraad. Zo mogelijk 
is het aan te raden lege gasflessen dagelijks af te voeren. Voor 
lege flessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen worden 
genomen als voor volle. In een normale dakdekkersbus mag 
maximaal 310 liter gas aanwezig zijn. Dit correspondeert met 
een gewicht van 105 kg, dus: drie gasflessen van 35 kg. 

Het vervoer van gasflessen is aan regelgeving onderhevig. 
De regels omtrent veilig vervoer van gevaarlijke stoffen staan 
geformuleerd in het ADR (Accord européen relatif au trans-
port international de marchandises Dangereuses par Route). 
Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale 
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Aan de 
hand van een zogeheten 1000 punten-regeling worden de 

Ad Verhoeven, SBD

Gasslang die geschikt zijn voor dakdekkerswerkzaamheden zijn 

voorzien van een opdruk met het jaar van fabricage en de geldende 

normering.

Bij deze gasslang is de slangklem te vast aangedraaid.

Foutieve ophanging. Juiste ophanging.
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Een goed gelaste naad is essentieel voor een waterdicht dak. Naast het  

op de juiste temperatuur en met de juiste snelheid branden van de naden,  

is het aandrukken van de naad belangrijk. De aandrukrol is één van de  

meest dagelijkse accessoires waar een dakdekker mee werkt. Maar aan 

 welke eisen moet dit gereedschap voldoen?

Welke aandrukrol gebruik 
je in welke situatie?

het werkoppervlak kan lopen, waardoor het werk wordt 
veraangenaamd en de levensduur van de aandrukrollen 
wordt gemaximaliseerd. De lengte en de vormgeving van 
de handvatten verschillen per fabrikant. Het is het beste om 
een ergonomisch vormgegeven handvat te kiezen. Niet al-
leen werkt dit prettiger, maar ook zorgt dit ervoor dat men zo 
goed mogelijk de vereiste druk kan zetten. 

Zoals eigenlijk met alles, loont ook in dit geval een keuze 
voor kwaliteit. Op de langere termijn is de investering in een 
kwalitatieve aandrukrol gunstig voor zowel het werk als de 
werknemer – en de levensduur van de aandrukrol zelf. ■

Vrijwel alle fabrikanten van dakdekkermaterialen en leveran-
ciers van branders en handföhnen leveren een assortiment 
aandrukrollen, ze zijn in elke dakgroothandel te verkrijgen. 
Er zijn verschillende aandrukrollen voor het aandrukken van 
bitumineuze en kunststof of EPDM dakbanen. Er is bovendien 
een variëteit in de lengte en breedte van de aandrukrollen 
als ook in het toegepaste materiaal. De juiste soort drukrol is 
essentieel voor het behalen van optimale resultaten bij het 
branden of (hand)lassen. Voor elke verschillende mem-
braan- en lasmethode is er een aparte rol. 

VERSCHILLENDE TYPEN
Er zijn aandrukrollen met rollen van silicium, staal en PTFE. 
De silicium (silliconen) rollen zijn met name geschikt voor 
toepassing bij kunststof en EPDM dakbanen. Ze zijn minder 
geschikt voor het aandrukken van de naden van bitumi-
neuze dakbedekkingen omdat bitumen aan de siliconen 
blijft plakken. Voor de verwerking van bitumineuze dakbedek-
kingen zijn de stalen rollen beschikbaar. De PFTE rollen zijn 
geschikt voor het verbinden van TPO, FPO en gelijksoortige 
materialen. 

De standaard diameter van de rollen is 33 mm. De breedte 
varieert al naar gelang de breedte van de lasnaad. Houd 
dus goed in de gaten of de juiste aandrukrol voor de juiste 

toepassing wordt gebruikt. Standaard wor-
den de breedten 28, 45 en 90 mm 

aangeboden.

De kwalitatieve aan-
drukrollen zijn voorzien 
van integrale kogel-
lagers. Deze zorgen 

ervoor dat de rol licht over 
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WWW.HASMI.NL
PROPAANGEREEDSCHAP

De Q5 varkenshaarbrander.

Uitgevoerd met 60mm branderkop 
en 3mm aluminium hitt eschild.

De kraan op deze brander is 
makkelijk te vervangen door een 
meegeleverde blindstop.

Vraag ook naar onze snelkoppelingen, ideaal om snel te switchen 
tussen uw Q5 en bijv. de dakbrander!

VRAAG ERNAAR BIJ UW DEALER

Veel geïmiteerd maar nooit geëvenaard

www.vlutterstoolsensafety.nl T O O L S  &  S A F E T Y

Vlutters Tools & Safety biedt meer:
•	 Veelzijdig	assortiment
•	 Landelijke	levering	en	verkrijgbaarheid	
•	 Kennis	&	kunde	in	veilig	werken	op	hoogte
•	 Technische	24	uursservice,	7	dagen	per	week
•	 VCA-gecertificeerde	monteurs

Voor	een	vrijblijvend	adviesgesprek	kunt	u	ons	telefonisch	bereiken	op	0541	-	57	30	00	of	per	email	via	info@vlutterstoolsensafety.nl

Vlutters Tools & Safety levert een compleet assortiment dakdekkersgereedschappen 
en materieel van hoge kwaliteit. Uiteraard mag daarbij de lijn Royal branders van 
topkwaliteit niet ontbreken.

De Royal branders bieden alles wat u van een goede brander mag verwachten: degelijk en 
betrouwbaar, licht en ergonomisch. De Royal branders zijn standaard voorzien van een draai-
bare wartel en verkrijgbaar in RVS of titanium en in diverse afmetingen.



Roofs     29

PRODUCTINFORMATIE

ø40     ø50     ø60

WWW.HASMI.NL

DE SEPTEMBER TITANIUM AKTIE IS WEGENS SUCCES VERLENGD MET DE MAAND OKTOBER. VRAAG  ERNAAR BIJ UW DEALER

Titanium dakbrander met een hoge capaciteit en met een krachti ge stormvaste vlam 
voor dakbedekking en andere verhitti  ngswerkzaamheden. 

Compleet met spaarregeling om een ideaal vlambeeld te krijgen en de brander opti maal 
af te stellen voor de dakwerkzaamheden.

Toepassingsmogelijkheden: opwarmen, afb randen, werken met bitumen, drogen van 
beton, teerwerkzaamheden, dakisolati e, onkruidverdelging, verwijderen van mossen of 
aansteken van houtskoolbarbecues

www.vlutterstoolsensafety.nl T O O L S  &  S A F E T Y

Vlutters Tools & Safety biedt meer:
•	 Veelzijdig	assortiment
•	 Landelijke	levering	en	verkrijgbaarheid	
•	 Kennis	&	kunde	in	veilig	werken	op	hoogte
•	 Technische	24	uursservice,	7	dagen	per	week
•	 VCA-gecertificeerde	monteurs

Voor	een	vrijblijvend	adviesgesprek	kunt	u	ons	telefonisch	bereiken	
op	0541	-	57	30	00	of	per	email	via	info@vlutterstoolsensafety.nl

Uniroof ST/AT lasautomaat
De nieuwe Uniroof is geschikt voor het 
lassen van vrijwel alle type dakbanen op 
een vlak dak en randzones. De lichtgewicht 
lasautomaat last nu nog dichter op de kant.

