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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Geen KOMO voor essentiële 
eigenschappen
• luchtdicht ontwerpen en bouwen? Denk vooruit!
• “Fatsoenlijk gedrag dient de norm te zijn”
• na-isolatie zonder dakranden aan te passen
• isolatie-element voor overgang plat dak naar gevel



BDA BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. +31(0)183 669 690

F. +31(0)183 630 630

www.bdaopleidingen.nl

Januari

15.01 Dakmontage zonne-energiesystemen  2 dagen

20.01 Dakcursus platte daken  7 dagen

21.01 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

22.01 Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen

29.01 Workshop Veranderend bouwproces  middag-avond

Februari

05.02 Onderhoud en beheer van gevels  2 dagen

18.02 Dakmontage zonne-energiesystemen  2 dagen 

Maart

02.03 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

05.03 Daken voor administratief personeel  1 dag

11.03 Uitvoeren van een dak-RI&E  2 dagen

12.03 Installeren van zonnestroomsystemen  2 dagen

17.03 Onderhoud en beheer van platte daken  2 dagen

19.03 Dakmontage zonne-energiesystemen  2 dagen 

25.03 Dakcursus Groene Daken  1 dag

26.03 Ontwerp en installatie kleine windturbines  2 dagen

30.03 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik  1 dag

31.03 Onderhoud en beheer van pannendaken  1 dag

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

Gevelopleidingen, telefoon 0183 - 66 96 90, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.nl.

CURSUSKALENDER 
1e KWARTAAL 2015

214649 BDA cursuskalender adv 230x300.indd   1 26-11-14   15:45
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Roofs wordt
abonnementenblad
Met het nieuwe jaar begint Roofs ook aan een nieuwe jaar-
gang, de 24ste. al bijna een kwart eeuw voorziet dit vakblad 
de dakenbranche van de nodige informatie over de meest 
uiteenlopende actuele ontwikkelingen – en nog wel langer, 
als je de voorlopers DIM, Roofi ng Holland en Dak Helling 
meerekent. 

al die jaren werd het blad gratis binnen de markt verspreid 
naar alle relevante doelgroepen. de uitgave en verspreiding 
van het blad werden al die jaren volledig gefi nancierd uit de 
advertentie-inkomsten. 

dat laatste is in de huidige markt zoals bekend een lastig 
verhaal. het heeft ertoe geleid dat de uitgever heeft besloten 
dit vakblad per 2015 volgens een gewijzigd concept op de 
markt te brengen. de lezers zullen namelijk vanaf heden de 
uitgave van dit vakblad mede fi nancieren middels abonne-
menten. 

het gewijzigde concept sluit misschien ook wat beter aan 
op de redactionele uitgangspunten van Roofs. al sinds jaar 
en dag stelt de redactie zich immers ten doel de informatie 
over de meest uiteenlopende onderwerpen in de daken-
branche op een onpartijdige, objectieve manier beschik-
baar te stellen. 

u zult begrijpen dat de objectieve informatievoorziening 
en de commerciële belangen van marktpartijen wel eens 
met elkaar op gespannen voet staan. Ook in die zin is het 
te waarderen dat in al die jaren veel partijen uit de daken-
branche in Roofs hebben geadverteerd. Natuurlijk deden ze 
dat omdat ze verwachtten daar commercieel profi jt van te 
hebben. Maar ze ondersteunden daarmee ook een bran-
chebelang. 

Roofs is natuurlijk niet het enige vakblad voor de daken 
en ook onze collega’s doen hun werk uitstekend. Maar het 
is voor een serieus te nemen markt van essentieel belang 
dat er een vakblad actief is dat niet aan een marktpartij is 
gelieerd en dus op basis van onpartijdigheid de informatie 
verspreidt. daarin is Roofs wél de enige.

Objectieve informatie is niet primair het belang van de 
adverteerders, maar van de lezers. daarom is het eigenlijk 
logisch dat de uitgave van het vakblad ook vanuit de lezers 
wordt gefi nancierd. 

Niet alléén de uitgave van het 
vakblad, trouwens. we zitten al 
ruimschoots in het internettijd-
perk. In de loop der jaren heeft 
de uitgeverij diverse manieren 
ontwikkeld om de meest uiteen-
lopende informatie beschik-
baar te stellen, op de meest 
uiteenlopende manieren. 

Een abonnement behelst dan 
ook niet alleen de toezending 
van het vakblad (11x per jaar), 
dat bovendien weer dikker kan 
worden en dus meer informa-
tie bevatten. Maar ook krijgen 
abonnees toegang tot de website www.dakweb.nl. Op deze 
website vindt men niet alleen het dagelijks dakennieuws, 
maar ook een bijzonder goed gevuld archief met alle artike-
len die vanaf het jaar 1999 in Roofs verschenen. 

Tevens ontvangt de abonnee maandelijks een digitale versie 
van vakblad Roofs en ontvangt hij – eveneens maandelijks 
– een nieuwsbrief waarin het belangrijkste nieuws nog eens 
op een rijtje wordt gezet. jaarlijks ontvangt men tenslotte 
het Roofs Handboek, het geactualiseerde overzicht van alle 
partijen die in de markt actief zijn.

Bij deze editie van Roofs vindt u een brief met de details over 
o.a. de prijs voor een abonnement (50 euro excl. Btw) en de 
prijs voor een extra abonnement (25 euro excl. Btw). 

het is wat ons betreft het begin van een mooi nieuw jaar, 
waarin de basis wordt gelegd voor nog vele jaren objectieve 
en kwalitatieve nieuwsgaring. Ik hoop en verwacht dat de 
Roofs bij u op de mat zal blijven vallen - en dat wij derhalve 
nog veel van elkaar zullen horen. ●

foto: Liza de Rijk.
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Roofs wordt abonnementenblad

Geen KOMO voor essentiële eigenschappen
In de systematiek voor kwaliteitsborging vinden grote veranderingen plaats. 
Er is veel onduidelijkheid en voor de korte termijn zien certifi catie-instellingen 
zich genoodzaakt een ‘noodverband’ aan te leggen. 

luchtdicht ontwerpen en bouwen? Denk vooruit!
de aandacht voor luchtdicht bouwen neemt toe. de EPC-eisen zijn aangescherpt 
met als doel nieuwe gebouwen in 2020 bijna energieneutraal te laten zijn. het 
beperken van de energievraag door goed te isoleren vormt de basis hiervoor.

“Fatsoenlijk gedrag dient de norm te zijn”
Tijdens het congres ‘Veilig werken op hoogte’ werd gesteld dat de overheid 
nadrukkelijker zou moeten optreden. Een interview met beleidsdirecteur Rob 
Triemstra en beleidsadviseur ad van duijn van de afdeling Veilig werken van 
het Ministerie van Szw.

colofoncolofon
uitgegeven Door 

salomonstraat 24 • 1812 pa alkmaar

tel (072) 5400335 • fax (072) 5405131

info@lumail.nl • www.lindemanuitgevers.nl 

www.dakweb.nl • Issn: nr. 1566-1458

uitgever Vincent lindeman

hooFDreDactie edwin fagel • salomonstraat 24, 

1812 pa alkmaar • tel (072) 5470309 • edwin@lumail.nl

technische hooFDreDactie

Nic-jan Bruins, dGI dak & Gevel Ingenieurs, 

raamsdonksveer • njbruins@dakengevelingenieurs.nl

reDactiemeDewerKers

Chris appels, Ton Berlee, Chris Geurts, 

albert jan Kerssen, Otto Kettlitz, Marco de Kok, 

dirk lahuis, will Verwer, Theo wiekeraad.

vormgeving/opmaaK

sandra remiëns, heerhugowaard • dtp@lumail.nl

aDvertentie-eXploitatie

vincent Lindeman • tel (072) 5400335, vincent@lumail.nl

DruK 

Senefelder Misset, doetinchem

verschijningsFreQuentie 

11x per jaar

oplage 11.809 exemplaren

aDministratie 

palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

abonnementen Opgave abonnementen uitsluitend 

schriftelijk bij de uitgeverij t.a.v. de abonnementenad-

ministratie of via e-mail: abonnementen@lumail.nl. de 

kosten voor een jaarabonnement bedragen €50,- excl. 

6% btw per jaar.  de kosten voor elk extra jaarabonne-

ment bedragen € 25,- excl. 6% btw per jaar.  

abonnementenaDministratie 

abonnementen@lumail.nl.

copYright

Niets uit deze uitgave mag worden over-

genomen, vermenigvuldigd of gecopiëerd 

zonder uitdrukkelijke toestemming van 

de uitgever.



Roofs     5Roofs     5

Foto voorplaat
Sempergreen.

Roofs     5

16

20

22

25

na-isolatie zonder dakranden aan te passen
de campus van de Tu delft is van buiten en binnen ingrijpend gerenoveerd. 
Op het dak is voor de randzones gekozen voor een innovatie van IsoBouw, 
waarmee de dakrand niet hoeft te worden aangepast.

eerste project built4u uitgevoerd
Onlangs zijn zestien woningen van woningcorporatie accolade in heerenveen 
energieneutraal gemaakt volgens het Built4u principe. 

isolatie-element voor overgang plat dak naar gevel
Vanuit de problemen rond bouwknopen verschijnen 
per 1 januari 2015 innovatieve ‘bouwknoopoplossingen’ 
op de markt onder de naam IsoniQ.

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Geen KOMO voor essentiële 
eigenschappen
• Luchtdicht ontwerpen en bouwen? Denk vooruit!
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all up www.allup.nl

Bda dak en Gevelopleidingen www.bdaopleidingen.nl

dakweb www.dakweb.nl

derbigum Nederland bv www.derbigum.nl

dGI dak & Gevel Ing bv www.dakengevelingenieurs.nl

EPS Profs www.epsprofs.com

Icopal bv www.icopal.nl

Mawipex handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Mombers dakpannengids www.dakweb.nl

Veilig werken op daken www.dakweb.nl

Xtratherm www.xtratherm.com

zinkunie bv www.zinkunie.nl
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Vanwege de grote veranderingen die plaatsvinden in de systematiek voor 

kwaliteitsborging organiseerde SGS INTRON Certificatie voor haar klanten twee 

informatiebijeenkomsten op 9 en 10 december 2014. Er is veel onduidelijkheid 

en voor de korte termijn zag men zich genoodzaakt een ‘noodverband’ aan 

te leggen. Marco de Kok zet de huidige stand van zaken uiteen.

