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Voor elke situatie het beste bitumenproduct.  
Beton, hout, staal... Kwaliteit leeft het langst op elk 

materiaal. Vakmensen werken daarom met de bitumineuze 

dakrollen van Troelstra & de Vries. Die behoren al sinds 1930 

tot de beste in de markt. Met zoveel keuze kiest u altijd 

voor de beste oplossing.

✓  Bestand tegen hoge temperatuurverschillen

✓  10 jaar Venedakgarantie

✓  KOMO attest met productcertificaat

✓  Makkelijk verwerkbaar

✓  Recyclebaar

✓  Topservice, zoals bezorging op het dak
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Troelstra & de Vries heeft naast bitumen een wereld aan mogelijkheden. U vindt ze allemaal in onze productmap. 
Vraag de productmap vol inspiratie en advies nu gratis aan via info@troelstra-devries.nl of +31 (0)515 53 30 00.
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THEO WIEKERAAD

wie gaat dat betalen?
Al jaren geleden hebben wij ons als dakdekkers aangeleerd 
onze klanten te informeren over het goed onderhouden van 
hun daken. In de laatste tien jaar is dakveiligheid daar echt 
een issue bij geworden. Gelukkig zien steeds meer bedrijven, 
zowel aan opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde in dat 
zonder het creëren van een veilige werkomgeving het onder-
houden van daken niet meer mogelijk is.

Vandaar ook dat het landschap van veilig te onderhouden 
daken zich blijft uitbreiden en diverse bedrijven nu durven 
te zeggen: “Als u niet wilt investeren in veilig dakonderhoud, 
bent u ons als onderhoudsrelatie kwijt.” Het is een statement, 
maar het enige juiste als je verantwoord werkgeverschap 
hoog in het vaandel hebt.   

Maar nu ontstaan er weer nieuwe problemen op bestaande 
veilig te onderhouden daken. Iedere Jan, Piet en Klaas levert 
tegenwoordig PV-installaties of zonneboilers en bij Mien, Trien 
en Fien kunnen tuindaken of de componenten hiervoor wor-
den gekocht, zodat onze doe-het-zelver Dries de Daktuinman 
zelf zijn dak kan herinrichten. Nog nooit was het herinrichten 
van een dak zo eenvoudig. Gestimuleerd door de overheid, 
incidenteel verleid door subsidie en niet te vergeten de 
sociale druk van “Hebben jullie nog geen …. ?” vindt er een 
wildgroei op onze daken plaats.

Vind je dat dan een probleem? Nee, op zich niet! Het is toch 
prachtig dat dit kan. Heerlijk toch dat iedereen de vrijheid 
heeft om met zijn dak te doen wat hem goeddunkt? Gewel-
dig dat een particulier het milieu wil helpen of de waterhuis-
houding in zijn wijk wil ontlasten door een tuindak van 40 
m² aan te leggen! Mooi toch als hij met 8 zonnecollectoren 
zijn langetermijn bijdrage aan het energieverbruik van deze 
wereld wil brengen? Fantastisch dat men dit met door ons 
gedekte daken kan doen. 

Helaas wordt er in de gebruiksfase bij het aanbrengen van 
nieuwe producten op het dak weinig of geen aandacht 
besteed aan veiligheid bij het opvolgende onderhoud. 
Vreemd? Nee, eigenlijk. De focus is op de aanpassing naar 
wens van de opdrachtgever, als die er niet over begint, dan 
zal hij het wel niet belangrijk vinden. 

En laten we eerlijk zijn. Allemaal hebben we de situaties van 
het aanbrengen van deze kleine uitbreidingen op ons net-
vlies. Jan, Piet en Klaas lopen vanaf de ladder het hellende 
dak op. Steigerwerk of aanlijnpunten ontbreken. Snel zoveel 
mogelijk eenheden plaatsen, het liefst van dakrand tot dak-
rand, en wegwezen - is het devies bij dit soort aannemers. 

Ook Mien, Trien en Fien hebben baat bij het zoveel mogelijk 
leveren van m² daktuin en weten dat geen particulier een 

onderhoudscontract voor de dakbegroeiing zal afsluiten. 
Veel te duur, dus maakt praten hierover tijdens de verkoop-
fase de verkoop alleen maar lastig. Niets over zeggen is dan 
ook veel beter voor de omzet.  

Waarom doe je nu zo lelijk? Heel eenvoudig. Dit soort brod-
delwerk brengt ons allemaal weer in diskrediet. Het zijn ONZE 
daken waar dit op gebeurt. Ons werk, dat we goed en veilig 
te onderhouden hebben achtergelaten, wordt door een 
ander min of meer bewust onveilig gemaakt. Als je daar wat 
van zegt, wordt je nog appellig aangekeken ook. Met een 
blik van “waar bemoeit die vent zich mee?“.

Wel, ik vraag me dan oprecht af: kan dit zomaar? Kan een 
leverancier zomaar producten leveren en plaatsen zonder 
zijn opdrachtgever ervoor te waarschuwen dat hiermee 
de mogelijkheid van veilig dakonderhoud om zeep wordt 
geholpen?  Even snel scoren, niks zeggen, zakkenvullen en 
wegwezen?

Spannend wordt het nu wel, nu het Openbaar Ministerie met 
hoge boetes paal en perk wil stellen aan snel, ondeugdelijk 
werk. Want hoe zal men daar reageren als Jan, Piet of Klaas 
bijvoorbeeld een lekker voordelig PV-systeem heeft geplaatst 
voor een van de bewoners van de VvE, en het dak nu zonder 
extra investeringen niet meer veilig is te onderhouden? Zal 
de VvE dan haar gelijk kunnen halen?

Durft de wetgever het dan aan om deze prutsers de kosten 
te laten dragen? De tijd zal leren wie in zo’n geval gaat 
betalen. ●
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Wie gaat dat betalen?

Energielabel: de consequenties voor het dak
Elke huiseigenaar ontvangt begin 2015 een voorlopig energielabel van zijn wo-
ning. Wat zegt dit label nu, wat is het effect in de praktijk, en wat zijn de conse-
quenties voor het dak?

BRL’s Veilig werken op hoogte in ontwikkeling
Met de ontwikkeling van twee BRL’s op het gebied van veilig werken op hoogte 
wordt een kwaliteitsslag beoogd in zowel het proces van aanbrengen van dak-
veiligheid als de materialen zelf. 

Sociale innovatie om uitval van personeel te verminderen
Het sectorplan BIKUDAK omvat vele activiteiten. In dit artikel 
staan de maatregelen centraal die erop zijn gericht de 
dakdekkers langer in staat te stellen hun werk te doen.

Bestekssystematiek StaBU gemoderniseerd
Met de introductie (per januari 2015) van STABU Bouwbreed is de besteks-
standaard gemoderniseerd.

wetsvoorstel: per 2024 verbod op asbestdaken
Twee spraakmakende branden zorgden de afgelopen periode voor fl ink wat 
commotie rond asbest. Onlangs is een wetsvoorstel ingediend waarmee het 
vervangen van asbestdaken verplicht wordt gesteld.
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Foto voorplaat
Project Afvalzorg Assendelft 
2007 uitvoering Koninklijke 
Ginkelgroep.

Foto aangeleverd door: 
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optimaal gebruik van de mogelijkheden van het dak
In januari 2015 heeft RoofLife een nieuw kantoor in Amsterdam betrokken. De 
organisatie heeft een eigen manier om een bijdrage te leveren aan de ontwik-
keling van leefdaken. 

willibrorduskerk voorzien van nieuwe leien dakbedekking 
De torenspits van de Willibrorduskerk in Heiloo wordt momenteel gerestaureerd. 
De gelegenheid wordt te baat genomen om het dak direct te voorzien van een 
nieuwe leien dakbedekking. 

Reparatieset voor directe reparatie van daklekkages
Tijdens de Week van de Bouw zal Icopal de Seal-a-Leak presenteren, een repara-
tieset op basis van een vloeibare dakcoating. 

daglichtvoorziening voor dakpanelen
Bakx Montage uit Middelbeers komt tijdens de Week van de Bouw met een pre-
fab daglichtoplossing, het Profi led Window. 

alle schakels van de bouw op één locatie
Van 9-13 februari 2015 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de eerste editie van de 
Week van de Bouw plaats. In Roofs december 2014 publiceerden wij een artikel 
over de vernieuwde opzet. In dit artikel een overzicht van de activiteiten.