Vlutters Tools & Safety levert een compleet assortiment 
dakdekkersgereedschappen en materieel van hoge kwaliteit.  
Uiteraard mogen daarbij de lasautomaten en handföhns van 
het topmerk Leister niet ontbreken.

Triac ST handföhn
De handföhn Triac ST is geschikt voor het 
lassen van kunststof dakbanen. De föhn 
ligt goed in de hand en is licht van gewicht.

“Quality meets on top”

www.vrf.eu              T +31(0)493 315885  •  info@vrf.eu

Kwalitatief hoogwaardige producten
 

Service en ondersteuning
 

Innovatie en ontwikkeling 

VRF 
STAAT
VOOR

SAMENWERKING VRF EUROPE EN SIEVERT
VRF Europe heeft een exclusieve overeenkomst met Sievert voor 

de verdeling van de gehele elektrische lijn van Sievert producten 
voor Nederland en België. Hierbij gaat het voornamelijk om de 

handföhnen en föhnautomaten. Naast de verkoop van deze pro-
ducten verzorgt VRF onderhoudswerkzaamheden en reparaties. 

Voor veilig gebruik van gas op het dak is het correct aansluiten 
van gasfles, gasslang en koppeling essentieel. Verschillende 

producten zoals o.a. een reduceerventiel, slangen met aange-
perste koppelingen zorgen voor veiligere en meer economische 

werkomstandigheden.

HASMI INTRODUCEERT NIEUWE  
SERIE TITANIUM BRANDERS
HASMI propaangereedschap doet meer dan al-
leen het produceren en ontwikkelen van dak- en 
soldeerbranders. In de draaierij worden diverse 
artikelen vervaardigd die in de meest uiteenlo-
pende industrieën worden toegepast zoals de 
offshore, voedingsmiddelenindustrie, hydrauliek, 
brandpreventie en waterbeheersing. 

De (dak)branders worden onder eigen 
dak geproduceerd, geassembleerd en 
getest. Ook het ontwikkelen van brander-
apparatuur en randapparatuur vindt plaats 
in eigen huis. Een goed voorbeeld hiervan is 
de nieuwe serie titanium branders die sinds begin 
september van dit jaar verkrijgbaar zijn. Zeer lichte 
dakbranders in drie verschillende lengtes: 130mm, 
400mm en 600mm, met drie maten branderkop-
pen van 40, 50 en 60 mm die onderling uitwis-
selbaar zijn.

STAAND DE OVERLAP BRANDEN
De nadenbrander van Fons Meeder  
is ontwikkeld om staand de overlap  
te branden. Het product is eventueel  
leverbaar incl 8 kg stalen wals,  
welke zowel los als gemonteerd  
aan de brander gebruikt kan  
worden. De nadenbrander  
wordt geleverd inclusief  
slang en drukregelaar.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

In 2009, dus zeven jaar geleden, werd na een periode van  discussie  

de NEN 6050 ‘Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken’  

van kracht. Roofs maakt de balans op. Is het aantal dakbranden verminderd 

en voldoet de norm nog?

SPECIAL BRANDEN EN LASSEN

Het werken met een brander betekent dat met open vuur 
wordt gewerkt. Dat betekent dat de methode een verant-
woorde manier van werken vereist. Bij het merendeel van de 
situaties is het werken met de brander geen enkel probleem, 
maar in bepaalde situaties is voorzichtigheid geboden. Om 
de markt op dit gebied handvatten te bieden, is branche-
breed een norm ontwikkeld die het mogelijk maakte de 
brander op het dak te blijven gebruiken en de kans op het 
ontstaan van dakbranden als gevolg van het gebruik van 
open vuur te minimaliseren.

Er werd daarom een aantal regels ten aanzien van het 
gebruik van open vuur op het dak ingesteld. Deze mogen 
voor de ervaren dakdekker bekend worden verondersteld, wij 
beperken ons hier bij de inhoudelijke behandeling van de 
norm tot de belangrijkste regel dat bij opgaand werk, over-
kragende bouwdelen en hellende daken met schub vormige 
afwerkingen over een zone van 750 mm geen open vuur 
mag worden gebruikt. In deze zones dient gebruik  gemaakt 
te worden van de hetelucht föhn of van zelfklevende ma-
terialen. Een uitgebreidere behandeling van de norm is te 
vinden in eerdere artikelen in Roofs.

IS HET AANTAL DAKBRANDEN VERMINDERD?
Of de norm zijn primaire doel (het terugbrengen van het aan-
tal dakbranden) heeft gehaald, is niet te zeggen. Slechts een 
relatief klein deel van de dakbranden werd veroorzaakt door 
het gebruik van open vuur. Cijfers over het aantal branden 
die specifiek zijn veroorzaakt door dakwerkzaamheden zijn 
niet bekend, of worden in ieder geval door de betrokken in-
stanties niet bekend gemaakt. Het totaal aantal geregistreer-
de buitenbranden ligt de laatste jaren rond de 19.000 per 
jaar. Hiervan wordt circa 8% veroorzaakt door brandgevaarlij-
ke werkzaamheden, dakwerkzaamheden zijn hiervan slechts 
een onderdeel. Geschat wordt, dat ongeveer een kwart van 
dit percentage als rechtstreeks gevolg van dakwerkzaamhe-
den is ontstaan, en dan nog zijn de oorzaken divers. 

Kortom, procentueel was het aantal dakbranden dat werd 
veroorzaakt door gebruik van open vuur door de dakdekker, 
afgemeten tegen het totaal aantal buitenbranden, relatief 
gering. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het abso-
lute aantal van dit type branden in de afgelopen zeven jaar 
omlaag is gegaan, al is de beeldvorming rond dit onder-
werp niet veranderd. Dakbranden zijn veelal spectaculair en 
hebben vaak grote schade tot gevolg. Wanneer brand op 
het dak ontstaat, wordt doorgaans al direct gewezen in de 
richting van de dakdekker – of die nu op het dak aanwezig 
was of niet.

Dit gezegd hebbende, valt niet te ontkennen dat nog steeds 
met enige regelmaat dakbranden in het nieuws komen die 
wel degelijk het gevolg zijn van het gebruik van open vuur 
op het dak. Zijn dit allemaal dakdekkers die niet volgens de 
NEN 6050 werken? Dit is vermoedelijk deels wel het geval, 
maar ook als strikt volgens de norm wordt gewerkt, is het ont-  
staan van brand niet altijd uitgesloten. De NEN 6050 mini-
maliseert de kans op brand maar kan die nooit helemaal 
uitsluiten omdat de praktijk weerbarstig is. Men kan ook met 
een hetelucht föhn brand veroorzaken, simpelweg omdat 
deze eveneens hoge temperaturen bereikt en daarmee 
brandbare materialen aan kan steken.