Geen KOMO voor essentiële eigenschappen
Kwaliteitsborging

reactie inspectie il&t
Roofs heeft de InspectIe IL&t om een toeLIchtIng van de 
gang van zaken gevraagd. hIeronder de reactIe:

•  de huIdIge systematIek waarbIj gebruIk wordt ge-
MaaKT VaN dE ERKENdE KwalITEITVERKlaRINGEN IS SINdS  
1 julI 2013 STRIjdIG* MET dE CPR.  
(*ENKEl IN hET GEVal dEzE ERKENdE KwalITEITSVERKla-
RING zICh uITSPREEKT OVER ESSENTIëlE KENMERKEN)

•  In juLI 2014 heeft mInIster bLok aan komo opdracht 
GEGEVEN OM hET ERKENdE STElSEl VaN KwalITEITVERKla-
RINGEN aaN TE PaSSEN. 

•  de ILt handhaaft de cpr vanaf 1 juLI 2013 (waarschu-
wIngen gegeven). conform afspraak tussen de mIn-
STER EN KOMO IS hET STElSEl VaN ERKENdE KwalITEITVER-
KlaRINGEN OP 1 jaNuaRI 2015 aaNGEPaST. 

•  omdat het steLseL van erkende kwaLIteItverkLarIngen 
NIET waS aaNGEPaST OP 1 julI 2013, IS dE haNdhaVING 
(OVERIGE INTERVENTIEMIddElEN) uITGESTEld TOT 1 jaNuaRI 
2015.

•  de ILt Is het eens met de opdracht van de mInIster om 
de brL-en aan te passen. de ILt heeft onLangs nog-
MaalS aaNGEGEVEN daT dE aaNPaSSINGEN NIET STRIjdIG 
MOGEN zIjN MET dE CPR.  

als gevolg hiervan is besloten om voorlopig geheel aan de 
eisen van Il&T te voldoen, zodat de certificaathouders geen 
risico zullen lopen als Il&T een inspectie bij hun komt doen. 
dit betekent dat een KOMO certificaat geen enkele uitspraak 
over essentiële eigenschappen meer zal bevatten.

europese verordening
E.e.a. is het gevolg van de inwerkingtreding van de Europese 
bouwproductenverordening, per 1 juli 2013. deze heeft een 
wettelijke status en heeft tot doel te komen tot een ge-
meenschappelijke taal voor producten in Europa waarmee 
 handelsbelemmeringen kunnen worden tegengegaan.  

Marco de Kok

Sinds juli 2013 is de Europese Constructions Products Regula-
tion (CPR) van kracht, inclusief wettelijke overgangsperiode. 
Een consequentie daarvan is dat de essentiële kenmerken 
van een CE-plichtig bouwproduct alleen via CE-markering 
en de daarbij horende Prestatieverklaring (doP) naar de 
markt gecommuniceerd mogen worden. het Ministerie van 
BzK neemt hiermee artikel 33 van de CPR erg letterlijk. artikel 
33 zegt: 

“De CE-markering moet het enige merkteken zijn dat 
aangeeft dat het bouwproduct overeenstemt met de aan-
gegeven prestaties en dat het voldoet aan de toepasse-
lijke eisen betreffende de uniale harmonisatiewetgeving. 
Andere markeringen kunnen echter worden gebruikt mits 
zij bijdragen aan het verbeteren van de consumentenbe-
scherming en niet onder de bestaande uniale harmonisa-
tiewetgeving vallen.” 

dat betekent dat de essentiële 
kwaliteitskenmerken van een pro-
duct niet meer op de oude manier 
met een KOMO  certificaat mogen 
worden aangetoond. Stichting 
KOMO heeft met de diverse cer-
tificatie-instellingen, het ministerie 
van Binnenlandse zaken en Stich-
ting Bouwkwaliteit (SBK)  gewerkt 
aan een manier om invulling te 
geven aan de  nieuwe werkwijze. 
Onlangs, op het laatste moment 
dus, heeft de inspectiedienst van 
het ministerie van Infrastructuur en 
Milleu, Inspectie leefomgeving & 
Transport (Il&T) aangegeven niet 
akkoord te zullen gaan met de 
voorgestelde werkwijze. 

Marco de Kok.
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Geen KOMO voor essentiële eigenschappen
de CPR is onderdeel van de Europese bouwproductenver-
ordening.

de bouwproductenverordening is rechtstreeks van toepas-
sing op producenten en lidstaten en verwijst naar geharmo-
niseerde normen: nationale normen die in overeenstemming 
zijn gebracht met de Europese normering. hieronder vallen 
o.a. de en 13707: gewapende bitumen dakbanen voor 
waterafdichtingen, en 13956: kunststof en rubber banen voor 
waterafdichting voor daken en en 13162 t/m 13171: thermi-
sche isolatiematerialen. 

de producenten van dit type producten mogen de essenti-
ele eigenschappen van hun producten alleen nog declare-
ren via de declaration of Performance (doP). Onder de es-
sentiële eigenschappen worden bij dakbedekkingen o.a. de 
waterdichtheid, doorscheursterkte, treksterkte, etc. verstaan. 
Bij isolatiematerialen gaat het dan om de eigenschappen 
als de warmtegeleidingscoëfficient, druksterkte, etc. de EN’s 
zijn overigens niet van toepassing op bijvoorbeeld beves-
tigers en bevestigingsplaatjes voor het bevestigen van de 
dakbedekking en/of isolatie.

ce
de producent is vanaf heden de enige die iets mag verkla-
ren over de essentiële eigenschappen van zijn producten: 
andere partijen zijn hier niet toe bevoegd. de doP wordt per 
levering afgegeven (dit verschilt met certificatie) en door 
de producent voorzien van een CE-verklaring. alleen het 
CE-merk mag nog worden gebruikt om aan te tonen dat 
een product voldoet aan de geharmoniseerde Europese 
eigenschappen. 

de Europese bouw-
productenverordening 
is zoals gezegd per  
1 juli 2013 van kracht 
gegaan. Per 1 janu-
ari 2015 zal hier door 
Inspectie Il&T actief op 
worden gehandhaafd.  
het verhandelen van 

een product zonder CE-merk en het onterecht gebruik van 
een CE-merk zijn strafbare feiten. de Inspectie Il&T kan een 
boete uitdelen, maar ook bijvoorbeeld een dergelijk product 
van de markt halen en/of een producent strafrechtelijk ver-
volgen voor een economisch delict.

essentiële eigenschappen
Per 1 januari 2015 wordt de doP dus strikt gehanteerd. deze 
is voorzien van CE, maar mag geen KOMO-logo hebben. 
KOMO mag niet worden gebruikt om aan te tonen dat een 

product voldoet aan de betreffende Europese norm (EN). het 
KOMO-merkteken mag overigens wel worden afgebeeld op 
producten die een KOMO kwaliteitsverklaring hebben vol-
gens de nieuwe systematiek. Voor productcertificaten waar 
uitsluitend essentiële eigenschappen van toepassing zijn, 
vervalt het certificaat bij SGS INTRON Certificatie. Om aan te 
tonen dat het product voldoet aan het Besluit Bodemkwali-
teit (Bbk) mag alleen het Nl-BSB-logo worden gebruikt.

dit verandert de werkpraktijk aanzienlijk. Tot op heden speci-
ficeerde de producent de producteigenschappen van zijn 
product, controleerde hij deze specificaties en verklaarde hij 
dat het product voldoet aan de specificaties. de certificatie-
instelling controleerde de door de producent gemeten 
waardes, verifieerde de metingen en toetste zelf of het 
product voldeed. de certificatie-instelling gaf vervolgens een 
verklaring af dat het product voldoet aan de specificaties en 
de eisen van de BRl. 

dit laatste mag de certificatie-instelling m.b.t. de essentiële 
eigenschappen niet meer doen: alleen de producent mag 
immers verklaringen over de essentiële eigenschappen 
afgeven over het eigen product. Voor de overige kenmerken 
verandert er overigens niets.

noodverband
Voor de korte termijn -hebben de certificatie-instellingen een 
zogeheten ‘noodverband’ aangelegd, zodat in ieder geval 
per 1 januari 2015 aan de bouwregelgeving kan worden 
voldaan. Voor de langere termijn zal de kwaliteitsborging 
structureel anders moeten worden georganiseerd.

de Beoordelingsrichtlijnen kunnen niet in een zo korte termijn 
worden aangepast, daarom is ervoor gekozen wijzigingsbla-
den op te stellen. het principe van de wijziging is dat een 
huidig KOMO attest-met-productcertificaat opgesplitst zal 
gaan worden in een attest met de Bouwbesluitaansluiting en 
een KOMO-kwaliteitsverklaring met productkenmerken, niet 
zijnde essentiële kenmerken. In sommige gevallen zal er zoals 
gezegd ook nog een derde document noodzakelijk zijn, 
namelijk een Nl-BSB certificaat om aan te tonen dat een pro-
duct voldoet aan de milieuhygiënische eisen uit het Besluit 
Bodemkwaliteit. het attest en het Nl-BSB certificaat zouden 
dan erkende documenten blijven. 

Een consequentie daarvan is dat de wijzigingsbladen en 
de nieuwe model kwaliteitsverklaringen eerst door Stichting 
Bouwkwaliteit (SBK) en de Toetsingscommissie Bouwbe-
sluit (TBB) goedgekeurd moeten worden. Gezien de grote 
hoeveelheid Beoordelingsrichtlijnen die aangepast moeten 
worden, bestond het risico dat SBK niet op tijd de stuk-
ken beoordeeld kon hebben. daarom is in overleg met de 
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desbetreffende Colleges van deskundigen besloten om de 
erkenning (tijdelijk) te laten vallen. Op deze manier hoefde 
de wijzigingsbladen en de model kwaliteitsverklaringen niet 
meer langs SBK ter goedkeuring. 

het verschil tussen een erkend attest en een niet erkend at-
test is dat een vergunning verlenende instantie een erkend 
attest moet accepteren als bewijs dat het product in de 
omschreven toepassing aan het Bouwbesluit voldoet en een 
niet erkend attest mag accepteren als bewijs. de certificatie-
instellingen verwachten dat dit in de praktijk weinig proble-
men zal opleveren.

