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Gewapend  
met kennis
sta je sterk

Het einde van het jaar nadert weer. Traditioneel is dit een 
periode om de balans op te maken. Wat ging goed, wat  
kan beter? Eén ding staat vast: hoe goed het ook gaat,  
het kan altijd beter.

Onze uitgeverij heeft een goed jaar achter de rug.  
2016 begon voor ons met het zeer geslaagde  
Nationale  Daken Event, met een goed gevulde beurs- 
vloer, een groeiend aantal bezoekers en een hoge waar-
dering van standhouders en bezoekers. Tijdens het bijbe- 
horende congres werd tevens het bijzondere dak van  
station Arnhem bekroond. 

In de afgelopen jaargang van Roofs zijn opnieuw veel bij-
zondere projecten beschreven. Een fietspad op het dak, een 
glooiend landschap, een dak dat over de volledige opper-
vlakte daglicht toe laat treden, etc. – het kan allemaal. Daar-
bij is het zeker niet onbelangrijk dat de daken er nog mooi 
uitzien ook. Een speciale vakjury buigt zich momenteel over 
de vraag welke van de in Roofs beschreven projecten begin 
2017 zal worden bekroond met de DakAward. De uitreiking 
van deze prestigieuze prijs vindt plaats op 24 maart 2017 op 
een prachtige locatie: Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee. 
Elders in dit nummer vindt u hier meer informatie over.

Vakblad Roofs heeft ook in het afgelopen jaar weer de ont-
wikkelingen op de voet gevolgd en waar mogelijk een bijdra-
ge geleverd aan de kennisuitwisseling binnen de branche. 
Zowel op het papier als digitaal. Het blad heeft zodoende 
met behulp van de markt een duidelijke groei weten te rea-
liseren. Op deze plek wil ik dan ook al onze relaties bedan-
ken die het afgelopen jaar vertrouwen in ons blad hebben 
getoond en op onze pagina’s hebben geadverteerd. Ik heb 
het op deze plaats eerder gezegd: een gezond vakblad is 
een branchebelang. 

Speciaal voor de hellende dakenbranche hebben wij in 
het afgelopen jaar succesvol een nieuw vakblad op de 
markt gebracht: steilDAK. Niet dat er in Roofs geen ruimte 
is voor het nieuws over hellende daken, maar omdat ook 
deze branche zich zo sterk ontwikkelt dat er in de markt een 
duidelijke behoefte bleek aan een eigen platform. Steeds 
meer branches zoeken de samenwerking, en voor een 

goede samenwerking is 
een duidelijk eigen profiel 
nodig. Dit jaar zijn er twee 
edities verschenen, in 2017 
zal het nieuwe magazine vier 
keer verschijnen.

Gewapend met kennis sta je sterk. In 
het tijdperk van internet en mobiele tele-
foons verspreidt informatie zich vele malen snel-
ler dan voorheen: juiste informatie net zo goed als onjuiste. 
Met behulp van het redactieteam, dat geheel bestaat uit 
bewezen experts van toonaangevende marktpartijen, waakt 
de redactie van Roofs over de kwaliteit van de informatie die 
ze via haar  pagina’s verspreidt. Wij hebben er vertrouwen in 
dat wij op deze manier ook in het nieuwe jaar kunnen bijdra-
gen aan de fascinerende ontwikkelingen die onze branche 
momenteel kent.

Voor nu wens ik u hele fijne kerstdagen en een gezond, 
 gelukkig en succesvol 2017. ■

Palmyra Lindeman
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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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Gewapend met kennis sta je sterk

Duurzaamheid belangrijkste uitgangspunt dakrenovatie  
gemeentehuis Smallingerland
De daken van het oudste gedeelte van gemeentehuis 
Smallingerland in Drachten waren aan vervanging toe.

DakAward wordt feestelijk uitgereikt in Egmond aan Zee
Op 24 maart 2016 zal tijdens een feestavond voor de 
dakenbranche de DakAward worden uitgereikt aan het 
project Dak van het Jaar. 

De Wet Kwaliteitsborging in de praktijk
Op 25 november 2016 werd in Utrecht de Praktijkdag Kwali-
teitsborging georganiseerd. 

Beoordelingsrichtlijn is een levend document
Een tweede globale uiteenzetting over wat zich allemaal 
afspeelt achter het KOMO-apparaat.

“Aannemer moet naast ‘handjes’ ook expertise leveren”
Interview met Albert de Vries, Tweede Kamerlid van de 
PvdA.

 
Van ‘auw’ naar  ‘wauw’
Onder de titel ‘Het dak is bitumen - Duurzaam waterdicht’ 
organiseerde Probasys Benelux een symposium. 

Vereniging Gebouwschil Nederland is in oprichting
Het Hellende Dak (HHD) bereidt een fusie voor met twee 
brancheverenigingen voor de gevelbranche. 

“Het dak is het belangrijkste onderdeel van het gebouw”
Eviax nam de regie van de eigen nieuwbouw in eigen hand 
om de duurzaamheidseisen van de gemeente te overschrijden.

Integrale aanpak voor de sanering van  
particuliere asbestdaken
Is het haalbaar om per 2024 alle asbestdaken  
in Nederland te saneren? 

De verzekering van dakdekkersbusjes
Waar moet men bij de verzekering van dakdekkersbusjes  
op letten?

Tectum Group op de Nederlandse markt
Hoe ziet de toekomst de toekomst van de Belgische  
Tectum Group er op de  Nederlandse markt uit?

Nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranchei
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Leister Technologies Benelux B.V.
Duwboot 38 - 3991 CE Houten

Tel 030 - 2199888 - Fax 030 - 2199889
info@leister.nl
www.leister.nl

www.leister.nl

Vraag er naar bij uw dealer

Leister ELECTRON ST Promo SET

Alles voor de professional:

• Leister ELECTRON ST
• Robuuste Leister koffer
• Leister mondstuk 75 mm
• Leister aandrukrol 80 mm
• Leister toestelsteun

We know how.

U bespaart 23%!

€ 520,00
Als set nu voor:

€ 399,00

• Voor bitumineuze dakbanen
• 3400 Watt. Slechts 1,1 kg
• Tweecomponenten handgreep
• Snel schoon te maken luchtfilters
• Automatische koolborstelstop
• Bescherming van het element

ELECTRON ST

Prijzen geldig tot 31-12-2015

Swiss
made

Promo kit Electron ST_A5.indd   1 02.10.14   11:41

Brandveilig 
werken!
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DAKRENOVATIE GEMEENTEHUIS SMALLINGERLAND
OPDRACHTGEVER: GEMEENTE SMALLINGERLAND TE DRACHTEN
LEVERANCIER: SOPREMA BV TE IJLST
DAKDEKKER: MEIJER DAKBEDEKKING TE URETERP

De daken van gemeentehuis Smallingerland in Drachten zijn een bijzonder 

geheel. Het pand is in fasen gebouwd en heeft verschillende dakafwer- 

kingen. De daken van het oudste gedeelte (1876) waren aan vervanging 

toe. Het bovengelegen dak is voorzien van een groendaksysteem (gereno-

veerd eind 2015). Het lager gelegen dak is een origineel koperen dak.

Duurzaamheid belangrijkste uitgangspunt 
dakrenovatie gemeentehuis Smallingerland

Het terugplaatsen van een originele koperen dakbedekking 
was voor de gemeente geen optie. De bestaande koperen 
dakbedekking was versleten en veroorzaakte lekkages. De 
uitstraling van koper werd wel erg gewaardeerd en daarom 
werd de dakdekker gevraagd of hij een dakbedekking met 
de uitstraling van koper kende. “Tijdens een beurs had ik ken-
nisgemaakt met de nieuwe Copper Art van SOPREMA,” vertelt 
Oene Meijer van het dakdekkersbedrijf. “Er waren alleen 
geen Nederlandse referentieprojecten van, daarom hebben 
wij eerst een proefstuk uitgevoerd. Alle betrokken partijen 
hebben veel energie in dit project gestoken aangezien het 
de eerste keer is dat deze dakbedekking in Nederland wordt 

toegepast.” Overigens leverde Soprema de materialen voor 
de volledige dakopbouw.

DUURZAME DAKRENOVATIE
Lammert Bouwers van gemeente Smallingerland geeft aan 
dat de duurzaamheid van de dakrenovatie een belangrijk 
uitgangspunt was. “Het beleid van de gemeente is hierop 
ingericht. Zo zijn bij de renovatie van een ander gemeente-
gebouw oude zonnepanelen vervangen door nieuwere met 
een hoger rendement. Het is de bedoeling dat meer dakop-
pervlak van het gemeentehuis en andere gemeentelijke 
gebouwen op termijn worden uitgerust met zonnepanelen. 
De aanvragen hiervoor lopen nog.”

“De keuze van het dakbedekkingsmateriaal past in dezelfde 
strategie. Bij de keuze van de dakbedekking was naast de 
kleur van het materiaal ook de duurzaamheid belangrijk. 
Het gegeven dat deze dakbedekking volledig recyclebaar is, 
gaf voor ons de doorslag.” Desgevraagd legt Marcel Murris, 
commercieel technisch adviseur van SOPREMA, uit dat het 
materiaal inderdaad volledig recyclebaar is. “Het gerecy-
clede materiaal wordt vandaag de dag in de meeste geval-
len hergebruikt in andere producten dan dakbedekking. 
De ontwikkelingen gaan echter snel. Wanneer de nieuwe 
dakbedekking van het gemeentehuis Smallingerland in de 
toekomst gerecycled wordt, wordt deze naar alle waarschijn-
lijkheid weer gebruikt voor nieuwe dakbedekkingsproducten. 

“In het kader van de duurzaamheid van de dakrenovatie 
was tevens de isolatie van beide daken een belangrijk aan-
dachtspunt,” vervolgt Bouwers. “In de bestaande situatie was 
een PIR isolatielaag van 3 cm toegepast, deze is vervangen 
door een nieuwe PIR L 80 (8 cm), zodat een Rc van 3,5 
zou worden bereikt. Momenteel is de gemeente bezig het 
precieze effect hiervan te monitoren, maar nu al kan worden 
gesteld dat deze aanpassing een aanzienlijke energiebe-
sparing in de verwarming en koeling van dit deel van het 
pand tot gevolg heeft.”

UITSTRALING VAN KOPEREN DAK
De dikkere isolatielaag betekende voor de dakdekker een 
uitdaging omdat de dakdoorvoeren en opstanden moesten 
worden aangepast. Ook de toepassing van de Copper Art 
dakbedekking was een primeur voor het bedrijf en dus even 
wennen. “Het materiaal is wat stugger dan een gewone 
pvc,” vertelt Oene Meijer van het dakdekkersbedrijf. “Maar 
dat went snel genoeg. In de planning is vanzelfsprekend wat 
extra tijd ingeruimd voor de verwerking van het materiaal. 
De naden zijn afgewerkt met pvc ‘roeven’(felsprofielen) in 

 dezelfde kleur als het dakvlak zodat het dak de uitstraling 
krijgt van een echt koperen dak.” 

De dakopbouw (koperdak) was uiteindelijk als volgt:

De oorspronkelijke dakopbouw is tot op de onderconstruc-
tie verwijderd. Vanaf het houten dakbeschot is een nieuw 
systeem opgebouwd, bestaande uit:

•  Dampremmende laag (Sopralene Stick 30, zelfklevend, 
dikte 3 mm).

•  Isolatielaag: PIR L80
•  Dakbedekking: Copper Art (afgewerkt met felsprofielen)

De duurzame dakrenovatie zal in de loop van december 
2016 worden afgerond. Nu al stelt Bouwers zeer tevreden te 
zijn met het verloop van het bouwproces en het resultaat. 
“Algemeen is de stemming dat het dak er heel mooi uitziet 
en we hebben er alle vertrouwen in dat het dak ook op de 
langere termijn zijn fraaie uitstraling blijft behouden.” ■

In de oorspronkelijke situatie had dit deel van het dak 
een bitumineus bovendak (627 m²) en een lager gelegen 
koperdak (527 m²). Beide daken waren na bijna 40 jaar 
aan vervanging toe: met name de oorspronkelijke koperen 
dakbedekking was zodanig verouderd dat dit op enkele 
plekken zorgde voor lekkageproblemen. Begin 2016 is het 
bovenste dak vervangen en voorzien van een groendaksys-
teem (sedum). Meijer Dakbedekking uit Ureterp was destijds 
betrokken bij het verwijderen van het bestaande dakbe-
dekkingssysteem en het aanbrengen van het sedumdak. 
Daarom werd het bedrijf ook om advies gevraagd over de 
vervanging van het koperdak.
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Berkel en Rodenrijs 010-4613700
Bodegraven 0172-617409

info@benroos.nl
www.benroos.nl
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De prijsuitreiking vindt plaats op een bijzondere locatie:  
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Gelegen in het prach-
tige Noord-Hollandse duinlandschap, op een steenworp af - 
stand van de Noordzee, belooft het een bijzondere avond te 
worden. Onder het genot van diverse hapjes en drankjes zal 
een feestavond met muziek worden georganiseerd waarbij 
men ruimschoots in de gelegenheid zal zijn om te netwerken 
en bij te praten met relaties. Eventuele aanhang is van harte 
welkom: omdat de prijsuitreiking plaatsvindt op een vrijdag-
avond, leent de gelegenheid zich uitstekend om er een ont-
spannen weekend in Egmond aan Zee aan vast te plakken.

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de hele daken-
branche aanwezig wilt zijn, volstaat een aanmelding via de 
website www.dakvanhetjaar.nl. U ontvangt na aanmelding 
een bevestiging, waarna u verzekerd bent van deelname 
aan de feestelijke uitreiking van de DakAward. ■

Zoals bekend is de Dak van het Jaar de prijs voor het dak 
dat op alle beoordelingsgebieden in totaal het hoogste 
scoort. De beoordelingsgebieden zijn: esthetische kwaliteit, 
innovatie, functionele kwaliteit, onderlinge samenwerking, 
veilig werken en duurzaamheid. De longlist van de geno-
mineerde projecten is in de afgelopen jaargang van Roofs 
beschreven. Alle genomineerden en de winnaar zullen 
vervolgens tijdens een wervelende feestavond bekend wor-
den gemaakt. Een onafhankelijke vakjury zal de projecten 
volgens de bovengenoemde criteria beoordelen. De longlist 
zal in het februarinummer van Roofs worden gepubliceerd. 

