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Handhaven
De afgelopen maand stond ik dagelijks in de file voor de 
Merwedebrug bij Gorinchem. U weet wel: die brug in het 
 zuiden die van de één op de andere dag gesloten werd 
voor vrachtwagens.

Eerst dacht ik nog: ‘Heerlijk, dat scheelt 20.000 vrachtwagens 
per dag waardoor wij als automobilist, overigens ook nog 
met elkaar 80.000 autootjes, zonder file de brug over kunnen. 
Maar helaas, de gebruikelijke vertraging door de spitsfile 
werd niet minder, maar verdubbelde meer dan ruimschoots.

Hierdoor had ik de tijd om rond te kijken naar mijn file
genoten en te analyseren wat de oorzaak was van de extra 
vertraging. 

Er bleek een controle noodzakelijk op vrachtwagens die 
massaal de verbodsborden negeerden, zodat zij niet hoef
den om te rijden. De vrachtwagens moesten individueel 
door de politie van de snelweg worden gedwongen. Er werd 
gehandhaafd, hetgeen ik op zich al heel bijzonder vind in 
het huidige verkeer. 

Klaarblijkelijk helpt alleen een verbodsbord dus niet en 
moet er gehandhaafd worden. Hoewel het jammer is dat de 
automobilisten hiervan de dupe zijn, kun je niet anders dan 
vaststellen dat ook deze de verkeersregels structureel aan 
hun laars lappen. Er wordt vol gas langs de file gereden, door 
rode kruizen, en zelfs tot over de strepen waarna vlak voor de 
pijlwagen de auto simpelweg ertussen wordt ‘gepleurd’.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Volgens mij heeft het 
structureel niet handhaven tot gevolg gehad dat we in een 
ongewenste vrijstaat leven waar we ons van regels nog 
maar weinig aantrekken. 

Op de daken ervaar ik eenzelfde toenemende vrijstaat. 
Bouwregelgeving, kwaliteitsverklaringen, ontwerp en uitvoe
ringsrichtlijnen: ze zijn er, maar voor wie? 

Als we die vraag voor het sluiten van de overeenkomst voor 
de dakaanneming stellen aan de dakaannemer, worden 
alle regels uiteraard in acht genomen. Wanneer wij in het 
werk vervolgens gaan ‘handhaven’, dan blijken ze zeer 
 rekbaar of zelfs niet van toepassing.

“Afwijkingen zijn toch niet zo erg omdat er immers garantie 
wordt verstrekt.’ ‘Afwijkingen kunnen toch niet betekenen dat 
we het opnieuw moeten doen, we hebben immers ons best 
gedaan, en de leverancier keurt het goed.”

En het wordt steeds gekker. Recent werden wij gevraagd een 
dak op te leveren. Hiervoor hebben we het dak geïnspec
teerd en getoetst aan het bestek en hierin benoemde kwa

liteitsverklaringen van de toegepaste 
producten. 

Wij traden dus tegelijk op als 
de politie die de vrachtwa
gens van de A27 leidde, 
en als controleur van het 
ontwerp en uitvoering, die 
deze toetst aan de over
eenkomst. 

Het betrof een PVC dak. 
Er werden onder andere 
afwijkingen vastgesteld op 
de voorgeschreven effectieve 
baanoverlap van het dakbedek
kingsysteem. Zonder in detail te 
treden, werd achtereenvolgens door de 
dakaannemer, de dakrol fabrikant/leverancier 
en de certificerende instelling van de kwaliteitsverklaring 
beschreven dat de afwijkingen akkoord waren, het dak en 
de prestaties gegarandeerd werden.

Bijzonder, omdat de afwijking van de effectieve overlap aan
toonbaar leidt tot een afname van de zekerheden inzake 
waterdichtheid en windvastheid.

De regels waren dus klaarblijkelijk net zo rekbaar als het rode 
kruis waar onderdoor wordt gereden. Een verkeerde en, zo 
lijkt het, niet te stoppen ontwikkeling. ■

Nic-Jan Bruins
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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
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Handhaven

Clubhuis HCS krijgt zadeldak met dubbel lessenaarsdak 
De fusie tussen de  twee Schiedamse hockeyverenigingen Spirit en Asvion
heeft geleid tot de bouw van een gloednieuw clubhuis. Het dak is een echte  
blikvanger geworden. 

Wat is de biodiversiteit van begroeide daken?
Een belangrijk argument om begroeide daken toe te passen, is dat ze goed zijn voor 
de biodiversiteit. Maar wat zijn precies de effecten?

Tweede Sectorplan BIKUDAK is van start gegaan
Per 1 november 2016 is het Sectorplan BIKUDAK 1 officieel afgerond en kan de balans 
worden opgemaakt. Het tweede Sectorplan is inmiddels op gang gekomen.

“Alle nieuwbouw binnen vijf jaar energieneutraal”
Vooruitlopend op de volgende verkiezingen brengt Roofs middels interviews in kaart 
wat de plannen van de grootste partijen zullen betekenen voor de dakenbranche. 

Energieproducerende gebouwen
De gebouwschil wordt steeds meer gebruikt voor de opwekking van energie. Dit is  
dan ook een gebied waar veel innovaties mogelijk zijn.

Zonneceldakpan voor esthetische zonnedaken
Bij de dakrenovatie van de monumentale Priesnitzhoeve is gekozen voor de toepassing 
van een zonneceldakpan. 

Bewustzijn gevaren asbest moet worden vergroot
Op 30 september en 1 oktober 2016 vond in het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam  
het tweede European Asbestos Forum plaats.

Belgian Roof Day blijft groeien
Op 25 november 2016 zal een nieuwe editie van de Belgian Roof Day worden 
 georganiseerd.

Wat gaat er schuil achter KOMO?
Het begrip ‘KOMO’ kent een hele hoge bekendheidsgraad, maar weet de Nederlandse 
bouwwereld ook wat zich allemaal afspeelt achter het KOMOapparaat? 

Maatschappelijk verantwoorde dakrenovatie in Roermondse wijk Donderberg
Bij de dakrenovatie van 114 woningen in de wijk Donderberg in Roermond is gebruik 
gemaakt van arbeidskrachten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Geo-elektrisch netwerk meet waar het mis gaat
Een geo elektrisch netwerk detecteert een lekkage snel en precies.

TechnoNICOL wil van toegevoegde waarde zijn voor Benelux-markt
Met de oprichting van TechnoNICOL Benelux is de Russische leverancier van 
 ondermeer  bitumineuze dakbedekkingen nu ook op de Beneluxmarkt actief.

Dakned breidt uit
Dakgroothandel Dakned heeft haar locatie in ’sHertogenbosch aanzienlijk uitgebreid.

INHOUD   
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De fusie tussen de twee Schiedamse  hockeyverenigingen Spirit en 

 Asvion heeft geleid tot de inrichting van een nieuw complex, sportpark 

Harga, en de bouw van een  gloednieuw clubhuis. Het dak van het 

 clubhuis is een echte blikvanger geworden.

Clubhuis HCS krijgt zadeldak met dubbel lessenaarsdak

heeft gekregen met de aanleg van het sportpark Harga en 
de bouw van een nieuw clubhuis. Het clubhuis zal eind van 
dit jaar worden opgeleverd en begin 2017, na de winterstop, 
in gebruik worden genomen.

Het ontwerp van het nieuwe clubhuis kwam voor rekening 
van twee architectenbureaus: Architéma Architectuurstudio 
en ThijssenVerheijden Architecture & Management. Mede
werkers van beide bureaus zijn lid van de respectievelijke 

oorspronkelijke hockeyverenigingen. Het ontwerp is tot stand 
gekomen in nauw overleg met het bestuur van de nieuwe 
vereniging, waar beide verenigingen in zijn vertegenwoor
digd. Roofs sprak met Henk Magrijn en Ralph van de Donk 
van architectenbureau Architéma uit Rotterdam. 

Velen wilden een clubhuis zoals men dat in de oude situatie 
ook had, anderen wilden juist een pand met een moderne 
uitstraling. De verschillende wensen zijn in het uiteindelijke 
ontwerp gecombineerd. “We wilden in ons ontwerp zoveel 
mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de verschil
lende betrokken partijen, maar we weten natuurlijk ook  
dat het nooit mogelijk is iedereen tevreden te stellen,” vertelt 
Magrijn. “Op een gegeven moment moeten duidelijke 
 keuzes worden gemaakt.”

ONTWERP CLUBHUIS
Uitgangspunt van het ontwerp was dat in het clubhuis 
een natuurlijke verbinding moest zijn tussen de verschil
lende ruimten, en tussen de binnen en buitenkant van 
het gebouw. Het pand heeft een industriële uitstraling. Het 
is verdiept aangelegd waardoor de benedenverdieping 
grotendeels ondergronds ligt. Op deze verdieping bevinden 
zich de kleedruimtes en de opslag. Een verdieping hoger be
vindt zich de clubruimte die splitsbaar is, zodat gezelligheid, 
feest, cursussen en besprekingen zonder overlast van elkaar 

De fusie van de twee rivaliserende hockeyverenigingen is 
onderdeel van het project ‘Schiedam in beweging’ van 
de gemeente Schiedam. Het project heeft o.a. tot doel de 
woonmilieus van Schiedam gevarieerder te maken, groene 
gebieden in de stad te creëren en in te zetten op sport en 
beweging. De gedachte achter de fusie tussen de twee ver
enigingen is dat met één sterke organisatie een betere kwa
liteit kan worden bereikt. De fusie van de hockeyverenigingen 
is een jarenlang proces geweest dat inmiddels zijn beslag 

plaats kunnen vinden. De ruimtes kunnen van elkaar worden 
gescheiden middels een flexibele schuifwand. 

Het sportpark is aangelegd in een fraai, groen gebied en het 
clubhuis vormt hier het middelpunt van. Dichtbij het clubhuis 
is een parkeerplaats aangelegd en het gebouw is van alle 
kanten eenvoudig te benaderen. De entree is duidelijk gemar
keerd door het logo van de nieuwe hockeyvereniging. Vanuit 
het clubhuis heeft men via de glazen gevels zicht op alle zes 
omliggende velden. Het hoofdveld grenst direct aan het club
huis, men loopt direct vanuit het gebouw de tribune op: deze 
is aan de westzijde van het gebouw gerealiseerd. Het dak van 
het clubhuis kraagt tot 6,5 meter boven de tribune uit.

ONTWERP DAK
Het dak van het clubhuis is ontworpen als een zadeldak ge
combineerd met de uitstraling van een dubbele lessenaars
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NIEUWBOUW CLUBHUIS HCS TE SCHIEDAM
• OPDRACHTGEVER: GEMEENTE SCHIEDAM / HC SCHIEDAM  
• ONTWERP:  ARCHITÉMA ARCHITECTUURSTUDIO TE ROTTERDAM EN 

THIJSSEN VERHEIJDEN ARCHITECTURE & MANAGEMENT 
TE ROTTERDAM

• HOOFDAANNEMER: DE VRIES EN VERBURG TE STOLWIJK
• DAKDEKKER: HOLLANDDAK TE WAALWIJK
• STAALCONSTRUCTIE: STALENT TE BERGAMBACHT
• STALEN DAKPLATEN: METAL BOUWKONSORT TE LOPIK
• LEVERANCIER ISOLATIE: KINGSPAN INSULATION BV TE TIEL
• PLAFOND: VAN WIJNGAARDEN + CO B.V. TE ROTTERDAM

kap. De respectievelijke dakhellingen worden middels 
drie kniklijnen van elkaar gescheiden. Het geheel heeft 
een speels en modern uiterlijk. 

Het betreft een dak dat is opgebouwd uit staalplaten die 
tussen HEAliggers zijn aangebracht met als zichtbare 
randbalk een UNP 320. In het gebouw is geen enkele 
kolom aanwezig, het gehele dak wordt door de liggers en 
de gevel gedragen. Er zijn geen dakgoten of hemelwa
terafvoeren aanwezig: het hemelwater wordt via de knik
lijnen afgevoerd naar het laagste punt van het dak. De 

goten op de kniklijnen hebben een afschot van 70 cm  
en daarom zal het water op het dak niet stilstaan en 
zullen er ook geen verstoppingen zijn. Het hemelwater 
wordt via een spuwer naar een rotstuin met vijver ge
leid. Magrijn: “We hebben de mogelijkheid bekeken om 
het hemelwater te gebruiken voor het grijs watercircuit 
maar dat bleek technisch en kostentechnisch geen 
gunstige oplossing. Daarom hebben we ervoor gekozen 
het hemelwater af te voeren naar oppervlaktewater.”

“Het dak is ontworpen met zo min mogelijk doorvoeren,” 
vertelt Van de Donk. “De ventilatie vindt via de gevel 
plaats middels zelfregelende roosters en een centraal 
CO2gestuurd afzuigsysteem. Op deze manier wordt de 
ventilatie geregeld naar de behoefte: wanneer men 
met veel mensen in de ruimte aanwezig is, of als er in 
de keuken bijvoorbeeld wordt gefrituurd, zal het systeem 
meer lucht afzuigen en schone lucht aanvoeren dan 
wanneer er maar een beperkt aantal mensen in de 
ruimte aanwezig is. De rookgas van de in het pand aan

wezige palletkachel moet wel bovendaks worden afgevoerd, 
daarom is er ter plaatse van deze kachel een rookgasafvoer 
in de kleur van het dak aangebracht.” 

Op het staaldakprofiel is een PIRisolatie (140 mm) aange
bracht en het geheel is waterdicht gemaakt met behulp van 
een PVC dakbedekking. De dakranden zijn zonder boeideel 
uitgevoerd, de isolatie loopt namelijk naar de randen af zo
dat het dak vanaf het maaiveld zeer dun oogt. De aflopende 
isolatie heeft geen nadelige invloed op de isolatiewaarde 
van het dak omdat het de uitkragende delen van het dak 

betreft, die dus geen isolerende functie hebben. Op het dak 
is een verzekerde garantie van 10 jaar afgegeven. 

BINNENRUIMTE
Het gebouw heeft een zuidwestoriëntatie waardoor de 
 gehele dag het daglicht in de binnenruimte kan komen. 
 Tegelijk is ervoor gezorgd dat het licht niet te diep in  
de  ruimte valt. Te veel daglicht zou volgens de betrokke
nen namelijk ten koste gaan van de gezellige sfeer in de 
 binnenruimte van het clubhuis. 

Het plafond is afgewerkt met houten latten, die doorlopen in 
het uitkragende gedeelte zodat een fraaie verbinding tussen 
binnen en buiten wordt gecreëerd. Langs de kniklijnen wordt 
aan de binnenkant ledverlichting aangebracht die naar wens 
van kleur kan veranderen. Op deze manier wordt de bijzondere 
vormgeving van het dak in de binnenruimte geaccentueerd. 