Per 1 januari 2015 zullen de essentiële eisen alleen via de 
doP worden gecommuniceerd (en de eisen voor Bbk alleen 
via het Nl-BSB). KOMO zal alleen nog worden toegepast voor 
niet-essentiële eigenschappen en de attesteringsonderzoe-
ken. SGS INTRON Certificatie stelt voor de audits als gebrui-
kelijk te laten doorlopen en via deze audits, eveneens als 
gebruikelijk, alle eisen van het BRl mee te laten lopen zodat 
het dossier up to date wordt gehouden tot er een nieuwe 
systematiek is opgetuigd. de opdracht voor deze werkzaam-
heden zullen dan direct door de certificaathouder aan SGS 
INTRON Certificatie opgedragen worden en zullen niet in het 
kader van de KOMO systematiek worden uitgevoerd.

langere termijn
dit alles betekent dat de kwaliteitsborging zoals we die nu 
kennen volledig op zijn kop wordt gezet. de markt waar-
deert de systematiek die in vele jaren is opgebouwd en de 
insteek is dan ook deze systematiek zoveel mogelijk in stand 
te houden. daar moet gezamenlijk aan gewerkt worden. 
Momenteel wordt onderzocht op welke manier kan worden 
aangesloten bij de huidige systemen (bijvoorbeeld het 
kwaliteitssysteem voor betongranulaat). Begin 2015 zullen de 
diverse Colleges van deskundigen bij elkaar komen om de 
mogelijkheden voor een weer meer robuustere systematiek 
te bespreken.  het is nog onzeker wat hiervan de uitkomsten 
zullen zijn. 

SGS INTRON Certificatie adviseert de respectievelijke kwali-
teitsverklaringen up to date te houden zodat deze gereed 
zijn zodra er meer duidelijkheid is over een oplossing voor de 
langere termijn. 

Roofs houdt u op de hoogte van de verdere ontwikke-
lingen.●

Zie voor de eerdere artikelen over kwaliteitsborging www.dakweb.nl
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de aandacht voor luchtdicht bouwen neemt toe. zoals u in Roofs december 

2014 heeft kunnen lezen, zijn de EPC-eisen aangescherpt met als doel nieuwe 

gebouwen in 2020 bijna energieneutraal te laten zijn. dat is al over 5 jaar! het 

beperken van de energievraag door goed te isoleren vormt de basis hiervoor.

Luchtdicht ontwerpen en 
bouwen? Denk vooruit!

beter isoleren is meer aanDacht voor Details

Goed isoleren dus. dat betekent niet alleen méér isolatie, 
maar vooral meer aandacht voor aansluitingen. wanneer 
isolatie niet goed aansluit, of er zijn luchtlekken aanwezig, 
dan stroomt lucht, en dus energie, langs de isolatie. Bureau 
Nieman-Kettlitz Gevel- en dakadvies controleert jaarlijks vele 
gebouwen op luchtdichtheid en thermische kwaliteit om te 
meten of de aansluitingen voldoende gesloten zijn. door de 
jaren heen is de aandacht voor de luchtdichtheid alleen 
maar toegenomen, die gaat gelijk op met de aandacht 
voor isoleren en energie. 

dit betekent dat daken voor verwarmde gebruiksfuncties 
minimaal een Rc-waarde van 6,0 m2k/w moeten halen. pas 
wanneer  de gebouwschil optimaal is geïsoleerd, kunnen 
ook het verwarmings- en tapwatersysteem geoptimaliseerd 
worden - als ook het ventilatiesysteem. de systemen in om-
gekeerde volgorde aanpakken werkt minder effectief en kan 
zelfs verkeerd uitpakken.  

Ton Berlee en ing. P. Kuindersma (Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies)
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In zijn voordracht van 6 november 2014 op de praktijkdag 
luchtdicht Bouwen schetst ing P. Kuindersma de ontwikke-
lingen op een tijdsbalk (zie pagina 10). Na onderzoek in de 
Scandinavische landen en Noord-amerika werd het onder-
werp Luchtdicht bouwen door tno en bouwfonds in 1980 
op de kaart gezet. In 1988 werd de eerste nen-norm (nen 
2686 ‘Luchtdoorlatendheid van gebouwen – meetmethode’) 
uitgebracht en in 1992 staat in het Bouwbesluit voor het eerst 
de eis van 200 dm3/sec als maximum luchtverlies (bij een 
drukverschil van 10 pascal). de eisen worden met de EPC-
norm steeds scherper, het belang van goede aansluitingen 
wordt steeds meer onderkend. de laatste ontwikkeling betreft 
richtlijnen voor luchtdicht bouwen voor metalen gevels en 
daken die momenteel worden vastgelegd in de Publicatie 
luchtdicht Bouwen voor de u-bouw (i.o.v. Bouwen met Staal 
en SBRCuRnet). 

Thermografische opnamen, luchtdichtheidsmetingen en 
ultrasone metingen zijn beschikbaar en worden bij contro-
les en opleveringen steeds meer toegepast om de kwaliteit 
van aansluitingen te meten. hoe meer isolatie, hoe meer 
aandacht voor de aansluitingen. Niet in de laatste plaats 
omdat het niet alleen om de energierekening alleen gaat. 
Kuindersma geeft een overzicht van bijkomende problemen 
die ook de veiligheid en de gezondheid betreft van de ge-
bouwgebruikers. 

energie en comfort
wanneer we streven naar energieneutrale gebouwen, dan 
zullen de gebruikers aan de hand van het energieverbruik 
resultaat willen zien. Omdat met eenvoudige energiemeters 
het verbruik van alle actieve apparaten gemeten wordt, is 
dat verbruik direct los te koppelen van het energieverbruik 
van het gebouw zelf. Een gebouw dat energieneutraal wordt 
opgeleverd, moet dat ook zijn. door de gebruikers wordt 
comfort meer gewaardeerd dan lage kosten. Comfort is een 
gevoelswaarde die maakt dat een laag energieverbruik toch 
‘ lekker warm’ moet voelen. lokale verschillen door slechte 
aansluitingen voelen direct oncomfortabel (het tocht!).

schades
Op de plaats van kieren en naden  lekt lucht in 2 richtingen 
door de schil. Met een uitstromend luchttransport door een 
geïsoleerde schil treedt tijdens koudere periodes condensa-
tie op in de constructie. Bijkomend nadeel van condens is 
de kans op schimmelvorming, met gevolgen voor de kwaliteit 
van de binnenlucht. lucht stroomt namelijk langs dezelfde 
plek ook naar binnen bij wind, storm en als gevolg van me-
chanische ventilatie-systemen. Sporen van schimmels komen 
dan binnen.

waterdichtheid, geluid en brandveiligheid, etc.
Bij gevelaansluitingen kan regenwater als gevolg van lucht-
drukverschillen (wind en storm) naar binnen worden getrans-
porteerd. de stelling luchtlek=waterlek gaat voor kozijnen 
zeker op (zie afbeelding kozijn met druppels). 

Geluid plant zich door lucht eenvoudiger voort dan door 
lagen die in samenstelling verschillen. het is ook de grond-

slag voor ultrasone controle op luchtlekken van details. Voor 
gebouwen in een drukke omgeving, zoals nabij een snelweg 
of een school, zeker een punt van aandacht. 

wie wel eens brandproeven in een laboratorium heeft bijge-
woond kent de gevolgen van luchtlekken, het brandt veel 
beter met toetreding van lucht. 

hygiëne, stofdichting, geur/stank; Luchtlekken zorgen in 
bepaalde gevallen ook voor een verspreiding van stof, geur 
en stank. zeker bij functies als laboratoria, ziekenhuizen, 
koel-vrieshuizen, e.d. speelt dit in het kader van hygiëne en 
voedselveiligheid een grote rol.

beter detailleren
Kuindersma pleit voor beter detailleren en vooral meer 
aandacht voor details in het voortraject. hij geeft aan dat 
de ontwerper van groot naar klein en van grof naar fijn moet 
denken; 
• van omgeving naar gebouw; 
• naar gebouwdeel; 
• naar element;
• naar onderdeel; 
• naar materiaal;
• naar detail/aansluiting. 

uiteraard staat de gebruiker van het gebouw altijd centraal.

Luchtlek is waterlek.

onderzoek luchtlekkages met rook.
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De functie van het gebouw
het gebruik van het gebouw maakt nogal wat uit, een 
vriescel is wat anders dan een ziekenhuis. de gebouwdelen 
verschillen in functie en samenstelling. hierdoor gelden er 
verschillende eisen voor luchtdichtheid.

De luchtdichte lijn
dakkapellen zijn elementen in het dak die een forse invloed 
hebben op de prestaties. Er moet een doorlopende scheids-
lijn over alle aansluitingen lopen, de damp- en luchtdichting. 
wanneer deze in de ontwerpfase ontbreekt, dan kan niet 
verwacht worden dat deze in de uitvoering wel wordt gerea-
liseerd. Ook niet met wat tape en folie. Een goed voorbeeld 

wordt geschetst (zie afbeelding stelruimte) door te laten zien 
wat stelruimte voor de luchtdichtheid betekent. Stelruimte is 
noodzakelijk om te kunnen bouwen met geprefabriceerde 
bouwdelen. die stelruimte is in het ontwerp gevuld met isola-
tie, maar in de praktijk met enkele vulklossen. de scheidslijn is 
dan over meters lengte onderbroken met alle gevolgen van 
dien. 

het is eenvoudig voor te stellen waar problemen zijn te 
verwachten: op alle aansluitingen! over de aansluitingen 
heen moet de scheidslijn immers worden doorgezet. wie een 
willekeurig dak beziet, kan de scheidslijnen zelf eenvoudig 
invullen. 
Er zijn vele voorbeelden uitgewerkt en beschikbaar in de ge-
noemde publicaties. zaak is er nu naar te gaan werken. hoe 
hoger de lat voor beter isoleren wordt gelegd, hoe groter het 
belang van luchtdicht aansluiten wordt. je kunt het ook an-
ders stellen; nu de eisen toenemen, neemt ook de faalkans 
toe en daarmee het risico op schade. 

het is dus tijd voor ‘anders denken’ en ‘een andere aanpak’. 
einstein zei ooit: “We cannot solve our problems with the 
same thinking we used when we created them”.●

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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Tijdens het congres ‘Veilig werken op 

hoogte’, dat lindeman Events op  

29 oktober jl. organiseerde, werd een 

aantal keer nadrukkelijk gesteld dat 

de overheid nadrukkelijker zou moeten 

 optreden. Roofs interviewde beleids-

directeur Rob Triemstra en beleidsadvi-

seur ad van duijn van de afdeling Veilig 

werken van het Ministerie van Szw.