De vakjury bestaat uit momenteel uit:

• Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz)
• Marco de Kok (SGS INTRON)
• Karsten Konrad (HHD)
• Dirk Roosendaal (VBB)

De organisatie is nog in gesprek met diverse marktpartijen 
voor de verdere uitbreiding van de jury.

Op 24 maart 2016 zal tijdens een feestavond voor de dakenbranche   

de DakAward worden uitgereikt aan het project Dak van het Jaar.  

Via www.dakvanhetjaar.nl kunt u zich aanmelden om hier gratis bij  

aanwezig te zijn.

Hotel Zuiderduin   -   Zeeweg 52   -   Egmond aan Zee


het Dak van het Jaar 2016
vrijdag 24 maart 2017
in Hotel Zuiderduin - Egmond aan Zee

GRATIS
ENTREE

Aansluitend een overnachting inclusief ontbijtbu� et:  

2-persoonskamer € 45,- p.p.     1-persoonskamer € 65,-
Reserveren: www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar  of  072 750 2000

- aanvang feestavond 18.00 uur
- presentatie Top 10 genomineerden Dak van het Jaar 2016
- live optredens
- bekendmaking Top 3 en Winnaar Dak van het Jaar 2016
- alle drankjes inclusief (tapbier, huiswijn en frisdrank) 
- koude en warme hapjes
- einde avond ca. 24.00 uur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de 
hele dakenbranche aanwezig wilt zijn, volstaat een 
aanmelding uiterlijk voor 24 februari 2017 
via de website www.dakvanhetjaar.nl
  

DakAward wordt feestelijk 
 uitgereikt in Egmond aan Zee

DAK VAN HET JAAR

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Roofs     1110     Roofs

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2017

Kilbystraat 6 - 8263 CJ  Kampen
Tel 0525-654500 • Fax 0525-654848

info@altena-groep.nl
www.altena-groep.nl
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EPDM Systems B.V.
Handelsweg 20

8152 BN  Lemelerveld
0572-371027

www.epdmsystems.nl

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De Wet Kwaliteitsborging in de praktijk

KWALITEITSBORGING

de aannemer volledig verantwoordelijk wordt gesteld voor 
het eindresultaat van een bouwwerk. In de huidige situatie 
is de aannemer niet verantwoordelijk voor gebreken die bij 
de oplevering niet zijn gesignaleerd of gemeld. In de nieuwe 
situatie zal de aannemer moeten kunnen bewijzen dat hij 
niet verantwoordelijk is voor een na oplevering geconsta-
teerd gebrek. Verder is een belangrijk verschil tussen nu en 
de toekomst dat nu een gebouw zo wordt ontwerpen dat 
het plan door Bouw en woningtoezicht wordt goedgekeurd. 
Als de Wet kwaliteitsborging is ingevoerd, zal een gebouw 
zodanig moeten worden ontworpen en gebouwd dat het bij 
oplevering aan de eisen voldoet.

Deze verschuiving in de verantwoordelijkheid en het toetsings-
moment betekent ook een verschuiving in de organisatie 
van de kwaliteitsborging. De preventieve toets uit het Bouw-
besluit wordt geschrapt, daarvoor in de plaats komt het ge-
bouwdossier bij oplevering. Van Egmond trok de vergelijking 
met auto-APK, waarbij een instrumentarium wordt ontwikkeld 
om de kwaliteit van de bouw efficiënt en effectief in kaart te 
brengen.

De politiek streeft ernaar de wet vóór de verkiezingen door 
de Tweede Kamer te krijgen, wat een voorlopig sluitstuk 
 betekent van een ontwikkeling die 15 jaar heeft geduurd.  
In eerste instantie geldt de nieuwe wet enkel voor bouw-
werken in Gevolgklasse 1, de (complexere) bouwwerken in 
Gevolgklasse 2 en 3 volgen later. 

De verwachting is dat de wet zal zorgen voor innovatie en 
voor een verbetering van het bouwproces. De bouw beschikt 

al over een flink aantal kwaliteitsinstrumenten, zoals ISO en 
KOMO. Van belang daarbij is dat de beschikbare instru-
menten op een juiste manier worden ingezet. Van Egmond 
stelde dat de wet niet zaligmakend is, uiteindelijk is dat een 
papieren oplossing. Een daadwerkelijke verbetering van de 
bouwkwaliteit zal uiteindelijk moeten worden bewerkstelligd 
vanuit de structuur van het bouwproces en een verande-
ring van de cultuur en het gedrag: “Er is niets zo hard als de 
zachte aspecten”.

PRAKTIJK
Tijdens parallelsessies werd vervolgens 
ingegaan op de gevolgen van de wet 
op de bouwpraktijk. Zo werd bijvoorbeeld 
ingegaan op een pilotproject uitgevoerd op 
de Binnenhofjes in Zwolle. Frank van Munster van de 
verantwoordelijke aannemer Nijhuis Bouw vertelde tijdens 
één van de parallelsessies hoe de aannemer hiermee is 
omgegaan. Er is een uitgebreide systematiek ontwikkeld om 
1) de kwaliteit van de diverse aspecten te formuleren, 2) een 
plan van aanpak te ontwikkelen, 3) de uitvoering te moni-
toren en aan de hand daarvan eventueel een nieuw plan 
van aanpak ontwikkelen en 4) het resultaat te controleren. 
Er werd in dit verband gesproken over de PDCA-cyclus (Plan, 
Do, Check, Act). 

Zo zijn er verschillende systematieken denkbaar waarbij de 
kwaliteit van het bouwproject vanaf de ontwerpfase tot en 
met de oplevering kan worden geborgd. De meeste hiervan 
werden tijdens deze dag besproken. Eén van de aanwezige 
opdrachtgevers sprak tijdens de vragenronde zijn verbazing 
uit dat dit allemaal niet vanzelf spreekt in de bouw. De spre-
kers konden niet veel anders dan hiermee instemmen, maar 
gaven tevens aan dat het positief is dat de bouw nu wordt 
gedwongen gebruik te maken van dit soort instrumenten.

Een belangrijke vraag die hiermee samenhangt is hoe het is 
gesteld met de juridische aansprakelijkheden. De aannemer 
is verantwoordelijk voor het eindresultaat, maar heeft de vrij-
heid de aansprakelijkheid te verleggen zolang dit maar van 
tevoren duidelijk is afgesproken en vastgelegd. Marlies Pierik 
van AKD Advocaten toonde zich daarom sceptisch over 
het praktische effect van de Wet Kwaliteitsborging. In haar 
ervaring als jurist bij met name infrastructurele bouwwerken 
signaleert zij de neiging de aansprakelijkheden te verleggen 
en ze gaf aan van mening te zijn dat de uitgangspunten van 
de wet wel goed zijn, maar dat ze haar bedenkingen heeft 
bij de wijze waarop dit in de praktijk gestalte moet krijgen.

Eén ding staat vast: de Wet Kwaliteitsborging komt eraan en 
de bouw moet met deze wet aan de slag en de nieuwe regel-
geving en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkhe-
den inzetten om een belangrijke kwaliteitsslag te maken. ■

Dat het onderwerp leeft, bleek uit de opkomst. Meer dan  
250 mensen verzamelden zich in de bioscoopzaal om uitleg 
te krijgen over de nieuwe wet en, belangrijker nog, praktijk-
voorbeelden te bespreken over hoe op een juiste manier 
aan de wet invulling is te geven. De uitleg werd verzorgd 
door kwartiermaker Hajé van Egmond. Uit zijn betoog werd 
duidelijk dat de bouw veel kan leren van andere branches. 
Zo stelde hij dat de bouw toe moet naar een soort ‘Iens’ 
voor de bouwbranche: de bouw moet transparanter worden 
en de kwaliteit moet controleerbaar zijn. Daar is flankerend 
beleid voor nodig. 

DE AANNEMER IS VERANTWOORDELIJK
De belangrijkste aanpassing in het Burgerlijk Wetboek is dat 

Hajé van Egmond, kwartiermaker Kwaliteitsborging (links)  

en Paul Kuijpers, Balance & Result.

De Wet Kwaliteitsborging zal naar alle waarschijnlijk-

heid per 1 januari 2018  ingaan. Vanaf die datum zal 

het bouwzicht plaatsvinden via interne en  externe 

kwaliteitsborgers. Wat dit betekent voor de bouwprak-

tijk werd uit gebreid besproken tijdens de Praktijkdag 

Kwaliteitsborging in de bouw, dat op 23 november 

2016 door Nieman Kwaliteitsborging en Balance & 

Result werd georganiseerd in het Cinemec te Utrecht.
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De afgelopen periode heeft KOMO zeer regelmatig aan-

dacht in de media gekregen, zowel positief als negatief. 

Negatief als het gaat om de relatie met CE-markering en 

positief als het gaat om de relatie met de Wet kwaliteits-

borging in de bouw. Het begrip “KOMO” kent een hele 

hoge bekendheidsgraad, maar weet de Nederlandse 

bouwwereld ook wat er zich allemaal afspeelt achter het 

KOMO apparaat? Hier volgt een tweede globale uiteen-

zetting.

Beoordelingsrichtlijn is een levend document

CERTIFICERING

12     Roofs

Marco de Kok 

In het vorige artikel is de totstandkoming van een 
 Beoordelingsrichtlijn voor het komen tot een KOMO 
 certificaat toegelicht en daarbij is ook de rol van het 
College van Deskundigen aangestipt. In dit artikel  
wordt deze rol verder uitgediept.

De rol van een College van Deskundigen is niet primair 
om heel inhoudelijk naar een Beoordelingsrichtlijn te 
kijken (dit is meer voor een begeleidings- of technische 
commissie), maar meer om te bewaken dat de juiste 
procedures zijn gevolgd bij het tot stand komen van de 
Beoordelingsrichtlijn, of de kritiek die tijdens de kritiek-
periode is binnengekomen goed verwerkt is en of de 
aansluiting met het Bouwbesluit correct en volledig is. 

EXPERTS IN ISDA
Er zijn verschillende Colleges van Deskundigen met 
elk hun eigen scope behorende bij hun vakgebied en 
expertise. Het College van Deskundigen die voor de 
daken relevant is, is het College van Deskundigen ISDA. 
“ISDA” staat voor ISolatie en DAkbedekking. Dit College 
bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris, 
enkele adviseurs (certificatiedeskundigen van certifica-
tie-instellingen) en vertegenwoordigers van branchever-
enigingen. Zo zitten er in het College van Deskundigen 
ISDA vertegenwoordigers van brancheverenigingen van 
producenten van dakbedekking en isolatiematerialen, 
zoals Probasys Benelux (producenten van bitumineuze 
dakbedekkingmaterialen), VEKUDAK (producenten van 
kunststof dakbedekkingmaterialen), VESP (producenten 
van EPDM dakbedekkingmaterialen), NII (producenten 
van isolatiematerialen, met uitzondering van producen-
ten van minerale wol en cellulairglas materialen) en 
MWA (producenten van minerale wol en cellulairglas 
isolatiematerialen). Maar ook de verwerkers van de ma-
terialen zijn vertegenwoordigd in de vorm van VEBIDAK. 
De vertegenwoordigers van deze brancheverenigingen 
hebben stuk voor stuk hun sporen in de dakbedek-
kingbranche en isolatiewereld ruimschoots verdiend en 
hebben veel ervaring op dat gebied. Elk nieuw lid van 
het College wordt hierop ook beoordeeld voordat hij of 
zij wordt toegelaten tot het College.

Het is trouwens zeker niet zo dat de leden van het 
 College van Deskundigen een stel oude wijzen zijn 
die in een ivoren toren de scepter zwaaien. Het zijn 
allemaal mensen die veel met de praktijk te maken 

hebben en deze ervaring ook als input gebruiken in 
het College. Zo kan het College bijvoorbeeld signalen 
uit de markt omzetten in wijzigingen of aanvullingen in 
Beoordelingsrichtlijnen. Om een voorbeeld te geven: op 
daken worden tegenwoordig steeds meer installaties en 
andere vormen van permanente belasting geplaatst. 
Vooral bij producenten van isolatiematerialen komt dan 
ook steeds vaker de vraag binnen wat de maximale 
permanente belasting mag zijn bij hun isolatiemateriaal. 
Bij de nu onderhanden zijnde revisie van BRL1309 (plat-
dakisolatie) wordt hier aandacht aan besteed, zodat in 
de toekomst in het attest-met-productcertificaat hier een 
onderbouwde en geverifieerde uitspraak over gedaan 
gaat worden. 

OVERIGE TOOLS
Maar naast de signalen uit de markt heeft het College 
nog andere tools om te polsen of de inhoud van een 
Beoordelingsrichtlijn nog aansluit met de praktijk. Met 
een inventarisatie van klachten van o.a. verwerkers kan 
gekeken worden of de correlatie van een attesteringstest 
(systeemtest om praktijksituaties te simuleren) correct is. 
Daarnaast moeten de certificatie-instellingen met een 
jaarrapportage het College informeren over het aantal 
en type non-conformiteiten die bij audits en product-
verificaties aan het licht zijn gekomen. Bij gevallen die 
een structureel karakter blijken te hebben, kan het Col-
lege besluiten om hier het controleregime voor aan te 
scherpen. Een voorbeeld hiervan is dat een aantal jaar 
geleden het College besloten heeft om naast de mon-
stername van dakbedekkingsmaterialen voor verifica-
tieonderzoek uit het magazijn van de producent tijdens 
een audit ook onaangekondigde monsternames uit te 
voeren bij verwerkers.