VOLDOET DE NORM NOG?
Sinds de invoering van de NEN 6050 is een groot aantal 
ontwikkelingen op gang gekomen om in de bedoelde zones 
op een verantwoorde manier zonder open vuur te kunnen 
werken. Roofs vroeg André van den Engel van VEBIDAK of 
deze ontwikkelingen inmiddels voldoende zijn doorgevoerd. 
Is de norm nog actueel, of kunnen wij misschien een herzie-
ning tegemoet zien? “De norm is het probleem niet,”aldus 
Van den Engel. “Wel merken wij dat de uitvoering op het dak 
wel eens problematisch is, met name wanneer gebruik wordt 
gemaakt van zelfklevende materialen. Bij vochtig weer en 
koudere ondergronden is het lastig en risicovol om met deze 
materialen te werken omdat in die situaties de hechting niet 
altijd goed genoeg is te garan deren. In de innovatie van 
deze producten is naar mijn mening nog een stap te zetten.”

Een ronde langs de fabrikanten leert dat dit beeld wordt 
onderschreven. De daken zijn in de bedoelde zones goed 
waterdicht te maken met de zelfklevende materialen die 
momenteel op de markt zijn. Maar er zit wel een beperking 
aan het gebruik. Voor gebruik bij vochtig weer zijn er wel 
zogeheten ‘activeringsprimers’ beschikbaar waardoor de 
zelfklevende dakbedekkingen beter aan de ondergrond blij-
ven plakken, voor de overlappen is dan nog steeds wel een 
hetelucht föhn benodigd. De markt geeft aan voortdurend 
te ontwikkelen en de toepassing van zelfklevende materialen 
blijft dan ook een aandachtspunt waar de respectievelijke 
fabrikanten op redelijke termijn een oplossing voor willen 
presenteren. In een volgende editie van Roofs zal hier uitge-
breider op worden ingegaan. ■

Zeven jaar NEN 6050
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ZINKSOLDEREN - ZACHTSOLDEREN - HARDSOLDEREN - DAKBRANDERS - ONKRUIDBRANDERS - HEETSTOKERS - TURBOBRANDERS

Jaarabonnement € 50,- excl. 6% btw per jaar
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 6% btw per jaar
Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar

NEEM EEN ABONNEMENT OP 

Niets meer missen uit de dakenbranche?

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS  |  NR. 3 MAART 2016 25e JAARGANG

RoofsRoofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

HOE TOON JE AAN 
DAT VALANKERS VEILIG 
KUNNEN WORDEN GEBRUIKT?

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

Roofs-maart2016.indd   1 01-03-16   11:12

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS  |  NR. 4 APRIL 2016 25e JAARGANG

RoofsRoofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

SLOOP VAN TEERHOUDENDE 
DAKBEDEKKINGEN

• WINDBELASTING OP ZONNE-ENERGIESYSTEMEN OP HELLENDE DAKEN
• “EINDE STRIJDIGE EN DISCUTABELE CERTIFICATEN IN HET ERKENDE STELSEL”
• WAT IS ESSENTIEEL BIJ UITVOERING VAN HET ASBESTDAKENVERBOD? 
• MODERN PAND MET RIETEN DAK EN GEVEL VERGT VAKMANSCHAP

Roofs-april2016.indd   1 29-03-16   15:30

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

RoofsRoofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

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

Roofs-juni2016.indd   1 31-05-16   13:26

OMBOUWSET UNIROOF AT/ST VOOR 
BEVESTIGEN BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN

Begin dit jaar introduceerde Leister Benelux de Uniroof AT/ST, 
een lasautomaat die speciaal is  ontwikkeld om te kunnen las-
sen dichtbij de dakrand of op plekken waar slechts beperkte 

ruimte is. Dit met name vanwege de dunne behuizingconstruc-
tie en de verschuifbare transportas. Met 17,5 kg is hij gemak-

kelijk te vervoeren. De lasautomaat is leverbaar als volledig 
geregelde AT-versie met digitaal display en als aangestuurde 

ST-variant met potentiometers. 

De leverancier meldt dat het product op vraag 
van de markt inmiddels is uitgebreid met een 
ombouwset voor bitumineuze dakbedekking. 

Het mondstuk is 80 mm in plaats van 40 mm en 
tevens levert men alle toebehoren die het ap-

paraat geschikt maken voor het met hetelucht 
bevestigen van bitumineuze dakbedekkingen.

VERWARMINGSBANDEN TEGEN 
BEVRIEZING GASFLES
Fons Meeder brengt de verwarmingsbanden uit het assortiment
onder de aandacht. Deze banden zijn onmisbaar in de 
koude perioden van het jaar, ze voorkomen bevriezing

van de gasfles. Tijdens het branden behoudt u zodoende
uw druk en zal het restgas in de fles minimaal zijn

Oudemaas BV biedt een uitgebalanceerd productgamma van gerenommeerde merken:

❖  Bevestigingssystemen voor dak en gevel. 
Mechanische bevestigingssystemen, lijmen, kitten en schuimen.

❖   Dakdekkersgereedschappen en toebehoren. 
Machines, elektra, hete lucht en branderapparatuur, handgereedschappen etc.

❖  Valbeveiligingsartikelen en werkkleding. 
Waar veiligheid, comfort en ergonomie voor de gebruiker centraal staan. 
Specialisatie in valbeveiliging, hoofd-, oog-, gelaat-, adem-, hand- en voetbescherming. 
Veilig werken Veilig gevoel

❖  Onderhoud, reiniging en smering. 
Waterzuigers, pompen, toebehoren, water- en bitumentrekkers, bezems, etc.

Afdeling Customer Service - 0786 122 141 - sales@oudemaas.nl
Deskundige medewerkers staan voor u klaar om u te adviseren over bevestigingssystemen, 
windlastberekeningen,  verzorgen van uittrekproeven, verkoop en verhuur van machines, gereed-
schappen en toebehoren, advies m.b.t. PBM’s, valbeveiliging, onderhoud, reiniging en smering.

Titanium Turboroofer set nr. 346051
Brander diameter 60 mm
Gasverbruik g/h bij 4 bar 8 250 
Vermogen, kW 114 
Lengte van de halspijp, 500 mm

* Actie € 89,90 
Geldig met de *Special actiecode 
OM192016 t/m 30 november 2016.

Aandrukrollen *Actie
Aandrukrol messing 6 x 28 mm gelagerd € 13,00
Aandrukrol silicone 28 mm PE dubbel gelagerd € 26,50
Aandrukrol silicone 40 mm PE dubbel gelagerd € 27,50
Aandrukrol silicone 80 mm PE gelagerd € 28,50

Geldig met de *Special actiecode OM292016 t/m 30 november 2016.