“Fatsoenlijk gedrag 
dient de norm te zijn”

veilig werKen op hoogte

Doelvoorschriften
“op advies van de sociaal economische raad (ser) en 
de respectievelijke brancheorganisaties is al jaren geleden 
besloten de regelgeving op het gebied van veilig werken op 
hoogte te richten op doelvoorschriften,” aldus triemstra. “de 
gedachte hierachter is dat de invulling in de praktijk per ge-
val bekeken moet worden, dat vereist maatwerk. de branche-
organisaties hebben nadrukkelijk om de ruimte gevraagd 
om hier invulling aan te geven.”

triemstra: “er wordt naar mijn idee nogal snel naar de over-
heid gewezen, de handhaving zou ontoereikend zijn. het 
begint bij de werkgever, die zelf verantwoordelijk is voor een 
veilige werkplek. het belangrijkste doelvoorschrift is immers 
de zorgplicht van de werkgever ten opzichte van zijn werkne-
mer. de geboden ruimte wordt soms benut om de grenzen 
van het toelaatbare op te zoeken. Maar de uitvoerder is altijd 
zelf degene die besluit het werk tegen een bepaalde prijs 
aan te nemen en welke veiligheidsvoorzieningen hij treft of 
achterwege laat.” 

“het argument dat je jezelf uit de markt prijst als je de beno-
digde veiligheidsvoorzieningen treft, vind ik te gemakkelijk. 

als plaatsvervangend directeur van een beleidsdirectie is 
Rob Triemstra medeverantwoordelijk voor het bepalen en 
uitvoeren van het overheidsbeleid op het gebied van veilig 
en gezond werken, en het informeren en adviseren van de 
minister. zijn medewerker ad van duijn is beleidsadviseur, 
onder meer over veilig werken op hoogte. de afdeling Veilig 
werken werkt aan het beleid gericht op het terugdringen van 
ongevallen, bijvoorbeeld in de procesindustrie, de bouw, met 
machines en ook bij het werken op hoogte. 

zoals tijdens het congres ‘Veilig werken op hoogte’ werd 
verteld,  is de wetgeving op het gebied van veilig werken op 
hoogte beperkt tot vier wettelijke bronnen: de arbowet, het 
arbobesluit, de woningwet en het Bouwbesluit. het Ministerie 
van Szw gaat over de arbowetgeving. dit zijn overwegend 
‘doelvoorschriften’: ze verwoorden enkel het doel. bijvoor-
beeld dat valgevaar voorkomen moet worden. hoe dat doel 
wordt bereikt, wordt aan de (markt)partijen zelf overgelaten. 
zie voor een nadere uitleg hiervan het verslag van het con-
gres in Roofs december 2014. 

Tijdens het congres werd o.a. gesteld dat het toezicht door 
Inspectie Szw veel meer zou moeten worden uitgebreid 
en ook werd een aantal oplossingen voorgesteld om de 
veiligheid op het dak te bevorderen. het gesprek dient om 
de standpunten van het Ministerie hieromtrent te toetsen en 
duidelijkheid te krijgen over de vraag wat precies de rol is 
die de overheid op het gebied van veilig werken op hoogte 
speelt, of zou moeten spelen.
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Zie voor meer informatie over veilig werken op hoogte www.dakweb.nl

Elke werkgever heeft de zorgplicht voor zijn personeel en is 
in overtreding als hij daar geen invulling aan geeft. Tegelijk 
heeft ook de werknemer een verantwoordelijkheid in het al 
dan niet veilig uitvoeren van zijn werkzaamheden. het elkaar 
aanspreken hierop zou mogelijk door partijen in de keten of 
de branche kunnen worden uitgevoerd, maar dit is momen-
teel onderwerp van politiek debat.  de uitkomsten daarvan 
moeten we afwachten.”

“het is dus de verantwoordelijk-
heid van de bouwpartijen zelf 
om invulling te geven aan de 
regels omtrent veilig werken op 
hoogte. die verantwoordelijkheid 
moet men dan ook wel nemen,” 
aldus Triemstra.

Zzp’er
de rol van de zzp’er is, zo bleek 
ook tijdens het congres, onduide-
lijk. de zzp’er is immers zijn eigen 
werkgever en dus verantwoorde-
lijk voor zijn eigen veiligheid. wan-
neer de zzp’er dus verongelukt, 
is er niemand anders dan hijzelf 
aansprakelijk te stellen voor de 
geleden schade. “ook dit hangt 
af van de situatie,” geeft Triem-
stra aan. “In veel gevallen werkt 
de zzp’er onder gezag en is de 
opdrachtgever mede verant-
woordelijk voor de veiligheid van 
de zzp’er die hij inhuurt. Maar dat 
zal lang niet altijd het geval zijn, 
zeker niet wanneer het een par-

ticuliere opdrachtgever betreft. de regels voor veilig werken 
op hoogte gelden ook voor zzp’ers. zzp’ers weten, evenals 
werkgevers, hoe veilig gewerkt kan en moet worden. Er blijft 
altijd een mogelijkheid om andere partijen aansprakelijk 
te stellen. In de praktijk leidt dit zelden tot een veroordeling, 
maar misschien was er dan inderdaad geen zaak.” 

van duijn: “de wet aanpak schijnconstructies die medio de-
cember 2014 door minister asscher is gepresenteerd, maakt 
deel uit van de aanpak van de uitbuiting en onderbetaling. 
Tijdens een algemeen overleg over arbeidsomstandighe-
den op 30 oktober 2014 heeft minister asscher nadrukkelijk 
gesteld dat er naast goed werkgeverschap ook sprake dient 
te zijn van goed opdrachtgeverschap. Ook opdrachtgevers 
hebben een verantwoordelijkheid voor gezond en veilig 
werken. Of deze verantwoordelijkheid ook wettelijk dient te 
worden vastgelegd, is momenteel onderwerp van politiek 
debat. Naar verwachting komt hier in 2015 meer duidelijk-
heid over.”

Creativiteit
de wetgeving op dit gebied komt overigens Europees tot 
stand. de Nederlandse regelgeving dient in lijn te zijn met de 

Europese. Triemstra geeft aan dat de verantwoordelijkheden 
zoals die in de wetgeving zijn vastgelegd, naar zijn mening 
voldoende duidelijk zijn. hij onderkent dat de invulling in de 
praktijk nog dikwijls te wensen overlaat. hiertoe doet hij een 
beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle betrok-
kenen.

“er zijn inderdaad partijen die de juridische grenzen opzoe-
ken. Ik zou willen dat die creativiteit wat meer zou worden 
aangewend om op een goede manier te werken of aan de 
regels te voldoen. Er is veel creativiteit in de markt aanwezig, 
er zijn ook veel partijen op een positieve manier met het on-
derwerp bezig. Misschien sluiten de respectievelijke a-bladen 
en arbocatalogi niet helemaal op elkaar aan, maar is dat 
een probleem? het is toch geweldig dat er zoveel oplossin-
gen zijn? waarom zou je dan moeilijk doen over de vraag 
of je a-blad X, y of z moet kiezen? het gaat toch om de 
oplossing die past bij je situatie. Voorts is het aan brancheor-
ganisaties om de werkgevers over de geldende regelgeving 
en branchespecifieke invulling daarvan te informeren. Veel 
overtredingen worden uit onwetendheid begaan. Ik heb ove-
rigens de indruk dat hier zeer actief aan wordt gewerkt.” 

initiatieven
Triemstra juicht een initiatief als het BIKudaK Vakpaspoort 
dan ook toe. “net als destijds het vca kan het vakpaspoort 
positieve ontwikkelingen in gang zetten. Ook als niet alles di-
rect 100% goed verloopt, is de ontwikkeling op zichzelf waar-
devol. het mag geen instrument worden om de werkzaam-
heden af te schermen, maar als instrument om de juiste 
deskundigheid of kwaliteit van werken te waarborgen ben ik 
voorstander van de invoering van het BIKudaK Vakpaspoort.”

Over de voorstellen die tijdens het congres ‘Veilig werken 
op hoogte’ naar voren zijn gebracht, tonen de heren zich 
minder enthousiast. zo werd tijdens het congres het idee 
geopperd de verantwoordelijkheid voor het veilig werken op 
hoogte bij één partij in de keten te leggen, bijvoorbeeld de 
projectontwikkelaar. “In belgië wordt een externe coördina-
tor aangesteld die verantwoordelijk is voor coördinatie van 
het bouwproces maar dat lijkt mij geen nastrevenswaardig 
model,” aldus van duijn. “wij hebben in nederland anders 
besloten. het debat over de verantwoordelijkheden van werk-
gevers,  werknemers en opdrachtgevers is al moeilijk genoeg. 
het zou de zaken nodeloos ingewikkeld maken om daar nog 
een partij aan toe te voegen.”

Evenmin ziet Van duijn heil in het financieel belonen van vei-
lig gedrag. “het is geen goede zaak als slechte arbeidsom-
standigheden worden afgekocht. fatsoenlijk gedrag dient 
de norm te zijn en mag dus geen beloning waard zijn. Om 
dezelfde reden zijn wij geen voorstander van het verplicht 
apart offreren van veiligheid. het werk dient gewoon veilig te 
worden aangeboden en uitgevoerd.”●



16     Roofs

de campus van de Tu delft is van buiten 

en binnen ingrijpend gerenoveerd. Op 

het dak is voor de randzones gekozen 

voor een EPS-isolatie van RenoTophR, een 

innovatie van IsoBouw, waarmee de 

dakrand niet hoeft te worden aange-

past.

na-isolatie zonder 
 dakranden aan te passen

projectbeschrijving

2750 m². een deel hiervan werd overlaagd. op zo’n 1600 m² 
werd de bestaande dakopbouw (een XPS isolatie en een bi-
tumineuze dakbedekking op een dampremmende laag) tot 
op de betonnen ondergrond verwijderd. Om een isolatie van 
Rc=2,5 te halen, werd op de nieuwe dampremmende laag 
een nieuwe isolatielaag van EPS aangebracht. deze keuze 
betekende een verhoging van de isolatielaag (100 mm). Om 
te voorkomen dat de dakranden en aansluitingen dienden 
te worden aangepast, is in de randzones gekozen voor de 
toepassing van een RenoTophR 40/100.

het betreft een isolatie-element dat fabrikant van EPS iso-
latieproducten IsoBouw uit Someren in het afgelopen jaar 
heeft geïntroduceerd. RenoTophR is een isolatieplaat waarbij 
een verbetering van de isolatie kan worden bereikt zonder 
dat aanpassingen aan de waterwerende detaillering nodig 
zijn. Met het element wordt namelijk over een afstand van 
1 meter een geleidelijke hoogteoverbrugging gerealiseerd 
richting de dakrand, waardoor de opstandhoogte ter 
plaatse van de dakrand gering is. het element is in diverse 
afschothellingen beschikbaar en ook de overige maatvoe-
ring is vooraf aan te geven.