Ondanks de relatief beperkte omvang heeft het nieuwe 
clubhuis een fraai ruimtelijk effect op de omgeving en een 
identiteitsdrager voor de nieuwe club. Ondanks het relatief 
bescheiden budget is een pand met een bijzondere uitstra
ling gerealiseerd. “Het is een kwestie van slimme oplossingen 
bedenken,” besluit Magrijn. “Mooi hoeft niet altijd duur te zijn. 
Het nieuwe clubhuis van HCS te Schiedam laat zien dat je  
op een relatief eenvoudige manier een bijzonder fraai resul
taat kunt bereiken.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Neem nu contact met ons op voor een 
advies op maat of een bezoek aan één van 

onze showrooms!

Infraroodverwarming 

Dé ideale oplossing voor elke ruimte.
Verwarm elke ruimte energiezuinig en onderhoudsarm op een 
duurzame en kostenbesparende manier met warmte die aanvoelt 
als de zon. Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact! 

Infraroodverwarming biedt het ultieme thermische comfort.  
De onzichtbare straling verwarmt namelijk heel efficiënt niet de 
lucht, maar de  objecten in haar omgeving. Een aangename warmte 
die aanvoelt alsof u buiten in de zon zit is het resultaat. In stijlvolle 
verwarmingspanelen voor binnenshuis of krachtige warmtestralers 
voor buitenshuis en industrie: voor elke situatie hebben wij talloze 
infrarood verwarmingssystemen beschikbaar.

Infraroodverwarming is in elke ruimte te plaatsen als hoofd- of 
bijverwarming. De talloze kleuren en afwerkingen geven oneindige 
mogelijkheden voor afstemming op elke ruimte. Door gebruik 
te maken van slimme thermostaten of zelfs complete domotica-
systemen is het mogelijk voor elke situatie een optimaal systeem 
te realiseren. Stijlvol, verantwoord én goedkoper dan traditionele 
verwarming! 

Stijlvol, verantwoord én 
goedkoper verwarmen.

Uit voorraad leverbaar: IKO dakbanen, IKO Enertherm PIR isolatie, IKOpro vloeibare oplossingen voor het dak, IKOfix bevestigers, Hertalan 
EPDM membranen van de rol, Resitrix EPDM dakbanen, IKO en Alkorplan PVC, lood, koper, zink, maatwerk en diverse dakaccessoires.

Dakdekkers scoren met   www.bitasco.nl   www.braberdakmaterialen.nl

     OPENEN WIJ ONZE NIEUWE BITASCO VESTIGINGMet ingang van november

Bitasco TradingFahrenheitstraat 80Ind. terrein Lorentz II Harderwijk

in HARDERWIJK!

Wij staan klaar om u te kunnen bedienen vanaf onze 
nieuwste vestiging met ingang van november 2016!

Telefonisch bereikbaar 
op deze (tijdelijke) nummers:

06 40 813 99606 40 856 463Vast nummer volgt!
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Een belangrijk argument om  

begroeide daken toe te passen, 

is dat ze goed zijn voor de  

biodiversiteit. Maar wat zijn  

precies de effecten?  

Klaas van Nierop van de  

gemeente Groningen brengt  

één en ander in kaart.

Wat is de biodiversiteit van begroeide daken?
BEGROEIDE DAKEN

van Urban Roofscapes gaven aan hoe in respectievelijk 
Hamburg, Rotterdam en Amsterdam het beleid is ingericht 
om de toepassing van begroeide daken te stimuleren. 
Naast een stelsel van financiële beloningen in de vorm van 
subsidies en korting op de neerslagheffing wordt de dialoog 
met gebruikers en de markt gezocht, o.a. in de vorm van 
kennisbijeenkomsten. Tevens financiert men onderzoekspro
jecten, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van meetmetho
den. De gemeente Rotterdam participeert overigens niet in 
de Green Deal Groene Daken. Hamburg werkt steeds meer 
met verplichtingen: zo staat inmiddels in het bestemmings
plan dat een vergunning pas wordt verleend als op één of 
andere manier groen op het dak is gebracht. Bijvoor beeld 
verzekeringsmaatschappijen kunnen hier in de toekomst ook 
een rol in spelen, onder andere door groen op het dak voor 
te schrijven. In Rotterdam heeft het programma aan maat
regelen dat sinds 2008 is ingevoerd inmiddels geleid tot  
de toepassing van ruim 220.000 m² groendak op meer dan 
250 daken. De markt maakt door innovaties ook steeds beter 
mogelijk dat begroeide daken op grote schaal kunnen 
worden toegepast. Enkele voorbeelden hiervan passeerden 
tijdens de bijeenkomst de revue.

Tijdens de parallelsessies kwam o.a. de biodiversiteit van groen
daken aan bod middels een workshop van Klaas van Nierop 
van de gemeente Groningen, en een vruchtbare discussie 
met de deelnemers. Omdat aan dit aspect van groendaken in 
de markt nog dikwijls onvoldoende aandacht wordt besteed, 
gaan we in dit artikel wat uitgebreider op het onderwerp in aan 
de hand van de presentatie van Van Nierop.

BIODIVERSITEIT
Een belangrijk argument om begroeide daken toe te passen 
is dat deze daken een positief effect hebben op de biodiver
siteit van de stad. Klaas van Nierop is stadsecoloog. In 2008 
is hij een literatuuronderzoek gestart naar de ecologische 
effecten van groendaken, maar ondanks de claims van de 
diverse marktpartijen is hierover maar zeer weinig bekend. 
Waar bestaat, in Nederland, het voordeel voor de natuur
waarden dan uit? Om hier een antwoord op te formuleren, 
is in 2010 gestart met een veldonderzoek biodiversiteit op 
zeven daken in de stad Groningen. Van Nierop gaf aan 
dat met behulp van subsidiegelden veel groendaken zijn 
aangebracht, maar dat 80% hiervan sedumdaken zijn. 
Sedumdaken leveren niet of nauwelijks een bijdrage aan 
de natuurwaarden of waterbuffering. Als we het over het 
‘behoud van natuurwaarden’ hebben, hebben we het over 
zaken als de ontwikkeling van (inheemse) plantensoorten, 
mossen en paddestoelen en het bieden van een leefbare 
omgeving aan insecten (wilde bijen, zweefvliegen, kevers), 
vlinders en vogels. 

Van Nierop presenteerde een formule om de natuurwaar
den van groene daken te bepalen, die door dagvoorzitter   
Ravesloot de Van Nierop Formule werd gedoopt. Deze 
 formule luidt: 

Natuurwaarde = Oppervlakte x Structuur x Inheemse soorten 
(planten) x  Ouderdom x Beheer x Bereikbaarheid - Isolatie  
x Hoogte 

Wat betreft oppervlakte geldt dat hoe meer oppervlakte het 
dak heeft, hoe groter het effect is. Het meest effect sorteert 
dan ook een aaneenschakeling van daken, zodat een groter 
gebied ontstaat waar de effecten kunnen optreden. 

Wat betreft structuur geldt: hoe meer lagen, hoe hoger de 
biodiversiteit. Waar een kruidlaag vooral een effect heeft  
voor diverse hoge en lage kruiden, heeft de struiklaag op 
meerdere micromilieus een effect: vogels, amfibieën, muizen, 
kleine zoogdieren. Dat effect treedt versterkt op bij een 
boomlaag. Een waterlaag met bijvoorbeeld een vijver is 

goed voor de ontwikkeling van amfibieën en libellen.

Van Nierop pleitte ervoor de biodiversiteit van de daken 
zoveel mogelijk af te stemmen op de inheemse soorten 
omdat die op de betreffende locatie hebben bewezen het 
het beste te doen. Een groter aandeel van de inheemse 
plantensoorten levert een grotere natuurwaarde voor de 
omgeving op.

Met name in stedelijke gebieden kan sprake zijn van een 
zogeheten isolatie of eilandeffect. Kolonisatie van/door 
soorten kan daardoor onmogelijk zijn of meer tijd vragen. 
Complexere ecosystemen vragen altijd meer tijd on te 
stabiliseren. De ontwikkeling van natuurwaarden op een 
bepaalde locatie vraagt dus voor verschillende organismen 
ouderdom. En dan hebben we het doorgaans over meer
dere jaren. Van Nierop liet een schrijnend voorbeeld zien van 
een daktuin die na een aantal jaar op het dak te hebben 
gelegen eenvoudigweg weer is verwijderd.

Tijdens een ‘Ervaringen en inzichtensymposium groene 
daken’, dat op 4 oktober 2016 werd georganiseerd in het 
Kargadoor in Utrecht, werden de meest recente ontwikke
lingen op het gebied van begroeide daken besproken. 
De  bijeenkomst werd georganiseerd door STOWA en KNW. 
Onder voorzitter schap van Christoph Maria Ravesloot van 
Hogeschool Inholland kwamen diverse experts te spreken 
over de verschillende eigenschappen van begroeide daken 
en de toekomstperspectieven. De gemeente Rotterdam is 
hier zoals bekend een voorloper in, maar ook steden als 
Amsterdam, Tilburg, Utrecht en Groningen zijn actief met 
groendaken aan de slag gegaan omdat ingezien wordt dat 
deze daken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
de waterhuishouding en de biodiversiteit van een stad. Veel 
steden werken aan een ‘klimaatadaptieve’ inrichting en de 
markt biedt hiertoe steeds meer mogelijkheden. 

Bart Jan Davidse van de Hamburgse HafenCity Universität, 
Eveline Bronsdijk van de gemeente Rotterdam en Joris  Voeten  
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AANBEVELINGEN
DIT ZIJN DE AANBEVELINGEN VAN HET RAPPORT GROENE BIOTOPEN OP NIVEAU  
OP EEN RIJTJE:

•  INZAAIEN MET INHEEMSE PLANTENSOORTEN IN PLAATS VAN BEPLANTEN MET 
UITHEEMSE SOORTEN EN CULTIVARS. 

•  GEFASEERD MAAIEN EN VERSCHRALINGSBEHEER. 
•  AANBRENGEN VAN NESTGELEGENHEID TER BEVORDERING VAN DE VESTIGING 

 VAN WILDE BIJEN.
•  AANBRENGEN VAN ZONNEPANELEN: ZONNESYSTEMEN VOOR VEGETATIEDAKEN 

BIEDEN SCHADUW EN BESCHUTTING TEGEN WIND, WAT DE DAKEN AANTREKKELIJK 
MAAKT VOOR DIEREN OM VOEDSEL TE ZOEKEN OF TE NESTELEN.

Groene biotopen op niveau. Een 
onderzoek naar biodiversiteit op 
 vegetatiedaken in Groningen. De 
conclusie is, dat op het dak bij 
een juiste handelwijze zeker op 
een goede manier een volwaar
dig functionerend ecosysteem te 
realiseren is.

Christoph Maria Ravesloot geeft 
aan dat nog geen onderzoek is 
gedaan naar de onderlinge we
ging van de verschillende factoren 
uit de ‘Van Nierop Formule’. Het is 
dus nog een uitdaging om de for
mule in getallen uit te rekenen. De 
vraag is welke factor het zwaarst 
zou moeten wegen: welke factor 
beïnvloedt de natuurwaarde in 
biodiversiteit het meest? ■

Ecologisch beheer is een vaak veronachtzaamde, maar 
essentiële factor in het welslagen van het bereiken van een 
natuurwaarde van het dak. Denk daarbij aan zaken als 
gefaseerd maaien. Er zijn veel voorbeelden bekend waarbij 
bloeiende planten met nectar domweg zijn weggemaaid 
waardoor het positieve effect van het dak weer teniet wordt 
gedaan.

Tenslotte is het ontstaan van de natuurwaarde van het dak 
afhankelijk van de locatie. Welke organismen komen op de 
hoogte van het dak, en welke organismen bevinden zich in 
de nabijheid van dat dak? Is de locatie kortom bereikbaar 
voor de organismen om het gewenste effect te bereiken? Is 
de locatie niet te veel geïsoleerd van de omgeving en is er 
voldoende rekening gehouden met (het groen en de natuur 
in) de nabijheid? Groene daken die direct zijn verbonden 
met het maaiveld scoren beduidend beter. Bodemorganis
men, amfibieën en kleine zoogdieren kunnen dan het dak 
direct bereiken. 

Van Nierop vertelde tenslotte dat in 20102011 door Sicco 
van der Brug op tien verschillende groendaken in Gronin
gen een onderzoek is uitgevoerd naar de fauna op het dak. 
Op deze tien daken waren 100 soorten planten aanwezig 
(met name composieten) en 17 fauna soortgroepen. De 
resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport 
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Per 1 november 2016 is het Sectorplan BIKUDAK 1 officieel afgerond en kan  

de balans worden opgemaakt. Het tweede Sectorplan is inmiddels op gang 

gekomen en er is nieuws te melden over de invoering van het Dakpaspoort 

en het Transitiehuis. Projectleider Joep Jansen licht de ontwikkelingen toe.

Tweede Sectorplan BIKUDAK is van start gegaan

SECTORPLAN BIKUDAK

RESULTATEN SECTORPLAN BIKUDAK 1
Hierop vooruitlopend kan worden gesteld dat dit sectorplan 
zeer succesvol is verlopen. De vooraf gestelde doelen op  
het gebied van instroom in de vakopleiding zijn nagenoeg 
volle dig behaald. De instroom is in de afgelopen jaren weer 
op peil gebracht, er hebben gedurende het Sectorplan 
BIKUDAK 1 ruim 300 dakdekkers een BBL 1, 2 of 3diploma 
ontvangen. Met deze score onderscheidt de dakenbranche 
zich gunstig van andere sectoren. Daarbij is de uitval van 
dakdekkers aanzienlijk beperkt door een goede individuele 
begeleiding na de opleiding. Deze maatregel wordt wegens 
succes ook na afloop van het sectorplan voortgezet. 

In het sectorplan was de ambitie geformuleerd om 3000 scho
lingsdagen aan bijscholing te besteden. Deze doelstelling is 
100% behaald. Wat betreft de monitoring van inzetbaarheid 
betreft zijn er 25 roadshows georganiseerd die in totaal  
zo’n 270 deelnemers hebben bediend. Er zijn bijna 100 werk
vermogensscans georganiseerd, waarmee o.a. in kaart  
werd gebracht hoe de deelnemer de werkpraktijk ervaart  
en wat de perspectieven zijn. Tijdens een symposium begin 
2017 zal meer in detail op de resultaten uit het eerste  
Sectorplan BIKUDAK worden ingegaan.

DAKPASPOORT KRIJGT ANDERE 
 VERSCHIJNINGSVORM
De voortgang van de invoering van het Dakpaspoort loopt 
achter bij de verwachtingen. Het Dakpaspoort is in het na
jaar van 2014 geïntroduceerd als app. In de loop van 2015 
is geconstateerd dat hier in de markt niet optimaal gebruik 
van wordt gemaakt. Jansen: “Dit heeft er waarschijnlijk mee 
te maken dat men de app zelf dient te downloaden en te 
vullen met de benodigde gegevens. Omdat er door de 
opdrachtgever nog niet veel naar wordt gevraagd, is de 
toegevoegde waarde voor veel dakdekkerbedrijven onvol
doende duidelijk.”