Op deze manier blijft een Beoordelingsrichtlijn een 
levend document dat constant aan nieuwe inzichten 
en regelgeving wordt aangepast. Alle leden van het 
College van Deskundigen ISDA hebben dan ook het 
bevlogen doel om alle Beoordelingsrichtlijnen die onder 
hun scope vallen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij 
de praktijk en aan de bouwregelgeving. ■
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Januari

12.01 Dakmontage zonne-energiesystemen   2 dagen

16.01  Ontwerp zonnestroomsystemen   3 dagen

17.01 Dakcursus platte daken   7 dagen

19.01 Installeren van zonnestroomsystemen   2 dagen

Februari

02.02 Daken voor administratief personeel   1 dag 

03.02 PV-installaties aansluiten op de meterkast   1 dag

08.02 Veranderend bouwproces/ EMVI   1 dag 

09.02 BHV-cursus voor dakhoveniers   1 dag

15.02 Ontwerp en installatie kleine windturbines   1 dag

16.02 Installeren zonnewarmtesystemen   2 dagen

Maart

08.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik   1 dag

09.03 Installeren van zonnestroomsystemen   2 dagen

09.03 Onderhoud en beheer van gevels   2 dagen 

14.03 Onderhoud en beheer van pannendaken   1 dag

16.03 Dakmontage zonne-energiesystemen   2 dagen

20.03 Ontwerp zonnestroomsystemen   3 dagen

22.03 Onderhoud en beheer van platte daken   2 dagen

23.03 Uitvoeren van een dak-RI&E   2 dagen 

28.03 Dakcursus Groene daken   1 dag

CURSUSKALENDER 
1E KWARTAAL 2017

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

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

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

217026 BDA - Dakenraad Adv Cursuskalender 230x300.indd   1 08-11-16   10:48
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 ONZE NIEUWE BITASCO VESTIGING IN 

 HARDERWIJK IS GEOPEND!

• Levering van het totale IKO dakbedekking en isolatie assortiment
• Ruim assortiment Hertalan en Resitrix EPDM uit voorraad leverbaar

Bitasco TradingTel. (0341) 411 040 Fahrenheitstraat 80Ind. terrein Lorentz II Harderwijk
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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.  

Een gesprek met Albert de Vries,  

Tweede Kamerlid van de PvdA met  

de portefeuille Wonen en bouwen.

“Aannemer moet 
naast ‘handjes’ ook 

expertise leveren”

VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2017

“Gemeenten moeten dan ook gestimuleerd worden om te 
zorgen dat er bouwlocaties beschikbaar komen met een 
grondprijs die past bij goedkopere sociale en middeldure 
huurwoningen. Het rijk kan dat stimuleren. Door ons voorstel 
wordt de verhuurderheffing ingezet om kortingen te verlenen 
van €10.000,- voor elke nieuwe huurwoning met een huur 
beneden €586,- en in de zogenaamde schaarstegebieden 
zelfs €20.000,-. Om de bouw van middeldure huurwoningen 
te stimuleren, gaat Minister Blok overlegtafels instellen om 

de ontwikkelingen aan te jagen en ervoor te zorgen dat 
gemeenten en beleggers elkaar sneller vinden. Maar het 
mag wat ons betreft wel wat steviger. De minister laat naar 
mijn smaak nog te veel over aan de gemeenten zelf. Als 
voormalig wethouder geloof ik in de kracht van de gemeen-
ten, maar er zijn ook gemeenten die als beleid hebben geen 
sociale woningen bij te bouwen, bijvoorbeeld om de kosten 
voor de bijstand en de WMO laag te houden, of omdat dit 
ten koste zou gaan van de woonkwaliteit van de huidige 
bewoners. Ik vind dat dat soort gemeenten op hun vingers 
getikt moeten worden. Gemeenten mogen wel hun eigen 
woonprogramma bepalen, maar de PvdA is er voorstander 
van om een minimaal aantal sociale huurwoningen per 
gemeente te hanteren. Hoeveel dat wordt, hangt af van de 
sociale structuur van de betreffende gemeente. We heb-
ben in dit opzicht geen aantallen in de aanbodnorm in ons 
verkiezingsprogramma’s opgenomen, maar wel een aantal 
uitgangspunten geformuleerd. Een PvdA-minister op dit de-
partement zal niet zozeer meer regels instellen, maar wel wat 
meer stimuleren vanuit een duidelijke visie op het betaalbaar 
en energiezuinig houden van het wonen.”

KWALITEITSBORGING
“Wij zijn voorstander van de aankomende Wet Kwaliteits-
borging maar hebben nog wel wat voorstellen tot verbete-
ring van de wet. Ik ben er trots op dat het ons is gelukt dat 
het wetsvoorstel in de loop der tijd is aangepast van een 
botte privatiseringsoperatie naar een wet die de positie 
van de woonconsument versterkt. Ik vind nog wel dat de 
aansprakelijkheid duidelijker geregeld kan worden. Ik vind 
dat het belang van de consument, en ook van de bouwer 
zelf, het meest gediend is als direct duidelijk is dat de aan-
nemer verantwoordelijk is voor hetgeen hij levert – ook voor 
de werkzaamheden die hij in onderaanneming laat ver-
richten. Volledige (keten)aansprakelijkheid is nodig bij niet-
professionele opdrachtgevers. Voor andere opdrachtgevers 
kan bijvoorbeeld bij ingewikkeldere bouwwerken, van tevoren 
duidelijke andere afspraken m.b.t. de aansprakelijkheid wor-
den gemaakt. Als er nu problemen zijn, dan verwijst iedereen 
naar elkaar en is de eindgebruiker vaak de dupe.”

“Ik vind het voorts gewenst dat opdrachtgevers een directe  
verzekering kunnen sluiten zodat zij verzekerd zijn dat gele-
verd wordt wat is besteld. Vergelijk het met de autoverzekering: 
de diverse partijen gaan niet met elkaar in discussie maar 
de verzekeringsmaatschappijen regelen het onderling. Ook 
daar mag wel ruimte zijn voor professionele partijen om af  
te wijken, maar ook dan dienen de afspraken goed te 
worden vastgelegd in het overdrachtsdossier dat bij ieder 
bouwproject wordt bijgehouden.”

“De meeste discussies rond de nieuwe Wet Kwaliteitsborging 
gaan over de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger. Dat 
vind ik zelf niet zo interessant. De aannemer is verantwoorde-
lijk en het is aan hem hoe hij die kwaliteit wil borgen. Ik vind 
het eigenlijk gek dat een liberale minister zich daarmee zo 
gedetailleerd wil bemoeien.”

“Van de bouwkosten bestaat 10 tot 15% uit faalkosten. Dat 

is een enorm bedrag. De systema-
tiek voor kwaliteitsborging kost geld, 
maar als daarmee wordt voorkomen 
dat al deze fouten worden gemaakt, 
wordt de bouw per saldo een stuk 
goedkoper. Uiteindelijk worden die 
faalkosten immers betaald door de 
huurder/eindgebruiker. Ik hoop dat de 
aannemer door deze wet ook inderdaad 
meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn 
werk en ook vooraf nadenkt of de werkzaamhe-
den die van hem worden gevraagd ook uit te voeren 
zijn. Te vaak staat de aannemer op het standpunt dat hij 
‘handjes’, en geen ‘hersens’ levert.”

ASBESTDAKENVERBOD
Een andere belangrijke wet waar de dakenbranche mee te 
maken heeft, is het Asbestdakenverbod per 2024. De Vries: 
“Ik maak me zorgen over de hoeveelheid asbest die nog 
in de daken aanwezig is en die nog moet worden gesa-
neerd. Praktisch is dat al lastig, maar financieel is dat voor 
veel mensen ook moeilijk haalbaar. Het is de vraag of we 
die problemen met subsidies kunnen oplossen. Wij denken 
dat er voor echte pijngevallen speciale fondsen gevormd 

moeten worden opdat mensen die geen leencapaciteit 
meer hebben toch deel kunnen nemen aan gezamenlijke 
saneringsprojecten. Voor complexen waar funderingsproble-
matiek speelt, is op initiatief van de PvdA recent zo’n oplos-
sing tot stand gekomen. De verplichting tot sanering van 
asbestdaken biedt ook kansen tot waardevermeerdering 
van de woning. Denk aan de toepassing van zonnepanelen 
of groendaken op het dak. En er zijn verschillende construc-
ties te bedenken waarmee dit soort daken ook haalbaar 
kan worden gemaakt voor de standaard woningbouw. Het is 
nu zaak hier voortvarend mee aan de slag te gaan, er moet 
nog veel gebeuren.” ■

“In de crisisjaren die achter ons liggen is de woningbouw 
dramatisch teruggelopen. Nu het economisch weer beter 
gaat, zien we dat de bouw maar zeer beperkt aantrekt. Met 
name aan betaalbare en middeldure huurwoningen is een 
groot tekort. Dat heeft enerzijds te maken met de beperkte 
capaciteit van de bouwsector zelf, die immers flink heeft 
moeten saneren. Maar het heeft ook te maken met het tekort 
aan locaties waar al snel gebouwd kan worden en de vaak 
hoge grondprijzen voor locaties die wel beschikbaar zijn.

Albert de Vries, 

Tweede Kamerlid van de PvdA.

“ IK MAAK ME ZORGEN OVER DE 

HOEVEELHEID ASBEST DIE NOG 

IN DE DAKEN AANWEZIG IS EN DIE 

NOG MOET WORDEN GESANEERD.”
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EXPERT IN DUURZAME DAK EN GEVELBEKLEDING

KERAMISCHE 
DAKPANNEN BETONDAKPANNEN LEIEN

Eternit is een toonaangevende producent van toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor dak en gevel. 

Meer dan een eeuw bouwervaring garandeert dat Eternit een betrouwbare en solide partner is voor al uw residentiële, industriële en agrarische bouwprojecten. 

Onze collectie voorziet in alle nodige bouwmaterialen gaande van het onderdak, leien, keramische dakpannen en betondakpannen, golfplaten tot en met zonnedaken.

Eternit NV Kuiermansstraat 1 Tel. +31 547 28 88 07 info 0800 236 87 32 
 B-1880 Kapelle-op-den-Bos Fax +31 547 28 88 08 info.dak@eternit.nl www.eternit.nl 

DERBIGUM NEDERLAND B.V. 

Tel. 015 215 40 00 - Fax 015 215 40 11   
E-mail : infonl@derbigum.com 
www.derbigum.nl       
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Onder de titel ‘Het dak is 

 bitumen - Duurzaam waterdicht’ 

 orga niseerde Probasys Benelux  

op 8 november 2016 in de 

 Mariënhof in Amersfoort een 

symposium. Het werd een 

 bijeenkomst waarin informatie- 

uitwisseling en inspiratie  

centraal stonden.

Van ‘auw’ naar ‘wauw’

SYMPOSIUM

editie wordt gemikt op het najaar van 2017.Vooruitlopend 
daarop organiseerde Probasys Benelux zelf dit symposium. 
Er waren ongeveer 80 belangstellenden uit de bitumineuze 
dakbedekkingsbranche aanwezig. De thema’s ‘bitumen’ en 
‘duurzaamheid’ werden door verschillende sprekers belicht.

Om te beginnen belichtte Keith Stone (Shell Bitumen) de  
ont wikkeling van de olieprijzen, die immers direct van 
invloed zijn op die van bitumineuze dakbedekkingen. Zeer 
veel factoren zijn van invloed op de ontwikkelingen van de 
olieprijzen, wat ervoor zorgt dat de voorspellingen met de 
nodige terughoudendheid moeten worden behandeld.  Ook 
de presidentsverkiezing in Amerika is daarop van invloed. Op 
dat moment ging iedereen er nog van uit dat Hillary Clinton 
de verkiezing zou winnen. 

CIRCULAIRE ECONOMIE
Over duurzaamheid kwam Douwe Jan Joustra van ICE 
 (Implement Circular Economy) te spreken. “Het thema van 
deze dag is: het dak duurzaam waterdicht. Ik mag aanne-
men dat de dakenbranche wel weet hoe het dak waterdicht 
is te maken. Maar hoe richten we de branche werkelijk duur-
zaam in, zodanig dat het dak daadwerkelijk een bijdrage 
levert aan de circulaire economie? Circulaire economie is 
iets anders dan recycling, het gaat om het waardebehoud 
van objecten en materialen. Energie is het probleem niet: 
de zon levert dagelijks 9000 keer de wereldwijd benodigde 
hoeveelheid die we nodig hebben. Hoe we deze bron kun-
nen benutten is een intellectueel probleem, dat er vooral 
op neerkomt een goede infrastructuur te ontwikkelen. Het is 
bijvoorbeeld niet handig dat we alle apparaten op 220 Volt 
laten functioneren.”

Voor de dakenbranche is volgens Joustra de uitdaging het 
dak onderdeel te laten zijn van het ecosysteem. Dat is al-
leen haalbaar als er een verdienmodel aan gekoppeld kan 
worden. Daarbij is het van belang te bedenken dat het niet 
gaat om ‘eigendom’ van het dak, maar om de ‘service’ die 
de dakdekker met het dak kan leveren. De service wordt het 
product dat het dak levert. Joustra gaf het voorbeeld van 
een café waar je voor 5 euro per uur kunt werken en onbe-
perkt koffie en thee kunt drinken. Stel dat je er twee uur werkt, 
en drie kopjes koffie drinkt, dan is het verdienmodel duidelijk. 
Zo ook het dak: het is van belang de specifieke waarde en 
mogelijkheden van het dak te benutten.

BEGRIJP IK DE VRAAG VAN DE KLANT?
Tom Burgers van P5COM ging in zijn voordracht in op de 
vraag hoe je klanttevredenheid bereikt. Dat begint bij de 
vraag: wie is mijn klant, ofwel: begrijp ik de vraag van de 
klant? Een klantenkring bestaat doorgaans uit drie groepen: 

•  de tevredenen (dat zijn de promotors, degenen die het 
bedrijf bij anderen aanraden); 

•  de ‘passief tevredenen’ (de groep die zich niet laat horen); 
•  de ontevredenen (de criticasters, zij leveren negatieve 

reclame). 

De middelste groep is de grootste. De aandacht dient vooral 
uit te gaan naar die eerste en de derde groep omdat het 
meerdere positieve verhalen vergt om één negatief verhaal 
uit de wereld te helpen. Burgers noemde de groep ontevre-
den klanten de ‘auw’-factor en hanteerde een verhouding 
van 1:20. Het is dus zaak om direct te reageren op een 
klacht. Mogelijk wordt de criticaster na de goede afhande-
ling van de klacht zelfs een promotor (de ‘wauw’-factor). Als 
voorbeeld van een geslaagde ‘klantenreis’ diende de (zeer 
goedkope) worst van IKEA. Na het afrekenen van een flink 
bedrag heeft men daarom een aantal ‘feelgood’-momenten 
ingebouwd, zoals een lekkere snack die bijna niets kost, 

zodat men toch met een tevreden 
gevoel het pand verlaat. 