“het nadelig effect dat de dunnere isolatielaag op deze 
plek heeft, is te verwaarlozen,” aldus verkoopleider udo de 
been van Isobouw. “dit wordt gecompenseerd door de dikte 
van de rest van het element. de isolatiewaarde van het dak 
wordt aanzienlijk verbeterd terwijl er geen aanpassingen 

het campusgebouw van de Tu delft is in de afgelopen 
maanden verbouwd naar de zogeheten Bouwcampus. de 
Bouwcampus huisvest diverse kennisinstituten, met als doel 
de interactie tussen deze instituten te vergroten en zodoende 
de nodige veranderprocessen in de bouw te bevorderen. de 
belangrijkste vernieuwingsthema’s zijn ketensamenwerking, 
levenscyclus/duurzaamheid en andere maatschappelijke 
vraagstukken zoals (arbeids)veiligheid, leefbaarheid en min-
der verspilling/faalkosten. 

In het pand is ruimte voor meer dan 300 mensen. In het ge-
bouw zijn werkplekken, ontmoetingsplekken, vergaderruimtes 
en ruimtes voor bijeenkomsten aanwezig om zo de samen-
werking tussen de organisaties te bevorderen, en een meer 
integrale benadering van de vraagstukken in de bouwsector 
te kunnen bewerkstelligen.

de werkzaamheden betekenden ook een vernieuwing van 
de dakopbouw, die aan het einde van de levensduur was. 
het betreft een dak met een oppervlakte van in totaal  

partners bouwcampus
de partners van bouwcampus zIjn onder meer: 

• sbrcurnet • cob • vernIeuwIng bouw • pao • cfpb • crow • Isso 
• bewuste bouwers • betonverenIgIng • bob • cIb • erb • komo 
• sIkb • skb • tu deLft • rIjkswaterstaat • rIjksgebouwendIenst 
• bouwend nederLand • gemeente rotterdam namens de g4 
• gemeente deLft namens de g32 • tno en deLtares
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hoeven te worden gedaan aan de aansluitingen, wat een 
duidelijke besparing oplevert. In dit kader hebben we ook 
onze producten laten opnemen in het Gilde software pro-
gramma waarin nu de besparing ten opzichte van alterna-
tieve oplossingen eenvoudig kan worden aangetoond. Op 
onze site kan men makkelijk de isolatiewaarde uitrekenen 
voor het gehele dak.”

deze elementen worden alleen geleverd in combinatie met 
EPS dakisolatie. Technische overwegingen spelen hierbij 
geen rol, alleen commerciële. “dit isolatie-element is een 
innovatie die de toepassing van EPS op renovatiedaken nog 
lucratiever maakt,” aldus de been. “het levert een uitstekende 
isolatiewaarde op en ook prijstechnisch is toepassing van 
dit product uitermate gunstig. door als dakdekker zelf de 
overgang van dun naar dik niet te hoeven maken, bestaat 
er minder kans op lekkages. RenoTophR wordt geleverd in 
diverse diktes, heeft standaard een druksterkte van 100 kPa 
en een lambda-waarde van 0,031 w/mk.”

verwerking
het dak is uitgevoerd door Ben Roos dakbedekkingen uit Ber-
kel en Rodenrijs. directeur john van Putten vertelt dat toepas-
sing van deze elementen in het bestek was voorgeschreven. 
“het was de eerste keer dat wij dit product hebben verwerkt 
maar het is zeker voor herhaling vatbaar want het is ons zeer 
goed bevallen. Ons personeel was erg te spreken over de 
eenvoudige verwerkbaarheid van het product. de elemen-
ten worden kant en klaar en genummerd op de bouwplaats 
aangeleverd en kunnen dus direct in de juiste volgorde wor-
den aangebracht. de verwerking, en met name de realisatie 
van de afwerklaag, levert een aanzienlijke tijdsbesparing op. 
de geleidelijke overgang van dikte zorgt voor een kwalitatief 
betere randafwerking.”

de dakopbouw, bestaande uit een bitumineuze damprem-
mende laag en de EPS isolatie PolyTop 1000 (en in de rand-
zones dus de RenoTophR) is afgewerkt met een bitumineuze 

dakbedekking, volledig gebrand. de dakrand is afgewerkt 
met een zinken deklijst, ook de opstanden zijn opnieuw afge-
werkt. “deze manier van isoleren is een prachtige oplossing,” 
aldus Van Putten”.

het vernieuwde pand van de Bouwcampus is eind 2014 in 
gebruik genomen. ●



 

         ZETWERK    STANDAARD HANDEL    GEREEDSCHAP    PVC    DAKBEDEKKING    GAS    LICHTKOEPELS  

 

De zinkspecialist met het grootste dakassortiment van Nederland! 

Hoofdkantoor | Van Salmstraat 46 | 5281 RS Boxtel | 0411 688 339 

www.zinkunie.nl 
 

Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

Nieuw   Veilig werken op daken

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

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

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

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



“Meer dan de isolatie” is het motto van Xtratherm

Xtratherm is één van de toonaangevende en snelst groeiende 
fabrikanten van PIR hardschuim isolatieproducten in Europa. Als 
onderdeel van de voortdurende uitbreiding van ons bedrijf wordt 
momenteel een nieuwe fabriek in Feluy (Belgie) gebouwd.

Het hoofdkantoor bevindt zich in Ierland en heeft meer dan 250 
medewerkers. Het familiebedrijf werd opgericht in 1986 en heeft 
reeds productiefaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 
waar het ook één van de marktleiders is. In de rest van Europa 
heeft Xtratherm een indrukwekkende ontwikkeling ondergaan en 
om de groei van ons bedrijf te ondersteunen willen wij ons team 
uitbreiden. 

Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste collega (m/v) 
voor de functie van:

Technisch Adviseur Isolatie Benelux
met ervaring mbt isolatie

Functie
In deze heel aantrekkelijke functie heb je een breed pakket aan 
taken en verantwoordelijkheden:
•  Je geeft technisch advies aan onze klanten (dakwerkers, aan-

nemers, handelaars, ...) zowel bij eerste gebruik en plaatsing, als 
bij projecten. 

•  Je brengt voor onze klant de eisen in beeld die gesteld worden 
vanuit wet- en regelgeving.

•  Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van de verkoop-
dienst en het actief opvolgen van de nodige certificaten van 
producten en applicaties.

•  Je zorgt voor de professionele afhandeling van technische klach-
ten, ook op de werf, rapporteert deze objectief en adviseert over 
technische oplossingen.

•  Je groeit stapsgewijs in deze functie, beantwoordt de klant 
ivm technische toepassingsvragen en neemt gaandeweg meer 
 verantwoordelijkheden op. 

Profiel
•  Je hebt kennis van en/of sterke affiniteit met isolatieproducten.  
•  Je bent erg polyvalent, je steekt graag de handen uit de mouwen 

en je bent van nature hulpvaardig.
•  Je hebt een proactieve houding en werkt zelfstandig.
•  Je kijkt uit naar een prettige samenwerking met het bestaande 

team en je integreert je vlot in de organisatie.
•  Je hebt de noodzakelijke kennis van de gangbare MS Office 

tools (Word, Excel, Outlook)  
•  Je communiceert vlot in het Nederlands met kennis van Frans 

 (Engels is pluspunt).
•  Je hebt een rijbewijs B.
•  Je hebt uitstekende kennis van de bouwwereld en certificerings

systemen in relatie tot isolatieproducten en applicaties.

Aanbod
Een unieke opportuniteit om zich verder te ontplooien binnen 
ons  verkoopteam. Indien je verdere inlichtingen wenst over deze 
vacature kan je terecht bij Mevr Jennifer Smith.

•  Tel: +353 46 906 6000
•  Jennifer.smith @ xtratherm.com

Kranige jongens!

Meer Rendement
Minder Uren
Minder Mensen
Minder Inspanning

Minder Kosten
Minder Zorgen
Minder Onderhoud +31 (0)546-544724     www.allup.nl  

Deze tweede druk heeft een verkoopprijs van 20 euro (incl. BTW, excl. verzendkosten) 
en is te bestellen bij Lindeman Uitgevers via info@lumail.nl & www.dakweb.nl

Dakpannengids
Mombers

Dakpannengids

Tweede druk

De dakpan wordt steeds populairder en 
zowel gebouweigenaren als particulieren 
worden zich steeds meer bewust van wat er 
zoal mogelijk is met een dakpan. Als men-
sen ergens een mooie dakpan zien liggen, 
gaan ze er thuis op het internet naar op 
zoek. De Mombers Dakpannengids biedt het 
meest complete overzicht van wat er zoal 
beschikbaar is en wat er in het verleden 
op het dak heeft gelegen en is dus voor 
veel partijen een onmisbaar naslagwerk.
 
De Mombers Dakpannengids bevat een 
zo volledig mogelijk overzicht van alle 
huidige en historische dakpanmodellen. De gids bevat allerhande 
 informatie die op een overzichtelijke manier wordt gerangschikt.
De opzet van de gids is dezelfde gebleven, maar deze tweede druk is ten 
opzichte van de eerste druk aanzienlijk uitgebreid.

huidige en historische dakpanmodellen. De gids bevat allerhande 

Dakpannengids
MombersDakpannengids

Hub. F.J.H. Mombers (1950) komt uit een be-
kende Brabantse familie. Waar zijn voorouders 
naam maakten in de lederindustrie en enkele 
van zijn broers ook voor dat vak kozen, ging hij-
zelf  de richting van monumenten en bouwkun-
de op. Na zijn schoolopleiding in 1970 kwam hij 
in dienst van de Rijksdienst Kastelenbeheer en 
was werkzaam op Slot Loevestein in onderhoud 
en toerisme. Vanaf  1980 was hij gedurende 
20 jaar werkzaam in de provincie Gelderland 
en dagelijks belast met het inspecteren, advi-
se ren en het verrichten van kleine onder-
houdswerkzaamheden aan monumentale ge -
bouwen. Tijdens die periode werd zijn speciale 

interesse gewekt voor het mooie product op de daken, de keramische dakpan. 