“In het overleg met de sociale partners is daarom besloten 
de opzet van het Dakpaspoort wat aan te passen,” aldus 
Jansen. “De branche beschikt namelijk over een instrument 
dat al wel goed functioneert, namelijk de Tectum Skill Cards. 

Met deze kaart – en de daarbij horende database  wordt 
het scholingsniveau van alle cursisten van het opleidingsin
stituut van de (platte) dakenbranche Tectum bijgehouden 
en inzichtelijk gemaakt. In juni van dit jaar is besloten beide 
instrumenten te integreren.”

Wat houdt deze integratie in? Jansen: “Dat betekent dat 
momenteel achter de schermen een database wordt opge
bouwd waar alle relevante informatie in wordt verzameld. Dat 
betekent dat naast de scholingsgegevens van Tectum ook 
andere scholingsinfo, de nawgegevens van alle werknemers 
en werkgevers en ook de RIEgegevens van de bedrijven in 
de database zullen worden opgenomen. Vanzelfsprekend 
zullen bij het opbouwen van de database alle regels omtrent 
privacy in acht worden genomen. Het beheer en eigen
dom van de database is van het Sociaal Fonds, dat voor de 
uitvoering een contract gaat sluiten met Tectum. In plaats 
van de Tectum Skill Card zullen drie nieuwe kaarten worden 
uitgegeven, met als werktitel de Bikudak Skillcards, voor werk
gevers, werknemers en zzp’ers. De toegang tot de database 
wordt geregeld via een webapp.”

“Het verschil met de huidige app is dat de webapp toegang 
biedt tot een website. Feitelijk is het een snelkoppeling naar 
de bedrijfsgegevens die alleen toegankelijk zijn middels een  
wachtwoord. Het geheel functioneert nog steeds als een app.  
Van de gebruiker wordt dus alleen nog maar een download 
van de app en een wachtwoord gevraagd. De relevante in
formatie is al beschikbaar, alleen de RIEgegevens dient men 
nog zelf toe te voegen. Met deze informatie kan men een
voudig aantonen een serieus bedrijf te zijn dat werk maakt 
van kwaliteit en dat voldoet aan de CAOeisen.” 

Bouwend Nederland is bezig met de ontwikkeling van de 
Bouw IDpas, hoe verhoudt het Dakpaspoort zich tot dit 
initiatief? Jansen: “Het Dakpaspoort is veel méér dan alleen 
een identificatiemiddel. Het maakt de kwaliteit van het bedrijf 
inzichtelijk. Wij zullen ons er dan ook voor inzetten dat het 
Dakpaspoort gebruikt kan worden als gelijkwaardig alterna
tief voor de Bouw IDpas zodat men binnen de dakenbran
che niet met twee passen hoeft te werken. Ook daarom is 
het belangrijk dat het Dakpaspoort goed ingeburgerd raakt. 
Naar verwachting zal het Dakpaspoort in de nieuwe opzet 
nog voor het einde van dit jaar gereed zijn.”

VAN WERK NAAR WERK
Sectorplan BIKUDAK 2 maakt werk van het vervullen van 
vacatures in de branche via scholing en via van werknaar
werktrajecten in een zogenaamd Transitiehuis. Het vervullen 
van vacatures in de branche via scholing is inmiddels op 
gang gekomen. In het tweede Sectorplan zijn opnieuw ver
goedingen beschikbaar voor werkgevers die leerlingen in de 
BBLopleidingen een arbeidsplaats aanbieden. De ambitie is 

om per mei 2018 minimaal 240 mensen op deze manier te 
kunnen laten instromen. De eerste 20 mensen zijn inmiddels 
via deze regeling bezig aan de scholing.

“Aanvullend is het Transitiehuis een instrument dat vacatures 
vervult via ‘werk naar werk’trajecten,” aldus Jansen. “Met  
de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67  
hebben veel dakdekkers een probleem omdat het werk 
doorgaans eenvoudigweg lichamelijk niet tot die leeftijd  
is vol te houden. Van belang is dus dat tijdig wordt gesig
naleerd wanneer een medewerker dreigt uit te vallen. In 
CAOartikel 8E is de mogelijkheid tot omscholing bij dreigen
de arbeidsongeschiktheid geformuleerd. In het kader van 
het sectorplan konden we het reïntegratiebureau Matchcare 
inschakelen. Dit bureau zorgt op basis van gesprekken met 
de werknemer en de werkgever voor een passend advies, 
veelal gevolgd door scholing. De branche heeft hiertoe  
5000 euro per persoon beschikbaar.”

“Vaak wordt de dreigende arbeidsongeschiktheid te laat 
gesignaleerd,” vervolgt Jansen. “Het Transitiehuis heeft onder
meer als doel om dit eerder zichtbaar te maken, zodat men 
gebruik kan maken van het begeleidingstraject dat via het 
Transitiehuis beschikbaar wordt gesteld, en dat erop is gericht 
een traject van werk naar werk te verzorgen, zodat wordt 
voorkomen dat een uitkering moet worden aangevraagd. In 
eerste instantie zal geprobeerd worden een passende functie 
binnen de branche te vinden. Mocht dit niet lukken, zal ge  
zocht worden naar een arbeidsplaats in een andere branche.  
Vanuit het sectorplan zullen we zo mogelijk nog voor het 
einde van het jaar een campagne starten om werkgevers en 
werknemers te attenderen op deze mogelijkheid.”

Het streven is om tussen december 2016 en mei 2018 op 
deze manier zo’n 76 mensen aan een andere arbeidsplaats 
te helpen. Jansen: “Overigens kunnen ook werknemers die 
bijvoorbeeld door een reorganisatie hun baan dreigen te 
verliezen gebruik maken van het Transitiehuis. Het merendeel 
zal het traject echter vanwege dreigende arbeidsongeschikt
heid afleggen. De medewerkers die van dit traject gebruik 
maken, krijgen een tijdelijk dienstverband bij het Transitiehuis 
(tot maximaal zes maanden). Voorwaarde is dus wel dat 
men gemotiveerd is: er zal een sollicitatieprocedure moeten 
worden doorlopen voordat men gebruik kan maken van de 
voorzieningen die via het Transitiehuis worden aangeboden. 
Tijdens de intake zal middels een assessment worden beke
ken wat voor de betreffende persoon de beste oplossing is.”

De sociale partners BIKUDAK vertrouwen erop dat het sector
plan op een goede manier wordt voortgezet. Vanzelfsprekend 
houdt Roofs u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. ■

Het Sectorplan BIKUDAK 1 behelsde een vijftal maatregelen, 
namelijk de invoering van het Dakpaspoort, het stimuleren 
van de instroom, de scholing van de werkenden, de monito
ring van de inzetbaarheid en sociale innovatie. Begin 2017 
zal een symposium worden georganiseerd waarin de resul
taten van het eerste Sectorplan met de bedrijfstak, andere 
sectoren en beleidsmakers zullen worden gecommuniceerd. 

Joep Jansen.
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VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2017

Vooruitlopend op de volgende verkiezingen voor 

de Tweede Kamer, op 15 maart 2017, brengt Roofs 

middels interviews met de (kandidaat-) Tweede 

Kamerleden in kaart wat de plannen van de 

grootste partijen zullen betekenen voor de 

dakenbranche. In deze eerste aflevering een 

interview met Liesbeth van Tongeren, Tweede 

Kamerlid van GroenLinks.

“Alle nieuwbouw binnen vijf jaar energieneutraal”
Fractievoorzitter Jesse Klaver baarde al direct bij de lance
ring van de campagne opzien met een stelling tegen het 
‘economisme’. Zo staat op de website te lezen dat al “dertig 
jaar korte termijn economische belangen boven welzijn, mi
lieu en gezondheid [gaan]”. Het roer moet volgens de partij 
om, en men benadrukt in het verkiezingsprogramma het be
lang van een groene economie, waarin welzijn voorop staat 
en welvaart wordt gedeeld. Wat betekent dit voor de bouw in 
het algemeen, en de dakenbranche in het bijzonder?

VERDUURZAMING
Liesbeth van Tongeren is vicefractievoorzitter van GroenLinks 
en in de Tweede Kamer woordvoerder Economische Zaken, 
Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie. “‘Economis
me’ is het leidend laten zijn van het belang van de econo
mie boven zaken als gezondheid en geluk,” licht zij toe. “Dat 
betekent dus dat wij niet willen bouwen om het bouwen. 
Tegelijkertijd wachten heel veel mensen op een woning: de 
gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is nu 
acht jaar. De komende kabinetsperiode moet er wat ons 
betreft een fors aantal sociale huurwoningen worden bijge
bouwd. Het gaat hierbij met name om goedkope woningen, 
dus onder de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Boven
dien willen wij de woningvoorraad sneller verduurzamen dan 
nu het geval is. Denk daarbij aan een betere isolatie van de 
gebouwschil, dubbelglas en bijvoorbeeld de toepassing van 
zonnepanelen.”

“Energiebesparing heeft de toekomst. Omdat het nodig is 
om de aarde te behouden, maar ook simpelweg vanwege 
de lagere energierekening. Om wat meer op dat eerste 
argument in te gaan: er is wetenschappelijke consensus dat 
de opwarming van de aarde geheel of gedeeltelijk wordt 
veroorzaakt door menselijk gedrag. Wie iets anders beweert, 
heeft duidelijk niet zo veel op met de feiten. Wij willen daar
om op dit gebied heel graag meer ambitie. Nederland heeft 
veel mogelijkheden tot innovatie. Maar als het om energie
voorziening gaat, blijven we al veel te lang vasthouden aan 
fossiele energie zoals aardgas en steenkool. We lopen al 
jarenlang achter met ons klimaatbeleid en bungelen zelfs 
onderin de Europese lijstjes voor duurzame energie. Dat is 
zonde, want juist in Nederland hebben we tal van mogelijk
heden voor een omslag naar schone energie. In ons land 
hebben we veel wind en veel water, daar moeten we meer 
gebruik van maken.”

AMBITIEUS KLIMAATBELEID
“Maar ook de bouw biedt tal van mogelijkheden, en met 
name het dak kan hier een rol in spelen. Het Asbestdaken
verbod per 2024 biedt bijvoorbeeld mogelijkheden. Asbest 
zorgt voor problemen voor de gezondheid en in één keer 
overstappen op zonnepanelen moet gestimuleerd worden. 

Ik zou graag zien dat huizenbezitters die investeren in isolatie, 
verduurzaming of zonnepanelen hun investering tot 10.000 
euro mogen aftrekken van de belasting. Collectieve zonne
panelen, zowel op huurcomplexen als bij verenigingen van 
eigenaren, worden vrijgesteld van energiebelasting als het 
aan GroenLinks ligt, tot aan het maximum van het gezamen
lijke gebruik.”

“Als GroenLinks in de regering komt, mag de kiezer het meest 
ambitieuze klimaatbeleid verwachten dat ooit door een 
Nederlandse regering is gevoerd. De bouw mag verwach
ten dat groen bouwen financieel beloond zal worden ten 
gunste van grijs bouwen. Met een investeringsplan voor 
energiezuinige woningen worden Nederlandse huishoudens 
binnen een periode van vijftien jaar onafhankelijk van gas 
voor hun warmte en stroomvoorziening. Woningcorporaties 
krijgen een investeringsplicht om bestaande huurwoningen 
energiezuiniger te maken. Alle nieuwbouw is binnen vijf jaar 
energieneutraal als het aan ons ligt.”

MAATSCHAPPELIJKE TREND
Wat wil Van Tongeren de bedrijven in de dakenbranche mee
geven? “Een goede ondernemer haakt in op maatschap
pelijke trends – en er zijn weinig maatschappelijke trends 
die zich zo snel ontwikkelen als energiebesparing. Naar mijn 
mening moet verregaande energiebesparing bij alle nieuwe 
projecten niet meer slechts een optie zijn, maar de stan
daard. De daken hebben in deze ontwikkeling een belang
rijke rol. Waarom is het bijvoorbeeld nog niet gebruikelijk om 
hele daken met zonnepanelen te leggen? De kunst ligt erin 
de verschillende methoden innovatief te combineren. Een 
mooie ontwikkeling vind ik de groene daken. Een begroeid 
dak is niet alleen mooi, maar vangt ook regenwater op (han
dig, met al die stortbuien die we door klimaatverandering 
steeds vaker zien) en haalt CO2 en fijnstof uit de lucht. Als je 
vervolgens zonnepanelen tussen het gras plaatst, worden 
de panelen koel gehouden, waardoor ze beter werken. De 
regering heeft een rol in het inrichten van de juiste financiële 
prikkels.”

“Met het Klimaatakkoord van Parijs gaan we wereldwijd 
afscheid nemen van fossiele energie. GroenLinks wil in 
 Nederland wissels omzetten. We leggen de klimaatdoelen 
voor de lange termijn vast en regelen dat jaarlijks maatrege
len genomen worden die garanderen dat we deze doelen 
halen. De Klimaatwet geeft voor de lange termijn zekerheid 
aan vooruitstrevende organisaties en bedrijven om te in
vesteren in innovatie, duurzame energie en nieuwe werk
gelegenheid.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid namens GroenLinks.
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De gebouwschil wordt steeds meer   

gebruikt voor de opwekking van  energie.  

Dit is dan ook een gebied waar veel  

 innovaties mogelijk zijn. Diverse partijen zijn 

hier druk mee bezig. In het kader van de 

Dutch Green Building Week toonde TNO 

op 28 september 2016 tijdens het minisym

posium ‘Energie producerende gebouwde 

omgeving’ de laatste  ontwikkelingen.

Energieproducerende gebouwen
MINISYMPOSIUM

schil, maar dat je ‘s nachts de isolatie kan ‘uitzetten’ zodat 
de nachtelijke koelte van buiten kan binnenkomen en de 
warmte van binnen naar buiten kan. 

Adaptiwall is een geïntegreerd prefab systeem dat de gevel 
laagsgewijs opbouwt. De lagen werken respectievelijk als 
warmtecollector, buffer voor tijdelijke energieopslag en een 
warmteterugwinsysteem voor ventilatie. Voor een optimale 
werking van die componenten zijn materialen ontwikkeld 
met o.a. behulp van nanotechnologie. Hiermee wordt de 
gebouwgebruiker in staat gesteld de isolatie als het ware 
‘aan en uit te zetten’ en aldus warmte (of koelte) van buiten 
te oogsten. Zo is Adaptiwall een soort warmtebatterij en 
warmtewisselaar in de gevel waarbij het beton gebruikt 
wordt als opslagmedium en er aldus ruimte bespaard wordt 
omdat er geen extra watertank voor opslag of klimaatsyste
men in huis meer nodig zijn. Alles zit in de gevel!