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Elke huiseigenaar ontvangt begin 2015 een voorlopig energielabel  

van zijn woning. Wat zegt dit label nu, wat is het effect in de praktijk,  

en wat zijn de consequenties voor het dak?

Energielabel: 
de consequenties voor het dak

Dakisolatie

(opslag van materialen stelt andere eisen dan waar men 
continu aanwezig is) en de kosteneffectiviteit.

Het voorlopige energielabel is de inschatting van de energie-
zuinigheid van een woning. Mensen worden aangespoord 
de hiervoor ingerichte website te bezoeken en de reeds 
genomen maatregelen in te voeren, om de kwaliteit van het 
energielabel te verhogen. Bij verkoop of verhuur moet dan 
een ‘echt’ label worden opgesteld, waarbij een deskundige 
op afstand aan de hand van enige bewijsvoering van de 
uitgevoerde maatregelen het definitief label opstelt. 

De bepaling van de kosteneffectiviteit verschilt per land. Niet 
alleen de prijzen voor producten, maar ook de energieprij-
zen en het beschikbare aantal maatregelen verschillen. De 
kosteneffectiviteit binnen Europa blijkt daarbij nogal ruim en 
vrijelijk te worden geïnterpreteerd. Bruto prijzen van bouwma-
terialen, en alleen variabele prijzen van fossiele brandstoffen, 
geven in beide gevallen een heel ander beeld dan de wer-
kelijke kosten. De regelgeving in Nederland op het gebied 
van energiebesparende maatregelen bevindt zich dan ook 
in de achterhoede van de Europese landen.  

Niet alleen het gebouwgebonden energieverbruik is van 
belang, ook het deel dat door het gebruik van het gebouw 
wordt veroorzaakt. De tijd dat men onder de douche staat 
is een voorbeeld van lastig te beïnvloeden bewonersge-
drag, maar de gebouwgebonden energieconsumptie (de 
warmtevraag) is door technische maatregelen enorm te 
beïnvloeden.  Neemt men de goede maatregelen, dan is het 
raadzaam in volgorde van de Trias Energetica te handelen:

1 Voorkom/beperk energie vraag; 
2  Maak maximaal gebruik van energie  

uit duurzame bronnen; 
3  Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstof-

fen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Energielabel
De labelindeling voor woningen is bepaald door de be-

De deskundigen zijn het er wel over eens dat de CO2 uitstoot 
(mede) veroorzaker is van de klimaatverandering. Grofweg 
35% hiervan wordt veroorzaakt door de warmtevraag van 
de gebouwde omgeving. Daarom is op Europees niveau 
de EPBD-richtlijn ontwikkeld: Energy Performance Building 
Directive. Overheidsgebouwen moeten vanaf 2018 bijna 
energieneutraal zijn, overige nieuwbouw vanaf 2020 en de 
bestaande bouw in 2050. 

Europees beleid inzake energiebesparing (EPBD), verplicht 
landen om voor gebouwen een zogenaamd Energiepresta-
tielabel te hebben. Het label geeft de eigenaar / gebruiker 
inzicht in de energieprestatie van het gebouw en vanuit  
deze gedachte daarmee ook in de te nemen maatregelen 
om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.  
Het label moet dus “prikkelen” tot het nemen van maat-
regelen.

Het energielabel voor gebouwen lijkt op bijvoorbeeld het 
label voor de koelkast of de wasmachine en kent een inde-
ling van A (zeer zuinig) tot G (zeer onzuinig). Per land worden 

deze labelklassen 
gekoppeld aan 
het eigen bestand, 
Daarbij wordt 
dus rekening 
gehouden met 
de plaatselijke kli-
matologische om-
standigheden (de 
winters in Finland 
of Oost Europa 
vragen andere 
maatregelen dan 
in Nederland), de 
eisen die aan het 
binnenklimaat 
worden gesteld 

Benedikt van Roosmalen, Stybenex

Benedikt van Roosmalen, voorzitter Stybenex.
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staande woningvoorraad van een aantal jaren geleden 
in te delen in de labels A t/m G. Dit in tegenstelling tot het 
buitenland, dat veelal een energieneutrale woning het A la-
bel heeft gegeven en de bestaande voorraad nadien heeft 
ingedeeld tot de gangbare ‘G’.  Door de keuze van destijds 
is er in Nederland een voorstel geweest het woninglabel uit 
te breiden met A+, A++ en A+++ (dit voorstel is geëffectueerd 
voor utiliteitsbouw maar heeft het voor de woningbouw niet 
gehaald). Een energieneutrale woning in Nederland heeft 
dus een label A, evenals een woning met een EPC van 0,4. 
Daarom is een Nederlands A label niet vergelijkbaar met een 
A label uit onze buurlanden. 

Zoals gezegd is het voorlopige energielabel van een woning 
om te zetten in een definitief energielabel door aanvullende 
informatie te laten controleren door een deskundige. Deze 
zal op afstand met de door de woningeigenaar aangereikte 
aanvullende 10 kenmerken (zonnepanelen aanwezig? 
 ander glas? HR-ketel? aanvullende isolatie? etc.), digitaal 
aan te leveren met een foto, of kopie van aankoop factuur 
e.d. een definitief label opstellen. Of iets goed functioneert 
(PV cellen met een onjuiste hoek op het westen renderen  
immers minder dan op het zuiden georiënteerd) of de 
isolatie wel goed is aangebracht (isolatie die nat is, of slecht 
aansluitende isolatie functioneert nauwelijks) wordt niet naar 
gekeken. Ofwel: de echte deskundigen hebben hun twijfels 
of het energielabel het beoogde doel zal bereiken. Of het 
meer is dan alleen een politieke oplossing om een boete uit 

Brussel te voorkomen, daar kunnen we alleen naar gissen.    

EPC als ontwerptool
De energieprestatie van gebouwen wordt berekend volgens 
de Energie Prestatie Gebouwen (EPG NEN 7120) met als 
getalsuitkomst de EPC-waarde. Volgens enkele ingewijden 
stond de EPC in het Engels voor ‘Energy Performance Certifi-
cate’ en is dit in het Nederlands vertaald als Energie Prestatie 
Coëfficiënt, en is het verworden tot een ontwerptool in plaats 
van een certificaat. Vanaf 2015 moet een gebouw met een 
woonfunctie een EPC van 0,4 (of lager) hebben. Zoals in de 
vorige uitgave van Roofs aangegeven, is de EPC-eis voor 
utiliteitsfuncties met 50% aangescherpt ten opzichte van de 
eisen van 2007. Daarnaast heeft Nederland bij invulling van 
de EPC berekeningen als ontwerptool veelal gekozen om 
maatregelen punten toe te kennen. Komt men net niet aan 
de EPC, dan sprokkelt men nog even de noodzakelijke pun-
ten met de eenvoudigst te realiseren en goedkoop aan te 
brengen mogelijkheden - en voilà, men voldoet. Maar is de 
gebruiker daar werkelijk mee geholpen? Gaat het niet om 
het werkelijke energiegebruik? De huidige rekenmethodiek 
kent veel forfaitaire waarden voor maatregelen, maar de 
meest effectieve maatregel, isolatie, geeft onvoldoende ‘EPC 
punten’. Hierdoor worden isolatiepakketten met een grotere 
Rc dan 5,0 m2 K/W feitelijk niet goed gewaardeerd, waardoor 
goed isoleren ogenschijnlijk niet effectief lijkt. 

Voor betrokkenen is het niet verwonderlijk dat BENG (Bijna 
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Zie voor meer informatie over dakisolatie www.dakweb.nl

Energie Neutrale) woningen, nul-op-de-meter gebouwen of 
passief gebouwen veelal een hogere isolatiewaarde kennen. 
Maar voor niet betrokkenen is dat natuurlijk vreemd. Aange-
zien deze, veelal particuliere initiatieven (of de aannemer wil 
zich profileren) niet van de EPC uitgaan, maar van de bouw-
fysische werkelijkheid, blijkt een Rc van 6 tot 10 in Nederland 
zeer effectief.