PERFECTE INTEGRATIE
De Solesia zonnedaken halen een hoog rendement en zijn 
uitstekend bestand tegen diefstal en wind. De fotovoltaïsche 
panelen zijn speciaal ontworpen om mooi in het dakvlak 
te worden ingepast en zijn haast niet meer van de andere 
dakpannen te onderscheiden.

BETAALBAAR EN REGENDICHT
Het unieke aan Solesia is dat de elementen samen met de 
rest van de dakpannen worden gelegd, in één beweging 
door één aannemer. Dat is niet alleen betrouwbaarder, maar 
ook gemakkelijker én goedkoper. Voor de installatie van het 
Solesia systeem zijn er bovendien geen doorboringen in het 
dak nodig. Het risico op zwakke plaatsen en lekken wordt 
dus uitgesloten en bijgevolg is het dak 100% regendicht.

DOMINO DAKPANNEN
De Solesia zonnepannen zijn speciaal ontwikkeld om te wor-
den gebruikt met de Domino dakpannen van Eternit. Tip: kies 
voor een donkere Domino pan in matzwart engobe of fines-
se zwart voor een perfecte integratie van de zonnepannen. 
De minimale helling bij Domino dakpannen bedraagt 16°. 

PLAATSING SOLESIA
Eén Solesia paneel vervangt 8 Domino dakpannen en heeft 
een maximaal vermogen van 95 Wpiek. De panelen worden 
bevestigd met vier inox schroeven en hebben een afmeting 
na integratie van 1792 x 348,5 mm. 

www.eternit.nl

Geïntegreerde zonnepanelen zorgen voor een modern strak dakvlak
Goed nieuws voor bouwers en verbouwers die maximaal van zonne- 

energie willen genieten! Geen enkele reden meer om het vernieuwde  

dak te ontsieren met logge opbouwpanelen. Het Solesia systeem  

biedt, bij nieuwbouw of renovatie van het volledige dak, een esthetische 

zonne-oplossing voor alle courante types van hellende daken. Voor een 

duurzame en zonnige toekomst. 

advertorial

EXTRA GARANTIES
Een Solesia zonnedak is een zekere en duurzame investering 
met een gecombineerde regendichtheidsgarantie van 
30 jaar (op dakbedekking en zonnepanelen) en 25 jaar 
elektrische garantie.

ETERNIT BIEDT OOK EEN COMPLEET 
GAMMA AAN VAN ZONNELEIEN
Breng een bezoek aan de Eternit.nl website en ontdek meer 
informatie over alle producten in de Solesia zonnepanelen 
brochure.

Domino dakpan.

Solesia geïntegreerd in Domino dakvlak.

Domino dakpan 

+ Solesia paneel.

Doornik (België) - Arch. D. Vermeulen (Froidmont). Kapelle (Nederland).
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In de rubriek Trendwatcher behandelt Roofs actuele en 
toekomstige ontwikkelingen in de dakenbranche. Er is veel 
dynamiek en zo ontstaan veel kansen en uitdagingen voor 
de dakenbranche. 

WIND OP DAKEN: HOE STAAT DE VLAG ERBIJ?
Kleine windturbines worden al sinds lange tijd ontwikkeld en 
op de markt gebracht. Toepassingen zijn, zeker in gebieden 
waar geen elektriciteitsvoorziening is, uitermate nuttig. Bij het 
toepassen van windturbines op daken zien we steeds meer 
producten verschijnen voor stedelijke en landelijke omgevin-
gen waar wel stroomvoorziening is. Innovatie op dit gebied 
wordt gestimuleerd, er is ook subsidie voor te krijgen. Ook 
wordt er steeds vaker onderzoek gedaan naar de werkelijke 
rendementen. Zo heeft de Hogeschool Utrecht een kleine 
windmolen geplaatst op haar Duurzame Energie Proeftuin, 
onder meer om onderzoek te doen. Deze proeftuin is onder-
deel van het Duurzame Dakenplan van de provincie Utrecht. 
Ook zijn er verschillende technische universiteiten actief in re-
search en de oorsprong van start-ups die kleine windturbines 
ontwikkelen en op de markt brengen. Ook internationaal is er 
belangstelling, in België wordt onderzoek gedaan en ook uit 
Engeland komen interessante ontwikkelingen.

“WIND OP DAKEN GAAT BOOMEN!”
Efficiëntie neemt toe
De energieopbrengst van kleine windmolens die geschikt 
zijn voor montage op daken neemt toe. De technologische 
ontwikkeling schrijdt voort, in ontwerp, materiaalgebruik 

Nieuwe ontwerpen
De meest bekende vorm - windmolen met drie witte wieken  
- is al lang niet meer de enige vorm. Er komen steeds meer 
creatieve en efficiëntere ontwerpen op de markt. Sommige 
zitten nog in een start-up fase, andere zijn al in productie. 

Een mooi voorbeeld is de Liam F1 
(http://dearchimedes.com/liam/), 
die een rotor heeft met de vorm van 
een ‘slakkenhuis’ en geen wieken. 
Deze claimt een hoger rendement 
dan een rotor met wieken. 

Een ander voorbeeld van een innovatief ontwerp is een hori-
zontale rotor, de Ridgeblade (http://www.ridgeblade.com/). 
Hiervan zijn verschillende elementen naast elkaar op de nok 
van een dak te plaatsen. Bij een hellend dak mag rekening 
worden gehouden met een hogere energieopbrengst door 
versnelling van de luchtstroom. De prestaties van dit model 
worden nog onderzocht.

Tot slot verdient de Powernest van Ibis power een vermelding 
(http://www.ibispower.eu/). Een ontwerp dat de wind kana-
liseert door de constructie naar de rotoren. Dit ontwerp kan 
ook worden toegesneden op de maat van het dak waarop 
het geplaatst wordt en is min of meer geïntegreerd in het 
ontwerp van het gebouw, dus ook esthetisch aantrekkelijk.

De ontwikkelaars van kleine turbines winnen regelmatig 
 innovatie- en ontwerp prijzen. Naast systemen met een hori-
zontale as zijn er ook systemen met een verticale as op de 
markt. Deze hebben geen last van draaiende wind, aange-
zien zij altijd goed staan ten opzichte van de windrichting. 
Ondanks dit voordeel in de bebouwde omgeving zijn deze 
systemen vaak bedoeld voor het leveren van stroom op 
locaties waar geen elektriciteitsnet beschikbaar is en voor 
het laden van accu’s (zie bijvoorbeeld de Windside turbines, 
http://www.windside.com/products).