WET KWALITEITSBORGING
Na de pauze ging Peter Ligthart, 
 directeur van Probasys Benelux, 
maar daarnaast ook adviseur 
bouwregelgeving en kwaliteitsma-
nagement, nader in op het voorstel voor 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 
Het voldoen aan het Bouwbesluit wordt niet 
meer beoordeeld door bouw- en woningtoezicht, maar 
geborgd door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Zoals 
bekend wordt de verantwoordelijkheid van het eindresultaat 
van het bouwwerk volledig bij de aannemer gelegd. Dit 
geldt voor alle aannemingsovereenkomsten, dus ook voor 
onderaanneming. Daarbij is het belangrijk je te realiseren 
dat elke vorm van verkoop van een product of dienst die 
nog moet worden geproduceerd wordt beschouwd als ‘aan-
neming’. Volgens het voorstel voor de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen mag niet ten nadele van de bouwconsu-
ment worden afgeweken van de aansprakelijkheid.

Er worden drie gevolgklassen onderscheiden. De gevolgklas-
sen variëren van een laag risico (Gevolgklasse 1) naar een 
middelmatig (Gevolgklasse 2) en een hoog risico op het 
verlies aan mensenlevens, economische-, sociale- of milieu-
gevolgen (Gevolgklasse 3).

Per 1 januari 2018 zal de Wet kwaliteitsborging voor het bou-
wen ingaan. Dat betekent dat bouwwerken in gevolgklasse 1 
dan onder toezicht van een onafhankelijke kwaliteitsborger 
moeten worden gebouwd. Zoals het er nu uitziet zal de wet 
voor gevolgklasse 2 een aantal jaren later ingaan. Van de 
inwerkingtreding van Gevolgklasse 3 is nog geen datum 
bekend. Zie ook het artikel ‘Leveranciers (van dakproducten) 
en kwaliteitsborging’ in Roofs juni 2016.

Het symposium werd afgesloten door een 
hilarische presen tatie van Ad Kernenbach. Deze 
naam is, zo bleek, een 
anagram van het woord 
‘dakenbranche’. In werkelijk-
heid bleek het te gaan om 
Otto Wijnen, auteur van het 
boek Help! Ik moet spreken 
en fake-speaker. Hoewel de 
opmerkingen vooral grap-
pig waren bedoeld, gaven 
ze ook veel aanleiding tot 
nadenken, bijvoorbeeld 
over het gebruik van social 
media. Deze presentatie  
zorgde voor een luchtige 
 afsluiting van het symposium waardoor iede reen 
in een goede bui en geïnspi reerd aan de slag 
kon met de besproken onderwerpen. ■

In zijn openingswoord vertelde voorzitter Dick van der Bom 
dat het in de bedoeling ligt jaarlijks een ‘Dag van het Dak’ 
te organiseren. Desgevraagd vertelt hij dat met partijen 
uit de hele dakenbranche wordt overlegd. Voor de eerste 

Keith Stone, Shell Bitumen.

Tom Burgers, P5COM.

De Mariënhof te Amersfoort.

www.ottowijnen.nl
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Van gewoon dak naar de 
perfecte parkeeroplossing

Uniek EasyPark 9090 systeem met zelffixerende tegels op dragers met  
conische nokken. Scheiding van waterdichte en berijdbare laag verkleint kans 
op lekkage, vermindert onderhoud en garandeert een langere levensduur.
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RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

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

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

GEPATENTEERD 
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Willem van Oranjelaan 46 
5211 CW ’s-Hertogenbosch

info@qualityroofi ngsystems.nl 
www.qualityroofi ngsystems.nl

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

ONZE PRODUCTEN:

RHENOFOL PVC, RHEPANOL PIB EN POLYFIN FPO

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

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2017

BDA Dak- en Gevelopleidingen
Avelingen West 33

4202 MS  Gorinchem
085-4871910

www.bdaopleidingen.nl
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Het Hellende Dak (HHD), de branchevereniging voor de hellende 

 dakenbranche, bereidt een fusie voor met twee branchevereni gingen 

voor de gevelbranche. Het is de bedoeling dat uit deze fusie de 

 Vereniging Gebouwschil Nederland (VGN) zal ontstaan.

Vereniging Gebouwschil Nederland 
is in oprichting

FUSIE BRANCHEVERENIGINGEN

partijen. Gezamenlijk kunnen we efficiënter en slagvaardiger 
opereren. De verschillen tussen de brancheorganisaties liggen 
immers voornamelijk op inhoudelijk, vaktechnisch vlak. De 
hele organisatie daarachter is voor alle brancheverenigingen  
ongeveer hetzelfde. Alle verenigingen hebben een secretari-
aat, bestuurs- en ledenvergaderingen, een website, etc. Door 
samen te werken krijg je niet alleen een efficiënte  orga nisatie, 
maar ook meer slagkracht omdat je gezamenlijk een sterker 
blok vormt. Tenslotte zal samenwerking naar onze verwach-
ting leiden tot meer synergie en een  groter begrip en respect 
voor elkaars werk. De Wet Private Kwaliteitsborging, die per 
1 januari 2017 ingevoerd moet worden, is bijvoorbeeld een 
onderwerp die noopt tot samenwerking. De VGN stelt ons 
in staat om een uniform beleid te vast te stellen en uit te 
voeren.”

Alle betrokken partijen zijn lid van de Aannemersfederatie 
Nederland (AFNL). Hoe verhoudt deze samenwerking zich tot 
de koepelorganisatie? “De AFNL ondersteunt deze ontwikkelin-
gen,” vertelt Segers desgevraagd. “Het is ook niet onze bedoe-
ling te concurreren tegen de AFNL. Onze activiteiten zijn erop 
gericht om het draagvlak van de respectievelijke branchever-
enigingen te vergroten. Daar ligt ook het belang van de AFNL.”

INTEGRALE AANPAK
“Het is bij deze stappen van belang dat de branchevereni-
gingen kritisch naar de eigen rol kijken. De leden doen dat 
zelf immers ook. Waarom is de vereniging relevant? Op welke 
wijze is het lidmaatschap van de vereniging van waarde? Er 
zijn verschillende thema’s die de nieuwe vereniging zal kun-
nen oppakken, zoals bijvoorbeeld innovatie en duurzaam-
heid. Ook wordt nagedacht over de samenwerking met 
kennisinstituten. De leden zullen nadrukkelijk bij de oprichting 
en ontwikkeling van de nieuwe vereniging worden betrokken, 
o.a. via deelname aan diverse commissies.”

Bij de oprichting is tevens goed gekeken naar de oprich- 
ting van een vergelijkbare vereniging in Zwitserland. De 
 Gebäudehülle is een branchevereniging en kennisinstituut 
voor de gebouwschil. Duurzaamheid en energie zijn binnen 
deze vereniging belangrijke thema’s en dat zal in Nederland 
niet anders zijn. “Uit het thermisch optimaliseren van de 
gebouwschil is al veel winst te halen,” aldus Segers. “Daarna 
komt pas de installatietechniek in beeld. Bij dit onderwerp zie 
je goed de meerwaarde van een integrale aanpak, en daar-
mee een goede afstemming tussen de diverse specialisten.”

De leden van de respectievelijke verenigingen hebben po-
sitief gereageerd op deze ontwikkeling. De gekozen richting 
en het voorgestelde tempo zijn inmiddels onderschreven. 
Segers: “Het besef groeit dat samenwerking de beste garan-
tie voor de toekomst is. Traditioneel werken de verschillende 

disciplines vanuit hun eigen eilandje en als er iets misgaat 
wordt naar elkaar gewezen. Met een gedeelde verant-
woordelijkheid, en een gedeeld belang, wordt deze weinig 
productieve werkpraktijk voorkomen.”

In de toekomst zal wellicht de deur worden opengezet  
naar andere branchepartijen om zich aan te sluiten,  
maar in  eerste instantie zal worden gestart met deze 
drie partijen. Roofs zal u op de hoogte houden van de 
 ontwikkelingen. ■

De fusie zal gaan plaatsvinden met de branchevereni- 
gingen Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) en  
Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV). Om de 
fusie voor te bereiden is inmiddels een zogeheten ‘omni-
vereniging’ opgericht, een vereniging waar de drie branche-
partijen lid van zijn. Vanuit deze omni-vereniging zal verder 
worden gewerkt aan de fusie. Op deze manier kunnen zaken 
als de organisatieopzet, vermogens, contributie, etc. worden 
geregeld. Het is de bedoeling dat de fusie tussen de drie 
verenigingen in de loop van 2017 voltooid zal zijn en de 
Vereniging Gebouwschil Nederland een feit zal zijn.

VERANDERENDE MARKT
Waarom is deze stap nodig? “De markt verandert,” aldus 
bestuurslid van HHD Geert Segers. “De rol van de branche-
vereniging in de markt dus ook. Het is minder dan voor-
heen vanzelfsprekend dat een bedrijf zich aansluit bij, en 
tijd en energie investeert in, een branchevereniging. Alle 
brancheverenigingen hebben te maken met teruglopende 
ledenaantallen. Dan kun je twee dingen doen: het aantal 
activiteiten terugschroeven of de contributies verhogen. 
Beide maatregelen dragen het gevaar van een neerwaartse 
spiraal in zich, van nog minder zichtbaarheid en teruglopen-
de ledenaantallen.”

“Dat is onwenselijk omdat het werk van een branchever-
eniging onverminderd groot blijft. De vereniging regelt en 
organiseert (vaak achter de schermen) een groot aantal 
zaken die in het belang van de hele branche zijn. Denk daar-
bij aan zaken als scholing, normering, arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en imago.”

“Om in de toekomst de belangen van de branche op  
een goede manier te kunnen blijven behartigen, moet  
de samenwerking worden gezocht met verwante branche-
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“ Het dak is het belangrijkste  
onderdeel van het gebouw”

ZONNE-ENERGIE

Het nieuwe bedrijventerrein ligt aan de A28 tussen Utrecht 
en Amersfoort in een groene, bosrijke omgeving in het hart 
van de Utrechtse Heuvelrug. Het terrein is bedoeld voor 
ondernemingen die hun bedrijf op een duurzame wijze wil-
len uitbouwen Daarom heeft de gemeente een pakket aan 
eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid en op sociaal 
gebied samengesteld waar bedrijven die zich op dit terrein 
willen vestigen aan dienen te voldoen. 

Om de gebouwgebonden duurzaamheid meetbaar te 
maken, wordt de GPR bedrijfsgebouw-tool gehanteerd. Deze 
zet ontwerpgegevens van een gebouw om naar eenduidige 
prestaties op het gebied van Energie, Milieu, Gezondheid, 
Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. In elke module moet 
minimaal een score van 6.0 worden behaald om te voldoen 
aan het Bouwbesluit. Voor Bedrijventerrein Richelleweg geldt 
als voorwaarde een score van 7.0. Het eindresultaat van dit 
project resulteerde in een gemiddelde score van 7.8, met 
een uitschieter van 8.3 voor Energie, waarbij de ambities 
ruim worden beloond. 

“ ENERGIE-AMBITIES SLACHTOFFER  
VAN BUDGETTERING”

“Wij begeleiden projecten met zonne-energie van idee tot 
en met realisatie. Als leverancier van zonne-energiesyste-
men, maar ook eenvoudigweg als ondernemers, hechten 
wij er grote waarde aan om de eisen aan ons nieuwe 
 kantoorpand waar mogelijk verder aan te scherpen,” vertelt 
Lubbersen. “Zo hebben we bijvoorbeeld geen gasaanslui-
ting. Verder is er daglichttoetreding in het magazijn en wordt 
alle energie die we verbruiken opgewekt door zonne-energie. 
Op deze manier hebben we gerealiseerd dat ons pand een 
negatieve energiebelasting heeft: het wekt meer energie  
op dan er wordt verbruikt.”

ORIËNTATIE VAN INVLOED OP ENERGIEPRESTATIE
Welke maatregelen zijn in het gebouw genomen om de 
gewenste prestatie te bereiken? “De basis voor de keuze van 
de kavel aankoop is de oriëntatie,” vertelt Lubbersen. “Deze 
ligt precies op het zuiden, waardoor de opwekking van 
zonne-energie optimaal is. Ons magazijn bevindt zich aan 
de zuidkant. De shedkappen op het magazijn hebben twee 
belangrijke voordelen. De hellingshoek is 25 graden, ideaal 
voor de toepassing van zonnepanelen, en daarnaast zorgen 
ze voor een natuurlijke lichtinval. In het magazijn is, evenals in 
de rest van het gebouw, ledverlichting toegepast. De verlich-
ting werkt met sensoren en brandt dus alleen als er iemand 
aanwezig is en de binnenruimte onvoldoende is verlicht. 
Tevens is in het hele gebouw vloerverwarming toegepast en 
heeft de hele schil een isolatielaag van 12 cm.”

Op het dak, dat een totale oppervlakte heeft van zo’n  
2000 m², zijn zonnepanelen toegepast. Het pand heeft twee 

De installaties voor de diverse luchtsystemen zijn op het 
lagere gedeelte van het dak geplaatst, op de plaats waar 
het dak de hele dag in de schaduw ligt. Zodoende gaan 
deze installaties niet ten koste van de energieopwekkende 
capaciteit van het dak.

TRANSPARANT
Het kantoorgedeelte heeft een transparante vormgeving 
waar zowel in het dak en de gevel als in de binnenwanden 
veel glas is toegepast. In de schil is daarom gekozen voor 
isolerend triple glas (HR +++ ) zodat de toepassing van glas 
niet ten koste gaat van het energieverbruik. 

“In het glazen dak zijn zonnepanelen in het glas toegepast. 
Deze innovatie heeft een dikte van 5 cm en is opgebouwd 
uit verschillende lagen. Hier is het zonnesysteem in verwerkt 
zodat de elementen tegelijk dienen als zonwering en als zon-
nepaneel. Het is een volledig geïntegreerd systeem, de aan-

Leverancier van zonne-energiesystemen Eviax is recent verhuisd naar een 

nieuw gebouwd pand op het bedrijventerrein Richelleweg te Soesterberg. Het 

bedrijf nam de regie van de nieuwbouw in eigen hand om de duurzaam-

heidseisen van de gemeente ruimschoots te overschrijden. Een gesprek met 

directeur Mike Lubbersen.