Het systeem wordt momenteel door een consortium met 
internationale specialisten ontwikkeld en getest op een 
schaal van 10 m2 gevels. Uiteindelijk kunnen verschillende 
ontwikkeltrajecten hierin ook samenkomen. Bijvoorbeeld de 
ontwikkelingen in het FITS project (Façade panel with Invisi
ble Thermal Solar collector) kunnen zorgen voor de architec
turele vrijheid. Hierbij wordt een warmtecollector ontwikkeld 
met een speciale gekleurde coating die gebruik maakt 
van het onzichtbare deel van zonnestraling. Dit is ongeveer 
50% van de totale zonneenergie. Momenteel wordt de stap 
gemaakt van testen in het laboratorium naar prototypes die 

in de praktijk worden getest, zodat het rendement ook in de 
praktijk wordt bepaald. Vervolgens kan de implementatie in 
de bouwpraktijk worden vormgegeven.

OPSLAG VAN ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE
Bij de opwekking van zonneenergie is het zaak om de op
brengst te maximaliseren en de toepassing op een esthetisch 
verantwoorde manier te kunnen laten plaatsvinden. Daartoe 
is in 2012 door ECN, TNO en Holland Solar het onderzoekscen
trum Solar Energy Application Centre (SEAC) in Eindhoven 
opgezet. Het centrum werkt aan de meest uiteenlopende toe
passingen van zonneenergie, waaronder ook die in bijvoor
beeld fietspaden. Men werkt er ook aan de toepassing van 
gekleurde zonnepanelen en zonnecollectoren voor op daken 
en gevels, waarmee op een esthetische manier een zo hoog 
mogelijke opbrengst kan worden gerealiseerd.

De grootste uitdaging in de ontwikkelingen ligt in de opslag 
van de zonneenergie en zonnewarmte. Immers, we willen 
het grootste deel van de energie en warmte van de zon 
op een ander moment inzetten dan wanneer deze wordt 

opgewekt. De verwarming van een gebouw vormt door
gaans een grote kostenpost, met de inzet van zonnewarmte 
kan hier op termijn aanzienlijk op worden bespaard. Het 
Europese project MERITS (More Effective use of Renewables 
including compact seasonal Thermal energy Storage) wordt 
uitgevoerd door een groot aantal Europese partners en ge
coördineerd door TNO. Doel van het project is het ontwerpen, 
bouwen en testen van een compact opslagsysteem voor 
thermische zonneenergie. 

Tijdens het minisymposium gingen Christophe Hoegaerts 
(TNO) en Juliusz Zach (Mostostal Warszawa) hier nader op in. 
Tevens werd een demonstratiemodel van het MERITSsysteem 
getoond. Het systeem zorgt voor een verliesvrije opslag van 
zonnewarmte door gebruik te maken van zouthydraten. Deze 
worden in het warmteopslagsysteem zodanig toegepast dat 
ze geschikt zijn voor het (herhaald) opslaan van warmte, zo
danig dat deze warmte maanden later zonder enig verlies is 
in te zetten. Tijdens de rondleiding werd een demonstratieop
stelling getoond. De opslag vindt plaats in goed geïsoleerde, 
kunststof tanks en de vloeistof wordt via geïsoleerde leidin
gen getransporteerd zodat het kan worden ingezet voor 
de verwarming en tapwater. De inspanningen zijn er nu op 
gericht om het systeem compacter, efficiënter en betaalbaar 
te doen zijn.

Er worden duidelijk belangrijke stappen gezet in de ontwikke
ling naar een bouwpraktijk waarin de gebouwen geen ener
gie meer verbruiken, maar daarentegen energie produceren. 
Het dak kan hier een belangrijke rol in spelen, vooropgesteld 
natuurlijk dat de industrie de ontwikkelingen oppakt en 
verder ontwikkelt. ■

De ambitie is woningen en kantoorgebouwen te ontwikkelen 
die meer energie produceren dan verbruiken. Daartoe is 
het nodig om op drie fronten te innoveren, namelijk op het 
gebied van het minimaliseren van energieverbruik (met be
houd van gezond binnenklimaat en comfort), het maximali
seren van de opwekking en het optimaliseren van de opslag. 
Verschillende sprekers gingen tijdens het symposium in op 
de nieuwste ontwikkelingen op deze gebieden. 

Het minisymposium werd georganiseerd op de  Bouwcampus 
in Delft. Deze ligt op een steenworp afstand van het labora
torium van TNO, waar veel van de systemen worden  getest 
en ontwikkeld. Na het minisymposium wandelden de aan
wezigen naar het laboratorium, waar de systemen  werden 
gedemonstreerd en nader toegelicht. 

DE ISOLATIE ‘IN- EN UITSCHAKELEN’
Om zo zuinig mogelijk met energieverbruik in een woning om  
te gaan, wordt steeds meer geïsoleerd en wordt alles herme
tisch afgesloten van het buitenklimaat. Echter, het buiten
klimaat kan ook mede in de energiebehoefte voorzien en  
daarom zou je soms de isolatie willen ‘uitschakelen’.  
Chris Geurts van TNO ging daarom in op de ontwikkeling van 
de zogeheten Adaptiwall. Dit is een innovatief isolatiesysteem 
dat primair voor toepassing in de gevel wordt ontwikkeld. Het 
idee achter het systeem is dat de gebouwschil in de winter 
actief kan helpen om te verwarmen en in de zomer om te 
koelen. Stel je voor dat je tijdens een hete zomer overdag 
de warmte kan buitenhouden dankzij een goed geïsoleerde 



Het weer in Nederland kent steeds extremere pieken. Daken krijgen 
daardoor steeds meer en intensievere neerslag te verduren, met 
mogelijk grote schades tot gevolg. In het bijzonder zijn hagelstenen 
een grote boosdoener, die soms zelfs complete woonwijken 
doorzeefd achterlaten. Traditionele dakpannen, leien, shingles en zelfs 
stalen daken zijn hier meestal niet tegen bestand. 

Aabo Eurolite Slate vormt hierin een unieke oplossing. Deze voor 95% 
uit gerecycled rubber bestaande dakleien hebben niet alleen een zeer 
hoogwaardige uitstraling en een uitzonderlijk lange levensduur, maar 
zijn daarnaast totaal ongevoelig voor inslag van hagelprojectielen. 
Bovendien zorgt het rubber voor extra geluiddemping van 
buitenaf. Door een uitgekiende bevestigingsmethode behoort ook 
stormschade aan de dakbedekking tot het verleden. 

Aabo Eurolite Slate   Hoogwaardige rubber dakleien Blijvend mooi, weer of geen weer.
 
Aabo Eurolite Slate is een zeer duurzame 
daklei op basis van gerecycled rubber. Deze 
bijzondere dakbedekking is daardoor niet 
alleen een verantwoorde keuze maar ook zeer 
robuust, weerbestendig, onderhoudsarm en kent 
bovendien een uitzonderlijk lange levensduur. 

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

Een pantser tegen extreem weer.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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INSTALLEREN MET 
ONZE SYSTEMEN
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INNOVATIEF

Uitstekende service en advies20 jaar garantieSupersnelle installatie 100% Nederlands product

• Snelle montage door uniek kliksysteem
• Voor schuine & platte daken

• Lichtgewicht systemen
• Zeer geschikt voor grote projecten
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Zonneceldakpan voor esthetische zonnedaken
ZONNE-ENERGIE

Het nieuwe dak van de Priesnitzhoeve werd in gebruik 
genomen met een druk op de knop door Maxime Verhagen 
(voorzitter Bouwend Nederland) en Petra van Wingerden 
(burgemeester van gemeente Rheden, waar LaagSoeren 
onder valt). Laatstgenoemde vertelde dat de gemeente het 
behoud van het dorpsgezicht hoog in het vaandel heeft 
staan. Ze sloot daarbij aan op het verhaal dat Renée Koning, 
directeur van het Gelders Genootschap, even daarvoor had 
gehouden. Het Gelders Genootschap heeft zich tot doel ge
steld de schoonheid van stad en land te behouden. Tegelijk 
is men zich ervan bewust dat maatregelen moeten worden 
genomen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te 
halen. Koning toonde zich dan ook bijzonder ingenomen 
met de gekozen oplossing.

MONUMENTEN
Op het dak van de Priesnitzhoeve is namelijk een ZEP zonne
celdakpan toegepast, een zonnecel die is verwerkt op een 
keramische dakpan van fabrikant Nelskamp. Optisch is er 
nauwelijks verschil te zien met een gewone dakpan, maar 
in het oppervlak van de dakpan is een zonnecel verwerkt. 
De zonnecellen worden via de onderkant van de pan aan 
elkaar geschakeld en doorverbonden naar een omvormer. 
Vanzelfsprekend is de opbrengst minder dan die van een 
traditioneel zonnepaneel, maar de zonneceldakpan zal 
normaal gesproken worden toegepast in situaties waar 
helemaal geen zonneenergie kan worden toegepast. De 
Priesnitzhoeve is hier een goed voorbeeld van. Met deze 
zonneceldakpan is het mogelijk geworden om o.a. monu
mentale panden te voorzien van een energieopwekkende 
dakbedekking. De innovatie is tevens geschikt voor toepas
sing in nieuwbouw en renovatieprojecten.

Tijdens de presentatie lichtte directeur Jan Bakker van ZEP bv 
uit Urk de toepassing nader toe. De ontwikkeling is tot stand 
gekomen in samenspraak met diverse bouwpartners. Het 
product heeft vele jaren van ontwikkeling achter de rug en is 
nu gereed om op grotere schaal te worden toegepast. Eén 
van de betrokken partners, dakpannenfabrikant Nelskamp, 
heeft zelf een ander systeem beschikbaar, dat meer uitgaat 
van de toepassing van zonnewarmte. Volgens Harold Kock 
van de fabrikant kunnen beide systemen prima naast elkaar 
op de markt aanwezig zijn. “Het gaat erom de toepassing 
van zonneenergie en zonnewarmte in dakpannen verder te 
ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat dit type  dakpannen 
op grotere schaal wordt toegepast dan momenteel het 
 geval is. Als we op deze manier onze bijdrage kunnen leve
ren, is dat in ons gezamenlijk belang.”

RODE DAKPAN
Maxime Verhagen van Bouwend Nederland sprak even  
eens zijn bewondering uit voor de gekozen oplossing  

Het dorpsgezicht van LaagSoeren is beschermd en daarom was het 

 belangrijk dat de uitstraling van de monumentale Priesnitzhoeve uit 1870  

na de  dakrenovatie behouden zou blijven. Men wilde echter ook graag 

zonne energie opwekken. Daarom is gekozen voor de toepassing van een 

zonneceldakpan. Tijdens de feestelijke opening op 7 oktober 2016  

werd tevens een rode variant gepresenteerd.

De onthulling van de rode zonneceldakpan.

Petra van Wingerden (burgemeester Rheden) en Maxime Verha-

gen (voorzitter Bouwend Nederland) luiden het nieuwe dak van de 

 Priesnitzhoeve in.

“ HET GAAT EROM DE TOEPASSING VAN 

ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE IN 

DAKPANNEN VERDER TE ONTWIKKELEN”
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en het  eindresultaat. Hij gaf aan dat het aandeel duurzame 
energie ten opzichte van het totale energieaanbod moet 
groeien. Daar om lichtte hij de strategische agenda van 
Bouwend Nederland op het gebied van duurzaamheid toe. 
Er ligt een forse uitdaging in de verduurzaming van de be
staande gebouwde omgeving. Hij ging vervolgens in op het 
arsenaal aan initiatieven dat Bouwend Nederland ontplooit 
op het gebied van duurzaamheid. Zo legt de branche
vereniging o.a. een lijst aan van aanbieders van duurzame 
energie, waarmee het voor bijvoorbeeld woningcorporaties 
inzichtelijker wordt waar men terecht kan voor de verduur
zaming van het gebouwbestand.

Bij dit alles is een combinatie van duurzaamheid en esthe
tiek belangrijk omdat in veel gevallen zonneenergie op 
het dak als lelijk wordt ervaren. Daarom was men verheugd 
een belangrijke uitbreiding van het assortiment te kunnen 
presenteren. Naast de twee zwarte modellen (ZEP Blackline 
en ZEP Silverline) werd tijdens de presentatie tevens een 

ZONNE-ENERGIE

rode zonneceldakpan onthuld. Architect Abel Blom heeft deze 
oplossing bedacht op vraag van o.a. de Deense markt, waar 
verhoudingsgewijs zeer veel rode pannendaken worden toe
gepast. De op de rode dakpan toegepaste zonnecel is trans
parant waardoor deze nauwelijks effect heeft op de uitstraling 
van het dak. Bakker stelde dan ook dat vanaf nu alle daken 
zonneenergie kunnen opwekken. ■

DERBIGUM NEDERLAND B.V. 

Tel. 015 215 40 00 - Fax 015 215 40 11 
E-mail : infonl@derbigum.com
www.derbigum.nl

Goed, Beter, Best, DERBIGUM® Duurzame
Dakbedekking
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Op 30 september en 1 oktober 2016 vond in het Krasnapolsky Hotel in 

 Amsterdam het tweede European Asbestos Forum plaats. Het congres  

had als voornaamste doel om internationale contacten te leggen zodat  

 samengewerkt kan worden aan de bewustwording van het  probleem en 

maatregelen kunnen worden getroffen om asbest veilig te verwijderen.

Bewustzijn gevaren asbest moet worden vergroot
EUROPEAN ASBESTOS FORUM 2016

stoffige werkkleding van haar echtgenoot Ray heeft gewas
sen. Uniek aan haar verhaal is dat ze, in weerwil van de som
bere voorspellingen van de artsen, is genezen van de ziekte. 

Nye is bijzonder actief in het vergroten van het bewustzijn rond 
het onderwerp. Ze houdt een weblog bij, schreef verschillende 
boeken en spreekt op congressen en bijeenkomsten, als ook 
het Engelse parlement. “Ook vandaag spreken experts voor 
een publiek van experts,” stelde ze. “Laten we deuren openen 
en gaan praten met de mensen op straat om zo het bewust
zijn te vergroten van de risico’s van asbestvezels.”

LEVENSBEDREIGEND
Wat die risico’s zijn, werd nader toegelicht door Marcel Brouns  
van Shield Group International. Het grootste risico zit hem in 
‘losgebonden’ asbestvezels, asbest die niet vast zit aan het 
materiaal. Het inademen van asbestvezels is levensbedrei
gend omdat deze vezels zich in de luchtwegen vastzetten. 
Het lichaam maakt cellen aan om dit lichaamsvreemde 
element te verwijderen maar omdat dit niet lukt ontwikkelen 
deze cellen zich tot kankercellen. Zie voor een uitgebrei 
dere uiteenzetting van de effecten van asbestvezels op  
het lichaam het artikel ‘Het werk ligt voor het oprapen’ in  
Roofs december 2015. Het Asbestverbod per 2024 gaat uit 
van de levensduur van 30 jaar van de asbestdaken, waar
van de laatste daken in 1994 zijn aangebracht. 