Isoleren
De olieprijs is de afgelopen periode aanzienlijk gedaald. Dat 
haalt wind uit de zeilen voor energiebesparende maatre-
gelen, maar op de langere termijn is de tendens van de 
energieprijzen altijd stijgend. Dus wanneer er een ‘natuurlijk’ 
moment is voor dakrenovatie, overlagen of anderszins, is 
extra isolatie aanbrengen zeker raadzaam. Immers: daken 
die toe zijn aan deze renovatie zijn veelal meer dan 15 jaar 
oud. Als men zich dan realiseert dat de Rc voor een dak per 
1-1-2015 voor nieuwbouw 6,0 m2 K/W is, weet men gewoon 
dat men niet voldoet aan het nieuwe Bouwbesluit. En wie wil 
er nu te veel en onnodig stoken met een energetisch slecht 
dak? Met een beter label neemt de uitstraling en de verhuur-
baarheid toe, een belangrijk argument dezer dagen.    

Daar komt bij dat energiebesparende maatregelen met 
een kortere terugverdientijd dan vijf jaar voor beursgeno-
teerde organisaties verplicht zijn. Kortom: extra isoleren, een 
korte terugverdientijd, een positieve bijdrage aan het milieu, 
verhoging van comfort en een lagere energierekening. Het is 
zaak om bij overlagen dit onder de aandacht te brengen bij 
de opdrachtgever. Isoleren met EPS is daarbij in de meeste 
gevallen effectief. EPS scoort in milieutechnisch opzicht zeer 
goed en niet in de laatste plaats omdat het materiaal goed 
is te recyclen. Het isolatiemateriaal EPS is voorzien van een 
groot aantal DUBO-keuren, wat het ook fiscaal aantrekkelijk 
maakt hiermee te werken.  

Utiliteitsbouw
Daarnaast moet het energielabel van woningen niet verward 
worden met het energielabel voor een utiliteitsgebouw. Deze 
laatste wordt vastgesteld door een Energielabel adviseur met 
een geldig NL-EPBD (Energy Performance Puilding Directive) 
procescertificaat wat door een Raad van Accreditatie-erken-
de organisatie kan worden uitgegeven. 

Nadere details zijn terug te vinden in de publicatie van de 
Staatscourant nr. 3661 van 12 februari 2014, waar het A label 

zelfs met viermaal 
een +, ofwel een 
A++++ is terug te 
vinden. In mijn ogen 
een bewijs dat de 
politiek creatief met 
de mogelijkheden 
omgaat. 

Daarbij zijn een drietal punten geïntroduceerd:

•  een EI, Energie Index bepalingsmethode volgens ISSO 75.1 
voor bestaande gebouwen;

•  een EPC  bepalingsmethode volgens NEN7120 voor nieuw 
opgeleverde en grondig gerenoveerde gebouwen;

•  naast een oudere EPC bepalingsmethode voor opgelever-
de (nieuwe) gebouwen met een bouwvergunning op basis 
van een oude EPC bepaling methode; naast een reeks 
aan aanvullende zaken zoals bijvoorbeeld een verplichte 
keuring van aircosystemen en de in de pijplijn zittende 
vrijwillige keuring van ketelinstallaties (niet onlogisch gezien 
dodelijke incidenten door koolmonoxidevergiftiging van 
voorgaande jaar). 

Snapt u het nog? 

Oorsprong van alles is de reductie van CO2 uitstoot. De 
installatiesector ziet haar positie niet graag teruglopen, en 
stelt dus alles in het werk om aan te tonen dat installaties 
bitter noodzakelijk zijn. De isolatiesector heeft bewezen 
onderbouwd dat isolatie weliswaar gepaard moet gaan met 
uitgebalanceerde installaties maar dat een Rc van minimaal 
6 tot 8 op het dak in Nederland rendabel is. Hierdoor vragen 
installaties nog maar beperkt energie, is er sprake van lage 
CO2 uitstoot, kleine installaties, een lage energierekening en 
lage installatieonderhoud en vervangingskosten.  Goede iso-
latie met bijvoorbeeld EPS is passief, vraagt geen onderhoud, 
veroudert niet, is vochtongevoelig, is ronduit een kosteneffec-
tieve maatregel zeker bij de huidige rentestanden. ●

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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NL EPBD logo, een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.
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Met de ontwikkeling van twee BRL’s op het gebied van veilig werken op hoog-

te wordt een kwaliteitsslag beoogd in zowel het proces van aanbrengen van 

dakveiligheid (zo mogelijk gecombineerd met ontwerp en onderhoud) als de 

materialen zelf. Roofs sprak met drie van de initiatiefnemers.

BRL's Veilig werken op hoogte 
in ontwikkeling

VEILIg wERkEn oP hoogtE

het artikel ‘Royal Roofing Materials lanceert veiligheidscon-
cept’ in Roofs mei 2011). De inhoudelijke invulling werd in 
samenwerking met het Instituut voor Dakveiligheid verzorgd. 

Naar aanleiding van de discussies die tijdens deze bijeen-
komsten werden gevoerd, constateerden de organiserende 
partijen dat er enerzijds onvoldoende bewustzijn op dit 
gebied aanwezig was waardoor veel partijen zich niet, of 
onvoldoende, bezighielden met veilig werken op hoogte. 
Anderzijds constateerde men een wildgroei aan adviserende 
instanties en keurmerken. “Om het gechargeerd te zeggen: 
met zijn allen doen we iets, maar we doen het niet goed,” 
zegt Peter Miltenburg van Royal Roofing Materials. “Op basis 
van deze bevindingen hebben we met een aantal vooraan-
staande marktpartijen de koppen bij elkaar gestoken. Het 
idee ontstond om een Beoordelingsrichtlijn (BRL) te ontwik-
kelen, op basis waarvan KOMO kwaliteitsverklaringen kunnen 
worden uitgegeven. Op deze manier wordt aan de voorkant 
onderscheidend vermogen gecreëerd.” 

Toen men eenmaal tot deze conclusie was gekomen, zijn 
verschillende certificatie-instellingen benaderd. “Met een BRL 
alleen kun je niets,” aldus Miltenburg. “Het gaat erom dat op 
basis van de BRL certificaten kunnen worden uitgereikt. Naar 
onze mening bood SGS INTRON Certificatie bv op dit gebied 
het beste advies en begeleiding, daarom zijn we met deze 
certificatie-instelling in zee gegaan.” Medio 2013 vond de 
eerste vergadering plaats, naar alle waarschijnlijkheid zal de 
BRL eerste helft 2015 ter kritiek worden aangeboden.

twee BRL’s
Besloten is tot de ontwikkeling van twee BRL’s. BRL 9935 regelt 
dakveiligheid op procesniveau. De BRL is bedoeld voor de 
ontwerper, de installateur van de dakveiligheid en stelt kwali-
teitseisen aan het ontwerp (maatvoering), de dakinrichting, 
dakopname, RI&E, advisering, etc. BRL 9934 regelt de dakvei-
ligheid op productniveau, waarvan een deel is bedoeld voor 
fabrikanten en een deel voor de verwerkers van de produc-
ten. Net als in bijvoorbeeld EN 795 wordt hierin bepaald waar 

Bij het gesprek is Marco de Kok van SGS INTRON Certifi - 
catie bv aanwezig. De certificatie-instelling voert de regie 
over de totstandkoming van de BRL’s en zal aansluitend 
het certificatieproces uitvoeren. Peter Miltenburg van Royal 
Roofing Materials bv en Edgar Veenman van Veenman 
 Dakveiligheid Advies & Training zijn mede-initiatiefnemers  
van de BRL’s.

onderscheidend vermogen
De ontwikkeling is feitelijk een gevolg van de activiteiten 
van dakgroothandel Royal Roofing Materials. Toen men in 
de loop van 2010 een veiligheidsassortiment ging voeren, 
ontstond de behoefte de klantenkring te informeren over de 
Arbowetgeving en het belang van veilig werken. Het bedrijf 
signaleerde dat op dit gebied te weinig bewustzijn en kennis 
in de markt aanwezig was. Deze regionale bijeenkomsten 
(acht in totaal) vonden in de loop van 2011 plaats (zie ook 
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een veiligheidsproduct aan dient te voldoen, welke krachten 
het product aan moet kunnen, in welke situaties het product 
mag worden toegepast, etc. Er zijn overeenkomsten met  
EN 795 maar de BRL is vanzelfsprekend niet bedoeld voor  
het CE-merk.