Duurzaamheid
Een kleine windturbine op het dak draagt bij aan duurzaam-
heid. Het verbruik van fossiele brandstoffen voor een bedrijf 
of woning daalt aanzienlijk en dit draagt bij aan de ener-
gietransitie. Daarbij bespaart plaatsing van een 'urban wind 
turbine' al snel honderden kilo's aan CO2 uitstoot per jaar. 
Ook zijn windturbines goed te combineren met PV toepassin-
gen, waardoor er energie beschikbaar is als de zon onvol-
doende schijnt. en met verder geïntegreerde groene functies 
op daken, bijvoorbeeld voor aandrijving van pompen voor 
watersystemen.

Toepassing voor woningen
Een aantal turbines zijn uitdrukkelijk bedoeld om ook op 
 woningen toe te passen. Zo heeft de uit Engeland afkomstige 
Ridgeblade een specifiek ‘domestic’ versie van de turbine. 
Deze heeft een beperkte visuele impact, zeker vergeleken 
met een rotor met wieken. Ook de Powernest is toepasbaar 
op woningen, zij het dan vooral op appartementengebou-
wen. Ook de ontwikkelaar van de Liam F1 ziet ‘residential’ 
toepassingen.

Montage wordt steeds eenvoudiger
De montage wordt steeds eenvoudiger. Zo staat de Wind-
challenge los op het dak en eist geen montage op of in de 

en constructie. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van 
kennis over windsnelheden rond gebouwen. Hierbij is vooral 
de verhoogde windsnelheid bij de randen van daken een 
drijvende kracht. Een kleine windmolen heeft tegenwoordig 
al een energieopbrengst van 300 kW tot 2000 kW. Dat komt 
neer op een half tot meer dan een heel huishouden (in 
Nederland ca. 3.300 kWh/jaar). Daarbij komt dat er steeds 
meer turbines komen, die claimen ook in stedelijk gebied 
een goede energieopbrengst te hebben. Deze worden ook 
wel ‘urban wind turbines’ genoemd.

De prijs daalt
Hoewel ze nog niet echt goedkoop zijn, worden de prijzen 
wel lager. Een kleine windmolen op een dak vraagt een 
investering van tussen de EUR 5.000 en EUR 10.000. Wel moet 
rekening worden gehouden met installatie en onderhoud 
gedurende een verwachte levensduur van tussen 20 en  
25 jaar. Veel leveranciers spreken de verwachting uit dat de 
kosten omlaag kunnen als de volumes verkochte turbines 
gaan stijgen. Hiermee daalt ook de prijs per kWh energie. 
Het zal duidelijk zijn dat het break-even punt bepaald wordt 
door de energieprijzen. Met de huidige lage olieprijzen is dat 
een lastig punt, maar fossiel heeft niet het eeuwige leven. Zie 
de discussie over het verbieden van auto’s op fossiele brand-
stoffen, die in Noorwegen al heeft geleid tot een verbod op 
verkoop na 2025.

Daarnaast zijn er vaak subsidiemogelijkheden voor investerin-
gen in duurzaamheid. Ook zijn onder de Crisis- en herstelwet 
experimenten mogelijk gemaakt voor het plaatsen van 
turbines die (nog) net aan de voorwaarden voor vergunnin-
gen voldeden.

We kennen allemaal de toepassing van PV en zonnecollectoren op daken  

en de recente combinaties daarvan. Veel minder aandacht lijkt er tot nu  

toe te zijn voor de toepassing van windenergie op daken. Toch zijn er steeds 

meer toepassingen verkrijgbaar voor windenergie op daken en zijn er veel 

ontwikkelingen, die ook innovatieprijzen winnen en financiering weten te  

krijgen. Dit artikel verkent of windenergie op daken een trend is aan de  

hand van de stelling: “Wind op daken heeft de toekomst”. Wat zijn argumen-

ten voor of tegen de stelling?

Heeft wind op daken de toekomst?
TRENDWATCHER

Hendrik Jan Kaal



Roofs     39

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

dakbedekking (http://www.windchallenge.com/). Ook de 
gewichten worden steeds kleiner. De Windchallenge weegt 
10 kg en inclusief mast en installatie 90 kg. De Liam F1 weegt 
circa 100 kg. 

Uitstraling
Een kleine windmolen op het dak geeft niet alleen energie, 
maar draagt ook bij aan de duurzame uitstraling van een 
bedrijf. Daarbij komt dat veel leveranciers aanbieden om de 
windmolen te spuiten in de bedrijfskleuren of van een logo te 
voorzien. Naast energieopbrengst is er dan ook een positief 
effect op imago en marketing.

“ WIND OP DAKEN BLIJFT STEKEN  
IN GOEDE BEDOELINGEN”

Terugverdientijd te lang
Ondanks de stijgende efficiëntie en energieopbrengst blijft 
de terugverdientijd zo lang dat plaatsing niet rendabel is. 
Terugverdientijden variëren tussen 15 en 20 jaar. Dat is lang, 
het is nog maar de vraag of een bedrijf dan nog in hetzelfde 
gebouw zit of dat een bewoner nog in zijn huis woont of in-
middels verhuisd is. Daarbij komt dat hoe langer de terugver-
dientijd, hoe langer ook onderhoud moet worden meegere-
kend. Dat betreft onderhoud van de turbine, maar ook van 
de aansluiting en eventuele apparatuur, zoals omvormers, 
ervan. Uiteraard is de terugverdientijd ook sterk afhankelijk 
van de geldende energieprijzen en die zijn onzeker over 
zo'n lange termijn. Anderzijds kunnen er naast economische 
argumenten ook duurzaamheidsoverwegingen zijn om het 
te doen en dat relativeert dan wellicht de economische 
argumenten.

Sommigen stellen dat de rendementen stijgen naarmate 
windmolens groter worden: de energieopbrengst stijgt veel 
harder dan de productiekosten bij grotere afmetingen. Dat 
betekent dat wind op daken niet voor de hand ligt.

Omstandigheden beperken het nut
De energieopbrengst is er vooral in theorie. De jaaropbrengst 
valt vaak tegen doordat het minder hard en/of lang waait 
dan nodig is voor een goede opbrengst. Bij lage windsnelhe-
den is er weinig rendement, je kunt niet uitgaan van een jaar 
lang constante windsnelheden van minimaal 5 m/s. Daar 
komt bij dat de turbine een deel van de tijd niet functioneert 
door storingen en onderhoud. Sommige leveranciers geven 
zelf al aan dat hun turbine alleen geplaatst kan worden 
binnen een zone van maximaal 50 km van de kust. Ook zijn 
er soms minimale hoogten van plaatsing als voorwaarde. 
Plaatsing kan dus niet overal succesvol tot stand komen.

Duurzaamheid valt tegen
Het lijkt alsof wind op daken een bijdrage levert aan duur-
zaamheid, maar als je energieverbruik en CO2 uitstoot van 
de productie van de turbines meeneemt in de calculatie 
kan dat lelijk tegenvallen en zelfs in zijn tegendeel verkeren. 
Zonnecellen vormen een duurzamer alternatief en pakken in 
veel gevallen goedkoper uit, ook door productie in lage-
lonenlanden en doordat de volumes daar inmiddels veel 
groter zijn.