Om het bewustzijn op dit gebied te vergroten, pleitte Mark Wit 
van ingenieursbureau Oesterbaai voor een informatiecam
pagne van de overheid. In België is dit al veel  voortvarender 
opgepakt dan in Nederland. Hij zag ook een rol voor make
laars om huiseigenaren te informeren over de risico’s van 
asbest. Asbestsaneringen van Klasse 2 mogen alleen worden 
uitgevoerd door een SC540gecertificeerd bedrijf. Een 
organisatie als Schiphol heeft een zeer stringent asbestbe
leid. Jeroen Kersten van Sodexo is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van dit beleid. Dit is gericht op de voorkoming van 
blootstelling aan asbest voor alle passagiers en medewer
kers op het vliegveld. 

AARDBEVING
De tijdens het ochtendprogramma besproken onderwer
pen werden in de middag middels parallelsessies uitge
diept. Naast de presentatie van verschillende innovatieve 
 methoden om asbest te verwijderen, lichtte Ron Symonds 
van Royal Mail het asbestbeleid van een groot bedrijf toe, 
dat in veel van haar panden te maken heeft met asbest. 

Omdat sanering in alle panden op korte termijn niet haal
baar is, investeert het bedrijf in voorlichting en training van 
het personeel om op een veilige manier met het in de pan
den aanwezige asbest om te gaan. Heinz Kropiunik (Ateas) 
ging in op de grootschalige asbestsanering van het kantoor 
van de Verenigde Naties in Wenen. 

Overigens is ook het asbest dat van de daken via het 
 hemel water in de bodem terechtkomt een probleem. 
 Ingeborg Smit van de Antea Group ging hier tijdens het con
gres nader op in. Dit betekent dat in voorkomende gevallen 
niet alleen de asbestdaken moeten worden vervangen, maar 
ook de bodem moet worden gesaneerd. Arjen Eindhoven 
ging tenslotte in op de negatieve invloed van asbest op de 
waarde van vastgoed.

Indrukwekkend was ook het verhaal van Terry Coleman 
 (Coleman Consulting) uit Nieuw Zeeland. Hij liet beelden 
zien van de aardbeving in Christchurch op 22 februari 2011, 
en de nasleep ervan. De beving verwoestte de stad groten
deels en kostte aan 185 mensen het leven. Coleman stelde 
dat het aantal slachtoffers in de toekomst nog zal stijgen  
omdat met name de honderden hulpverleners zijn bloot
gesteld aan asbestvezels. In de paniek en de urgentie van 
de eerste uren na de beving is er onvoldoende nagedacht 
over bescherming tegen de inademing van asbestvezels.  
De organisatie van het congres stelde dat Nederland hier  
in verband met de aardbevingen in Groningen lering uit 
moet trekken.

Aan het slot van het European Asbestos Forum werd  
Mavis Nye voor haar activiteiten onder scheiden met de 
Recognition Award. Ze ontving de award uit handen  
van organisator Yvonne Waterman en dagvoorzitter  
Hans van der Wart (Shield Group International). Waterman 
drukte de aanwezigen op het hart werk te maken van  
de vergroting van het bewustzijn van deze problematiek.  
Volgend jaar zal weer een nieuwe editie van het   
European Asbestos Forum worden georganiseerd, waarbij 
men ervan uit mag gaan dat tegen die tijd de ontwikke
lingen rond dit heikele onderwerp verder op gang zullen  
zijn gekomen. ■

Zoals bekend zijn asbestdaken in Nederland per 2024 verbo
den. Tegen die tijd moeten alle daken die asbest bevatten 
zijn vervangen. Nederland is hier wereldwijd een voorloper 
in, daarom houdt het buitenland goed in de gaten hoe 
in Nederland met de problematiek wordt omgegaan. Het 
European Asbestos Forum wordt jaarlijks georganiseerd om 
ervaringen uit te wisselen en wordt bezocht door experts  
uit binnen en buitenland. 

Het meest indrukwekkend was de keynote speech van  
Mavis en Ray Nye uit Engeland. Mavis Nye werd in 2009 
ge diagnosticeerd met asbestkanker en de doktoren gaven 
haar nog slechts drie maanden te leven. Haar ziekte is 
hoogst waarschijnlijk veroorzaakt doordat ze jarenlang de 

Mavis Nye kreeg de Special Recognition Award toegekend.  

Vlnr: Hans van der Wart (dagvoorzitter), Mavis Nye, Ray Nye  

en Yvonne Waterman (organisator).

Het European asbestos Forum werd afgesloten met een paneldis-

cussie. Vlnr: Jeroen Derksen (Sodexo), Ron Symonds (Royal Mail),  

Terry Coleman (Coleman Consulting), Kees van Dongen  (Ascert), 

Dennis Kierkels (MiniContainment Nederland),  

Harry Vonk  (Teamplayer) en Arjen Eindhoven (BDO).

Ron Symonds (Royal Mail).



Roofs     33

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Belgian Roof Day  
blijft groeien

aangenaam. Want wat heeft die aan een gigantische beurs 
waar je in een doolhof van standhouders op zoek moet 
naar relevante vakinformatie? Het is een bewuste strategie 
om compact te blijven, maar groots te denken. Ik wil maar 
zeggen: als we stands, activiteiten of andere zaken kunnen 
toevoegen die meerwaarde creëren, dan zullen we dat niet 
nalaten. Maar groeien voor de kwantiteit zit niet in ons DNA. 
Wij staan voor kwaliteit.”

De komende editie van de Belgian Roof Day vindt plaats op 
25 november 2016, tussen 1020 uur in de Brussels Kart Expo 
te Brussel. De toegang is gratis, maar vooraf aanmelden via 
de website is aan te raden om wachttijden te voorkomen. ■

Vorig jaar werd het recordaantal van 3400 bezoekers ge
noteerd, en alles wijst erop dat dit getal dit jaar minimaal 
geëvenaard zal worden. De Nederlandse dakenbranche 
weet ook elk jaar de weg naar de beurs te vinden. Coveliers 
verklaart het hoge bezoekersaantal uit het ‘totaalpakket van 
ervaringen’ dat wordt geboden. De Belgian Roof Day is in 
principe een relatiebeurs, maar de 140 standhouders die op 
de beursvloer (met een oppervlakte van 9000 m²) aanwezig 
zijn, grijpen de beurs in veel gevallen ook aan om noviteiten 
te presenteren. Daarnaast is er een uitgebreid programma 
omheen georganiseerd, met dakdekkerswedstrijden, een 
afsluitend concert van Stéphanie Deak and the Band en 
gratis catering. De eet en drankgelegenheden worden stra
tegisch over de beursvloer verspreid om te voorkomen dat 
de bezoekers zich rond een beperkt aantal horecastands 
zullen ophouden. 

Wat zijn dit jaar de trends? Coveliers: “Als Confederatie Bouw 
zijn we een brancheorganisatie met veel leden. Zij stellen de 
laatste tijd veel vragen over brandwerende  toepassingen 
voor daken. We denken dat Belgian Roof Day en haar 
standhouders op dit gebied heel wat oplossingen bieden. 
Een andere trend die we in de bouwsector waarnemen is de 
veroudering van ons beroep. Jongeren vinden steeds moei
lijker hun weg naar het werkveld. Wij willen er een bijdrage 
aan leveren om het tij te keren met een wedstrijd voor jonge 
dakdekkers. Die vindt plaats in een grote tent op de parkeer
plaats en is onderverdeeld in drie categorieën: metalen dak, 
hellend dak en plat dak.”

De bezoekersaantallen blijven groeien. Hoe verwacht men 
dat Belgian Roof Day zich verder zal ontwikkelen? “Momen
teel is onze B2Bbeurs een overzichtelijk, allesomvattend en 
compact geheel,” aldus Coveliers. “Voor de bezoeker is dat 

BELGIAN ROOF DAY 2016

Op 25 november 2016 zal een nieuwe editie van de Belgian Roof Day 

 worden georganiseerd. De vakbeurs is uitgegroeid tot een belangrijk 

 platform voor zowel de Belgische als de Nederlandse dakenbranche.  

Roofs sprak met één van de organisatoren van de beurs, Filip Coveliers  

van de Confederatie Bouw.

Today black, tomorrow green solutions.

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

Duurzame rubber 
tegels, voor dak- en 
galerij toepassing

Granufl ex dak- en 
galerijtegels. Op 
eenzame hoogte! 

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

Today black, tomorrowToday black, tomorrow

Nooit meer de ladder op om uw dakgoot schoon te maken
Past op elke dakgoot, zowel oud als nieuw
Geen steenmarters, vogels en muizen in uw dakgoot
Voorkomt opeenhoping van sneeuw in uw dakgoot
Onderhoudsvrij en gaat levenslang mee
Geen vogels meer onder uw zonnepanelen
Verklein de kans op vocht- en sneeuwschade 
Nooit meer restschades door een verstopte dakgoot
Beschermt uw dakgoot tegen UV-straling en bijtende zuren 
door rottende bladeren

Geenverstopte dakgoten meer!Online offerte aanvragen!

Nieuw in uw regio dakgootpreventie

Geen verstopte dakgoten meer met Dakgootpreventie! 
www.dakgootpreventie.nl  |  info@dakgootpreventie.nl  |  0597-200 013

   Veilig werken op daken

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

Dit boekje beschrijft onder andere 
de werkplekken die de medewer-
kers in hun dagelijks werk kunnen 
tegenkomen en de veilige toe-
gang er naar toe. 

Dit is een directe vertaling van wet-
telijke regels en branche-informa-
tie naar de praktijk én een uitstekende 
invulling van voorlichting aan het personeel.

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

gezond werken een gewoonte zijn...  

tie naar de praktijk én een uitstekende 

Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

Bestel
nu



artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

Triangelbrug®  
Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar 

info@artilan.nl

 

VEBIDAK is de ondernemersorganisatie voor de dakbedekkings
branche in Nederland. Zij behartigt de belangen van de circa 
180 aangesloten bedrijven. Een belangrijke taak van VEBIDAK is  
om haar leden economisch, juridisch, sociaal en technisch te  
ondersteunen. Ook extern  en niet in de laatste plaats  jegens  
andere marktpartijen  profileert onze organisatie zich. De afde
ling VEBIDAK Dakadvies geeft onafhankelijk tech nisch  advies aan 
zowel leden als derden. Het betreft o.a. diverse soorten  inspecties 
met bijbehorende rapportages. Ook het beoordelen van offertes, 
bestekken en detail tekeningen behoort tot de activiteiten, evenals 
het op stellen van windbelastingsberekeningen, bouw fysische bere
keningen en dakRI&E’s.

In verband met het vertrek van één van de 
huidige  functionarissen is VEBIDAK voor 

haar afdeling VEBIDAK Dakadvies op zoek naar een

ERVAREN 
BOUWTECHNISCH ADVISEUR

fulltime (40 uur)

Functie
•  Het verrichten van dakinspecties door geheel Nederland.
•  Het maken van rapportages en offertes.
•  Relatiebeheer opdrachtgevers van afdeling Technische Zaken.
•  Het realiseren van producten, diensten en bijeenkomsten ter 

versterking van de positie van de aangesloten bedrijven.
•  Coördinatie projectwerkzaamheden dakinspecteur.
•  Verzorgen van vaktechnische publicaties en presentaties   

(o.a. docentschap).
•  Het beantwoorden van vragen (met name over daktechniek 

en dakveiligheid) van leden en derden.

Wij vragen
•  Bouwtechnische opleiding, minimaal op MBO-niveau.
•  Ruime werkervaring in een vergelijkbare functie in de 

 dakenbranche.
•  Ervaring met daktechnische software (bij voorkeur ook 

 AutoCad).
•  Goede mondelinge en redactionele vaardigheden.
•  Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
•  Proactief, zelfstandig en accuraat.

Wij bieden
•  Een gevarieerde werkkring in een kleine organisatie.
•  Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 

 waaronder een auto van de zaak.

Sollicitatie
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij de heer 
ing. A.W.A. van den Engel (adjunct-directeur / hoofd Technische 
Zaken), telefoon 030-6063238 of 06-22907741.
U kunt uw reactie met c.v. binnen 14 dagen na het verschijnen 
van deze advertentie sturen naar:
VEBIDAK, Postbus 1248, 3430 BE NIEUWEGEIN, o.v.v. sollicitatie 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Met 15 zetterijen door heel Nederland zijn wij in staat om in ongekende 
recordtijd zink, plastisol, koper en kleurgecoat staalplaat op maat te zetten. 
Wij kunnen zetwerk namelijk als enige in de markt altijd diréct na 
opdracht gaan produceren en desnoods binnen enkele uren leveren.  
Dus voor het allersnelste zetwerk van Nederland ga je naar Aabo Trading!

Doordat onze zetterijen door het hele land verspreid zitten, is er altijd minstens 
één in de buurt van waaruit het zetwerk direct kan worden afgehaald of door ons 
kan worden geleverd. Daarbij kunnen wij uiteraard ook alle andere materialen 
uit ons uitgebreide assortiment meeleveren, zodat elk werk zonder onnodige 
pitstops kan worden gemaakt. 

Klaar élke klus in recordtijd met onze topspeed zetwerkservice! 
Voor extra tijdswinst bestel via www.aabo.nl/zetwerkbestellen.

Racendsnel zetwerk op maat
met onze topspeed zetwerkservice! 
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Wat gaat er schuil 
achter KOMO?

CERTIFICERING

Vroeger, en dan praten we echt over vele decennia geleden, 
bestond bij de afnemer van bouwmaterialen al de behoefte 
om zich ervan te vergewissen dat de materialen die hij kocht 
aan de beloofde kwaliteit voldeden. Dit werd dan over het 
algemeen gerealiseerd met partijkeuringen, waarbij de 
monstername en de testen uitgevoerd werden door een 
onafhankelijke derde partij. Dit was echter een kostbare en 
tijdrovende zaak. De testen duurden soms (te) lang, zodat 
de bouw vertraging opliep. Vanuit de toeleverende industrie 
is toen het idee opgevat om een certificeringsschema in het 
leven te roepen, waarbij steekproefsgewijs monsters werden 
genomen om de eigenschappen te verifiëren en waarbij ook 
het kwaliteitssysteem van de producent gecontroleerd werd. 
Op deze manier kon dan middels een certificaat verklaard 
worden dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestond dat 
de gecertificeerde materialen bij voortduring voldeden aan 
de declaraties die in het certificaat vermeld stonden. Later 
kwam hierbij nog het attest waarin de systeemprestaties 
werden vermeld, en waarin werd verklaard dat die systemen 
voldeden aan het Bouwbesluit. Eigenlijk werkt het systeem 
nog steeds zo, al is de inhoud soms wat gewijzigd. De KOMO
systematiek is dus vanuit de bouwindustrie tot stand gekomen.