Marco de Kok zet uiteen welk traject het document af moet 
leggen voor het in de markt kan worden gebruikt: “De BRL’s 
worden geschreven door SGS INTRON, op basis van input 
vanuit de Technische Commissie (TC). De TC is zodanig 
samengesteld dat een representatief deel van de markt is 
vertegenwoordigd. Wanneer de TC het eens is over de tekst, 
wordt deze aan de Commissie van Deskundigen (CvD) 
voorgelegd. Vervolgens wordt de BRL ter kritiek aan de markt 
voorgelegd. Na verwerking van de kritiek door de TC moet de 
CvD de definitieve tekst goedkeuren. Wanneer dit is gebeurd, 
moet de BRL worden goedgekeurd door Toetsingscommissie 
Bouwbesluit (TBB) en de harmonisatiecommissie Bouwbesluit 
(HCB). Pas als dit proces is doorlopen, zal de BRL werkzaam 
zijn en kunnen aan de hand hiervan de erkende kwaliteits-
verklaringen worden afgegeven.” 

Regelgeving
Er is al een veelvoud aan documenten op het gebied van 
veilig werken op hoogte beschikbaar, wat voegen deze BRL´s 
toe? Miltenburg: “Laat helder zijn: wij voegen geen regels toe, 
maar schrijven de BRL’s op basis van bestaande regelgeving. 
Daarmee geven wij invulling aan de wens van de overheid, 
die meer zelfregulering van de markt wil. Duidelijk is, dat de 
overheid alleen doelvoorschriften vaststelt, dit levert in de 
praktijk in veel gevallen onduidelijkheid op wanneer waar-
aan moet worden gedaan. In de BRL staan de minimale 
wettelijke eisen verwoord en worden aanvullende eisen ge-
formuleerd. Bewustwording is niet het voornaamste doel, het 
gaat ons er voornamelijk om de kwaliteit van veilig werken 

op hoogte te borgen en zodoende het kaf van het koren te 
scheiden.”

De volgende stap is volgens de heren dat al in de bestekfase 
om het kwaliteitscertificaat zal worden gevraagd. Op deze 
manier zal als neveneffect ook de bewustwording op dit 
gebied groeien: “Verwerkers worden zich ervan bewust dat 
veiligheid een onlosmakelijk deel is van het product dat ze 
bieden. Opdrachtgevers worden zich ervan bewust van het 
feit dat dakwerkzaamheden op een veilige manier dienen 
te worden uitgevoerd en dat hier budget voor vrijgemaakt 
dient te worden. Vanzelfsprekend mag men van het certifi-
caat afwijken, mits men aantoont dat het veiligheidsniveau 
gelijkwaardig is aan de kwaliteit die in het certificaat wordt 
geëist. In de praktijk zal dat lastig te realiseren zijn.”

Een KOMO kwaliteitscertificaat voor veilig werken op hoogte 
zou de bestaande certificaten op dit gebied overbodig ma-
ken. Veenman: “Dat klopt. In het verleden heeft het Instituut 
voor Dakveiligheid een dergelijk certificaat in de markt willen 
zetten en zo zijn er meer initiatieven geweest. Deze certifica-
ten hebben onvoldoende draagkracht in de markt. Het on-
derstreept het belang van een geaccrediteerd certificaat. Ik 
ben ervan overtuigd dat dit de juiste route is om te komen tot 
de broodnodige kwaliteitsborging op het gebied van veilig 
werken op hoogte en dat we zodoende kunnen bijdragen 
aan de verbetering van de dagelijkse praktijk op dit gebied.”

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de BRL’s ter 
kritiek zullen worden aangeboden en wanneer met de BRL’s 
gewerkt kan worden. Roofs houdt u op de hoogte van de 
verdere ontwikkelingen. ●

Zie voor meer informatie over veilig werken op hoogte www.dakweb.nl

De initiatiefnemers verenigD in stichting 
 nivoh (nationaal instituut voor veiligheiD 
op hoogte) zijn:

• AA&C Nederland bv
• Veenman Dakveiligheid Advies & Training
• Daksafe bv
• Patina Valbeveiliging bv
• Elro Dakveiligheid bv
• Dakmanagement Dakveiligheid bv
• Royal Roofing Materials bv
• ISFAS
• Stichting Instituut voor Dakveiligheid
• Feenstra Dakbedekkingen bv
• Roof Care Holland Groep bv
• Protect PBM bv

De technische commissies bestaan uit  
De volgenDe  personen en partijen:

technische Commissie Proces
• Peter Miltenburg (Royal Roofing Materials bv)
•  Edgar Veenman (Veenman Dakveiligheid Advies & 

Training)
• Fred Einmahl (ISFAS)
• Max Kwantes (Patina Valbeveiliging)
• René Hartman (BDA bv)
• Jan Kwanten (Eurosafe Solutions bv)
• André van den Engel (VEBIDAK, vakgroep Valbeveiliging)

technische Commissie Product
• John van der Haak (Royal Roofing Materials/Vlutters)
• Paul Kastelein/ Björn Torres (Daksafe bv)
• Max Kwantes (Patina Valbeveiliging bv)
• Richard van den Berg (Elro Dakveiligheid)
• René Hartman (BDA bv) 
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Het sectorplan BIKUDAK omvat 

vele  activiteiten, die zijn inmiddels 

opgestart. Alle bedrijven en wer-

kenden in de sector krijgen ermee 

te maken. Eerder berichtten wij 

over de invoering van het Vak- 

paspoort BIKUDAK (Roofs juli 2014) 

en de maatregelen ter bevorde-

ring van de instroom (Roofs okto-

ber 2014). In dit  artikel staan de 

maatregelen  cen traal die erop zijn 

gericht de dak dekkers  langer in 

staat te stellen hun werk te doen.

Sociale innovatie om uitval van personeel te verminderen

sectorplan bikuDak

“Als je wilt voorkomen dat mensen uitvallen is het van groot 
belang dat zij beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen ontwikkeling,” aldus Van der Borgt. “Die ontwik-
keling moet aansluiten op de ontwikkeling van het bedrijf 
waar zij (voor) werken. maar een werknemer kan niet meer 
beschouwd worden als een persoon die alleen de taken 
uitvoert die de werkgever van hem vraagt. Dat klinkt van-
zelfsprekend, maar de praktijk is anders. Dakdekkers zijn niet 
gewend zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun ont-
wikkeling en het initiatief om bijvoorbeeld aan scholing deel 
te nemen wordt doorgaans door de werkgever genomen.”

“Het moet anders en dat gaat niet vanzelf. Het is een moder-
nisering waaraan gewerkt moet worden. Bedrijven en dak-
dekkers moeten anders gaan denken. Om dat te bereiken is 
een methode ontwikkeld voor het opstellen van individuele 
ontwikkelplannen (IOP’s). In het kort komt het erop neer dat 

Jos van der Borgt, projectleider Sectorplan BIKUDAK, licht de 
maatregelen nader toe: “Het sectorplan BIKUDAK is niet voor 
de sector, maar van de sector. Het loopt tot mei 2016. Tot 
die tijd worden verschillende maatregelen uitgerold die de 
dakenbranche moeten voorbereiden op de noodzakelijke 
modernisering in de toekomst. Vanaf 2020 gaan namelijk 
veel strengere Europese regels en normen gelden op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid.”

Individuele ontwikkelplannen
Het sectorplan kent drie maatregelen die tot doel hebben 
om dakdekkers langer in staat te stellen hun werk te blijven 
doen, anders gezegd, voortijdige uitval te voorkomen:

• individuele ontwikkelplannen
• het werkvermogen bewaken
• sociale innovatie

Jos van der Borgt, projectleider Sectorplan BIKUDAK.
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Sociale innovatie om uitval van personeel te verminderen

bedrijven doelstellingen formuleren voor de middellange 
termijn (Bedrijfs Ontwikkel Plan BOP, 5 jaar). Uitgaande van 
het BOP stellen de bedrijven een activiteitenplan op voor het 
komende jaar. Werknemers krijgen inzage in dat activiteiten-
plan en voegen hun eigen ontwikkeldoelen daaraan toe. Die 
combinatie leidt tot een IOP voor het komende jaar. Het IOP 
kan dus veel meer omvatten dan alleen scholing. Het kan 
ook gaan over het binnenhalen van klanten of stoppen met 
roken.”