Inmiddels heeft hij een bijzondere collectie dakpannen, nokvorsten, dakorna-

menten, gereedschappen en documentatie opgebouwd. De privécollectie om-

vat ca. 3000 verschillende dakpannen en objecten uit de gehele wereld. In 2005 

kon een lang gekoesterde wens in vervulling gaan, het oprichten en tentoonstel-

len van de collectie in zijn eigen Dakpannen Museum in het landelijke dorp 

aan de Maas te Alem in de Bommelerwaard gemeente Maasdriel. Internatio-

naal heeft hij een netwerk opgebouwd met diverse beheerders, collectioneurs, 

auteurs, historici en vakmensen uit de Europese dakpanindustie en musea, zijn 

collectie wordt zeer hoogstaande gewaardeerd.  Daarnaast is hij mede oprich-

ter en bestuurslid van de Stichting Historie Grofkeramiek (SHG) en redactie-

medewerker van het magazine Herenhuis. Momenteel is hij werkzaam als 

bouwkundige bij WoningSchouw in Eefde. 

Geraadpleegde werken en foto’s
◗ Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde 1833
◗ Onze bouwmaterialen J.A. van der Kloes , 1e druk 1893

◗ Het Dak, E. Rothuizen, div. drukken vanaf  1916
◗ Bouwmaterialen, P. Scharroo 1942
◗ Materialen in het bouwbedrijf,  A.H. Kooiman 1980

◗ Rijksdienst van de Monumentenzorg RDMZ (voorheen)

◗ Gedenkboek HIBIN 1955◗ Catalogus van de bouwwereld 1950 en 1957
◗ 300 jaar pannenmakers in Thorn, P.H.van de Boel
◗ Lexikon der Ziegel, W. Bender 1994
◗ Historische overzicht v.d.voormalige Ned. dakpannenfabrieken 1594-2006, 

   H. Mombers en E.v.d. Veen◗ Das Dach und sein Handwerk, W. Klein
◗ vele catalogie uit de dakpan- en grofkeramische industrie

◗ foto’s uit eigen collectie en de dakpanindustrie
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Veelal uitgevoerd met enkele kop-
sluiting en dubbele zijsluiting.

Weinig schaduwwerking.
Zeer groot aantal fabricage uitvoe-
ringen.
De wel valt in de sluiting.

Sinds 1999 is op de markt de VH-V.
De laatste V staat voor Variabel 
Verwerkbaar. Waarbij de enkele 
kopsluiting een dubbele sluiting 
krijgt. De lengte van de VHV 
wordt hierdoor 37,1 cm. de 
kopsluiting laat nu een variabele 
latafstand toe tussen de 28,5 cm. en 
30,5 cm.

Bijzonderheden

ca. 16 stuks
Aantal per m2

28,5 tot 31,5
Lat-afstand in cm

breedte x lengte
23 tot 25,5  34 tot 36

Grootte gemiddeld in cm

Geheel Nederland.
Veel export naar Engeland en
Scandinavië.

Verspreidingsgebied

◗ Sluitpan
◗ Vlaamse dakpan (België)

2e benaming

sinds ca. 1880
Periode fabricage

Gegolfde dakpannen
Hoofdgroep

Verbeterde Holle (VH) 5Verbeterde Holle (VH) 5

Mombersdakpannengids2010.indd   16-17 19-04-2010   21:32:48
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HulpstukkenHulpstukken

BOVENPAN

KILGOOT-
PAN OF 
KILPAN

VENTILATIE-
PAN

EINDWINDVEERPAN

DAKPIRON

BROEK-
STUK

Keramische DAKKAMMEN in 
een speciaal gemaakte  sleuf  in de 
nokvorst, wordt met specie de dak-
kam vastgezet.
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Bijzondere dakpannenBijzondere dakpannen

◗ Kruispan: ± 21 st/m²
 ± 236 mm lat

◗ Gr. Romaanse: ± 17 st/m²
  ± 286 mm lat

      

◗ OVH plus: ±12,5 st/m²
 ± 346 mm lat

◗ FD Plus: ± 11,2 st m²
 ± 404 mm lat

◗ Tuile Plat: ± 10 st/m² (overlap 75 mm.)
 ± 375-395 mm lat

◗ Müritzer: ± 11,2 st/m²
 ± 310 – 385 mm lat

◗ Hanseat 35: ± 14 st/m²
 ± 345 mm lat

◗ Rubin: ± 13 st/m²
 ± 360 mm lat

◗ Standard: ± 14,6 st/m²(overlap 60 mm.)
 ± 270- 343 mm lat

◗ Topaas: ± 13 st /m²
 ± 320-360 mm lat

◗ Régence:  ± 19,7 st /m²
 ± 271 mm lat

◗ Vlakke Mulden: ± 14,5-15 st /m²
 ± 334-345 mm lat

◗ Postel: ± 21,2 st/m²
 ± 241 mm lat

◗ Oude Holle: ± 15 st /m²
 ± 330 mm lat

Voor het overige en totale modellenoverzicht en verdere technische 
 gegevens zie: www.monier.nl • Monier B.V. – Montfoort (NL)

Gespecialiseerd in vervaardigen van 
maatwerk en restauratieopdrachten 
op aanvraag. o.a. dakpannen, nok-
vorsten, muurafdektegels, stenen, 
kraaien kappen, schoorsteenpotten, 
broekstukken en dakpironnen.

Adres: Doeslaan 32-44, 2351 SR 
Leiderdorp tel. 071-5895329, 
zie ook: www.ginjaarkleiwaren.nl

Dakornamentiek.

Gespecialiseerd in vervaardigen van 
maatwerk en restauratieopdrachten 
op aanvraag. o.a. dakpannen, nok-
vorsten, stenen, schoorsteenpotten. 
Tevens tuinkeramiek. (Keratrend)

Adres: Oude Oppenhuizerweg 43-47 
8606 JA Sneek, tel. 0515-412331 
zie ook: www.dakpannen.nl

Kleiwarenfabriek Dijkstra te Sneek.

Aardewerk, kunstaardewerk, riet-
vorsten. Specialisatie ambachte-
lijk bouwkeramiek, restauraties en 
glazuurwerken.

Adres: postbus 11, 
8754 ZN Makkum, 
zie ook: www.tichelaar.com

Rietvorstenproductie Tichelaar.

Ceris

 ± 10 st/m² (overlap 75 mm.)

3-Gebrs. GINJAAR Kleiwarenfabriek

4-DIJKSTRA  Kleiwaren

5-Kon. TICHELAAR  Makkum

Mombersdakpannengids2010.indd   94-95 19-04-2010   21:35:23
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Onlangs zijn zestien woningen van woningcorporatie accolade in heerenveen 

energieneutraal gemaakt volgens het Built4u principe. Tijdens een persbijeen-

komst op 25 november 2014 werd het project toegelicht.

Eerste project 
built4u uitgevoerd

projectbeschrijving

door middel van het BIM-model en productengineering 
zijn de onderlinge producten op elkaar afgestemd. Voor 
individuele projecten komt het er dan enkel nog op aan om 
variabelen in te vullen. deze gelden de afmetingen van de 
specifieke woningen, de plaats van deuren, (dak)vensters, 
leidingen, etc. Maar ook de bekleding van dak en gevel 
kan binnen een bepaald keuzemodel per project worden 
ingevuld. 

project
accolade is de eerste woningcorporatie in Nederland die 
deze innovatieve renovatiemethode in de praktijk heeft 
toegepast. aan de commandeurstraat en foeytsstraat in 
heerenveen zijn de woningen geheel voorzien van een 
geïsoleerde schil: een nieuwe prefab buitengevel, nieuwe 
kozijnen met triple glas, vloerisolatie, ComfortVentilatie met 
warmteterugwinning en een geïntegreerde dakoplossing 
met isolatie en PV-panelen. daarmee hebben de woningen 
een heel nieuw uiterlijk en meer wooncomfort gekregen. 
Tijdens de werkzaamheden, die per woning inderdaad vijf 
dagen in beslag namen, konden de bewoners thuisblijven.

het nieuwe renovatieconcept werd in februari 2014 gelan-
ceerd (zie Roofs maart 2014). het betreft een samenwer-
kingsverband van leveranciers Kingspan unidek, doorwin en 
zehnder – j.E. Storkair en adviseurs Trecodome, The Source 
Group en Van aken architecten. zij hebben een methode 
ontwikkeld waarmee bij seriematige renovatie een kos-
tentechnisch efficiënt totaalproduct kan worden geleverd. 
leveranciers en adviseurs werken in het concept horizontaal 
samen volgens het lEaN-principe, wat moet leiden tot (pro-
duct)innovaties en een gezamenlijke visie, waarin alle kennis 
optimaal wordt ingezet.

het concept voorziet in een opwaardering van de gebou-
wen door aan de buitenkant een prefab schil te plaatsen 
waar de installaties al in zijn geïntegreerd. de totale renovatie 
neemt met deze methode slechts vijf dagen in beslag en de 
bewoners hoeven hun woning niet te verlaten. 

hier is vanzelfsprekend een goede voorbereiding voor nodig. 
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Zie voor meer informatie over dit concept www.dakweb.nl

Voor de bewoners gaat de huur iets omhoog, maar door  
de energiebesparing die de renovatie oplevert, gaan de  
bewoners er gemiddeld 50,- euro per maand op vooruit. 
door de renovatie zijn de woningen gestegen naar een  
energielabel beter dan a++ en hebben ze een gezond  
binnenklimaat.

Tijdens de persbijeenkomst werd het concept nog eens 
uit de doeken gedaan en werden de praktijkervaringen 
gedeeld. dit project fungeerde als pilot. “zoals zo vaak bij 
seriematig werk was het in het begin een kwestie van afstem-
men,” aldus projectleider youri verwer. “het team raakte na 
een paar woningen op elkaar ingespeeld en toen werd de 
echte tijdwinst geboekt. Vooraf was natuurlijk alles al geën-
gineerd en op elkaar afgestemd maar in de praktijk kom je 
altijd dingen tegen waar op de tekentafel geen rekening 
mee was gehouden. door het proces goed te monitoren en 
intensief contact te houden met de overige bouwpartijen 
hebben we het proces kunnen optimaliseren.”

contact met de bewoners
“het contact met de bewoners was heel belangrijk. groot 
voordeel van de werkwijze is het gegeven dat de bewoners 
thuis kunnen blijven. de vijf dagen die per woning nodig 
zijn werden prima gehaald. Toch bleek in de praktijk dat 
mensen die periode als langer ervaren omdat de steigers 
langer blijven staan dan die vijf dagen. In die gevallen is het 
belangrijk hier duidelijk over te communiceren. de bewoners 
zijn voortdurend geïnformeerd over de voortgang, middels 
bijeenkomsten en mailings.”