Maar hoe komt men nu tot een KOMOcertificaat? Wat zijn 
de eisen waaraan een product en een kwaliteitssysteem moe 
ten voldoen, waaraan moet getoetst worden? Dit staat alle 
maal in een BeoordelingsRichtLijn (BRL). Voor heel veel mate
rialen en ook heel veel verschillende toepassingen zijn er in 
het verleden al BRLen geschreven; momenteel kent KOMO  
al ruim 300 BRLen. De voor de dakenbranche relevante 
BRLen zijn BRL1511 (baanvormige dakbedekkingsystemen), 
BRL1309 (thermisch isolatiemateriaal in combinatie met 
een gesloten dakbedekkingsysteem) en BRL4710 (geëxtru
deerd polystyreen isolatie voor omgekeerde daken). Vanuit 
de markt of bij producenten komt de wens voor een BRL. 
Hiervoor wordt aangeklopt bij een certificatieinstelling die 
licentienemer is bij de Stichting KOMO. 

Het schrijven van een BRL wordt niet door alleen de initiatief
nemer(s) en de certificatieinstelling gedaan; hiervoor  
wordt een begeleidingscommissie in het leven geroepen.  

De leden van deze begeleidingscommissie moeten bedrij
ven of branches vertegenwoordigen van producenten van 
de te certificeren materialen, eventueel producenten van 
aanverwante materialen, testlaboratoria en verwerkers van 
de te certificeren materialen. Op deze manier ontstaat er 
een groep met een hoop kennis en expertise, wat ook zorgt 
voor een breed draagvlak van de uiteindelijke BRL. 

Naast een begeleidingscommissie wordt er ook nog een 
College van Deskundigen (CvD) in het leven geroepen. 
 Voordat dat gebeurt, wordt er uiteraard eerst gekeken of  
het onderwerp van de nieuw te schrijven BRL niet past bij  
een al bestaand College van Deskundigen. Is dat niet het 
geval, dan zal er een nieuw College geformeerd worden. 
Dit College van Deskundigen bestaat ook weer uit allemaal 
experts vanuit de industrie en verwerkers, maar zijn vaak 
weer andere mensen dan van de begeleidingscommissie. 
Het College van Deskundigen controleert of de BRL goed 
is, geen onjuistheden bevat en of de aansluiting met het 
 Bouwbesluit correct is. Het onderwerp van de nieuwe BRL 
wordt samen met de leden van de begeleidingscommis
sie en het College van Deskundigen aangemeld bij KOMO. 
Stichting KOMO registreert de aanmelding en geeft de 
 certificatieinstelling een nummer voor de BRL. Ook doet 
stichting KOMO een screening van de samenstelling van de 
begeleidingscommissie en het College van Deskundigen.

Wanneer de begeleidingscommissie klaar is met het schrij
ven van de BRL, wordt deze voorgelegd aan het College van 
Deskundigen. Het College bepaalt of de BRL als groene ver
sie voor kritiek rondgestuurd kan worden. De periode waarin 
kritiek geuit kan worden duurt over het algemeen zes weken. 
De begeleidingscommissie verwerkt de kritiek en past ook 
eventueel de BRL hierop aan. Vervolgens wordt wederom de 
BRL samen met een verslag van de kritiekverwerking aan het 
College van Deskundigen voorgelegd die dan uiteindelijk de 
BRL moeten goedkeuren of, in certificatietermen: vaststellen. 
Als de BRL door het College van Deskundigen is vastgesteld, 
zal tenslotte de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie 
(KKTC) nog een laatste oordeel hebben over de BRL. Als 
KOMO dan uiteindelijk de BRL heeft goedgekeurd, kan er 
vervolgens door de certificatieinstelling certificaten volgens 
deze BRL uitgegeven worden.

Dit soort processen duurt in de praktijk een jaar tot ca. twee 
à drie jaar. Maar daarna houdt de taak van onder andere 
het College van Deskundigen niet op. Wat het College 
vervolgens nog allemaal meer doet, zal in een vervolg op dit 
artikel worden toegelicht. ■

Als we kijken naar de dakenbranche, dan zijn meerdere 
typen certificaten van belang, te weten het attest, het 
productcer tificaat (soms met elkaar gecombineerd) en 
het procescertificaat. Een attest met productcertificaat zegt 
zowel wat over een product zelf, maar ook over de prestaties 
van dit product in zijn toepassing. Tevens wordt met der
gelijke documenten aangetoond dat met de genoemde 
systemen en toepassings en uitvoeringsvoorwaarden aan 
het Bouwbesluit wordt voldaan. Een procescertificaat wordt 
afgegeven aan bedrijven die dakbedekkingsystemen aan
brengen. Dit certificaat maakt inzichtelijk dat de dakdekker 
volgens de laatste stand der techniek werkt, met compe
tente medewerkers werkt,  veilig werkt en de juiste materialen 
kiest die onderling bewezen compatibel zijn.

Hoe komen dergelijke certificaten nu tot stand? Laten we met 
het productcertificaat (al dan niet met een attest)  beginnen. 

Marco de Kok

De afgelopen periode heeft KOMO 

zeer regelmatig aandacht in de media 

 gekregen, zowel positief als negatief. 

 Negatief als het gaat om de relatie met 

CEmarkering en positief als het gaat om  

de relatie met de Wet Kwaliteitsborging 

in de bouw. Het begrip ‘KOMO’ kent een 

heel hoge bekendheidsgraad, maar 

weet de Nederlandse bouwwereld ook 

wat zich allemaal afspeelt achter het 

KOMOapparaat? Hier volgt een  eerste 

globale uiteenzetting.
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DAKRENOVATIE 114 WONINGEN DE DONDERBERG TE ROERMOND
• OPDRACHTGEVER: WONEN ZUID TE ROERMOND
•  DIRECTIEVOERING EN A&T DAKADVIES TE MALDEN 

KWALITEITSCONTROLE:
• DAKDEKKER EN ASBESTSANEERDER: VERKOELEN WEERT
•  DEMONTAGE, REINIGING EN WESTROM TE ROERMOND 

MONTAGE DAKKAPPEN:
• REINIGING BOEIBOORDEN: JEUCRAMA TE ROERMOND

Bij de dakrenovatie van 114 woningen in de wijk Donderberg in Roermond 

heeft woningcorporatie Wonen Zuid een samenwerking opgezet met Westrom, 

een organisatie die mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt  

aan werk helpt.

Maatschappelijk verantwoorde dakrenovatie in 
Roermondse wijk Donderberg

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

esthetisch opzicht weer van deze tijd. Dit alles moest plaats
vinden met minimale overlast voor de bewoners. 

Wonen Zuid heeft voor dit traject bewust gekozen voor  
A&T Dakadvies om dit project tot aan de oplevering te 
begeleiden. Het dakadviesbureau is vanaf het eerste begin 
in de voorbereiding betrokken om te adviseren over de 
werkzaamheden, het project te begeleiden en de kwaliteit 
van de uitvoering te controleren. John Kouwenberg van het 
bedrijf vertelt dat zich in de wijk niet alleen de huurwoningen 
van de woningcorporatie, maar ook woningen die verkocht 
zijn bevonden. Men wilde zoveel mogelijk van deze koop
woningen in het project laten participeren. Dit zou immers 
voor de aanzicht van de wijk het beste zijn, en voor de be
trokken huiseigenaren zou dit een relatief voordelige oplos
sing zijn omdat de werkzaamheden uiteindelijk hoe dan ook 
zouden moeten plaatsvinden. Toch was het voor een aantal 
huiseigenaren niet mogelijk in het project deel te nemen. 
Uiteindelijk worden op deze manier alle 114 huurwoningen 
aangepakt. Bij de koopwoningen worden sommige onder
delen wel, en sommige niet uitgevoerd. 

Een belangrijk aspect aan dit project was het contact met de 
bewoners, die zijn immers de klanten van de opdrachtgever 
en een draagvlak hier is van groot belang. De bewoners wer
den daarom schriftelijk, o.a. middels bewonersinformatieavon
den en flyers, uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamhe
den en de planning. Eén van de woningen in de Bachstraat 
werd bovendien ingericht als hoofdkwartier, waar eens per 
week door A&T Dakadvies een spreekuur wordt verzorgd: be
woners met vragen en/of opmerkingen zijn dan welkom. 

VERSCHILLENDE SPECIALISMEN
Via aanbesteding werd de klus gegund aan dakdekkerbe
drijf Verkoelen Weert. Het bedrijf heeft alle disciplines die bij 
dit project werden gevraagd in huis. Het bedrijf beschikt over 
het certificaat SC530 waarmee men bevoegd is om asbest 
te saneren. De meeste overige onderdelen van de dakreno
vatie nam het dakdekkerbedrijf eveneens voor haar rekening. 

Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat de medewerkers 
van het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf zich correct en 
klantvriendelijk t.o.v. de bewoners gedragen. Verkoelen Weert 
ontwikkelde ook een speciaal steigersysteem om de overlast 
van de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Met dit steiger
systeem is het mogelijk om op een veilige manier het overstek 
te saneren en af te werken maar ook het reinigen van het 
boeiboord wordt zo op een makkelijke en veilige manier uit
voerbaar. John de Koning van woningcorporatie Wonen Zuid 
meldt dat uit gesprekken met bewoners blijkt dat men zeer 
tevreden is over de gang van zaken. “Dat is belangrijk want 
uiteindelijk gaat het om de tevredenheid van de bewoners.”

Geert Sliepen van het dakdekkerbedrijf legt de werkzaamhe
den uit. Om de brandveiligheid van de woningen te verbete
ren, wordt het dakpakket op de woningscheidende bouw
muur over een breedte van 60 cm verwijderd, het dakbeschot 
wordt ontkoppeld en opgevuld met perliet board. De damp
remmende laag wordt gesloten en op de bouwmuur wordt 
brandvertragende afschotisolatie aangebracht welke met de 
eerste zelfklevende laag mechanisch wordt bevestigd. Daarna 
wordt de toplaag aangebracht en ontstaat een egaal 
uitgevoerd dakvlak. Deze zorgen ervoor dat in geval van een 
woningbrand verspreiding van het vuur via brandoverslag 
naar de naastgelegen woning aanzienlijk wordt vertraagd. 

Aan een veilige werkpraktijk is vanzelfsprekend een project
gebonden RI&E voorafgegaan. De constructie was te licht 
om een randbeveiliging met contragewichten toe te passen. 
Er is daarom bij de werkzaamheden gebruik gemaakt van 
een randbeveiliging die afsteunt tegen de gevels zodat er 
geen steigers in de tuinen hoefden te worden geplaatst. De 
saneringswerkzaamheden van de overstekken hebben vanaf 
een hangbrugsteiger plaatsgevonden.

SOCIAL RETURN
De boeiboorden van de woningen worden niet vervangen 
maar gereinigd om zo geen verschil te geven in aanzicht 
tussen koop en huurwoningen. De kunststof kappen van 
de dakranden van de schuurtjes worden tijdens de werk
zaamheden verwijderd, gereinigd en weer teruggeplaatst. 
Deze werkzaamheden zijn gegund aan de medewerkers van 
Westrom in Roermond. Deze organisatie helpt mensen die, 
om welke reden dan ook, een afstand hebben tot de regu
liere arbeidsmarkt in de samenleving te integreren door mid
del van werk. “Wij vinden onze social return belangrijk. Waar 
mogelijk, maken wij dan ook graag gebruik van de diensten 
van Westrom. Onze ervaring is dat de medewerkers die wij 
via dit bedrijf inhuren zeer gemotiveerd zijn om goed werk te 
leveren en wij zijn zeer te spreken over de geleverde kwaliteit. 
Het verwijderen, reinigen en herplaatsen van de boeidelen is 
geen specialistenwerk en kan dus uitstekend op deze manier 
worden uitbesteed.” Ook het reinigen van de luifeltjes boven 

de voordeuren van diverse woningen wordt door medewer
kers van Westrom uitgevoerd.

Op het moment van het gesprek verliepen de werkzaam
heden naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen. 
Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin  
volgend jaar zijn afgerond en heeft zal Donderberg in 
 Roermond op een sociaal verantwoorde manier aanzienlijk 
zijn opgeknapt. ■

De Roermondse wijk Donderberg kampt met een minder 
positief imago. Hoewel recent onderzoek aantoont dat de 
criminaliteit in de wijk niet bovengemiddeld is, hebben de 
gemeente en diverse andere partijen stevig ingezet op 
verbetering in de wijk. Woningcorporatie Wonen Zuid heeft 
in de Componistenbuurt, onderdeel van de wijk, een groot 
aantal woningen in beheer die toe waren aan verbetering 
en verduurzaming. 

VERDUURZAMING
Met de dakrenovatie moest een aantal doelstellingen worden 
gerealiseerd. Allereerst moest de oude dakbedekking, die 
het einde van de levensduur had bereikt, worden vervangen, 
waar direct een aantal bouwkundige gebreken en lekkage
gevallen mee zouden worden verholpen. Het in het overstek 
aanwezige asbest kon dan tegelijk worden gesaneerd. Ook 
kon meteen de brandveiligheid op de woningscheidende 
bouwmuren van de woningen conform het Bouwbesluit 
worden aangepast. Na de dakrenovatie zijn de woningen in 

Door Verkoelen Weert zelf ontwikkelde steigervoorziening overlast-

beperkend voor bewoners.

Ontkoppeld dakbeschot opgevuld met perlietboard.

Bestaande en gerenoveerde bergingen.
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DE DESKUNDIGEN VAN DE STICHTING ROOF UPDATE ZIJN WERKZAAM  
BIJ DE VOLGENDE BEDRIJVEN
• BEN ROOS DAKBEDEKKING B.V. / DAKINNOVATOR B.V.
• V.D. BIJL & HEIERMAN B.V.
• BVB SUBSTRATES
• CANAM SALES
• EYECATCHER
• GUSTAAF GROENSPECIALISTEN
• HOLLANDSPORTS
• JOOSTEN ECODAK
• JORU SUPPORT
• POLYGUM
• SEMPERGREEN
• TEXPLOR GROUP

Waterschade door lekkages in het dak zijn met de toegenomen 

 mogelijk heden om het dakvlak te benutten moeilijker te detecteren en  

te repareren. Een geoelektrisch netwerk detecteert een lekkage snel en 

precies. Het  voorkomt schade en beperkt de omvang van de herstel

werkzaamheden op het dak. Marc Rotmans, deskundige op het gebied  

van waterdetectie  binnen de stichting Roof Update, pleit voor implemen

tatie van dergelijke  systemen en een kwaliteitscontrole op waterdichtheid.