Het IOP wordt door werkgever en werknemer ondertekend. 
De uitvoering ervan is een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid. Elk jaar wordt bekeken of het IOP is uitgevoerd en 
wordt een nieuw IOP opgesteld. “Het is natuurlijk mogelijk 
dat de doelstellingen van de individuele medewerker niet 
aansluiten bij die van het bedrijf,” aldus Van der Borgt. “Stel 
bijvoorbeeld dat een dakdekker als ambitie heeft voorman 
te worden maar dat bij zijn werkgever geen behoefte is aan 
nog een voorman. In zo’n geval kan het voor alle partijen 
beter zijn als de dakdekker zich bij een ander bedrijf verder 
ontwikkelt. Dat is beter voor de individuele dakdekker, maar 
ook voor het betreffende bedrijf: een persoon die niet zijn 
individuele doelen binnen de organisatie kan verwezenlijken 
zal vroeger of later uitvallen. Dit is ook het belang van de 
sector als geheel.” 

het werkvermogen bewaken
Het werkvermogen bepaalt de kans op uitval op korte of 
middellange termijn. Er zijn veel factoren die invloed hebben 
op het werkvermogen. Allereerst natuurlijk de fysieke en psy-
chische belastbaarheid en veilig en gezond werken. Maar 
het gaat verder. Ook het plezier in het werk, het toekomstper-
spectief en de mogelijkheid om werk en privé te combineren 
hebben invloed op de duurzame inzetbaarheid. Al die  
elementen zijn samengebracht in de sectorplan activiteit 
 Fit4theJob. Fit4theJob is een scholingsdag, waarop de 
bedrijfstakregelingen van toepassing zijn. Van der Borgt: 
“Door deel te nemen aan medische tests, voorlichtingen en 
workshops ontwikkelen dakdekkers een beeld van hun eigen 
workability en dus van het gevaar om voortijdig uit te vallen. 
Dat beeld kunnen zij weer gebruiken bij het opstellen van 
hun IOP.”

Sociale innovatie
Onder het kopje sociale innovatie wil de sector proberen 
de arbeidsverhoudingen in de sector te moderniseren. Van 
der Borgt wijst op de uitkomsten van diverse recent gepu-
bliceerde Europese onderzoeken, waaruit blijkt dat de crisis 

minder negatieve gevolgen had in landen met kwalitatief 
goede banen, met effectieve sociale zekerheid en waar 
wordt geïnvesteerd in menselijk kapitaal. Uit onderzoek in de 
bedrijfstak BIKUDAK blijkt dat het nogal eens mis gaat op het 
gebied van arbeidsverhoudingen. “Daar willen we wat aan 
doen,” aldus Van der Borgt. “We zoeken naar goede voor-
beelden. Bedrijven en dakdekkers die het goede voorbeeld 
geven of daarnaar op zoek zijn, kunnen daarbij financieel 
ondersteuning krijgen vanuit het sectorplan.  Die goede 
voorbeelden willen we daarna verspreiden en gebruiken als 
basismateriaal voor activiteiten gericht op het verbeteren 
van de arbeidsverhoudingen.”

“Uiteindelijk doel van het sectorplan BIKUDAK is een bloei-
ende bedrijfstak waarin bedrijven goede resultaten kunnen 
behalen en die aan werknemers en zzp-ers duurzaam en 
plezierig werk biedt.”

Het afgelopen half jaar is benut voor de voorbereiding om 
alle administratieve subsidievoorwaarden goed in te vullen. 
Medio februari starten de sociale partners BIKUDAK een grote 
voorlichtingscampagne om ervoor te zorgen dat de maatre-
gelen actief door de markt worden opgepakt. Van der Borgt: 
“Het sectorplan is geen doos met papieren waar een paar 
mensen in de branche hun tijd mee vullen. Nee, het is een 
kans voor bedrijven om vooraan te staan in een verande-
rende en aantrekkende markt die straks weer schreeuwt om 
vakmanschap.” ●

Zie voor meer informatie over het Sectorplan BIKUDAK www.dakweb.nl
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Met de introductie (per januari 

2015) van STABU Bouwbreed,  

een bestekssystematiek die flexi-

beler toe te passen is en te koppe - 

len met BIM software, andere 

 databases en andere classifica-

ties, is de besteksstandaard 

 gemoderniseerd.

Bestekssystematiek 
stabu gemoderniseerd

bestekken

De modernisering van de bestekssytematiek was hoognodig, 
gezien de ontwikkelingen op het gebied van contractvor-
men, BIM, samenwerkingsverbanden, etc. De STABU-syste-
matiek is in de loop der jaren diverse malen verbeterd en 
aangepast aan de ontwikkelingen in de bouwsector. Met de 
introductie van STABU Bouwbreed wordt een nieuwe basis 
gelegd voor o.a. het technisch beschrijven van complete 
bouwsystemen en installaties.

Bestekken
Door de steeds complexere bouwopgave en de groeiende 
wet- en regelgeving werd in de loop van de jaren ’70 van de 
twintigste eeuw besloten een systematiek op te zetten waarin 
de bestekken volgens een standaardmethode worden 
beschreven. Dit werd in 1986 het STABU Standaardbestek, 
een bouwbreed informatiesysteem voor de woning- en uti-
liteitsbouw. Met behulp van deze systematiek werd het voor 
bestekschrijvers mogelijk snel en efficiënt projectbestekken te 
maken en bewerken. De systematiek is sinds 1986 een aantal 
keren aangepast aan de ontwikkelingen in de bouw en de 
automatisering. 

Met de komst van BIM, geïntegreerd bouwen en nieuwe sa-
menwerkingsvormen werd een nieuwe benadering wenselijk. 
De werksoortgerichte besteksopbouw diende op termijn ge-
integreerd te worden in een indeling op basis van praktische 
bouwsystemen en installaties. STABU-Element was destijds 
een eerste stap in deze richting. Dit is een koppeling tussen 
het bekende classificatiesysteem NL/SfB en de STABU2-
bestekssystematiek. Ervaring leerde dat de koppeling echter 
niet zodanig is te maken, dat deze kwalitatief altijd klopt. 

Het nieuw geïntroduceerde STABU Bouwbreed biedt hiertoe 
een oplossing. De systematiek is flexibel genoeg om de 
verschillende vormen van specificeren (functioneel, op pres-
taties, etc.) ook in de toekomst te ondersteunen. Naast de 
werksoortensystematiek biedt men o.a. een praktijkgerichte 
classificatie voor het technisch beschrijven van bouwsys-
temen en installaties. De ‘starre’ koppeling met de NL/SfB 
wordt hiermee losgelaten. Zodoende wordt het mogelijk om 
te specificeren volgens vele classificaties. STABU Bouwbreed 
biedt de volgende modules aan:

• Werksoorten
• Ruimten
• Bouwsystemen & installaties
• Contracten
• Kennissystemen
• Producten

Roadshow STABU, 22 januari 2015.
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

Het is hiermee dus mogelijk andere classificaties, maar ook 
specifieke branchegerichte bestekken aan STABU Bouwbreed 
te koppelen, zoals bijvoorbeeld een sloopbestek of een verf-
bestek. Deze kunnen worden uitgebreid met particuliere of 
bedrijfsgebonden classificaties. De Bouwbreed-systematiek 
kent bovendien een koppeling met meerdere administratieve 
stelsels. Het betreft kortom een informatiesysteem waar alle 
marktpartijen op ieder gewenst moment tijdens de levenscy-
clus van een bouwwerk gestandaardiseerde informatie aan 
kunnen toevoegen en delen. De introductie van STABU Bouw-
breed betekent overigens niet dat de vertrouwde aanpak 
wordt stopgezet. Bedrijven kunnen via de werksoortensyste-
matiek blijven specificeren. 

Classificaties en modules
STABU Bouwbreed bestaat uit o.a.:

Bouwbreed Ruimten
Dit is een classificatie op het niveau van gebieden, gebouw-
typen en ruimten. Steeds vaker wil de markt informatie uit 
het BIM in een vroege fase van ontwikkeling gebruiken voor 
bijvoorbeeld een Programma van Eisen. De tabel ‘Buitenruim-
ten, gebouwtypen en binnenruimten’ helpt opdrachtgevers 
en ontwerpers om de functionele omschrijving van een 
bouwwerk op te stellen.