Vergunningen
In veel gevallen is een vergunning nodig, gezien afmetingen 
en functie. Met het versoepelen van vergunningseisen is dit 
weliswaar eenvoudiger geworden, maar in de meeste geval-
len is er toch niet aan te ontkomen.

Montage lastig 
De montage van veel windsystemen is lastig want men heeft 
te maken met verschillende windrichtingen, de systemen 
moeten dus beweging opvangen. Ook het doorgeven van 
trillingen door bijvoorbeeld de mast etc. aan het gebouw 
moet voorkomen worden. Het systeem moet daarom bij 
voorkeur ‘los’ van de dakconstructie geplaatst worden ter 
vermijding van geluidsoverlast.

CONCLUSIE
Gezien de voortschrijdende ontwikkeling, de maatschap-
pelijke belangstelling en het innovatieklimaat heeft toepas-
sing van windenergie op daken perspectief. Daarbij zijn er 
ook combinaties te maken, bijvoorbeeld met PV: dan heb je 
wind als de zon onvoldoende schijnt en andersom. Verder is 
er zeker potentieel voor prijsdalingen door volumestijgingen, 
aangezien de volumes nu nog zeer bescheiden zijn. Gezien 
de steeds verder afnemende steun voor ‘fossiel’ kan wind op 
daken een goede bijdrage leveren aan de energietransitie, 
beperkt in energieopbrengst, maar ook in het uitdragen en 
de ‘groene’ bewustwording ervan. Tot nu toe zijn er nog geen 
toepassingen die op voldoende grote schaal worden inge-
zet om rendabel te zijn. Succes staat of valt met een product 
dat grote volumes bereikt. ■

REACTIES ZIJN WELKOM VIA DE REDACTIE VAN ROOFS: EDWIN@LUMAIL.NL.
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Op 13 september 2016 reikte BDA Opleidingen in Gorinchem  

13 certificaten uit in het kader van het leer-werktraject voor  

monteurs zonnepanelen. De opleiding werd georganiseerd in  

samenwerking met OTIB en UWV en was bedoeld om werk- 

zoekenden te scholen tot gekwalificeerde vakmensen voor  

de markt voor zonne-energie. Dit vanuit een vraag uit de markt  

naar gekwalificeerd personeel en het relatief hoge aantal  

werkzoekenden dat in kan en wil stromen.

Zonnepanelen monteren vereist vakmanschap
CERTIFICAATUITREIKING

Bij het aanbrengen van zonnepanelen op daken komen ver-
schillende vaardigheden kijken. Het zonne-energiesysteem 
moet zodanig op het dak worden gemonteerd, dat het dak 
zijn primaire functie (waterdichting) behoudt, dat het de op-
timale energieprestatie levert, dat het esthetisch verantwoord 
is en dat dit allemaal op een veilige en verantwoorde manier 
gebeurt. Daarom organiseert BDA Opleidingen de door het 
Ministerie van Economische Zaken erkende opleidingen voor 
zonnemonteurs. Er zijn drie erkende, persoonsgebonden 
certificaten te behalen: ‘Ontwerp zonnestroomsystemen’ voor 
projectleiders, ‘Bouwkundige montage zonne-energiesyste-
men’ en ‘Installeren van zonnestroomsystemen’. De gecer-
tificeerde deelnemers hebben de laatste twee onderdelen  
met goed gevolg afgelegd. Deze behandelen de belang-
rijkste kennis en vaardigheden voor de monteur van de 
zonnepanelen.

BDA Opleidingen is al jarenlang specialist in het geven van 
opleidingen en cursussen voor het monteren van zonnesys-
temen op het dak en de elektrotechnische installatie onder  
het dak. Het opleidingsinstituut onderhoudt hiertoe een nau-
we samenwerking met het UWV. Johan van der Kleij, landelijk 
adviseur werkgeversdiensten, vertelt dat het werkgeversser-
vicepunt van het UWV branches in staat stelt op een gerich-
te manier personeel te vinden bij de vraag uit de markt. Het 
UWV vormt een brugfunctie tussen (langdurig) werklozen en 

opleidingsinstituten. “Wij zoeken de juiste mensen bij de juiste 
opleidingen en fungeren als aanspreekpunt voor werkgevers 
die op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel.”

SECTORPLAN OTIB
Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch 
InstallatieBedrijf (OTIB) voert momenteel het sectorplan 
voor de installatiebranche uit. Dit sectorplan heeft als doel 
om de zij-instroom in de technische installatiebranche te 
bevor deren. Koen Dingemans, projectleider van het sec-
torplan, vertelt: “Dit opleidingstraject is in het kader van het 
sectorplan ingericht op vraag van de markt. De deelne-
mende bedrijven hebben aangegeven behoefte te hebben 
aan gekwalificeerd personeel. In samenwerking met onze 
 arbeidsmarktcoaches en het UWV hebben wij de bedrijven 
in contact gebracht met de werkzoekenden en de scholing 
bij BDA Opleidingen mogelijk gemaakt. Vrijwel alle deel-
nemers hadden zodoende al aan het begin van de cursus 
uitzicht op een aanstelling. Door op deze manier scholing 
mogelijk te maken voor zij-instormers helpt OTIB werkge-
vers om werkzoekenden succesvol de branche in te laten 
 stromen.” 

VAKMANSCHAP
Tijdens de uitreiking sprak Paul Verkaik van BDA Opleidingen 
alle geslaagden persoonlijk toe. Hij benadrukte het enthousi-

asme van de deelnemers en de goede onderlinge sfeer. Te-
vens schetste hij hun gunstige toekomstperspectief. De markt 
voor zonnesystemen groeit immers snel en er is een nijpend 
tekort aan gekwalificeerd personeel. De markt zit kortom te  
springen om vakmensen. Hij benadrukte verder dat de 
opleiding niet méér kan doen dan de basisvaardigheden 
aanleren. Het echte vak leer je in de praktijk. Daar krijgen de 
deelnemers alle gelegenheid toe want hij kon melden dat 
vrijwel iedereen die aan het traject had deelgenomen inmid-
dels een contract bij een werkgever op zak heeft.

De deelnemers waren zichtbaar trots op de certificaten.  
Eén van hen, Paul Vermeulen, geeft desgevraagd aan hard 
te hebben gewerkt voor de certificaten. Hij vertelt over  
het belang van vakmanschap. “Het is ontzettend belangrijk 
dat zonnesystemen bouwkundig op een goede manier  
worden gemonteerd. Ook moeten deze systemen onder - 
daks op een juiste manier worden aangesloten. Veiligheid  
is een belangrijk onderdeel van de cursus, daar begint  
alles mee. Zonnepanelen op een juiste manier monteren 
vereist vakmanschap.” Vermeulen is inmiddels werkzaam  
bij E&B Techniekgroep in Tilburg en hij zegt veel zin te hebben 
in zijn nieuwe baan.