Geo-elektrisch netwerk meet waar het mis gaat
STICHTING ROOF UPDATE

Geoelektrisch onderzoek gebruikt eigenschappen van pas
sieve en actieve spanning: zelfpotentiaal en millivoltages 
metingen. Het principe van de geoelektrische metingen is 
gebaseerd op het feit dat een elektrische stroom altijd de 
weg van de minste weerstand tussen twee elektroden in een 
elektrisch circuit zoekt. Als er ergens tussen twee draden in 
het circuit vocht zit, is die plek nauwkeurig te bepalen.  
Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt door aan 
de natte lekkagepunten met behulp van één of meerdere 
tracer(s) (elektroden) stroom in de dakconstructie te bren

gen en deze vervolgens weer op te vangen in een op het 
maaiveld geplaatste tegenpool. De stroom wordt via het 
lekwater als het ware de dakconstructie ’ingetrokken’ omdat 
de tegenpool zich daar in de elektrische stroomkring bevindt.

Op het groendak wordt vervolgens met sensoren of mobiele 
meetapparatuur een meetraster geplaatst en gecontroleerd 
of het elektrisch veld ergens door de waterafdichting komt. 
Als een opening (lek) in de dakconstructie aanwezig is, 
waar vloeistof doorheen kan komen, dan zal de stroom ook 
via deze openingen de dakconstructie binnendringen. Ter 
plaatse van deze openingen wordt een hogere elektrische 
potentiaal gemeten dan ter plaatse van de waterdichte 
gedeelten. 

De verhoogde potentialen worden in geval van lekkage 
geregistreerd door sensoren of mobiele meetapparatuur. 
Op basis van de potentiaalverschillen tussen de sensoren 
kan nauwkeurig worden vastgesteld waar de lekkage zich 
bevindt en is een plaatselijke ingreep voldoende om de 
schade te herstellen.

DESKUNDIG MONITOREN
Marc Rotmans, voorzitter van de Stichting Roof Update, is 
door zijn functie als bedrijfsleider bij de Texplor Benelux des
kundig op het gebied van deze geoelektrische meting. Zijn 
bedrijf is gespecialiseerd in (permanente) lekdetectie op het 
gebied van milieu, bouw en civiele werken.
“Texplor Benelux maakt onderdeel uit van de Texplor Group. 
De organisatie is gespecialiseerd in complexe lekdetectie, 
(semi) permanente waterdichte monitoring en geofysische 
onderzoeken. Sinds de oprichting in 1994 heeft het van oor
sprong  Oostenrijkse bedrijf zich ontwikkeld tot een interna
tionale organisatie. Met vestigingen in Oostenrijk, Duitsland, 
China, Rusland en Nederland (Benelux) en verscheidene 
agentschappen voeren wij wereldwijd zowel eenmalige  
als permanente lekdetectiemetingen en geofysische onder
zoeken uit.”

Nu de herfst is aangebroken verwacht het KNMI weer stevige 
regenbuien. Rotmans: “We hebben een mooie zomer achter 
de rug met verhoudingsgewijs weinig regenval. Nu de herfst 
zijn intrede doet, trekken de regenbuien weer over. De erva
ring leert dat lekkages aandacht krijgen wanneer de steeds 
meer extreme buien over Nederland trekken en Buienradar 
rode vlekken toont. Eigenlijk is het dan al te laat, want had de 
lekkage niet worden voorkomen?” 

“In de milieusector en in de civiele techniek wil je die lekka
ges voor zijn of in ieder geval zeer snel detecteren. Het 
verbaast ons als organisatie dat ondanks de vele lekkage
problemen er vanuit de dakenbranche niet wordt gewerkt 
aan kwaliteitscontrole van waterdichtheid. Immers: het voor

komen van lekkage is beter en goedkoper dan herstellen. 
Dit is één van de redenen waarom Texplor betrokken is bij de 
Stichting Roof Update. De Stichting werkt aan een groenere, 
duurzame toekomst voor de toekomstige generaties. En 
samen met de deskundigen wordt gewerkt aan kwalitatieve 
en duurzame daken (en gevels) waarbij wij onze kennis 
inbrengen om in combinatie met folies of door eenvoudige 
units in het dakvlak te plaatsen de geoelektrische meting 
bij nieuwe daken direct en nauwkeurig detecteert als er een 
lekkage optreedt.”

“Want controle op waterdichtheid bij de oplevering van een 
dak en/of (semi) permanente waterdichtheid monitoring 
bij een (oud of nieuw) dak zijn gewoon mogelijk,” vervolgt 
Rotmans. “Inmiddels zijn meerdere lekdetectiesystemen en 
methoden ontwikkeld waarbij op basis van de specifieke 
behoeften van de dakeigenaar, dakaannemer of gebruiker 
een kwaliteitscontrole kan worden uitgevoerd en/of lekdetec
tiesysteem kan worden geïnstalleerd. Het lekdetectiesysteem 
zorgt ervoor dat het dak aantoonbaar waterdicht is en geeft 
direct een alarm (akoestisch, digitaalper mail, app of sms) 
bij het ontstaan van een lekkage. Daarnaast kan de locatie 
van het lek direct in beeld worden gebracht, waardoor ver
volgschade wordt geminimaliseerd.”

Rotmans: "We hebben de systemen nu zover doorontwikkeld 
dat het eigenlijk voor alle daken (ook niet platte groenda
ken) haalbaar moet zijn om een meetsysteem te integreren. 
Of de investering te hoog is? Dat ligt geheel bij de aannemer 
en opdrachtgever van het project. Zij moeten goed inschat
ten wat de kosten zijn als het een keer fout gaat. Dat is elke 
keer een afweging. Er zijn projecten waarbij bijvoorbeeld 
alleen op de meest kritische delen van het dakvlak voor een 
detectiesysteem wordt gekozen." ■

In geval van lekkages bij platte (groen)daken is het dikwijls 
de vraag waar de lekkage zich bevindt, wat de oorzaak is, 
wie verantwoordelijk is voor de lekkage en wie de kosten 
voor herstel betaalt. Op een groot dakoppervlak en met de 
huidige gebruiksdaken is het opsporen van de bron van 
een lekkage geen eenvoudige zaak. Het lokaliseren van 
een lekkage kan op verschillende manieren plaatsvinden. 
Zo zijn er de bekende rook en/of gekleurd watertechnieken 
(fluorescerend) waarbij met relatief eenvoudig onderzoek 
een lekkage kan worden gelokaliseerd. Deze techniek werkt 
echter niet altijd doordat, met name bij groendaken, de 
gelaagdheid van de dakconstructie de werking van deze 
technieken verhindert. Voor lekkages bij deze daken kan een 
geoelektrisch onderzoek uitkomst bieden. 
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24/7 open  www.compri.eu www.compri.eu

De renovatie daktrim!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Bij Aabo Trading kunnen we niet alleen razendsnel zetwerk op maat maken, 
we maken het ook graag zo gemakkelijk mogelijk om zetwerk bij ons te 
bestellen. Daarom hebben we een bestelmodule ontwikkeld waarmee je in 3 
simpele stappen een bestelling voor zetwerk op maat bij ons kunt plaatsen.  

Want ook voor de allersnelste zetwerkbestelling gaat je naar Aabo Trading!

Maak een schets van het zetwerk op papier, op een computer, of schrijf het op 
wat u voor handen heeft: zolang de tekening maar duidelijk en volledig is!

Maak een foto of scan van de maatwerktekening en upload deze in de 
bestelmodule. Als je vanaf je smartphone of tablet bestelt kunt je zelfs 
rechtstreeks met je camera een foto maken vanuit de bestelmodule!

Vul je contactgegevens in, geef aan of het gaat om een bestelling of 
offerteaanvraag en druk op verzenden. Onze professionals nemen 
daarna spoedig contact met je op!

1

2

3

Of scan de 
QR-code!

Bestel direct zetwerk via 
www.aabo.nl/zetwerkbestellen

Bestel zetwerk in 3 simpele stappen! 
Via smartphone, tablet of PC!
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VERDELERS OP DE NEDERLANDSE MARKT
• HANDELSONDERNEMING JANSSEN TE ARNHEM
• WIRINGA TECHNISCHE GROOTHANDEL TE GRONINGEN
• ALCO DAKBEDEKKINGEN TE LANDGRAAF
• RGP DAKBEDEKKINGEN TE ZWOLLE
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Met de oprichting van TechnoNICOL Benelux is de Russische leverancier  

van o.a. bitumineuze dakbedekkingen nu ook op de Beneluxmarkt actief. 

Randy Müller is aangesteld als verkoopleider voor Nederland. Hij licht het 

 beleid van het bedrijf toe.

TechnoNICOL wil van 
 toegevoegde waarde zijn 
voor Benelux-markt

BEDRIJFSNIEUWS

opvallend meer flexibel is dan een ‘normale’ APP. Door de 
samenstelling van de bitumen gedraagt het zich meer als 
een SBS. De dakbedekkingen hebben een zeer breed verwer
kingsraam en daarom worden ze van Scandinavië tot Israël 
toegepast. Het materiaal is bestand tegen temperaturen van 
30ºC tot +150ºC. Bij kleine beschadigingen ‘vloeit’ het ma
teriaal in de meeste gevallen weer terug. Deze eigenschap 
maakt het toepasbaar in de meest uiteenlopende situaties 
en (klimatologische) omstandigheden.”

INTRODUCTIE OP DE NEDERLANDSE MARKT
Hoe wil de Russische leverancier zich op de Nederlandse 
markt profileren? Müller: “Wij hebben integriteit hoog in het 
vaandel staan. Dat is namelijk de enige manier om internati
onaal overeind te blijven. We bieden een kwalitatief product 
voor een eerlijke prijs. Dat bereiken we door wereldwijd een 
stringent beleid te voeren om onnodige kosten te vermijden. 
Door onze lage overhead kunnen we de verkoopprijs van 
onze producten laag houden. Dat is te zien in de eenvoudi
ge, platte manier waarop we de Beneluxmarkt benaderen.”

“Onze dakbedekkingsmaterialen zijn wereldwijd toegepast, 
in de meest uiteenlopende klimatologische omstandig
heden. In al deze omstandigheden blijven de materialen 
goed functioneren. Wij geloven echter niet in een ‘bewezen 
levensduur’. Daarmee geef je alleen aan dat de materialen 
die 20, 30 of 40 jaar geleden werden geproduceerd goed 
waren. Het zegt niets over de producten die nu worden ge
produceerd, terwijl er in de tussentijd allerlei ontwikkelingen 
hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op de kwaliteit 
van de geleverde dakbedekking. Wij maken daarom inzich
telijk, met behulp van de meest uiteenlopende praktijk en 
laboratoriumtesten, dat we onze zaken nu goed doen.”

TechnoNICOL is een Russische leverancier van  
dakmaterialen. Het bedrijf is in 1992 opgericht en  
heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een grote speler  
met 50 productievestigingen in zes landen.  
Het bedrijf levert bitumineuze en kunststof  
dakbedekkingen, isolatieproducten, dakpannen,  
tapes, folies, etc. Op de Nederlandse markt zullen in  
eerste instantie alleen de dakbedekkingen met CTG  
worden verkocht. Momenteel worden deze producten  
via vier onafhankelijke handelaren op de markt gebracht 
(zie kader). Het bedrijf zal het netwerk nog verder uitbreiden. 
“Van uitermate groot belang is de uitgangspositie die wij 
hierin nemen: wij respecteren onze handelaren en verwer
kers. Iets dat in de markt niet altijd vanzelfsprekend is.”

VERWERKINGSRAAM
De Russische leverancier ontwikkelt zich gestaag op de 
internationale markt: momenteel levert men de producten in 
81 landen. Naast Rusland is het bedrijf actief in Centraal en 
OostEuropa, Azië en Oceanië. Vladimir Isachenko is alge
meen directeur van de Beneluxorganisatie, Randy Müller is 
verkoopleider in Nederland. Samen met de administratieve 
medewerker bedienen deze personen vanuit Tilburg de 
Beneluxmarkt. Het bedrijf heeft internationaal een platte 
organisatie, wat betekent dat snel geschakeld kan worden.

Randy Müller heeft ruime ervaring in de Nederlandse daken
branche. Hij is aan de nieuwe uitdaging begonnen omdat 
hij gelooft in de toegevoegde waarde van de producten die 
het bedrijf op de markt brengt. “Iedere partij op de Neder
landse markt heeft een eigen, specifieke rol en bedient op 
die manier zijn deel van de markt,” zegt hij. “De dakbedek
king die wij op de markt brengen is een APP die echter 

De hoogwaardige materialen van TechnonIcoL 
worden reeds in ruim 81 landen toegepast. 
en nu ook in de Benelux!

51 productie 
locaties in  
7 landen

20 jaar verzekerde 
all-in project garantie 
afgegeven door Allianz

BetrouwBare DakBeDekkingen

benelux@technonicol.eu        www.technonicol.eu

een breed assortiment aan hoogwaardige producten 
en betrouwbare oplossingen geven onze klanten de 
beschikking over kostenbesparende oplossingen 
zonder in te leveren op kwaliteit.

“Maar je bent er niet met alleen maar het overleggen van 
testrapporten, wij willen onze klanten een verregaande 
zekerheid bieden in de vorm van een verzekerde garantie. 
Via  Allianz kunnen we onze klanten een allin verzekerde 
garantie van 20+ jaar aanbieden, waarbij de premie niet in 
de aanneemsom wordt opgenomen. Het is een duidelijke 
beleidskeuze van de directie om de klant niet te laten be
talen voor de verzekeringspremie. Het is namelijk onderdeel 
van ons serviceprogramma en wordt daarom als een soort 
interne subsidie gefinancierd vanuit onze eigen middelen.”

Desgevraagd stelt Müller vertrouwen te hebben in een suc
cesvolle introductie van TechnoNICOL op de Beneluxmarkt. 
“Nu al worden onze producten toegepast op aansprekende 
projecten. De Nederlandse markt heeft positief op ons 
gereageerd en het is nu aan ons om dat vertrouwen niet te 
beschamen. Met kwalitatieve producten, een goede service 
en een eerlijke prijs hebben wij daartoe alle gelegenheid.” ■

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

Dakned breidt uit

partij met een focus op service  juist in een prijsmarkt – een 
toegevoegde waarde betekent. Zaken doen op basis van 
wederzijds respect is altijd ons uitgangspunt geweest en dat 
is ook in deze markt een succesvolle formule gebleken.” ■

De dakgroothandel werd in april 2006 opgericht door  
Peter van Gent, John Heemskerk en (een jaar later)  
Alex van den Berg, omdat men van mening was dat het 
bedrijf een toegevoegde waarde kon betekenen in de  
dakenbranche. In het artikel ‘Zaken doen op basis van  
wederzijds respect’ in Roofs september 2006 besteedden  
wij hier aandacht aan. Bij deze gelegenheid spraken  
wij de oprichters opnieuw. 