Bouwsystemen & installaties
De behoefte groeit om binnen een bouwproject informatie te 
ordenen op een hoger niveau dan de werksoortmethodiek. 
Daarom is het niveau van bouwdelen en bouwdeelcompo-
nenten toegevoegd, ‘Bouwsystemen en Installaties’, en een 
verzameling van de meest voorkomende technische oplos-
singen in Nederlandse bouwwerken. Zo kan men een tech-
nische beschrijving van het werk maken en deze informatie 
logisch koppelen aan objecten binnen BIM.

Werksoorten
Dit is de bekende systematiek waarmee een bouwproject op 
technisch niveau wordt gespecificeerd. De bestaande fabri-
kantgebonden productspecificaties worden in overleg met 
de fabrikanten overgezet op de nieuwe productspecificaties. 
Gebruikers selecteren producten op basis van prestatie.

Contracten
In deze nieuwe module beschikt men door het gehele 
bouwproces over alle relevante modelovereenkomsten en 
aanvullende bepalingen.

Deze classificaties worden door het hele bouwproces heen 
ondersteund door de modules Producten en Kennissyste-
men. In de Producten-database zijn de gegevens van ruim 
150.000 bouwproducten van fabrikanten uit binnen- en 
buitenland opgenomen. De module Kennissystemen is een 
database met juridische, technische en overige relevante 
bouw(rechtelijke) zaken.

Introductie
Met STABU Bouwbreed beschikt de bouwsector over een 
specificatiesystematiek waarmee wordt ingespeeld op veran-
deringen in het bouwproces (BIM, functioneel specificeren, 
nieuwe contractvorming, samenwerkingsverbanden). Het 
doel is vanzelfsprekend te komen tot kwalitatief betere bouw-
werken die ook efficiënt beheerd kunnen worden. Hiertoe 
is het belangrijk dat alle partijen die bij een bouwproces 
betrokken zijn, met de nieuwe systematiek leren werken. 

De overgang naar STABU Bouwbreed is vorig jaar ingezet. Per 
januari 2015 is de overgang van de bestaande Fabrikant-
gebonden Product Specificaties naar de Bouwbreed-syste-
matiek gemaakt. Er is een overgangsperiode van ruwweg 
een jaar ingegaan waarin beide systematieken naast elkaar 
zullen functioneren. De STABU2-systematiek wordt nog tot 
eind 2015 ondersteund. De nieuwe Bouwbreed-systematiek 
zal verder worden doorontwikkeld, met name in de koppe-
ling met BIM en de standaarden op het gebied van Gebied, 
Gebouw en Ruimten in te vullen. ●
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STABU levert met Bouwbreed de basisstructuur voor alle informatie-uitwisseling en -opslag vanaf het Programma van 

Eisen tot facility management en de uiteindelijke sloop. Inclusief de bijbehorende juridische, technische en productinfor-

matie die daarbij hoort. De vraag die hieraan ten grondslag lag was hoe STABU een bouwbreed informatiesysteem kon 

maken dat aansluit op de beroepspraktijk. Het is daarom niet meer dan logisch dat Stichting STABU graag (toekomstige) 

gebruikers betrekt bij de toekomstige ontwikkeling van STABU Bouwbreed.

Adviesraad

Dit is een belangrijk adviesorgaan voor de directie van Stichting STABU. De adviezen van de Adviesraad zullen zich 

vooral concentreren op de positionering van (stichting) STABU door het inschakelen van de aanwezige expertise.

Klankbord

Deze groep, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle mogelijke klantgroepen, fungeert als klankbord bij de ontwikke-

ling van STABU Bouwbreed.

Projectgroepen/werkgroepen

Brancheorganisaties zorgen voor de nodige inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de 

diverse project- en werkgroepen van Stichting STABU. Deze projectgroepen zijn afgestemd op de hoofdstukken volgens 

Bouwbreed Werksoorten. In 2014 is STABU met een nieuwe projectgroep gestart, die het functioneel specificeren uit 

gaat diepen, zodat de STABU Bouwbreed systematiek daarop verder kan worden ingericht.

Interactie met de markt

?
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Twee spraakmakende branden 

zorgden de afgelopen periode 

voor flink wat commotie rond  

het onderwerp asbest. Al jaren 

 lopen verschillende campagnes 

om het vervangen van asbestda-

ken te stimuleren, zoals bijvoor-

beeld ‘Asbest eraf, zonnepanelen 

erop’. Onlangs is een wetsvoorstel 

ingediend waarmee het vervan-

gen van asbestdaken verplicht 

wordt gesteld.

wetsvoorstel: per 2024 
verbod op asbestdaken

Op de avond van 16 december 2014 ontstond brand in twee 
loodsen van een jachthaven nabij het centrum van Roer-
mond. Hier kwam asbest bij vrij, waardoor een groot deel van 
het centrum van Roermond (700 x 1500 m) werd afgesloten. 
Bewoners in het besmette gebied moesten ramen en deuren 
gesloten houden en ook winkels en scholen bleven de 
gehele dag dicht. Het station en belangrijke wegen rond het 
centrum werden eveneens afgesloten. De noodverordening 
werd enkele dagen later ingetrokken, maar de schoonmaak-
werkzaamheden zullen zeker tot eind februari 2015 duren.

In de nacht van 12 op 13 januari 2015 was het in Wateringen 
raak. Als gevolg van brand in een bedrijfsgebouw verspreid-
de zich asbest over Wateringen en een deel van Den Haag. 
De bewoners van zeker 200 huizen mochten hun huis niet 
verlaten en ook hier werd lange tijd de straat afgesloten voor 
schoonmaakwerkzaamheden. Ook hier zal men tot zeker 
eind februari bezig zijn met schoonmaken.

Deze twee branden haalden vanwege hun omvang de lan-
delijke pers, maar ze waren niet uitzonderlijk. Wie op Google 
‘asbest’ en ‘ontruiming’ intikt, vindt een enorme waslijst aan 

asbest
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incidenten die tot gevolg hadden dat mensen voor korte 
of langere tijd hun huis moesten verlaten. Behalve het risico 
voor de volksgezondheid dat de nog bestaande asbestda-
ken opleveren, zorgt de aanwezigheid van asbest in o.a. de 
daken voor hoge maatschappelijke kosten en sociale onrust. 

Verplicht saneren
Zoals bekend is asbest niet gevaarlijk zolang het vastzit in het 
materiaal. Asbestvezels zijn zeer echter schadelijk voor de 
gezondheid. Asbest is een verzamelnaam voor een groep 
mineralen. Deze bestaan uit microscopisch kleine, naaldach-
tige vezels. Bij inademen van asbestvezels kunnen deze diep 
in de longen doordringen. Op termijn kan dit longkanker, me-
sothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose 
(stoflongen) veroorzaken. Naar verluid overlijden in Neder-
land jaarlijks tussen de 900 en 1.300 mensen als gevolg van 
het inademen van asbestvezels in het verleden. 

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebrui-
ken in wegen, gebouwen en daken. - en ook geen asbest 
meer verkopen. In de Europese Unie (EU) geldt een asbest-
verbod sinds 2005. Momenteel ligt er in Nederland een wets-
voorstel dat regelt dat per 2024 een verbod zal gelden op 
asbestdaken en asbestgolfplaten. Particulieren en bedrijven 
mogen deze dan niet meer in bezit hebben. Dit is 30 jaar 
na de inwerkingtreding van het verbod van asbest. Dit is zo 
besloten zodat daken dan aan vervanging toe zijn. Wan-
neer het wetsvoorstel wordt goedgekeurd door de Tweede 
en de Eerste Kamer, zal de wet per 2016 van kracht worden. 
Gebouwbezitters hebben vanaf dat moment dus nog acht 
jaar de tijd om de asbestdaken te laten vervangen.
Het huidige tempo van ongeveer 4 miljoen m² gesaneerd 

asbestdak per jaar ligt te laag om het doel van volledige 
sanering te halen. Het voorgenomen verbod op het bezit van 
asbestdaken per 2024 is het belangrijkste instrument om er-
voor te zorgen dat per 2024 alle asbestdaken zijn gesaneerd.