“In de bouw, ook bij de bouw van dit nieuwe industrieter-
rein, zien we vaak dat er vooraf ambitieuze plannen worden 
geformuleerd. In de bouwfase sneuvelen veel van deze plan-
nen uit kostenoverwegingen. Omdat wij het van essentieel 
belang vonden dat ons nieuwe kantoorpand precies zou 
worden uitgevoerd zoals wij voor ogen hadden, hebben wij  
besloten om tijdens de bouw als hoofdaannemer op te 
treden. Daarbij hebben wij het dak beschouwd als het be-
langrijkste onderdeel van het gebouw.”

daken: het dak van het magazijn en een lager gelegen dak 
van het kantoorgedeelte. Veruit de meeste zonnepanelen 
staan op het dak van het magazijn. Hier hebben wij het 
montagesysteem iFIX gebruikt. Dankzij de aerodynamische 
vorm stroomt de wind op een natuurlijke manier langs het 
systeem waardoor een minimale hoeveelheid extra ballast 
nodig is. Zelfs onder de meest extreme weersomstandighe-
den blijft het systeem stabiel. Tevens zorgt deze vorm voor 
een minimale belasting voor het dak.
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NIEUWBOUW EVIAX TE SOESTERBERG
• ONTWERP: CASTEO/HANS BEEN ARCHITECTEN BNA BV TE AMERONGEN
• STAALBOUW: DUIVENVOORDE & TE BRAKE TE RENSWOUDE
• WANDEN: FALK BOUWSYSTEMEN BV TE EDE
• GEVEL-GLAS: GEVEL DESIGN BEEK BV 
• SPECIAAL GLAS: GLAS OCKELS BV TE STADSKANAAL
• KLIMAATSYSTEMEN: HD KLIMAATSYSTEMEN TE DORDRECHT
• W-INSTALLATIE: INSTALLATIEBEDRIJF JIMMINK  TE AMERSFOORT
• E-INSTALLATIE: ROBUS PROJECTEN / GEYER TE STOLWIJK
• ZONNE-ENERGIE: EVIAX TE SOESTERBERG

Eviax is half november 2016 in haar nieuwe pand getrokken. 
Het resultaat is naar volledige tevredenheid, besluit  Lubbersen: 
“De nieuwbouw kan zodoende direct fungeren als demon-
stratieproject van wat er allemaal mogelijk is op het gebied 
van energiebesparing en energieopwekking. Als met een 
duide lijke visie wordt ontworpen, en tijdens de bouwfase con-
sequent aan deze visie wordt vastgehouden, zijn er bijzon-
dere resultaten te bereiken.” ■

sluitingen zijn onzichtbaar in het geheel verwerkt. Wat betreft 
opbrengst zijn deze elementen onvergelijkbaar met reguliere 
zonnepanelen. Belangrijk is dat met dit systeem gedeelten 
van het gebouw die daar voorheen ongeschikt voor waren 
nu kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-
energie. Dan denk ik niet alleen aan daktoepassingen, maar 
ook aan glazen gevels.”

“Bij de toepassing van dergelijke systemen is het van essen-
tieel belang dat er al vanaf de ontwerpfase rekening mee 
wordt gehouden. We zien te vaak dat bijvoorbeeld zonne-
energie er op het laatste moment bij komt, of, erger nog, 
op het laatste moment wordt wegbezuinigd. Het gaat om 
het geheel: met een doordacht ontwerp kunnen de diverse 
systemen optimaal op elkaar worden afgestemd, zodat een 
maximaal resultaat kan worden behaald.”

MILIEUBEWUST BOUWEN DUURDER?
“Dat is uit het oogpunt van het milieu interessant, maar  
ook in financieel opzicht,” vervolgt Lubbersen. “Natuurlijk: de 
bouwsom is hoger dan wanneer we voor een standaard 
pand hadden gekozen. Maar wij hebben nu geen gasaan-
sluiting en zijn dan ook onafhankelijk van alle bewegingen 
op dit gebied: prijsstijgingen, belastingen, etc. Bovendien 
hebben wij door de toepassing van deze maatregelen een 
veel gunstigere hypotheek kunnen afsluiten. Op de langere 
termijn betekent deze wijze van bouwen een aanzienlijke 
besparing.”

iFIX, het montagesysteem voor platte daken!

Eviax
“to merge energy”

Centurionbaan 210, Soesterberg
Tel: 033 422 15 94
www.eviax.nl   |   info@eviax.nl

Windtunnel getest

Lage dakbelasting Geen doorboring dakbedekking 5 kWp per uur te monteren

TüV gecertificeerd Nen 7250 goedgekeurd
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Wenst u fi jne kerstdagen 
en een gezond 2017

Atoomweg 2
2421 LZ Nieuwkoop
+31 (0)172 520 110

info@gb.nl/www.gb.nl

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2017

Dakmerk
Wiersedreef 20

3433 ZX  Nieuwegein
030-6061117

www.dakmerk.nl

Wenst u fi jne feestdagen 
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HET SYSTEEM BETREFT EEN SPUITAPPARAAT DAT WERKT OP BASIS VAN EEN ACCU 
DIE EEN CONSTANTE DRUK LEVERT. FEITELIJK FUNGEERT HET APPARAAT ALS 
BRONMAATREGEL: HET VOORKOMT DAT ASBEST VRIJKOMT DOOR HET OPPERVLAK 
VOCHTIG TE MAKEN. HET SYSTEEM MAAKT HIERTOE GEBRUIK VAN EEN VLOEISTOF 
OP WATERBASIS. BS WETTING AGENT WORDT AANGEBRACHT MET DE SPUITAPPLI-
CATIE BATTERYSPRAY. DEZE ZORGT VOOR EEN CONSTANTE DRUK EN DE SPECIAAL 
ONTWIKKELDE ´NOZZLES´ ZORGEN VOOR DE VERNEVELING. ER IS GEEN SPRAKE 
VAN LUCHTVERPLAATSING, GEEN VERHOOGDE LUCHTVOCHTIGHEID EN GEEN VER-
VUILING VAN DE WERKOMGEVING. DEZE APPLICATIE WERKT GEHEEL STAND ALONE, 
HEEFT GEEN EXTRA AANSLUITINGEN NODIG EN IS ZODOENDE OVERAL INZETBAAR. 
HET PRODUCT IS GEPATENTEERD.

Is het haalbaar om per 2024 alle asbestdaken in Nederland te saneren?  

Wel als de particuliere woningen met de juiste middelen kunnen worden  

gesaneerd door mensen die op de arbeidsmarkt worden gereïntegreerd.  

De leverancier van één van die middelen, Batteryspray, pleit voor een  

integrale aanpak.

Integrale aanpak voor de sanering 
van particuliere asbestdaken

ASBEST

HET PROBLEEM
De agrarische sector is zich bewust van de noodzaak en 
neemt het probleem zeer serieus, maar dan is er nog altijd 
sprake van een ongelooflijke hoeveelheid werk. De particulier 
daarentegen is zich niet altijd bewust van het gevaar. De 
saneringen die mensen zelf uitvoeren, brengen oncontroleer-
bare risico’s met zich mee. Stelt u zich voor, uw buurman gaat 
zijn schuur vervangen. Is hij zich ervan bewust dat zijn dak 
asbest bevat? Dan mogen we al van geluk spreken, want hij 
zal dan in ieder geval geneigd zijn om bij zijn gemeente een 
asbestzak en bijbehorende tape te halen om het veilig af te 
kunnen voeren. Maar menig buurman zal het materiaal in 
stukken breken of in stukken zagen, met alle risico’s van dien. 
Er zijn ook situaties bekend waarbij asbest, meestal vanwege 
het kostenplaatje, niet professioneel of op kleine schaal, en 
dus onveilig, wordt verwijderd en gedumpt. 

Als er een dak afgaat, moet er een nieuw dak op. Daarbij 
is het meest voor de hand liggend dat een professionele 
dakdekker deze werkzaamheden uitvoert. Zodra een dak 
asbest bevat, denken we aan een asbestsaneerder, maar 
die zijn niet per definitie opgeleid om professioneel een dak 
te vernieuwen. 

DE OPLOSSING
De werkmethodiek van Batteryspray is een mogelijke oplos-
sing die door de dakdekker kan worden toegepast. Het 
betreft een bewezen veilige techniek (zie kader) waarbij 
het risico op het vrijkomen van asbestvezels nihil is. Diverse 
validatiemetingen hebben dit reeds aangetoond. Volgens 
onze methodiek ligt het antwoord voor het probleem in de 
combinatie van een goede dakdekker met de juiste benat-
tingsmethode. En ook in een goed geïnformeerde particulier 

waarvoor dezelfde methode beschikbaar is. Wij beschik-
ken over een eenvoudige instructie over hoe men met dit 
product de asbesthoudende materialen dient te benatten. 
Daarmee worden deze saneringen beduidend veiliger. 

Nederland kent een hoog werkeloosheidspercentage, waar-
bij veel tijd en energie wordt gestoken in het re-integreren 
van mensen op de arbeidsmarkt. Die tijd en energie bestaat 
uit het aanbieden van opleidingen en begeleiding. Hier zien 
wij de oplossing waarbij er op veel grotere schaal ook nog 
een social return on investment kan worden behaald. Door 
mensen zonder werk of met een afstand op de arbeidsmarkt 
specifiek te leren en te begeleiden in hoe ze veilig en effi-
ciënt een asbestdak kunnen verwijderen, is 2024 naar onze 
mening haalbaar. Lokale overheden zouden een rol kunnen 
spelen door in deze zin voorlichting en/of subsidie te bieden. 
Vanuit re-integratiebudgetten en in samenwerking met de 
brancheopleidingen zijn (aspirant-) dakdekkers naar onze 
mening eenvoudig te trainen in het veilig saneren met onze 
methode. 

Wij zijn ervan overtuigd dat, als wij samen met de provincies, 
gemeenten, opleidingsinstituten en bedrijven rond de tafel 
gaan, er een praktische oplossing is te realiseren om Neder-
land in 2024 vrij van asbestdaken te hebben. ■

Er ligt ongeveer 
120 miljoen m² aan 
asbestdaken in 
Nederland. Ruim 75% 
hiervan ligt op daken 
in de agrarische sec-
tor, de overige 25% 
op andere daken. Zo 
kun je er grofweg  
van uitgaan dat ruim 
30 miljoen m² in onze 
directe woonomge-
ving ligt. 

De overheid richt 
haar beleid op de 
grote getallen in  
de agrarische sector 
en in 2024 zou 

 Nederland vrij van asbestdaken moeten zijn. Er resten ons 
nog maar zeven jaar om dit gigantische probleem op te 
lossen. Er is een stimulans bedacht door o.a. de agrarische 
sector van subsidie te voorzien en de daken te vervangen 
door bijvoorbeeld daken met zonnepanelen. Dan snijdt 
het mes aan twee kanten: er wordt gelijk aan duurzaam-
heid gewerkt. Ook voor de sanering van asbestdaken van 
particuliere woningen zijn subsidies beschikbaar. De grens 
om als particulier asbest te mogen verwijderen is gesteld op 
maximaal 35 m². 

Edwin Buijsman, Batteryspray
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Alle dakdekkersbedrijven hebben dakdekkersbusjes en die moeten 

 worden verzekerd. Waar moet men op letten?

De verzekering van 
dakdekkersbusjes

VERZEKERINGEN

Bij de verzekering van bedrijfswagens geldt voor dakdekkers-
bedrijven geen aparte categorie. Wel is er een aantal aan-
dachtspunten waar op gelet moet worden bij de verzekering 
van de dakdekkersbusjes. Dat zijn met name het vervoer van 
brandbare gassen en materialen, klimmaterieel, het vervoer 
van doorgaans meerdere personen en, in veel gevallen ook 
jonge en relatief onervaren bestuurders. Roofs informeerde 
bij Ruud van Baast, productmanager bij verzekeraar Allianz 
naar de bijzonderheden.

VERVOER VAN MATERIEEL EN PERSONEN
Het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals gasflessen,  
is zo’n aandachtspunt. Dit vervoer is standaard mee-
verzekerd zolang de stoffen volgens de wettelijke bepalin- 
gen worden vervoerd. Deze regels zijn vastgelegd in de  
Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS). Dat betekent onder-
meer dat de bestuurder van de bedrijfswagen op de hoogte 
is van het risico van het vervoer en daar conform de (wet-
telijke en branchespecifieke) regelgeving naar handelt. Daar 

voor het vervoer van kostbare materialen en/of gereed-
schappen,’ aldus Van Baast. “Denk daarbij aan luxe dakbe-
dekkingsmaterialen, maar ook aan specialistische appara-
tuur die nodig is bij het waterdicht maken van het dak, of  
de inspectie van een dakconstructie. ”

GEVOLGSCHADE
Allianz richt haar activiteiten ook steeds meer op het in kaart 
brengen en meeverzekeren van gevolgschade als gevolg van 
een ongeluk met, of diefstal van de bedrijfswagen. Van Baast: 
“Zo leveren wij bijvoorbeeld direct vervangend vervoer bij 
diefstal of een total loss, zodat ook in geval van dit type cala-
miteiten de werkzaamheden wel gewoon kunnen worden uit-
gevoerd. Indien de bedrijfswagen wordt gerepareerd bij één 
van de garages die bij onze verzekeringsmaatschappij zijn 
aangesloten, hoeft onze klant geen eigen risico te betalen.”

In grote lijnen komt de verzekering van dakdekkersbusjes 
dus overeen met die van andere typen bedrijfswagens. Maar 
de werkzaamheden binnen de dakenbranche hebben wel 
hun eigen aandachtspunten die het type verzekering en 

de hoogte van de premie bepalen. 
Daarom is een goede oriëntatie op 
welke specifieke regelingen de ver-
zekeringsmaatschappij kan bieden 
geen overbodige luxe.