Enkele bewoners waren ook bij de bijeenkomst aanwezig. 
zij vertelden zeer tevreden te zijn over het verloop van de 
werkzaamheden en het resultaat. Bewoner j. Koster noemde 
de verbetering van het wooncomfort ‘een verschil van dag 
en nacht’. 

Ook voor de woningcorporatie heeft de werkwijze van Built4u 
voordelen, zo werd aangegeven. Met name het gegeven 
dat men van ontwerp tot uitvoering te maken heeft met één 
aanspreekpunt voor de woningcorporatie werd zeer gewaar-
deerd. Ook voor de bewoners was dat overigens het geval. Er 
waren tijdens de werkzaamheden wel verschillende partijen 
aanwezig, maar die droegen allemaal bedrijfskleding van 
Built4u, zodat ze allemaal namens het samenwerkingsver-
band aanspreekpunt waren.

de voordelen voor de bewoners wogen bij de woningcorpo-
ratie het zwaarst. de komende tijd zal men monitoren of de 
bewoners inderdaad flink op hun maandlasten besparen. 
daarnaast zal men onderzoeken of in de toekomst meer 
huurwoningen op deze manier energiezuinig kunnen wor-
den gemaakt. ●
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Vanuit de problemen rond bouwknopen die het bouwkundig bureau  

KC Bouwburo & Ingenieurs bv uit urk in de dagelijkse praktijk tegenkwam,  

is men aan de slag gegaan met de ontwikkeling van enkele  

´bouwknoopoplossingen´. Per 1 januari 2015 verschijnen de producten  

op de markt onder de naam: IsoniQ.

isolatie-element 
voor overgang 

plat dak naar gevel

bouwKnopen

hogere isolatiewaarden en betere PSI-waarden. Een product 
waarbij de luchtspouw gelijk dichtgezet is, en waarmee de 
bovenzijde van het metselwerk afgekneld kan worden om zo 
losliggende stenen te voorkomen - en dat al in de cascofase 
is te monteren, zodat het casco in een vroeg stadium water-
dicht gemaakt kan worden.” 

coenen vervolgt: “wat me bevreemdde, was dat er helemaal 
geen standaardproducten zijn voor totaaloplossingen van 
bouwknopen, terwijl deze vaak arbeidsintensief en gevoelig 
voor fouten zijn. daarom zijn we terug naar de tekentafel ge-
gaan en het resultaat is de Mura, waarop inmiddels octrooi 
is verleend. het betreft een relatief eenvoudige oplossing 
waarmee een technisch goed resultaat wordt behaald en 
ook de uitvoering wordt er aanzienlijk mee vereenvoudigd 
en versneld.”

eps element
Mura is een afkorting voor ‘muurrand’. het element is vervaar-
digd uit EPS en versterkt met houten stroken. het wordt op de 
dakrand geplaatst waarbij de gevelisolatie er aan de on-
derzijde op aansluit, en de dakisolatie tegen de achterzijde 
geplaatst wordt. zo vormt het een perfecte aansluiting tussen 
de gevel- en dakisolatie. Middels een speciaal ontwikkeld 
anker wordt het element verankerd aan de dakvloer zodat 
het direct zeker is bevestigd. 

de bovenzijde van het element heeft een verdikking, op 
deze manier wordt de luchtspouw in de gevel aan de 
bovenkant dichtgezet. coenen: “het element kan al vroeg 

Tijdens de BouwBeurs zal de eerste van een reeks bouw-
knoopoplossingen worden gepresenteerd, namelijk de 
Mura. dit is een isolatieoplossing voor de overgang van het 
platte dak naar de gevel. hein Coenen van het bouwkun-
dig bureau vertelt dat de overgang van dak naar gevel 
een bouwknoop is die in de hedendaagse bouwpraktijk 
niet optimaal wordt uitgevoerd. “Ik was op zoek naar een 
standaardproduct dat past bij de filosofie van bouwen met 

Hein Coenen, IsoniQ.
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

in het bouwproces op het dak worden bevestigd; hiermee 
kan het casco snel waterdicht worden gemaakt. zodoende 
wordt voorkomen dat onnodig extra vocht in het bouwwerk 
terecht komt. de houten stroken in het element zorgen voor 
stevigheid en stabiliteit. het element wordt ter plaatse van de 
houten stroken in de rug van het product aan de onder-
grond bevestigd.” 

de mura is volgens coenen eenvoudig te plaatsen: “het 
element sluit naadloos aan op de huidige bouwpraktijk. 
En door het aanbrengen van haakankers in het product 
kunnen de laatste, bijvoorbeeld, 6 lagen metselwerk worden 
afgekneld. hierdoor wordt voorkomen dat de bovenste lagen 
los komen te zitten.” 

Coenen stelt dat dit niet alleen technisch een enorme 
vooruitgang is ten opzichte van de huidige situatie, ook 
financieel wordt bij toepassing van het element een duidelijk 
voordeel behaald. het detail is immers veel sneller en zeker-
der uit te voeren. 

eigen beheer
Voor deze serie vernieuwende producten is een nieuw 
bedrijf opgericht: IsoniQ. de naam is een samentrekking van 
‘isolatie’, ‘uniek’, ‘innovatie en ‘IQ’. het bedrijf heeft op urk een 
eigen productiehal in gebruik genomen en geïnvesteerd in 
machines en personeel om de productie in eigen beheer 
uit te kunnen voeren. Een aanzienlijke investering, waarmee 
Coenen aangeeft er vertrouwen in te hebben dat zijn inno-
vatie productserie, een welkome aanvulling is voor de bouw, 
waar hogere isolatiewaarden, betere kierdichting en goede 
PSI waarden steeds belangrijker worden. En dit komt de kwali-
teit van het bouwwerk ten goede. het bedrijf kan de produc-
ten in de meest uiteenlopende maatvoeringen leveren. 

de Mura zal tijdens de BouwBeurs voor het eerst aan de 
markt worden getoond. Coenen vertelt dat dit de eerste in 
een reeks innovaties is: “wij hebben momenteel meerdere 
oplossingen in ontwikkeling, want onze missie is om meer 
innovatie in de bouw te realiseren en met name in de isola-
tieschil. de andere innovaties betreffen tevens oplossingen 
voor bouwknopen, waarvan het eigenlijk gek is dat die nog 
niet bestaan. de markt mag in de loop van 2015 een aantal 
andere opvallende innovaties van IsoniQ verwachten.” ●



Dakspecialisten op internet

www.singleply.nl

www.euroaluminium.nlwww.roval.eu

www.vebidak.nl

voor al uw
daksoftware

.nl.nl.nlsoftware

www.refl exy.org

DAKSPECIALITEITEN

www.altena-groep.nl

www.kelders.com

www.wildschutdak.nl www.fi elmich.nl

T O O L S  &  S A F E T Y

www.vlutters.nl

www.provatherm.nl

www.delbouw.nl

www.vrf.eu

www.alkorproof.com

ALKORSOLAR

www.fl owlight.nl

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.fi restonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.mawipex.com

www.bureaugroenadvies.nl

www.domelichtstraten.nl

compri-aluminium.nl

De aluminiumspecialist voor
dak, bouw, gevel en industrie

www.vlutters.nl van-boven.com

Hoogwaardige kunststoffen scheppen 
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.zinkmeesters.nl

www.comhan.com

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

AABOZINK

uw website 
ook hier?

Bel 072-5400335

www.leister.nl

www.refl exy.org
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AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

URZAAM
    GOEDVAST

CO

DU

NSULTANTS

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl
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27-29 januari 2015 
installatie vakbeurs
Evenementenhal Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl

28-30 januari 2015 
intersolution 2015 
flanders expo te gent (b)
Info: www.intersolution.be

9-13 februari 2015 
week van de bouw 2015 
jaarbeurs te utrecht
Info: www.weekvandebouw.nl

31 maart-2 april 2015
building holland 2015 
RaI te amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

20-21 april 2015 
4th international green roof congress
Raffl es hotel te Istanbul (Turkije)
Info: www.greenroofworld.com

21-23 april 2015
parkeervak
Brabanthallen te ’s-hertogenbosch
Info: www.parkeervak.nl

in memoriam ronald de wolff
08-11-1961 - 01-12-2014

Op 1 december 2014 is kort na zijn 53ste verjaar-
dag Ronald de wolff na een lang ziekbed over-
leden aan de complicaties die zijn opgetreden 
tijdens zijn behandeling aan de ziekte myelofi -
brose. Ronald kenmerkte zich professioneel als 
een zeer deskundig en betrokken persoon die 
graag het gesprek aanging om zijn zienswijze 
voor het voetlicht te brengen. hij combineerde 
dit met een vriendelijk, behulpzaam en sociaal 
karakter. 

Ronald  zette in 2005 dakbestek als eigenaar 
voort vanuit de boedel van Esha. Vanaf 1991 tot 2005 was hij reeds werkzaam 
voor dakbestek in de functies van inspecteur, adviseur waarvan de laatste twee 
jaren als directeur. Voor 1991 werkte Ronald enkele jaren voor Cekadak. Nadat 
hij het bedrijf overnam om het als ongebonden en onafhankelijk adviesbureau 
voort te zetten, heeft hij het bureau gestaag laten groeien. Kwaliteit ging hierbij 
altijd voor kwantiteit.

dakbestek zal worden voortgezet als zelfstandig bureau met de familie de wolff 
als eigenaar en met hetzelfde team aan mensen. 

rectiFicatie
In Roofs oktober 2014 is ter promotie van het congres ‘Veilig werken op hoogte’ 
integraal een ingezonden brief over dit onderwerp gepubliceerd, die de redac-
tie van Roofs ontving van een architect. uit reacties uit de markt is gebleken 
dat onvoldoende duidelijk was dat de brief niet de mening van de redactie 
verwoordde. 