Bij aanwezigheid van asbesthoudende daken of gevelpa-
nelen kan de gemeente als bevoegd gezag vanaf 2024 
handhavend optreden. Dit betekent in ieder geval dat de 
eigenaar het dak of de gevelplaten alsnog moet saneren. 

kennis
Voor dakdekkers liggen op dit gebied kansen. In de loop 
der jaren heeft zich rond asbest een professionele wereld 
gevormd, die zich voor het eerst internationaal zal presente-
ren tijdens de eerste editie van de nieuwe vakbeurs Asbestos 
2015. Deze beurs, die zich nadrukkelijk ook op de daken-
branche richt, zal op 15 en 16 april a.s. in Ahoy Rotterdam 
worden georganiseerd. Naast een diversiteit van bedrijven 
op de beursvloer, is het kernelement van Asbestos 2015 
een uitgebreid kennisprogramma. De overheid, branche en 
medici zullen vragen beantwoorden, informatie verstrekken 
en kennis delen. De brancheverenigingen (VERAS, VVTB, 
VAVB en de Stichting ASCERT) en de overheid ondersteunen 
dit initiatief. Zie voor meer informatie over deze vakbeurs de 
rubriek ‘Nieuwslijn’.

In vervolgartikelen zal Roofs nader belichten welke rol dak-
dekkerbedrijven in de asbestsaneringen kunnen spelen,  
en met welke zaken daarbij rekening mee dient te worden 
gehouden. Ook zal Roofs u op de hoogte houden van  
de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving rond 
asbest.●
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In januari 2015 betrekt RoofLife een nieuw kantoor in Amsterdam.  

De organisatie heeft in haar nog korte bestaan een duidelijke bijdrage  

geleverd aan de ontwikkeling van leefdaken in met name de hoofdstad.  

Reden voor Roofs de betrokkenen te interviewen.

optimaal gebruik 
van de mogelijkheden 

van het dak

begroeiDe Daken

RoofLife is een samenwerkingsver-
band tussen ontwerpers en uitvoer-
ders op het gebied van extensieve 
en intensieve groendaken. Doelstel-
ling van de samenwerking is het be-
vorderen van creatief vormgegeven 
groendaken die technisch correct 
zijn uitgevoerd.  Aan het gesprek 
nemen deel bouwkundig architect 
Nina Sickenga, industrieel ontwerper 
Tessa Duste en dakspecialist Jan van 
den Luitgaarden. Deze laatste is in 
de markt bekend als directeur van 
dakdekkerbedrijf Innodak in Boxtel 
en bestuurslid van VEBIDAK. Sickenga 
en Duste zijn onlangs afgestudeerd 
aan de TU Delft. Na hun studie zijn 
ze in contact gekomen met Van den 
Luitgaarden en samen hebben ze 
besloten RoofLife op te richten. Tuin-
ontwerpster Léone Verschoor (niet 
bij het gesprek aanwezig) verzorgt in 
samenspraak met haar collega’s het 
ontwerp op botanisch niveau.

Mogelijkheden
“De bouw is algemeen gesproken 
tamelijk behoudend ingesteld,” 
opent Duste het gesprek. “De voorde-
len van groendaken voor zowel de 
binnenruimte als de biodiversiteit en 
de luchtkwaliteit worden inmiddels 
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vrij algemeen onderkend en de markt is ook actief bezig 
om begroeide daken toe te passen. Maar we zien vaak dat 
nog voor de eenvoudige oplossing wordt gekozen, waardoor 
de mogelijkheden van het dak maar zeer beperkt worden 
gebruikt. Deels is dit het gevolg van onvoldoende kennis 
van de mogelijkheden, deels ook kiest men om budgettaire 
redenen voor een eenvoudige oplossing. In de praktijk zien 
we dat er op deze daken vaak onnodig technische proble-
men ontstaan.”

“Dit is het enige initiatief waarbij het gehele proces van ont-
werp tot en met uitvoering en onderhoud in één hand wordt 
gehouden,” aldus Van den Luitgaarden. “Het is belangrijk dat 
ontwerp en uitvoering op een juiste manier aansluiten. Dat 
betekent dus dat al in het ontwerp rekening dient te worden 
gehouden met de technische eisen waar je nu eenmaal 
mee te maken hebt als je op het dak werkt. En natuurlijk is 
het belangrijk dat de uitvoerder de nodige kennis van zaken 
heeft en op deze manier in kan staan voor het functioneren 
van het begroeide dak, zowel de begroeiing als de water-
dichtheid.”

Volledige traject
Dit hele traject is in RoofLife geborgd. “Wanneer men contact 
met ons opneemt, zullen we eerst ter plaatse het dak bekij-
ken,” vertelt Sickenga. “Onze insteek is om het maximale uit 
het dak te halen. We bieden naast groendaken ook ecoda-
ken, zonnedaken, dakterrassen, etc. De insteek van onze acti-
viteiten is het bevorderen van de toepassing van begroeiing 
op het dak, dus daar zetten we in principe op in.” 

Sickenga: “Afhankelijk van de situatie wordt er een extensieve 
of een intensieve daktuin ontworpen. Bij beide typen daktuin 
zijn er gradaties: een extensief dak kan een eenvoudig mos-
sedumdak zijn, maar er zijn meerdere variaties mogelijk in 
de begroeiing en de kleuren. Hetzelfde geldt voor intensieve 
daktuinen, die kunnen relatief eenvoudig worden uitgevoerd, 
maar de mogelijkheden zijn legio, tot en met de toepassing 
van complete waterpartijen en bomen. Wij stemmen tijdens 
en na de dakopname met de opdrachtgever af welke sfeer 
voor het dak gewenst is.”

“Wij nemen vervolgens  het volledige traject dat daarna 
volgt, dat van het aanvragen van vergunningen en eventue-
le subsidies, voor onze rekening,” vult Duste aan. “Dit onder-
deel vormt voor veel opdrachtgevers een struikelblok omdat 
het doorgaans veel uitzoekwerk, en daarmee veel tijd vergt. 
Het kost ons veel minder tijd omdat we inmiddels goed zijn 
ingevoerd in de materie en weten wanneer we bij welk loket 
moeten zijn.” 

Het ontwerp wordt zoals gezegd optimaal afgestemd op 
de technische mogelijkheden van de betreffende situatie. 
Tijdens de opname wordt direct beoordeeld of het ontwerp 
praktisch op een goede manier uitvoerbaar is. Van den Lui-
tgaarden: “We hebben de technische kennis in huis. Innodak 
beschikt over KOMO en ISO 14001. Ook heeft het bedrijf on-
langs het BRN-certificaat ontvangen voor bitumenrecycling 
voor een van haar projecten. Overigens gaat een partij die 
met RoofLife in zee gaat, niet automatisch ook met Innodak 
in zee. Als een opdrachtgever bijvoorbeeld liever met het 
eigen, vaste dakdekkerbedrijf werkt, is dit ook mogelijk.”

nieuw kantoor
Het samenwerkingsverband neemt deel aan diverse initiatie-
ven die in het leven zijn geroepen om meervoudig dakge-
bruik te bevorderen. Amsterdam Rooftop Solutions is er daar 
een van. RoofLife is landelijk actief maar het zwaartepunt  
van de activiteiten ligt momenteel in Amsterdam. Met het 
nieuwe kantoor in Amsterdam heeft men ten opzichte van de 
oude situatie meer ruimte, en daarmee meer mogelijkheden 
om de activiteiten uit te bouwen. “Er ligt een enorm potenti-
eel op de daken van Nederland en het doel is daar zoveel 
mogelijk gebruik van te maken. De ontwikkelingen op dit 
gebied gaan ontzettend snel, wij willen daar onze bijdrage 
aan leveren.” ●

BRON: Cris Toala Olivares, The Amsterdam Canals (Terra).

Vlnr: Nina Sickenga, Tessa Duste, Léone Verschoor en Jan van den Luitgaarden.
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Altijd al een tweede huis willen hebben? Grijp nu uw kans en koop er één in Burundi!
Veel huizen in Burundi zijn door de burgeroorlog grotendeels verwoest. Veel vluchtelingen die terugkeren hebben nog geen onderdak. Hier het 
verhaal van Albert en zijn gezin: Albert is 40 jaar oud en woont hier met zijn vrouw Sylvane. Het echtpaar heeft twee zonen en zes dochters. Albert 
vluchtte in 1972 naar Gatumba vluchtelingenkamp in Tanzania. In het kamp bouwde zijn familie een leven op door gewassen te telen op het land 
geschonken door de regering van Tanzania. Hij keerde jaren later terug naar zijn geboortedorp. Daar ontdekte hij dat er een kerk op zijn stuk land 
was gebouwd. Na overleg kreeg hij zijn eigendom terug en kreeg hij de kans om een huis te bouwen met de 
hulp van ADRA. Albert hoopt dat er nog meer kwetsbare personen worden geholpen zoals hij. 