Van Baast: “Standaard hanteren wij 
tot een wagenpark van vier auto’s 
een basisverzekering die voor alle typen 
bedrijven geldt, van groot tot klein. Via de 
website kan men een rechtstreekse premie-
berekening maken, waarna men direct een offerte 
kan aanvragen. Bij de verzekering van meer dan vier auto’s 
moet maatwerk worden geboden. Dan wordt het gebruik en 
de risico’s daarvan gedetailleerd in kaart gebracht aan de 
hand waarvan de premie wordt vastgesteld. Bij een verzeke-
ring wordt doorgaans uitgegaan van een postcodegebied, 
leeftijd van de regelmatige bestuurder, het aantal verzekerde 
kilometers is onbeperkt. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

hoort o.a. bij dat alleen gasflessen worden 
vervoerd die voldoen aan NEN 1078, dat 
de gasflessen goed in de laadruimte zijn 
vastgemaakt, dat er niet wordt gerookt in 
de nabijheid van de gasflessen, de cabine 
is gescheiden van de laadruimte, dat er 
brandblussers in de bus aanwezig zijn, etc.

Hetzelfde geldt voor klimmaterieel. Ook dit 
is standaard meeverzekerd als het voldoet 
aan de wettelijke bepalingen. Ladders 
mogen bijvoorbeeld niet te veel uitsteken. 
Algemeen geldt dat lading in de breedte 
niet meer dan 20 cm aan weerszijden van 
de auto uitsteekt, spiegels tellen niet mee 
bij het berekenen van de breedte. Deelbare 
lading mag in lengte niet meer uitsteken 

dan 5 meter achter de as en 1 meter achter de auto. On-
deelbare lading mag in de lengte niet meer uitsteken dan 
3,5 meter voor het stuurwiel, 1 meter voor het voertuig en  
5 meter achter de achterste as. Lading die meer dan 1 meter 
uitsteekt, moet voorzien zijn van een vierkant bord (50 cm x 
50 cm) met rood en witte strepen (7,5 cm breed). 

Een ander aandachtspunt is het personenvervoer. Het maakt 
daarbij niet uit of er meerdere personen in een dakdekkers-
busje zitten, als zij maar op een zitplaats zitten. Ook de leef-
tijd van de bestuurder vormt geen probleem. Als de bestuur-
der over een geldig rijbewijs beschikt, worden hier geen extra 
eisen aan gesteld. Aanhangers kunnen eenvoudig worden 
meeverzekerd, evenals het vervoer van een aanhangkraan. 
Het werk met een aanhangkraan dient vanzelfsprekend 
apart te worden verzekerd omdat dat niet meer onder het 
vervoer valt en er ook andere risico’s mee gemoeid zijn.

“Additioneel kan men bij ons een ladingdekking aanvragen 
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Het begin van de Tectum Group dateert uit 1981, toen  
Jean Biesmans begon met het dakdekkersbedrijf VHB in 
 Hasselt. Hij zette tegelijk het handelsbedrijf CPE op voor de 
in- en verkoop van dakbedekkingsmaterialen. Nog steeds zijn 
het uitvoeren van dakwerkzaamheden en de distributie van 
dakmaterialen de twee pijlers waar het bedrijf op drijft. Met 
name vanaf de jaren negentig en sinds de overname van 
het dakdekkersbedrijf Dekkers (met meerdere vestigingen in 
België) in 2000 werd een gestage groei ingezet. 

Momenteel telt de groep 16 bedrijven met in totaal 23 vesti-
gingen en heeft het 360 medewerkers in dienst. In België 
en Nederland zijn vijf handelsbedrijven actief, die opereren 
vanuit negen vestigingen. De overige vestigingen staan in 
Polen, Hongarije, Marokko en Nigeria. 

VLAAMSE AANPAK
Ook in de magere jaren die achter ons liggen wist de 
groep fors te groeien. Maar de ambitie voor de toekomst 
reikt verder. De groep heeft momenteel een jaaromzet van 
ongeveer 115 miljoen euro en de verwachting is dat dit in 
een tijdsbestek van een jaar of zeven zal groeien naar zo’n 
200 miljoen euro. Deze groei zal deels van de expansie op 
de Nederlandse markt moeten komen en dat betekent dat 
Tectum Group in Nederland verder zal investeren.

In Nederland is de groep actief via Mawipex uit Rilland. Hoe 
wil men op deze markt een verdere groei bewerkstelligen? 
“Ons handelsbedrijf CPE is in België succesvol,” vertelt  
Rudy Evens. “Wij zien mogelijkheden om het zogeheten 
CPE-model in Nederland te implementeren, in die zin dat 
we dichter bij de klant willen staan met ons assortiment. Die 
ambitie hebben we intern uitgesproken en zullen we vanaf 
2017 gaan uitvoeren. De Belgische markt is een andere dan 
de Nederlandse, toch denken we dat we ook in Nederland 
succesvol kunnen zijn met het zogeheten CPE-concept. Wij 
denken dat we een aantal USP’s hebben, vergeleken met  
de concurrentie. Met onze Vlaamse aanpak en de exper-
tise van Mawipex kunnen wij echt iets toevoegen aan de 
 Nederlandse markt.”

“We zijn onderdeel van een familiebedrijf,” vervolgt Evens. 
“Met de ‘Vlaamse aanpak’ bedoel ik dat we opereren op 
basis van een langetermijnvisie en langetermijn relaties. Die 
visie draait natuurlijk om de kwaliteit van onze producten 
en service, maar minstens zo belangrijk is dat we de klant 
centraal stellen in alles wat we doen. Dat betekent dat we 
ons altijd flexibel opstellen en onze klanten waar mogelijk 
tegemoet willen komen: bij eventuele problemen stellen we 
ons altijd probleemoplossend op. Geduld is daarbij een 
belangrijk kernwoord. De cijfers hoeven niet op elk moment 
geweldig te zijn, het gaat om de langetermijnvisie: waar wil je 
naartoe en hoe gaan we dit met onze klanten bereiken?”

Alfred Vermeulen voegt toe: “Dat we een familiebedrijf zijn, 
betekent ook dat de verschillende onderdelen binnen de 
groep een grote onderlinge solidariteit hebben. Bij veel 
groepen zie je dat het bedrijf dat minder presteert, al snel 
wordt afgestoten. Dat zal bij de Tectum Group niet zomaar 

gebeuren. Eenzelfde solidaire hou-
ding hebben we ten opzichte van 
ons personeel. Dagelijks zijn we 
bezig onze medewerkers te motive-
ren, te begeleiden en te steunen. 
We geven iedereen een hoge mate 
van eigen verantwoordelijkheid, wat 
bijdraagt aan het ondernemerschap 
en betrokkenheid bij het bedrijf. Geluk-
kige medewerkers renderen zo’n 20% beter 
en dat maakt het verschil.” 

“In die zin past Mawipex goed binnen de Tectum Group,” vult 
Geert-Jan Vogels aan. “Wij hebben na de overname in 2012 
géén cultuurschok gehad. Onze bedrijfscultuur sluit goed 
aan op die van de groep en onze marktbenadering was al 
heel vergelijkbaar. De klantgerichte marktbenadering en po-
sitieve bedrijfscultuur waren altijd al belangrijke factoren van 
ons succes op de Nederlandse markt. De overname door 
Tectum Group heeft synergie gebracht op alle vlakken van 
onze bedrijfsvoering en daardoor is onze positie alleen maar 
sterker geworden. Dat is ook de reden dat we er vertrouwen 
in hebben dat de zogeheten ‘Vlaamse aanpak’ zal zorgen 
voor succes op de Nederlandse markt.”

NIEUWE FILIALEN
Wat houdt deze ambitie in voor de manier waarop de groep 
op de Nederlandse markt zal acteren? Evens: “Vanaf 2017 
willen wij onze regionale positie versterken door nieuwe 
filialen te openen. We kunnen nog weinig concreets zeggen 
over hoe we daar in de praktijk handen en voeten aan gaan 
geven, maar de strategie zal erop gaan neerkomen dat 
we nog dichter bij onze klanten willen staan om maximale 
ondersteuning te kunnen bieden. Op deze manier kunnen 
we de rol die we nu al op de markt spelen verder ontwik-
kelen. Over de precieze locaties, en de termijn waarop e.e.a. 
zal gaan plaatsvinden, kunnen wij nog geen mededelingen 
doen maar het ligt voor de hand dat we onze aanwezig-
heid zullen versterken in de regio’s waar we nog niet zo sterk 
zijn vertegenwoordigd. Ook een samenwerking met andere 
partijen sluiten wij niet uit.”

“We werken met A-producten, maar de producten op zichzelf 
zijn natuurlijk op meerdere plaatsen verkrijgbaar. Onze 
meerwaarde voor de Nederlandse markt zit hem juist in onze 
expertise en onze servicegerichte en loyale opstelling naar 
onze klanten, die eveneens een focus op kwaliteit hebben. 
Natuurlijk zullen we scherp blijven op de kwaliteit van onze 
producten en waar nodig ons assortiment aanvullen. Onze 
marketingconcepten hebben zich op de Nederlandse markt 
inmiddels bewezen. Nu is het zaak om ons, samen met onze 
klanten, verder te ontwikkelen.”

Vanzelfsprekend zal Roofs u op de hoogte houden van de 
verdere ontwikkelingen. ■

De Belgische Tectum Group maakte de afgelopen vijf jaar een sterke groei 

door. In Nederland is die groei met name te danken aan de ontwikkeling van 

Mawipex, dat sinds 2012 onderdeel uitmaakt van de groep. Hoe ziet de toe-

komst eruit? Roofs sprak op het hoofdkantoor in Genk met Rudy Evens (CEO 

Tectum Group), directeur Geert-Jan Vogels en verkoopleider Alfred Vermeulen.

Tectum Group op de 
Nederlandse markt

BEDRIJFSNIEUWS

Vlnr: Alfred Vermeulen,  

Rudy Evens en  

Geert-Jan Vogels.
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“Zelfs als het bewolkt 

is, genereren onze 1010 

zonnepanelen 40kW zonne- 

energie. Op topdagen hebben we een 

constante stroom van 200kW, vergelijk 

dat met een 300 pk dieselmotor op het 

dak.” Ondernemer Wim Borst, directeur 

van machinebouwbedrijf Boreco, ge-

vestigd op het Strijkviertel in De Meern,  

is een warm voorstander van energie-

besparing: “We zijn denk ik het eerste 

en enige energieneutrale bedrijf in 

Utrecht. “

“Verbazingwekkend hoeveel energie de zon kan leveren”

ZONNE-ENERGIE

Ook in de machines die Boreco maakt, spelen duurzaam-
heid en energiebesparing een steeds grotere rol. Borst: “Wij 
ontwerpen, ontwikkelen en produceren machines voor 
melkveehouderij en fruitteelt. Daarnaast maken we machi-
nes voor industriële toepassingen. Het directe contact met 
de eindgebruiker is essentieel. Je wilt iets ontwerpen en 
maken dat werkt en de klant verder helpt. Duurzaamheid en 
energiebesparing spreken ons aan. Vanuit de techniek, maar 
ook vanuit het oogpunt van zuinig op de aarde zijn.”

WARMTETERUGWINNING
Op het dak staat een installatie voor warmteterugwinning. 
Borst: “Met een warmtewiel verwarmt de uitgaande lucht de 
inkomende lucht en daarmee bespaar je op verwarming 
van de binnenruimtes. Het rendement van warmteterugwin-
ning is hoog en er zijn subsidies voor. Met onze vloerver-
warming en -koeling verlagen we de energiebehoefte nog 
meer.”

ENERGIESCAN EN LED-VERLICHTING
In 2014 heeft het bedrijf in opdracht van de gemeente 
Utrecht een energiescan laten uitvoeren. Borst: “Dit kan ik 

iedere ondernemer aanraden. Je krijgt inzicht in je verbruik, 
de pieken, de dalen en de stroomvreters. Daarnaast kun je 
aan de slag met verbeterpunten voor energiebesparing. 
Wij hebben onder meer onze verlichting aangepast met 
bewegingssensoren, zodat er niet onnodig lampen staan te 
branden, terwijl er niemand aanwezig is. Verder zijn we over-
gestapt op led-verlichting. Techneuten als we zijn, hebben 
we wel eerst verschillende types getest op lichtopbrengst 
en energiebesparing. Led-verlichting is een gouden tip. Mijn 
advies aan ondernemers: begin eraan. De terugverdientijd 
is in ons geval nog geen twee jaar. Dat kan omdat wij zes 
dagen in de week van 7 tot 18 uur werken. We hebben dus 
veel branduren. Als je meer dan 8 branduren hebt: stap over, 
je hebt een hoog rendement en mooi licht.”

1010 ZONNEPANELEN, 262.000 KWH
Sinds half juni 2016 leveren 1010 zonnepanelen op het 
dak de zonne-energie. “In eerste instantie hebben we een 
aanvraag SDE (Subsidie Duurzame Energie) gedaan voor 
280.000 kWh per jaar met 1250 zonnepanelen op het dak. 
Uit berekeningen bleek echter dat ons dak die belasting niet 
aankon en versteviging was te kostbaar. Ik kon aantonen 
dat we door de led-verlichting al een daling van de ener-
giebehoefte hadden gerealiseerd en daardoor ontvingen 
we uiteindelijk een subsidie voor 1010 vaste zonnepanelen, 
goed voor zo’n 262.000 kWh. De totale investering was zo’n 
250.000 euro. Naast de subsidie konden we ook nog een 
groene lening bij de bank krijgen.”

OPBRENGSTGARANTIE ZONNE-ENERGIE
Borst ging met drie leveranciers om de tafel zitten. Ook  
be zocht hij bedrijven met zonnepanelen om van hun 
 ervaringen te leren “Uiteindelijk zijn we met het bedrijf  
Beter Duurzaam BV uit Apeldoorn in zee gedaan. Zij check-
ten de belastbaarheid van het dak grondig en kwamen  
met advies voor de benodigde ballast voor stevige wind.  
De zonnepanelen zijn in twee weken tijd geïnstalleerd en 
vanaf de eerste dag gebruiken we zonne-energie.”

“Verbazingwekkend hoeveel energie de zon kan leveren, zelfs 
op bewolkte dagen. Ik kan de energieopbrengsten goed 
monitoren: per kwartier heb ik inzicht.” Op de zonnepanelen 
zit 15 jaar garantie en ze hebben een levensduur van 25 jaar. 
Borst heeft een tip: “Ik heb een opbrengstgarantie bedongen 
in het contract. We evalueren de opbrengsten elk jaar. Als ik 
de beloofde energieproductie niet haal, komt de leverancier 
met oplossingen. “ ■
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Op twee woonboten aan de Amsteldijk in Amsterdam is onlangs een 

 groendak aangebracht met behulp van een nieuw lichtgewicht systeem  

van Sedumworld. De leveranciers hebben de ambitie het daklandschap  

van de Nederlandse woonboten te vergroenen.