Verkaik loofde de betrokken werkgevers, waarvan de mees-
ten in de zaal aanwezig waren, voor hun bereidheid te inves-
teren in kwaliteit. “Met gecertificeerd personeel en een focus 
op kwaliteit sta je uiteindelijk altijd sterker.” Het is uiteraard de 
bedoeling van de betrokken partijen om aan dit veelbelo-
vende begin een vervolg te geven en zodoende nog meer 
gekwalificeerde zonnemonteurs in te laten stromen. ■

Paul Verkaik (rechts) reikt het certificaat uit aan één van de deelnemers.
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De wijk Groevenbeek Noord in Ermelo 

bestaat uit 39 nul-op-de-meter-woningen 

die vorig jaar door Van Wijnen Midden bv 

zijn gerealiseerd. Tijdens het bouwproces 

is door een goede samenwerking  tussen 

de diverse bouwpartijen gekomen tot 

innovatieve oplossingen. Het afgelopen 

jaar zijn de woningen gemo nitord en 

is de demonstratiewoning doorontwik-

keld. Op 9 september 2016 werden in 

een  demonstratiewoning in de wijk de 

 resul taten gepresenteerd.

Samenwerking voor integratie zonnepanelen en dakramen 

NUL-OP-DE-METER

Om te komen tot een nul-op-de-meter-woning is een combi-
natie van voorzieningen vereist. Het begin van alle maatrege-
len is een goede isolatie van de gebouwschil. In de Ermelose 
woningen is een Rc-waarde van 11 bereikt door in de spouw 
een laag Kooltherm k8 van Kingspan toe te passen. In het 
dak is aanvullend een laag van 40 cm glaswol (Systemroll 
1000) van Isover aangebracht. Een dergelijk goed geïso-
leerde constructie dient op een goede manier te worden 
geventileerd om de binnenruimte voldoende gezond en leef-
baar te houden. Brink Climate Systems presenteerde tijdens 
de bijeenkomst een balansventilatie met warmterugwinning. 
Met het systeem wordt ervoor gezorgd dat de warmte van 

de afgezogen binnenlucht via een warmtewisselaar wordt 
overgedragen aan de aangezogen buitenlucht. Hierdoor 
blijft 95% van de warmte, die normaal gesproken verloren zou 
gaan, in de woning aanwezig.

ZONNE-ENERGIE
Bart van den Bosch van Libra Energy ging nader in op het 
nieuwe toegepaste Smartverter Powerhubsysteem, die het 
mogelijk maakt een accu aan te sluiten waardoor opgewek-
te zonne-energie wordt opgeslagen. Hij vertelde dat momen-
teel slechts 25% van de opgewekte energie door de bezitters 
van de zonnepanelen zelf wordt geconsumeerd. Een groot 
deel wordt teruggeleverd aan het net, maar omdat het on-
zeker is hoe de salderingsregeling zich zal ontwikkelen, is het 
noodzakelijk manieren te vinden om de opgewekte energie 
op te slaan zodat deze voor eigen gebruik kan worden be-
nut. Met deze innovatie wordt de opgewekte zonne-energie 
zoals gezegd opgeslagen d.m.v. een accu. Het systeem 
wordt aangesloten op de bestaande zonnepanelen en 
omvormer en maakt het mogelijk de accu aan te sluiten. Be-
woners kunnen op deze manier steeds meer gebruik maken 
van hun eigen energie.

DAKRAMEN
De samenwerking tussen betrokken bouwpartijen betrof met 
name de toepassing van PV-panelen op het dak in combi-
natie met de dakramen. De wens was om het gehele dak-
vlak voor de opwekking van zonne-energie te benutten en 
dit bovendien op een esthetisch fraaie manier te realiseren. 
De zonnepanelen vormden dus direct de waterdichte laag 
van het dak. Tegelijk wilde men voldoende daglicht binnen-
laten zodat de binnenruimten prettig en goed zouden kun-
nen worden benut. Daarom heeft FAKRO, de leverancier van 
de dakramen, een aansluiting ontwikkeld die ervoor zorgt 
dat haar dakramen geplaatst kunnen worden in het PV-dak 
en dat de afmeting overeenkomt met die van de toegepaste 
zonnepanelen (78 x 140 cm). Met Libra Energy, de leveran-
cier van de zonnepanelen, is nauw overlegd om dakramen 
en zonnepanelen optimaal aan te laten sluiten zodat een 
homogeen dak ontstaat. 

Tijdens de bijeenkomst vertelde Bart Peters van de dakra-
menfabrikant dat op dit project energiebesparende dak-
ramen voor passiefbouw (FTT U6) zijn toegepast. Speciaal 
voor dit project zijn in samenwerking met de leverancier van 
de PV-panelen de GSEpv AT Thermo gootstukken ontwik-
keld. Hiermee worden de dakramen op een esthetische en 
(thermisch) zekere manier geïntegreerd met de PV-panelen. 
De dakramen zijn tevens voorzien van solar buitenzonwerin-
gen. Deze functioneren volledig op basis van zonne-energie 
en communiceren met de apparatuur die het binnenklimaat 
monitort. Zodra er in de zomer te veel licht of warmte in de 

binnenruimte aanwezig is, sluit de zonwering automatisch. 

De voorzieningen worden gemonitord door BeNext Smart 
Home. Het bedrijf verbond alle relevante systemen met 
elkaar en door ze met elkaar te laten communiceren werd 
het comfort, en de energiezuinigheid van het gebouw, ge-
optimaliseerd. Het afgelopen jaar hebben de 39 woningen 
in Groevenbeek Noord, zoals werd verwacht, nagenoeg ener-
gieneutraal gefunctioneerd.

AMBITIES
Namens de gemeente Ermelo was wethouder Jan van den 
Bosch op de bijeenkomst aanwezig. Hij verrichte een ope-
ningshandeling waarmee de demonstratiewoning opnieuw 
werd geopend. Het is de bedoeling de woning aan het 
Nelson Mandelahof zo lang mogelijk in te zetten als demon-
stratiewoning om partijen te inspireren en te stimuleren om 
energieneutraal te bouwen. Tijdens de bijeenkomst sprak  
Van den Bosch de ambitie van Ermelo uit om de eerste 
energieneutrale gemeente van Nederland te worden. Zo ver 
is het nog niet, maar Van den Bosch gaf aan te verwachten 
dat Ermelo op korte termijn nieuwe stappen zal zetten om 
deze ambitie te realiseren. ■

Wethouder Jan van den Bosch van de gemeente Ermelo (rechts) 

tijdens de openingshandeling.
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 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.kingspanunidek.nl
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NIEUWSLIJN NIEUWSLIJN

De 
eenvoudige 

oplossing voor alle 
dakdekkers en timmerlui

 