“Ondanks de crisis zijn wij in de tien jaar van ons bestaan elk 
jaar een beetje gegroeid,” vertelt Van Gent. “We zijn destijds 
begonnen in een kantoor in het stadion van FC Den Bosch. 
In 2008 zijn we verhuisd naar een ruimere locatie aan de 
Ketelaarskampweg. Op deze locatie zijn we ook een eigen 
voorraad gaan houden.”

IN EIGEN BEHEER
“We merkten al snel dat we ook op deze locatie uit ons jasje 
zouden groeien. Naast onze locatie had Heineken twee 
tennisbanen. Wij hadden interesse om één van de banen 
te kopen maar bij een dergelijk grote organisatie duurt het 
altijd even voor je bij de juiste persoon bent, en voordat een 
beslissing is genomen. We hebben de uitbreiding in eigen 
beheer gebouwd. Dit ging tussen onze normale werkzaam
heden door dus we hebben een hectische periode achter 
de rug. Omdat het pand is gebouwd boven de bron van de 
bierbrouwerij konden we alleen kleine funderingspalen ge
bruiken, 77 in totaal. De extra ruimte is bij het oude gedeelte 
getrokken zodat er nu een ruime opslaglocatie is ontstaan. 
We hebben nu weer ruimte om verder te groeien.” 

Tijdens de feestelijke opening demonstreerde leverancier 
Icopal de verwerking van haar producten. Ook Essertec 
(voorheen Eternit Flachdach) was aanwezig om het as
sortiment toe te lichten. De heren zijn ervan overtuigd dat de 
focus op service, de juiste Amerken en kennis en samenwer
king de belangrijkste factoren zijn in de gestage groei van 
het bedrijf. “Natuurlijk is de focus op prijs ook niet aan ons 
voorbijgegaan,” aldus Van den Berg. “Maar een goede prijs 
bereik je met efficiëntie. En met kwaliteit, want na oplevering 
van een dak wil je er niet meer terug hoeven komen. Wij heb
ben een deskundig en ervaren team en willen onze klanten 
zo veel mogelijk bijstaan bij de realisatie van de projecten. 
Daarbij hoort een flexibele houding. Ik weet zeker dat een 

BEDRIJFSNIEUWS

Dakgroothandel Dakned heeft haar locatie in ’sHertogenbosch aanzienlijk 

uitgebreid. De nieuwbouw werd feestelijk geopend met een barbecue  

op 6 oktober 2016. Het bedrijf heeft in haar 10jarig bestaan een gestage 

groei doorgemaakt.

Vakgroothandel in dakmaterialen

Bouwt door aan de toekomst
Ketelaarskampweg 8 | 5222 AL ’s-Hertogenbosch
T:073-6271250 | E:info@dakned.nl | www.dakned.nl

EEN GROOT BEREIK... OOK BINNEN UW BEREIK

Meer weten ?  all-up.nl +31 (0) 546 - 544724

Het  mooiste van de Klaas K21-30TSR aanhangerkraan? 
U kunt hem vanaf nu ook leasen. En hoe?!  
Zo dichtbij was uw Klaas K21-30TSR nog nooit! 

Leasetermijn: 72 maanden

€ 997,-- p/m (indien goedkeuring leasemaatschappij)

Aanbetaling: € 19.000,--

Gratis in uw huisstijl!

Haaklast: 1500 kg

Haakhoogte: 30 m

Zijdelings bereik: 21 m

Hydraulische wielaandrijving

Inschuifbare dissel

Geluidgedempte uitvoering

Ledverlichting op hoofdmast & Jib

 Klaas aanhangerkraan K21 - 30TSR

LEASE AANBIEDING
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Aabo Trading komt met nieuwe POCB dakbaan
Aabo Trading kondigde onlangs Aabo Unifol aan, een nieuwe POCB dakbaan 
die op elke ondergrond en in vrijwel alle omstandigheden kan worden toe
gepast. De dakbaan kan zowel met de brander als met hete lucht verwerkt 
worden in een éénlaags systeem en is beschikbaar in een MB (mechanische 
bevestiging) en SK (zelfklevende onderzijde) versie, naar keuze voorzien van een 
TNTvlies of zwarte fijngranulaat afwerking aan de bovenzijde. De dakbanen zijn 
zeer sterk, waarbij Unifol MB zelfs een scheursterkte van 1300 Newton behaalt. 
Door de geringe dikte van 3,5 mm en de toepassing als éénlaags systeem kent 
de dakbaan bovendien een geringe gewichtsbelasting.

agenda
8 november 2016
Het dak is bitumen - Duurzaam waterdicht
Mariënhof te Amersfoort
Info: www.probasysbenelux.org

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

25 november 2016
Belgian Roof Day
Brussels Kart Expo te Brussel (B)
Info: www.belgianroofday.be

29 november – 1 december 2016
Future green city 2016
Brabanthallen te ‘sHertogenbosch
Info: www.futuregreencity.nl

P E R S O N A L I A
Intercodam Infra
Op 19 september is Lucas van der Meij aan de slag 
gegaan als accountmanager Rooflogix voor rayon 
Zuid bij Intercodam Infra. Lucas heeft jarenlange werk
ervaring in de dakenbranche, zowel als commercieel 
technisch adviseur, als in de functie van leidekker en 
zelfstandig bouwprofessional. Hij is gesprekspartner 
en adviseur op het gebied van dakbestrating, par
keerdaken en groendaken.

Derbigum speelt pioniersrol op gebied van recycling en CO2-reductie
Derbigum speelt op het vlak van recycling al jaren een pioniersrol met haar sys
teem voor het recyclen van snijen dakafval. Het is de enige Belgische producent 
die dakafval rechtstreeks in het productieproces kan integreren. Op deze manier 
wordt het sluiten van de kringloop in de praktijk omgezet: het gepatenteerde 
 systeem behandelt en verwerkt oude bitumineuze dakbedekking tot nieuwe 
grondstof, die dan opnieuw gebruikt kan worden voor de productie van milieu
vriendelijke dakbedekking. 

Derbigum biedt een terugnamegarantiecertificaat aan. In dit certificaat worden projectgegevens opgenomen en de fabrikant 
verplicht zich om de materialen na het einde van de levensduur conform de geldende recyclingeisen weer terug te nemen. Nu al 
is meer dan een kwart van de grondstoffen gerecycled bitumen, goed voor bijna 4.000 ton per jaar. De ambitie reikt echter verder 
en voor 2020 is ‘zero impact’ als doelstelling gezet.

Themadag Duurzaamheid 
& Innovatie

Op dinsdag 30 augustus 2016 sloegen 
Mawipex, Raab Karcher en Tesla Motors  
de handen ineen om een interessante, 

maar ook leuke bijeenkomst  
te organiseren in het kader van 

 Duurzaamheid & Innovatie. De dag 
ging van start met twee boeiende 

presentaties, van  Mawipex en  
Raab Karcher, over hun toekomstplan

nen en mogelijkheden binnen hun 
sectoren. Vervolgens werden de gasten rondgeleid in de assemblagefabriek van 

Tesla Motors in Tilburg en kregen ze de kans om met een Tesla wagen te rijden. 

Isolerende en condensvrije lichtstraat
De lichtstraat Cintralux EP 16/16 van AG Plastics heeft een zeer goede isolatie en luchtdicht
heid. Met een Uwaarde van 0,9 is deze lichtstraat zeer isolerend. Deze lage Uwaarde wordt 
verkregen door de dikte van de polycarbonaat spouwplaten. Anders dan bij standaard 
lichtstraten met platen van 10 mm zijn die van Cintralux 16 mm dik. Tussen de twee platen 
zit een luchtlaag voor extra isolatie. Condensvorming is bij dit product niet mogelijk: het 
aluminium langsprofiel is beschermd met een pvc afdekkap. Zonder deze afdekkap zou 
het aluminium, een thermische geleider, condens veroorzaken door het temperatuur
verschil tussen binnen en buiten.

Onveiligheid op het dak door toename zzp’ers
De arbovoorlichters/MVK van de paritaire Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbe
dekkingsbranche (SBD) zetten zich al ruim 15 jaar in voor veilig en gezond werken 
op het dak, voornamelijk voor werkgevers en werknemers onder de CAO BIKUDAK. 
De laatste jaren is het aantal zzp’ers op het dak sterk toegenomen en komen de 
arbovoorlichters steeds 
meer met deze groep in 
aanraking. Veel zzp’ers 
blijken niet te weten 
aan welke arboregels zij 
moeten voldoen; som
migen denken zelfs dat zij 
helemáál geen arbover
plichtingen hebben. Dat 
is niet zo: in de Arbowet 
staat dat de zzp’er de
zelfde verplichtingen voor 
veilig werken heeft als een 
dakdekker in loondienst. 
Deze verplichtingen zijn er niet alleen voor de eigen veiligheid maar ook voor die 
van anderen op en rond het dak (werknemers, omwonenden). Bij schade of een 
ongeval is een zzp’er dus evengoed aansprakelijk. 

Denk aan de volgende praktijksituatie: een zzp’er krijgt een opdracht om een dak 
te bedekken. Om het werk op tijd af te krijgen huurt hij een collegazzp’er dakdek
ker in. De eerste zzp’ers is inlener – en voor de Arbowet dus werkgever – en de colle
gazzp’er is werknemer. Volgens de Arbowet is een zzp’er altijd zelf verantwoordelijk 
voor de arbeidsmiddelen die hij gebruikt, ook al zijn deze eigendom van derden. 
De arbovoorlichters van SBD ondersteunen ook zzp’ers met (kosteloze) voorlichting 
en advies over de Arboregels in de praktijk. Zij zijn hierin – net als voor werkgevers 
en werknemers onder de cao BIKUDAK – flexibel. Zij komen naar u toe: naar het 
bedrijf, werklocatie of bij u thuis (eventueel buiten de reguliere werktijden).

Monumentaal pand gerenoveerd  
op basis van sponsoring

Binnenkort wordt ten behoeve van de stichting 
ADRA Nederland het monumentale voormalig 

scoutinggebouw van de Hiram Edson Groep in 
Huis ter Heide op basis van sponsoring gere

noveerd. ADRA Nederland is een zelfstandige, 
internationale ontwikkelingsorganisatie en zet 

zich wereldwijd in voor sociale en economische 
gelijkheid. Door samen te werken met vrijwil

ligers, partnerorganisaties, lokale vestigingen en 
lokale gemeenschappen draagt men structu

reel bij aan de zelfredzaamheid van mensen 
en gemeenschappen in rampgebieden en 
ontwikkelingslanden. De stichting heeft een 

ANBIcertificering, wat inhoudt dat sponsorin
gen in natura en 

dienstverleningen 
aftrekbaar worden 

gemaakt via de 
boekhouding van 
het sponsorende 

bedrijf. Het dak 
van het nieuwe 

gebouw van ADRA 
Share & Care 

wordt met behulp 
van o.a. Falk Bouw
systemen uit Ede en N.A.G. uit Westknollendam 

gerenoveerd. In een vervolgartikel zal Roofs 
uitgebreider ingaan op de werkzaamheden.

BDA Opleidingen opent  
praktijklokalen  zonnewarmte

Tijdens een feestelijke opening op 5 oktober 2016 in Den Bosch heeft 
BDA Opleidingen  twee complete zonnewarmtepraktijklokalen in gebruik genomen: bij In

stallatiewerk  Nederland in Den Bosch en bij Geas in Enschede. Deze ruimtes zijn ontwikkeld 
in opdracht van de installatiebranche en in samenwerking met Holland Solar en Remeha, 
HR Solar, Dutch Solar Systems en Bosch Nefit. In deze twee praktijkcentra worden compleet 

werkende systemen (terugloop en drukgevuld) opgebouwd waar installateurs getraind 
kunnen worden (installeren – onderhouden – oplossen kleine storingen). De ruimtes zullen 

gebruikt worden voor trainingen en examens die aansluiten op de certificatiestructuur van 
de overheid, met als doel bewezen vakbekwame zonnewarmtemonteurs op te leiden. De ruimtes werden in gebruik genomen door  

Bea Berndsen, directeur van het OTIB (Opleidings en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf). In de ruimte stonden vier grote 
practica opgesteld, met een aantal kleinere opstellingen voor gerichte praktijkopdrachten. 



Veruit de meeste lekkages op een dak komen voor op en rondom de 
zwakste plekken van de dakbedekkingsconstructie:
de dakdetails. Dat is niet vreemd, want het waterdicht inwerken van een 
dakdetail is meer dan eens een flinke uitdaging. Met de producten van 
Triflex bieden wij hierin een oplossing, waterdicht en gewapend tot in 
de moeilijkste details.

Triflex ProDetail: voor complexe dakdetails
Complexe constructies, gedetailleerde eisen? Het Triflex ProDetail 
afdichtingssysteem kan elke technische uitdaging aan. Het hoog-waardige 
vloeibare materiaal omsluit elk dakdetail duurzaam als een tweede huid. Ook 
hoeken, opstanden en andere kritische details worden ondoordringbaar. 
Mede dankzij het Triflex Speciaalvlies dat ook voorgevormd verkrijgbaar is.

Triflex ProFibre: voor hoogwaardige hermetische afdekking
Triflex ProFibre is een twee componenten afdichtingshars voor extra 
gedetailleerde applicaties en kleine technische voorzieningen op en in het 
dak. Het vezelversterkte systeem leent zich bij uitstek voor de afdichting van 
complexe detailleringen die in het oppervlak zijn geïntegreerd. Van bouten 
en moeren tot kabeldoorvoeren:  
Triflex ProFibre sluit het hermetisch af!

Triflex ProDetail en ProFibre 
Waterdicht en gewapend tot in de moeilijkste details. 

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

• Naadloos
• Flexibel bij lage temperaturen
• Dampdoorlatend en slijtvast
• Snel uithardend en oplosmiddelvrij
• Extreem weersbestendig (UV, IR, etc.)
• Uitstekende hechting op  

uiteenlopende ondergronden
• Elastisch en scheuroverbruggend
• Bestand tegen vliegvuur en 

stralingswarmte

Oog voor detail.

InsulationInsulation

BELOOPBAARHEID

CONSTANT

98%
LUCHT

Unidek Platinum Kameleon
 UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.kingspanunidek.nl
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soprema.nl

ROOKEXTRACTIEBITUMEN KUNSTSTOF VLOEIBAAR ISOLATIE DAGLICHTSYSTEMEN

Soprema 
gaat verder.

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

kunststofharsen, zonne-energie oplossingen, lichtkoepels, speciale daken, 

rookextractie… Soprema ontwikkelt, produceert en levert alle producten voor 

de complete bouwschil. Inclusief persoonlijk advies, ontwerp of begeleiding 

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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