Er is besloten tot integrale publicatie van de brief omdat deze brief naar de me-
ning van de redactie bijzonder illustratief was voor de wijze waarop in de markt 
met het onderwerp ‘veilig werken op hoogte’ wordt omgegaan. de betreffende 
architect gaf in de brief namelijk herhaaldelijk aan dat hij in zijn werkpraktijk 
het onderwerp veilig werken op hoogte aan de andere bouwpartijen overlaat, 
omdat hij zich over dit onderwerp niet voldoende bevoegd acht. 

dit is een algemeen beeld: de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op het 
dak wordt steeds verder afgeschoven, wat niet wenselijk is, en – in het kader van 
de ketenaansprakelijkheid – ook wettelijk niet is toegestaan. Veilig werken op 
hoogte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

het resultaat van het afschuiven van de verantwoordelijkheid is soms desas-
treus. Onderaan in de keten bevindt zich het dakdekkerbedrijf of de zzp’er, die 
zich in de huidige prijsmarkt soms genoodzaakt ziet het werk uit te voeren zon-
der de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Een belangrijk deel van de onge-
vallen die in de huidige markt plaatsvinden, zijn een gevolg van het afschuiven 
van de verantwoordelijkheid.

de redactie van Roofs is altijd consistent geweest in dit standpunt. Nadrukkelijk 
is het niet de bedoeling van de redactie geweest het standpunt van de betref-
fende architect te presenteren als een juist standpunt. Noch is het de bedoeling 
van de redactie geweest producten en/of merken op het gebied van veilig 
werken op hoogte in een kwaad daglicht te stellen. wij betreuren dat er door de 
wijze van presenteren hierover verwarring is ontstaan.

op 1 januari treDen 
veranDeringen van 
wet werK en ZeKerheiD 
in werKing

Op 1 januari treedt een aantal ver-
anderingen, die met de wet werk en 
 zekerheid (wwz) van het ministerie 
van Sociale zaken en werkgelegen-
heid in het arbeidsovereenkom-
stenrecht en de werkloosheidswet 
worden aangebracht, in werking. 
het doel van de veranderingen is 
onder meer om de rechtspositie van 
fl exwerkers te versterken. zo veran-
deren de regels om een proeftijd in 
een tijdelijk contract op te nemen en 
kan alleen nog bij zwaarwegende 
bedrijfs- of dienstbelangen een 
concurrentiebeding worden opge-
nomen in een tijdelijk contract. zie 
www.dakweb.nl voor de belangrijkste 
veranderingen per 1 januari 2015.
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kanSEn BEnUttEn BiJ aanBEStEDingEn in 2015
de rol  van opdrachtgever en andere bouwparticipanten is binnen het bouwproces aan het veranderen. de opkomst van 
 geïntegreerde contracten, nieuwe inkoopregels en integrale samenwerkingsvormen stel-
len nieuwe eisen aan de bedrijfsvoering en competenties van opdrachtgevers, dakaan-
nemers en leveranciers. het aanbesteden vraagt immers om een andere benadering 
dan het traditionele model. In de workshop wordt behandeld welke procedures er zijn, op 
welke wijze u afgestemd op de selectie- en gunningscriteria kunt aanbesteden, en wat 
lean- en BIM- modellen voor uw bedrijf betekenen. Na de workshop weet u welke kansen 
deze ontwikkelingen en trends uw bedrijf kunnen bieden, zodat bij aanbesteding, gun-
ning en voorbereiding van projecten voordeel kan worden behaald.

Thema’s workshop 
• van stabu naar geïntegreerde contracten
•  nieuwe inkoopregels: emvI/ gunnen op waarde en nut en noodzaak 

 tendermanagement
• mogelijkheden nota van Inlichtingen en prestatie inkoop
• Lean- en bIm-methodieken, nieuwe onderhoudsmodellen (o.a. boeI-systematiek)  

de workshop wordt op donderdag 29 januari voor de eerste maal georganiseerd 
en start om 13.00 uur en eindigt om 20.30 uur. 

aKKoorD nieuwe pensioen-
regeling bouwnijverheiD 

Cao-partijen Bouw, afbouw, Timmerindustrie, Natuur-
steenbedrijf, Betonmortel en  Bikudak, hebben een 
akkoord bereikt over een nieuwe gezamenlijke pen-
sioenregeling voor de werkgevers en werknemers die 
werkzaam zijn in deze sectoren. de veranderingen 
 gelden vanaf 1-1-2015. BpfBOuw voert de pensioen-
regeling voor cao-partijen uit. Omdat de wetgeving 
is veranderd, hebben cao-partijen de pensioenregeling 
moeten aanpassen. de pensioenregeling wordt daar-
door per saldo versoberd. Cao-partijen hebben 
als gedeeltelijke compensatie de maximale fi scale 
grenzen opgezocht met enkele verbeteringen. 

zie www.dakweb.nl voor de belangrijkste aanpassingen.

iKob-bKb versterkt banden met tu Delft

Vanaf 1 december jl. leidt Ton van Beek het ageing Centre 
van de Tu delft. Ton van Beek werkte daarvoor als certifi catie-
manager bij IKOB-BKB en blijft ook naast zijn nieuwe functie 
betrokken bij certifi cering van steenachtige materialen, zoals 
kalkzandsteen, keramiek, cement, zand, grind en beton.

het ageing Centre wil wetenschappelijke kennis inzetten ten 
behoeve van een hoger kwali-
teitsniveau van materialen en 
producten en zo een bijdrage 
leveren aan duurzame ontwik-
keling. IKOB-BKB is ervan over-
tuigd dat fundamentele kennis 
een belangrijke voorwaarde 
is voor het ontwikkelen van 
nieuwe concepten en innova-
ties in de industrie.

Ton van Beek, TU Delft

‘meeste zonnepanelen staan naar verkeerde kant gericht’
het lijkt logisch: zonnepanelen naar het zuiden richten om op die manier dagelijks zoveel mogelijk zonlicht op te vangen en zo dus 
zoveel mogelijk energie te halen uit de zonnepanelen. amerikaanse onderzoekers, barry fischer en ben harack, beweren nu echter 
dat dit misschien niet de meest ideale plaatsing is voor de panelen.
 
volgens de studie van barry fischer en ben harack zouden zonnepanelen beter naar het westen gericht worden. met die plaat-
sing vangen zonnepanelen minder zon op dan wanneer ze naar het zuiden georiënteerd staan, maar het moment waarop ze 
zon opvangen, is wel effi ciënter. Indien de panelen naar het westen gericht staan, wordt vooral vanaf de namiddag veel zonlicht 
opgevangen, op het moment dat er veel meer stroom verbruikt wordt. zo genereren de zonnepanelen dus meer elektriciteit op 
de momenten wanneer dat het meest nodig is. door de zonnepanelen naar het zuiden te richten, wordt er weliswaar voor meer 
vermogen gezorgd, maar de zonne-energie wordt daarbij gegenereerd op de uren dat ze eigenlijk niet of minder nodig is.
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velux events zeer goed ontvangen
Op 2 en 3 december genoten ruim 3000 zakelijke relaties 
van Velux Nederland van een speciaal evenement. de 
aanwezigen kregen onder het genot van een hapje en 
drankje in één avond een overzicht van de nieuwste 
producten, een kijkje achter de schermen van Velux Ne-
derland en als afsluiter een spetterend optreden van Bløf.

“de afgelopen twee avonden hebben we ruim 3000 gas-
ten mogen verwelkomen. Voor ons een unieke gelegen-
heid om onze productnoviteiten te tonen, maar vooral 
om relaties kennis te laten maken met de mensen achter 
het merk. we zijn dan ook zeer verheugd met de hoge 
opkomst en de enthousiaste reacties die we hebben ont-
vangen”, vertelt Michel Sombroek, algemeen directeur 
van Velux Nederland.

UitrEiking cErtificatEn PoLyfin
Polyfin ag heeft zijn duBOkeur certificaten in ontvangst mogen nemen tijdens een uitreiking bij de watertoren te Bussum. de vol-
gende dakbanen zijn dubokeur gecertificeerd:

• Polyfin 3012 (dikte van 1,2 mm)
• polyfin 3016 (dikte van 1,6 mm)
• polyfin 3018 (dikte van 1,8 mm)
• Polyfin 3020 (dikte van 2,0 mm)
• Polyfin 4230 (dikte van 3,0 mm)

Met het behalen van het duBOkeur laat 
Polyfin ag zien dat het veel belang hecht 
aan duurzaamheid. de totale milieube-
lasting van de dakbanen, berekend over 
de gehele levenscyclus, is dusdanig laag 
dat de Polyfin dakbanen zich kunnen 
meten met de beste alternatieven bin-
nen de toepassing van platte mechani-
sche bevestigde dakbedekking. 
 

Uitreiking van het DUBokeur certificaat, links op 

de foto sjoerd van der Werf (Quality Roofing 

systems) en rechts Kamiel Jansen (NIBE).

kewodak in finale voor de ‘arboprijs 2014’
de dakstandaard, een standaard waar een gasbrander in geplaatst 
kan worden, is genomineerd voor de fnv arboprijs. om de twee jaar 
organiseert fnv bouw in samenwerking met arbouw de arboprijs. 
de prijs gaat naar het idee of 
initiatief waarmee de arbeids-
omstandigheden op het werk 
kunnen worden verbeterd. 
“deze standaard is een idee 
van de voormannen. Tijdens 
zijn werk moet een dakdekker 
veelvuldig zijn brander loslaten. 
Maar waar laat je die brander 
op een veilige manier? denk 
daarbij ook aan de belasting voor de dakdekker (onder andere met 
bukken). wij hopen dat met deze simpele oplossing de bedrijfstak er 
zijn voordeel mee kan doen,” zegt frank keijzer.

ubbinK behaalt mvo-certiFicaat niveau 4
ubbink streeft ernaar alle bedrijfsprocessen te optimaliseren, zodat 
de ecologische footprint zoveel mogelijk wordt beperkt. het bedrijf 
heeft de certificering van de MVO 
Prestatieladder op niveau 4 bereikt. Op 
3 december 2014 ontving henk-jan 
wegman, algemeen directeur ubbink, 
officieel het certificaat van Ton wessels, 
Business development & Sales van 
certificeerder lloyds. Met deze certifice-
ring maakt ubbink haar MVO-beleid en 
-prestaties transparant.



Seal-a-LeakTM

De eenvoudig te gebruiken  
vloeibare reparatiekit van 
Icopal

Dicht het lek snel af     Werkt zelfs onder water     Gebruiksvriendelijk      Hardt snel uit     Hersluitbaar

Seal-a-LeakTM is een reparatieset op basis van een vloeibare coating die is 
ontwikkeld voor het permanent repareren van beschadigde dakdelen, randafwerking 
of het inwerken van hemelwaterafvoeren of ontluchtingen.
Tevens is het zeer geschikt om in noodsituaties beschadigde of lekkende dakbedekking 
waterdicht te maken, zelfs als er een laagje water op het dak staat.
Seal-a-LeakTM kan na opening opnieuw worden gebruikt en is daarmee het ideale 
product om altijd achter de hand te hebben.

Kijk voor meer informatie op www.icopal.nl

Live demonstratie! Bezoek ons op de ‘Week van de Bouw’
van 9 t/m 13 februari - Hal 7 Stand F055