Lichtgewicht groendaksysteem voor daken van woonboten

BEGROEIDE DAKEN

Ivan Hester van het dakdekkerbedrijf vertelt over de werk-
zaamheden. “Wij zijn een allround dakdekkerbedrijf en heb-
ben zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten in portefeuille, 
zowel kleinschalig als grootschalig. Wij hebben kwaliteit en 
innovatie hoog in het vaandel staan. In dit geval was het 
niet nodig om de hele dakopbouw te verwijderen omdat 
de Foamglas isolatie nog voldeed. Ook de oorspronkelijke 
daglichtvoorzieningen konden blijven liggen. Dat laatste be-
tekende wel dat de dakopbouw niet te hoog mocht worden 
omdat anders de aansluitingen zouden moeten worden 
aangepast. De oorspronkelijke dakbedekking is verwijderd 
en vervangen door een wortelwerende BIIG.”

Wilco den Hartog, technisch commercieel adviseur van Wecal, 
vertelt dat BIIG een APP/TPO-gemodificeerde dakbedekking 
heeft die in dit soort situaties met name een goede keuze is 
vanwege de dubbele wapening (glasvlies en polyester). Dat 
maakt de dakbedekking bestand tegen de belasting van 
daktuinen en groendaken. Met de Antiroot-toevoeging in de 
bitumen wordt voorkomen dat de wortels van de plantengroei 
na verloop van tijd de dakbedekking kunnen aantasten.

GROENDAKPAKKET
“De moeilijkheid met groendaken op woonboten is vaak het 
gewicht,” vertelt Jan Mossel van Sedumworld. “Wij hebben 
een groendakpakket ontwikkeld dat waterverzadigd een 
gewicht heeft van slechts 44 kg per m². Het geheel is opge-

bouwd uit een zogeheten 123-systeem: het bestaat uit se-
dummatten op een kunststof drainagemat, die op hun beurt 
weer op een dunne substraatmat worden aangebracht. De 
substraatmat bestaat uit gemodificeerd steenwol en heeft bij 
nat weer een waterbufferend effect. Er is tevens een lichtge-
wicht cassettesysteem beschikbaar, dat een waterverzadigd 
gewicht heeft van 58 kg per m².”

“Het 123-systeem is eenvoudig aan te brengen. Het dakdek-
kerbedrijf heeft de gehele dakrenovatie binnen vijf werkda-
gen uitgevoerd. Het aanbrengen van de dakbedekking is 
specialistisch werk, maar volgens Mossel was het groendak-
systeem ook aan te brengen geweest door de bewoners: 
“Voor de plaatsing van dit systeem is geen vakkennis vereist.”Het betreft twee woonboten (de IJsvogel en de Risico) die 

beiden ruim 100 jaar oud zijn en ieder een dakoppervlak 
van zo’n 55 m² hebben. Zoals bij zoveel woonboten vormde 
een zeil een groot deel van de waterdichtheid van de boot. 
Daaronder waren de daken van de woonboten voorzien van 
Foamglas isolatieplaten en een bitumineuze dakbedekking. 
Eén van de bewoners vertelt dat de daken zo oud waren dat 
op verschillende plekken lekkage was ontstaan. Omdat de 
naastliggende woonboot hetzelfde probleem had, is beslo-
ten de daken gezamenlijk te renoveren. 
De voorkeur ging uit naar een groendak omdat dit een 
geluiddempende werking zou hebben. Regen en hagel 
veroorzaakten in de oude situatie namelijk veel geluidsover-
last en met het aanbrengen van het groensysteem wordt het 
geluid sterk gereduceerd. Ook wilde men op deze manier 
de uit straling van de woonboten verbeteren. Tenslotte was 
de isoleren de werking in zowel zomer als winter een mooie 
bonus. Via een advertentie in het magazine voor woonboot-
bezitters kwam men uiteindelijk terecht bij een systeem van 
Sedumworld uit Vinkeveen. In samenwerking met dakdekker-
bedrijf Hester Dakwerken uit Alphen aan den Rijn en leveran-
cier Wecal is vervolgens een plan van aanpak gemaakt. 

Jan Mossel van Sedumworld (rechts) heft het glas met de trotse woonboot-

bezitters. Links de serveerster van het tegenoverliggende Amstel Hotel.

Het 123-systeem 

en de houten 

randafwerking.

170 m2 Lichtgewicht Sedumdak op poldervilla in Wehl Sedumworld BV  Tel : 0294-267692

- Weegt waterverzadigd 44 kg per m2 
( tradi�oneel gelegd groendak weegt 90 
kg waterverzadigd )

- Kan worden gelegd op daken van 1 tot 
25 graden.

- Door gebruik gemodificeerde steenwool - Door gebruik gemodificeerde steenwool 
hee� dit type groendak zowel warmte als 
geluidsisola�e.

- Verdubbeld levensduur van het 
dakbeschot.

- Prijs per m2 vanaf 34,5 euro geleverd op 
loca�e.

- Kan door iedere dakdekker worden - Kan door iedere dakdekker worden 
geplaatst.

Email : info@sedumworld.com
Web : www.sedumworld.com

Vinkenkade 77-95
3645 BX Vinkeveen

De daken werden op 28 oktober 2016 feestelijk in gebruik 
genomen met een glas champagne, dat werd geserveerd 
door personeel van het tegenover gelegen Amstel Hotel. De 
woonbooteigenaren vertelden bij deze gelegenheid zeer 
tevreden te zijn met het groendakpakket op de daken. De 
technische en esthetische voordelen waren prettig, maar 
de aanschaf werd voor de eigenaren extra aantrekkelijk 
gemaakt door de financiële bijdrage d.m.v. een groendak 
subsidie van de Gemeente Amsterdam. Overigens hebben 
de meeste grote steden in Nederland een subsidie voor de 
begroening van woonboten en arken beschikbaar. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

DAKSPECIALITEITEN

www.altena-groep.nl

www.vrf.eu

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.bureaugroenadvies.nl

www.domelichtstraten.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

Profiled

window

www.profiledwindow.com

Dakraam voor dakpanpanelen

www.provatherm.nl

 
 
 

Rapid Schroeven & Advies 

 

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

RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORTEC
RENOLIT ALKORTOP

www.renolit.com/roofing

Renolit pub "dakspecialist op internet" 40 x 24 mm LIGGEND 06.indd   125/06/15   10:50

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

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

www.rbmeurope.com

www.daktechniekholland.nl

Ontdek de kracht 
van Dakweb

• dagelijks de meest recente actualiteiten • up to date bedrijfsnieuws
• up to date agenda • zoek een leverancier of product • zoek een dakdekker
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24/7 open - www.compri.eu www.compri.eu

De renovatie daktrim!

De 
eenvoudige 

oplossing voor alle 
dakdekkers en timmerlui

 

De loodsnijder
Meer informatie op: www.walzbleischneider.de

Daksafe BV
Waardsedijk-Oost 12, 3417 XJ Montfoort, Nederland
T: 0031348 47 52 00
E: info@daksafe.nl

www.daksafe.nl

Dé specialist op het gebied van dakveiligheid

Elke daksituatie is anders. Standaard veiligheidsproducten voldoen dan 
ook niet altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om voor 
elke daksituatie een passende oplossing te vinden.

KS1 kabelsysteem van Daksafe®
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

Daksafe heeft, als één van Nederlands eerste producenten van valbeveiliging, 
een doorloopbaar kabelsysteem in combinatie met nieuwe ankerpunten 

 ontwikkeld. Het nieuwe KS1 kabelsysteem van Daksafe biedt het allemaal: 
veiligheid, duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl

Snelle montage gegarandeerd op
de volgende ondergronden:

Beton
Kanaalplaat vloeren

Gasbeton
Durisol

Staal vloeren
Hout
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Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2017

Amsterdam – Arnhem - Breda/Rotterdam
Den Haag – Harderwijk – Vlissingen

076 – 5715540

contact@bitasco.nl
www.bitasco.nl

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2017

Wagenmakerij 2, 4760 AB, Zevenbergen
Tel 0168-372300 • Fax 0168-372301

info@euroaluminium.nl
www.euroaluminium.nl

Derde Dealerdag Dakgootpreventie 
georganiseerd
Op 25 november jl. werd in Van der Valk Veen-
endaal de derde Dealerdag van Dakgootpre-
ventie gehouden. Op deze Dealerdag werd 
inhoudelijk ingegaan op de marktontwikkelin-
gen en werd er een prognose geschetst voor 
de komende jaren. Tevens werden de dea-
lers toegesproken door gastspreker Richard 
Lenders (directeur Compri Aluminium), die de 
innovaties in de aluminiumsector besprak. Met 
een groei van maar liefst 30% in 2016 wordt er 
door Dakgootpreventie positief vooruit geke-
ken naar 2017.

Kompakt 2.0 WTW/WP verkrijgbaar
De Kompakt 2.0 WTW/WP voor luchtwarmtepompen is nu 
verkrijgbaar. Deze nieuwe variant binnen de Kompakt 2.0-serie 
biedt een oplossing voor alle dakhellingen (15°-55°). De inno-
vatie biedt een combinatie met een luchtwarmtepomp voor 
het energieneutraal maken van woningen. Het 
minimaliseren van de luchtweerstand in 
het toe- en afvoerkanaal is cruciaal 

voor een goede opbrengst van de 
warmtepomp. Een diameter van 
200 mm inwendig is hierbij nood-
zakelijk. Daarom is de innovatie 
voorzien van een enkelwan-
dige HDPE-doorvoer Ø 200 
mm. Het luchtkanaal kan 
onderdaks verlengd wor-
den met 
geïsoleerd 
spiralo 
200 mm. 

Een klimaatbestendige stad met het ZinCo Spacer-element
Door klimaatverandering en toename van het verharde opper-

vlak krijgt regenwater steeds minder de kans om natuurlijk te 
infiltreren in de bodem. Bufferen en het vertraagd afvoeren van 

regenwater op daken is hierin een oplossing. Met het Spacer-ele-
ment biedt ZinCo nu een effectieve en groene manier om overbelas-

ting van ons rioolstelsel tijdens piekbuien te voorkomen. 

agenda
25 januari 2017 

Solar Business Day
Landgoed de Horst te Driebergen

Info: www.solarsolutions.nl

6-10 februari 2017 
Bouwbeurs 2017 

Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.bouwbeurs.nl

22-23 maart 2017 
Solar Solutions Int.

Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

24 maart 2017 
Prijsuitreiking DakAward 

Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

Assortiment Royal nog beter afgestemd 
op NEN 6050 brandveilig detailleren

Sinds 2009 is de NEN 6050 een norm in brandveilig detailleren. Nu ruim 
zeven jaar later constateren we dat de dakaannemers en verzekeraars 

elkaar steeds beter vinden. Ook Royal Roofing Materials stemt af op deze 
ontwikkelingen en heeft een aantal producten toegevoegd aan de lijn 

voor brandveilig werken met bitumen.

Nieuw in het assortiment is de Royalstick Edge ZK. Deze zelfklevende 
randstrook is voorzien van de leislag Mineral natural black of de Black 

granulate. De overlappen en aansluitingen worden op het dakvlak met 
de föhn en daar waar niet in strijd met NEN 6050 met de brander aan 

elkaar gehecht. 
De bekende randstrook Royalstick ZK 

heet nu Royalstick Base ZK. De rol is 
verkrijgbaar in diverse afmetingen. 

Verder is de Royal ZK Primer aan het as-
sortiment toegevoegd: voor het kleinere 

werk in een spuitbus, voor het grotere 
werk is er een drukvaatje verkrijgbaar. 

In vrijwel alle gevallen kan de onder-
grond snel en efficiënt worden voorzien 

van een uitstekende hechtlaag.

Mondiale winnaars International VELUX Award 2016 bekend
De winnaars van de International VELUX Award 2016 voor architectuur studenten 
zijn bekend.  De winnaar van de hoofdprijs in de categorie  ‘Daylight in Buildings’ is 
geworden: ‘Redistribution of Light’ van  
Kwang Hoon Lee, Hyuk Sung Kwon en Yu Min Park uit Korea. De hoofdprijs in de 
categorie ‘ Daylight Investigations’ ging naar: ‘Touch the Light - Why we focus on the 

blind’ van Jiafeng Li, Chenlu Wang, Guiding Yao, Jiebei Yang, Lushan Ao, Xiaoqi Chen en Jiawen Li uit China. Het globale thema van de 
International VELUX Award is Light of Tomorrow. Sinds de eerste editie in 2004 is de Award uitgegroeid tot de grootste competitie in zijn 
soort voor architecten die de gebouwen van onze toekomst zullen ontwerpen. Dit jaar ging de competitie op zoek naar de toekomst 
van daglicht in de gebouwde omgeving met inspirerende creatieve onderzoeken binnen de thema’s ‘Daylight in Buildings’ en ‘Daylight 
Investigations’.

Nieuw gootsysteem voor na-geïsoleerde daken
Bij het na-isoleren van een hellend dak wordt de pannenlijn verhoogd. 
Het gevolg is dat de afwatering via de bestaande dakgoot en de aan-
sluiting met het ongeïsoleerde dak van de buren een uitdagende klus 
wordt, zowel bouwkundig als esthetisch. Om dergelijke knelpunten snel en 
eenvoudig op te lossen, introduceert IsoBouw de SlimFix RenoGoot. Met dit 

innovatieve goot-
systeem kan een 
met SlimFix Reno+ of 
SlimFix RenoTwin na-
geïsoleerd dak in 
slechts enkele han-
delingen waterdicht 
worden afgewerkt. 
Bouwkundige 
aanpassingen, zoals 
het vervangen van 
de bestaande goot, 
worden hiermee 
overbodig. Boven-
dien leidt dit tot een 

mooi esthetisch eindresultaat. Zelfs bij doorbuigingen van het dak blijven 
de profielen aansluiten zodat de waterdichte en esthetische eigenschap-
pen gewaarborgd blijven. 