De loodsnijder
Meer informatie op: www.walzbleischneider.de

Nieuwe vlakglas oplossing voor platte daken

De Velux Groep heeft voor platte daken een nieuwe vlakglas 
oplossing ontwikkeld. Deze daglichtoplossing zorgt naast een 
goed binnenklimaat ook voor een esthetische oplossing op platte 
daken. Het design 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 hoogrendement-
beglazing aan de binnenzijde, zorgt voor een isolatiewaarde met 
een U-waarde van 1,2 W/m2K, doorvalveiligheid en zeer weinig 
contactgeluid (46 dB).

agenda
5 november 2016
Het Nationaal Dak Open Tennis Toernooi 2016
Groene Dijk te IJsselstein
Aanmelden: daktennis@wedeflex.nl

23 november 2016
Praktijkdag Kwaliteitsborging in de Bouw
Cinemec te Utrecht
Info: www.niemankwaliteitsborging.nl

P E R S O N A L I A
Per 1 september 2016 is Willem Tukker (48) 
bij EPDM Systems in Lemelerveld in dienst 
getreden als Commercieel Technisch Ad-
viseur voor regio Zuid- en West-Nederland. 
Met meer dan 25 jaar commercieel en 
technische know how in de bouwsector 
en dakenbranche is Willem Tukker een zeer 
ervaren gesprekspartner.

Nationaal Dak Open Tennis Toernooi 2016
Op zaterdag 5 november vindt het Nationaal Dak Open Tennis Toernooi 2016 plaats. Dit toernooi is opengesteld voor iedereen die, 
op welke wijze dan ook, zakelijk aan het bouwdeel dak is verbonden. Het toernooi staat open voor zowel dames als heren.

Het toernooi is een initiatief van Paul Verkaik (BDA Dak- en Gevelopleidingen) en Coen van der Kooij (Wédéflex Duurzame 
 Dakstemen bv) en zal geor ga niseerd worden op 
het fraaie, centraal in  Nederland gelegen tennis-
park van IJTC (IJsselsteinse Tennisclub Groenvliet). 
Er zijn hier zowel buiten als binnen banen beschik-
baar. Beide bedrijven treden ook op als sponsor 
van het evenement.

Het spelsysteem is simpel: door loting worden 
dubbelpartijen samengesteld, die op tijd worden 
gespeeld. Met de individuele speelsterkte zal zo 
veel als mogelijk rekening worden gehouden bij 
de indeling van de dubbels. De uitslagen van de 
wedstrijden worden voor iedereen individueel geno-
teerd. Dit levert aan het einde van de avond een of meerdere winnaars op. De winnaars krijgen, behalve fraaie prijzen, natuurlijk de 
eeuwige roem van de eerste winnaars van het eerste Nationaal Dak Open Tennis Toernooi. 

De avond begint met een inloop vanaf 18:00 uur, zodat de eerste wedstrijden rond 19:00 uur kunnen aanvangen. Kosten voor in-
schrijving bedrage € 15,- p.p. (drankjes en buffet zijn kosteloos). Opgeven kan via daktennis@wedeflex.nl met vermelding van naam 
en speelsterkte. Adres park IJTC: Groene Dijk 15, 3403 NJ IJsselstein.

N A A M S W I J Z I G I N G

Per 1 oktober 2016 wijzigt officieel de naam van Troelstra & de Vries bv 
naar Soprema bv. 

Leven op Daken lanceert de Ecopan
Op woensdag 14 en donderdag 15 september 2016 lan-
ceerde Leven op Daken tijdens de beurs Architect@work 
haar nieuwste groendaksysteem, de Ecopan. Deze bestaat 
uit een waterdicht kunststof element waarin een sub-
straatlaag ligt met daarop een sedumtapijt. Sedums zijn 
traag groeiend en verliezen geen blad. De plant kan zeer 
goed tegen zowel vocht als droogte. Het element is qua 
afmetingen zo ontworpen dat elk dak met sneldakpannen 
probleemloos kan worden vervangen door dit systeem, tot 
een dakhelling van 50°. 

OMG Roofing opent magazijn in Rotterdam
Om aan de groeiende internationale vraag in Europa 
en Azië te kunnen voldoen, heeft OMG Roofing Products 
nieuwe magazijnen geopend in Rotterdam en Shanghai 

(China). De magazijnen zijn geografisch optimaal gepositio-
neerd om snel te kunnen leveren in desbetreffende markten. 
Beide locaties zullen een brede reeks producten op voor-
raad hebben die specifiek voldoen aan de lokale behoefte.

Royal Roofing Materials bv gaat verhuizen
Begin 2017 gaat Royal Roofing Materials verhuizen. Een gloednieuw be-
drijfspand op hetzelfde industrieterrein als waar men momenteel is gevestigd 
(Bijsterhuizen in Wijchen) wordt dan in gebruik genomen. De groei van het 
bedrijf zorgt ervoor dat het huidige distributiecentrum te beperkt is. Zowel de 
opslagcapaciteit, CPR-ruimte als de expeditieruimte voor de laaddocks zijn in 
het huidige pand te klein. In goed overleg met eigenaar Soprema heeft Royal 
Roofing Materials de mogelijkheden onderzocht voor zowel de aanpassing 
van het huidige distributiecentrum als voor nieuwbouw. Na de inventarisatie is 
gebleken dat door nieuwbouw er niet alleen een pand kon worden neerge-
zet dat nauw aansluit bij de wensen en behoeften, maar ook kostentechnisch 
een goede investering is.

Op de nieuwe locatie wil men verder doorgroeien in zijn distributieactiviteiten en zo zijn positie op de markt versterken. En dat vanaf 
een logistieke plek die toch min of meer vertrouwd aanvoelt én strategisch gunstig ligt. Het industrieterrein Bijsterhuizen ligt tussen 
Nijmegen en Wijchen en staat in directe verbinding met de A73 en de A326, met nabij de A15 en A50.



IKO compact roofIKO graphite roofIKO eco roof

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

nl.iko.com

Setting the Standard

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

IKO B.V.  - Apolloweg 14  -  8938 AT Leeuwarden  -  Tel +31 (058) 280 00 44  -  e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com

MASSIEF DAKPAKKET
VOOR EXTRA

WATERDICHTHEID EN
ZEKERHEID

BASIS VOOR HET IKO GREEN ROOF

ENERGIEBESPAREND
DAKCONCEPT

MET LUCHTZUIVERENDE
EIGENSCHAPPEN

BASIS VOOR HET IKO SOLAR ROOF

BRANDWEREND
DAKCONCEPT

VLIEGVUURBESTENDIG
Broof (t1-t4)

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

DAKMERK 
MAAKT HET 
VERSCHIL

Gecontroleerde en gegarandeerde kwaliteit op je dak. 
www.dakmerk.nl
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RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

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

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

GEPATENTEERD 
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