Omdat de mate van ophoging bij het te isoleren dak afhankelijk is van 
de gewenste isolatiewaarde, is de  horizontale en de verticale RenoGoot 
leverbaar in  
3 types: S, M en L. Om de montage te vereenvoudigen wordt de SlimFix 
RenoGoot als een compleet montagepakket aangeleverd, inclusief beves-
tigingsmateriaal. 
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Maisdijk 7, 5704 RM, Helmond
Tel 0492-561050 • Fax 0492-561079

info@roval.nl
www.roval.nl

Doorstart Platform Preventie 
Valgevaar

Het platform Preventie Valgevaar 
– voorheen ondergebracht onder 

het Hoofdbedrijfschap Ambach-
ten – heeft een doorstart gemaakt. 
Het Platform is een samenwerkings-
verband van partijen die te maken 

hebben met werken op hoogte met als 
doel: het veilig werken op hoogte stimuleren 

en verbeteren. Met SBD en VEBIDAK is uiteraard ook de 
platte dakenbranche hierin vertegenwoordigd. Het platform 
is bedoeld als ontmoetingsplaats waar ervaringen worden 

uitgewisseld en activiteiten projectmatig worden opgepakt, 
zoals:

•  Opvolging en naleving van het Toetsingskader veilig onderhoud op en aan gebouwen (Bouwbesluit) 
•  Veiligheidsbewustzijn vergroten en stimuleren tot (bij)scholing.

Verdere deelnemers zijn (onder andere): VSB, OSB, VFR, HHD, VVT, KCG, ASPB, UNETO/VNI, Romazo en Holland Solar.

Aabo Trading Zoetermeer is compleet vernieuwd
Aabo Trading Zoetermeer, met een leeftijd van bijna 30 jaar de oudste 
vestiging van de landelijk opererende dakgroothandel, heeft een inten-
sieve metamorfose ondergaan. Geheel in lijn met de recent geopende 
vestigingen in Den Haag en Haarlem, is ook de vestiging in Zoetermeer 
nu voorzien van een uitgebreide shop waarin gereedschap, de nieuw-
ste powertools, persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding 
maar ook het HWA-pakket van Rheinzink en van Dyka in de schappen 
liggen. Daarnaast is er een zetterij in het pand gevestigd waarin zink, 
Plastisol en PVDF direct na opdracht worden gezet.

PDH systeem voor platte daken
Unilin biedt voor het isoleren van verwarmde ruimtes met een baanvormige dakbedekking voor plat- of flauw dak het PDH-systeem. 
De samenstelling van een DS D-element in combinatie met dampremmende laag en een Utherm PIR L isolatieplaat zorgen voor 
een isolerende oplossing die een veilige en betrouwbare constructie biedt. Rekening houdend met de bijzondere omstandighe-
den die gelden met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid, heeft Unilin een aantal aandachtspunten opgesteld ten 
aanzien van vegetatiedaken.

Vlakglasraam biedt panoramabeeld
Het JET FixedGlass vlakglasraam onderscheidt zich door het ononderbroken 
glasoppervlak, dat een fraai panoramabeeld geeft. Het aluminium profiel is slank 
en strak en heeft aan de binnenzijde een kunststof isolator als thermische schei-
ding. Bij het kwalitatief hoogwaardige veiligheidsglas heeft de geharde buitenruit 
een zwarte keramische randbedrukking voor een stijlvol uiterlijk. Bijzonder binnen de vlakglasproducten is de 
renovatievariant van JET BIK. Deze past op vrijwel iedere bestaande opstand d.m.v. een renovatieset, welke 
met een afdeklijst onzichtbaar wordt gemaakt.

Nestinox werkt samen met PMJ TEC
Nestinox kondigt aan dat zij een nieuwe partner hebben voor dak- en gevelbevestiging, namelijk PMJ TEC. In combinatie met de 
andere producten in het dak- en gevelassortiment biedt Nestinox als gevolg van deze samenwerking een nog completer pakket.

Dakpan uitproberen met online 
ontwerptool

Wie op zoek is naar een passende 
dakpan voor nieuwbouw of renovatie, 

vindt in de nieuwe online visualisatietool 
van Wienerberger een handig hulpmid-
del. De architect, dakdekker of bewoner 

krijgt in 3 stappen in beeld hoe de 
gekozen dakpan er op een woning 

uitziet. Door een dakpan eerst online uit 
te proberen kunnen types en kleuren 

worden vergeleken en dat vereenvoudigt de keuze. In de gratis ontwerptool 
is het volledige Koramic-assortiment van de dakpanproducent opgenomen.

Nieuwe trainingsruimte voor VELUX modulaire lichtstraten
De nieuwe trainingsruimte voor VELUX modulaire lichtstraten is een feit. Naast trainingen voor dakramen (voor het schuine dak) 
zijn er nu ook trainingen voor daglichtoplossing in het platte dak. 

In de nieuwe trainingsruimte in De Meern (Utrecht) kunnen deelnemers in één dagdeel (met een korte presentatie en een 
praktijktraining) worden getraind door vakkundige monteurs. Daarnaast worden andere platdak-producten zoals licht koepels en 
lichtboxen gepresenteerd. 

De VELUX modulaire lichtstraat is een 
elegante oplossing om maximaal daglicht 
binnen te halen en is met name geschikt 
voor bijvoorbeeld een aan-/uitbouw. De 
modules zijn verkrijgbaar in vaste (niet te 
openen) en elektrisch te openen modules 
en te complementeren met bijpassende 
elektrische zonwering voor optimaal woon-
comfort. 

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2017

Antwerpsesteenweg 59, 2630, Aartselaar
Belgie • Tel +32-3-8708787

Fax +32-3-8708788
info@sievert.be
www.sievert.be
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NDA en haar deelnemers 
wensen u een Energie(k) 

en voorspoedig 2017

Tel: 036-5304490
ezwaan@nda.nl 

www.nda.nl

InsulationInsulation

Unidek Walker Platinum
DAKISOLATIE VOOR RENOVATIE VAN PLATTE DAKEN

MILIEUPRIJS PLUG&PLAY

Uitstekende prĳs-/kwaliteitverhouding
�  Hoogwaardige kwaliteit
�  Energiebesparing
�  Voordelige renovatie

Milieuvriendelĳk
�  Afvalretoursysteem
�  100% recyclebaar
�  Duurzame dakisolatie

Plug & Play
�  Eenvoudige montage
�   Geen persoonlĳke 

beschermingsmiddelen nodig
�  Brandklasse B end-use

nieuw

www.kingspanunidek.nl

1 adv roofs 230x300-walker-platinum.indd   1 04-04-13   12:00Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2017

Kingspan Unidek bv
Scheiweg 26 Gemert 
tel: +31 (0)492 378 111

 www.kingspanunidek.nl

Consolidated introduceert 
track & trace-module voor daklekkages
Daklekkages zijn vervelend. Maar als je weet dat de oplossing onderweg is, wordt dat al minder. 
Dat is het uitgangspunt van de nieuwe track & trace-module die Consolidated inzet bij elke 
lekkagemelding. Met deze module worden bewoners gedurende het gehele proces - van lekkage-
melding tot reparatie - optimaal geïnformeerd. 

Consolidated werkt voor grote opdrachtgevers, zoals woningcorporaties en gemeenten, en repareert 
jaarlijks meer dan 20.000 lekkages door heel Nederland. Het kwam daarbij regelmatig voor dat dakwachters van het bedrijf 

de bewoner op het afgesproken tijdstip niet thuis trof. Ook werd 
de meldkamer van Consolidated herhaaldelijk gebeld door 
bewoners die informeerden naar de status van de reparatie. Dat 
ging ten koste van de efficiëntie en leverde irritatie op. 

Met de nieuwe track & trace-module betrekt Consolidated be-
woners actief bij het reparatieproces. Zo creëert het bedrijf meer 
duidelijkheid en begrip. En dat is goed voor de bewonerstevre-
denheid. 

Anjo presenteert nieuwe huisstijl   
Anjo, specialist in systemen voor ventilatie, hemelwaterafvoer, rookgasafvoer en mechanische venti-
latie, presenteert een nieuwe visuele identiteit. Deze ligt volledig in lijn met de huisstijl van de andere 

bedrijven die onderdeel zijn van de M&G Group. De drie ronde vormen van het nieuwe logo staan ui-
teraard symbool voor de buisvormige producten die Anjo en de rest van de M&G Group leveren. Maar 

ze symboliseren ook de drie kernwaarden van de onderneming: kwaliteit, innovatie en partnership. 

Kingspan Unidek Flatroofs is BIM Ready 
Kingspan Unidek B.V., producent van milieuvriendelijke dakisolatie, voorziet nu in een  BIM-package 

 Flatroofs waarin alle relevante informatie over isolatie voor het platte dak overzichtelijk is weergegeven. 

BIM 
3D-BIM modelleren is niet meer weg te denken uit de bouwketen. BIM is een werkmethodiek waarbij 
in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de 

bouwsector. BIM is gebaseerd op werken middels één model (database) waarin gegevens van de 
 architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt.

Download nu beschikbaar  
De Kingspan Unidek Flatroofs BIM package is vanaf nu te downloaden via de website www.kingspanunidek.com . De 

package maakt het mogelijk al in een vroeg stadium bouwkundige details van bijvoorbeeld afschotisolatie inzichtelijk 
te krijgen. De BIM-package heeft een overzichtelijke structuur en biedt de mogelijkheid een selectie te maken zodat u 

altijd het juiste isolatiemateriaal voor de gevraagde toepassing heeft. 

Beloopbaar platdakraam van 
FAKRO wint Design Award

FAKRO heeft tijdens de Archiproducts 
Design Awards (ADA) een award 

 gewonnen voor het FAKRO DXW walka-
ble platdakraam, in de categorie  

‘Building Shell’. De prijs werd tijdens de 
eerste editie van deze Design Awards 

uitgereikt door  Archiproducts, een van 
de meest belangrijke internationale 

 webportalen  binnen de architectoni-
sche sector.

Kingspan Unidek Platinum dakisolatiesysteem.

Ultralicht optoppen van woningen met zelfvoorzienend dak
In samenwerking met diverse partners is er op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem de Fit the 
Future proefwoning verbouwd in opdracht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de TU 
Eindhoven. Het resultaat is een ultralicht op-topsysteem voor woningen in de vorm van een lessenaars-
kap. Dit bestaat uit het Plusdak (Stafier Solar, Velux en IsoBouw) gecombineerd met LeeFrame van Leebo 
en CFP-engineering. De extra verdieping van 36 m² vloeroppervlak heeft een met Rc 6.0 geïsoleerd dak, 
daglicht middels 2 Velux dakramen en een BIPV systeem met een vermogen van ruim 7500 kWh jaarop-
brengst. 

De woning was oorspronkelijk uitgevoerd met een plat dak. Echter, het lectoraat ‘Architecture in Health’ 
had de ambitie om te onderzoeken hoe deze woning volledig zelfvoorzienend gemaakt kon worden. Zo 
ontstond het idee om op de woning een zogenaamde ‘op-top’ te plaatsen die tevens extra woonruimte cre-
eert. Dit bleek een mooie opgave voor een energetisch renovatieconcept van de bestaande proefwoning.

Vier windrichtingen voor de toekomst van de installatiebranche
UNETO-VNI en OTIB maken zich hard voor het versterken van zowel de weerbaarheid als de toekomstbestendigheid van de techni-
sche installatiebranche. Met dit doel voor ogen werd op 22 november een bijeenkomst voor koplopers uit de branche georgani-
seerd. De blik richtte zich daarbij op de toekomst van de branche, op de individuele bedrijven en op de doorwerking van nieuwe 
kansen, keuzes en uitdagingen op de werkvloer. Topondernemers vertelden over de kansen die zij in en voor de branche zien, de 
visie die zij hierop hebben ontwikkeld en hoe zij het traject van visie naar werkvloer inrichten. In kleinere groepen werd van ge-
dachten gewisseld over kansen en dilemma’s met betrekking tot de toekomst. De trendscenario’s van OTIB, die vier windrichtingen 
schetsen voor de rol van de installatiebedrijven in de toekomst, speelden hierbij een belangrijke rol.
Op initiatief van OTIB heeft een scenariobouwteam in en om de installatiebranche een beschrijving gemaakt van het installatiebe-
drijf van de toekomst. In de eerder verschenen publicatie Richting Toekomst gaven hoogleraren al hun visie op de typeringen van 
bedrijven in de toekomst: de Integrator, de Creator, de Assembler en de Operator/Provider. Zij waren het met elkaar eens: installa-
tiebedrijven moeten snel aan de slag met het bepalen van hun toegevoegde waarde en moeten daarbij kritisch kijken naar hun 
huidige businessmodel. 
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GELIJKTIJDIG MET:

Duurzame dakconstructies, hoog rendement isolatie, geïntegreerde zonnepanelen, alternatieven 

om slimmer te ontwerpen. De ontwikkelingen in de dakenbranche staan niet stil. Building 

Tomorrow op de BouwBeurs gaat over deze onderwerpen. Hier vind je Bouw & ICT, het BIM 

Theater en Material Xperience. Maar ook de casestudies Experimenteel Beton.

 

BouwBeurs is de ontmoetingsplek om praktische kennis én nieuwe ideeën op te doen.

Ontdek het zelf! Regel vandaag nog online je gratis toegang.

VOOR MENSEN
DIE HET GAAN MAKEN

Material Xperience
Hét materiaalevenement voor creatieve professionals
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bouwbeurs.nl/toegang

en gebruik
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code.
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... en haal de hemel in huis

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ... 

NIEUW

Voor de best mogelijke isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow3™. Deze 
vlakke lichtkoepel is superisolerend (Ug-waarde van 0,5 W/m2K) dankzij het compacte en 
isolerende pvc-raam en het 3-wandige en erg isolerende veiligheidsglas HR+++.

• geschikt voor alle platte daken en bij helling 0° en 25°. 
 Advies 5° (om vervuiling & waterstagnatie te voorkomen)
• veilig dankzij het verharde 3-wandige glas
• geluidsdempend 41 dB
• onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
• perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische boord en slanke    
 omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm
• maximale lichtinval (lichtmaat = dagmaat)

www.skylux.be
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