U kunt deze mensen een nieuwe start bieden, een nieuwe woning met een stukje land voor slechts €575,-. 
Met de juiste training en landbouwmaterialen kunnen ze zelfstandig een nieuwe toekomst opbouwen. Helpt 
u de inwoners van Burundi aan een nieuwe woning en een nieuw bestaan? 

Helpt u de inwoners van Burundi aan een nieuwe woning en een nieuw bestaan? 
Info: christa@adra.nl of 06-20110596. U kunt ook rechtstreeks doneren via 
rekeningnummer: NL57RABO 0378 3857 47 o.v.v. Burundi R. Zie ook www.adra.nl.

DERBIGUM NEDERLAND B.V.    Olof Palmestr. 18 - Postbus 237 - 2600 AE Delft 
Tel. 015 215 40 00 - Fax 015 215 40 11 - E-mail : infonl@derbigum.com - www.derbigum.nl      

Goed, beter, best, Derbigum.
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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
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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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De torenspits van de markante Willibrorduskerk in het Noord-Hollandse Heiloo 

wordt momenteel gerestaureerd. De gelegenheid wordt te baat genomen om 

het dak direct te voorzien van een nieuwe leien dakbedekking.

Willibrorduskerk voorzien van 
nieuwe leien dakbedekking

projectbeschrijving

De restauratie van de gevel en het dak van de torenspits van 
de kerk betekent een fraai referentieproject voor het uitvoe-
rende bedrijf, Pronk Bouw uit Warmenhuizen. Projectleider 
Chris Pronk vertelt dat het bedrijf met Pronk Restauratie en 
Pronk Leidekkers de verschillende disciplines in huis heeft 
om een dergelijk project volledig in eigen hand te kunnen 
uitvoeren. 

Inspectie
Waarom waren deze werkzaamheden noodzakelijk? Pronk: 
“De kerk van de R.K.  Willibrordusparochie in Heiloo werd in 
1927 gebouwd. De afgelopen jaren kwam een aantal lekka-
ges aan het licht. Tijdens inspecties bleek dat er behoorlijke 
gebreken aan de toren waren, o.a. horizontale en verticale 
scheuren in het metselwerk van de torenschacht. Het was 
niet direct duidelijk wat hiervan de oorzaak kon zijn.”

Grondige inspectie vanaf de steiger, waarbij enkele proef-
gaten werden gehakt, wees uit dat de blindankers van de 
balklagen (ankers waarmee de houten vloeren in het metsel-
werk zijn bevestigd), en een tweetal kettingankers (rondom 
de houten vloeren), in het metselwerk aanwezig waren, die 
waren gaan oxideren. Het ijzer is als gevolg hiervan gaan 
uitzetten en heeft het metselwerk kapot gedrukt. Ook werden 
er gebreken aan het vlinderlood op de hoekkepers van de 
spits geconstateerd, was er sprake van houtrot in de kapvoet 
van de spits en was ter plaatse van de galmborden lood 
afgescheurd. Ook hier was sprake van houtrot. 

Duidelijk was, dat groot onderhoud diende te worden uitge-
voerd met als doel om verdere schades aan de toren tegen 
te gaan en de toren weer voor langere tijd onderhoudsvrij te 
maken. Omdat de toren toch in de steigers gezet zou moe-
ten worden, is ervoor gekozen direct ook de leien dakbedek-
king te vernieuwen. De oude leibedekking en de bevestiging 
hiervan, met koperen leihaakjes, naderde het einde van de 
levensduur en was niet gegarandeerd waterdicht meer. Dit 
was met name aan de westzijde van het pand zichtbaar, 
waar de invloed van de zeewind zich het meeste heeft doen 
gelden.
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Zie voor meer informatie over leien dakbedekking www.dakweb.nl

REStaURatIE toREn R.k. wILLIBRoRdUSkERk tE hEILoo
• Opdrachtgever R.K. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE HEILOO
• Metsel- en tiMMerwerk PRONK RESTAURATIE BV TE WARMENHUIZEN
• dakwerk PRONK LEIDEKKERS BV TE WARMENHUIZEN

Leien dakbedekking
Al het leiwerk op de toren en de galmborden wordt ver-
nieuwd. In totaal behelst het project circa 260 m² leiwerk. 
Voor het project is gekozen voor toepassing van Samaca 
MH leien uit Spanje. De hoekkepers worden nu uitgevoerd 
als gevlochten hoeken, met ingedekt lood. Ook het overige 
loodwerk werd vervangen (30 ponds voetlood, 25 ponds 
muurlood, 35 ponds loodmuts). De overige daken van de 
kerk blijven voorlopig zoals ze zijn. De werkzaamheden wor-
den in nauw overleg met de bouwkundige commissie van 
de parochie uitgevoerd.

Pronk: “Wij zijn blij met dit werk in deze, helaas, nog steeds 
matige tijd in de bouw en dat de RK Willibrordusparochie 
in Heiloo heeft geïnvesteerd in een goede oplossing. Mede 
hierdoor kunnen wij het vakmanschap in onze bedrijven 
behouden.” De werkzaamheden zijn in de eerste week van 
november 2014 begonnen en eind januari afgerond.” ●
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De Icopal Groep nam per 1 januari 2014 

het Amerikaanse Sealoflex over. Tijdens 

de Week van de Bouw zal als gevolg hier-

van Seal-a-Leak worden gepresenteerd, 

een reparatieset op basis van een vloei-

bare dakcoating. Met het product kan 

men een lek in de dakbedekking repare-

ren, ook als er een laag water op staat.

Reparatieset voor directe 
 reparatie van daklekkages

PRodUCtnIEUwS

willen alleen op de markt actief zijn met producten waar we 
100% in geloven. Het assortiment van Sealoflex bestaat uit 
verschillende systemen vloeibare dakbedekkingen en de 
reparatieset Seal-a-Leak”. 

“De overname betekent een duidelijke verbreding van ons 
marktpotentieel,” aldus Van Oostrom. “Deze systemen worden 
toegepast in situaties waarin een bitumineuze dakbedekking 
doorgaans niet de eerste keuze zou zijn. We zullen de diverse 
systemen gefaseerd op de Nederlandse markt introduceren.” 

Vloeibare dakcoating
Als eerste zal de reparatieset Seal-a-Leak tijdens de Bouw-
Beurs worden geïntroduceerd. De reparatieset voorziet vol-
gens de fabrikant in een duidelijke behoefte. Van Oostrom: 
“Eigenlijk zou elke dakdekker en installateur standaard een 
reparatieset in de bus moeten hebben liggen. Met deze set 

kan een spoedreparatie snel een 
eenvoudig worden uitgevoerd. Van-
zelfsprekend zal na de regenbui een 
meer structurele oplossing moeten 
komen. Die kan met hetzelfde materi-
aal worden uitgevoerd.”

Het betreft een reparatieset die in 
twee emmers wordt aangeleverd. Van 
Oostrom: “In de ene emmer (1,0 liter) zit 
een eencomponents vloeibare dakcoa-

ting op basis van polymeren. Het materiaal hecht zich aan 
de meest uiteenlopende ondergronden: bitumen, kunststof, 
EPDM, hout en steenachtige materialen. De dakcoating 
hardt uit onder invloed van luchtvochtigheid. Overigens 
gelden voor dit materiaal geen bijzondere gezondheids-

Een daklekkage manifes-
teert zich doorgaans wan-
neer het (hard) regent. In 
de meeste gevallen kan de 
lekkage niet direct worden 
gerepareerd, omdat het 
op het dak te nat is. Er 
moet worden gewacht tot 
het weer is opgeklaard en 
het dakoppervlak vol-
doende droog is om er een 
dakbedekking op aan te 
brengen. Dat is vervelend, 
helemaal als zich bijvoor-
beeld kostbare machines 
onder de lekkage bevinden. 

De reparatieset die Icopal nu introduceert, bestaat uit een 
vloeibare dakcoating die onder invloed van de luchtvochig-
heid uithardt. Dit betekent dat een lek in de waterdichte laag 
direct kan worden gedicht, zelfs als er een plas water op ligt.

overname
Producent van vloeibare dakbedekkingssystemen Sealoflex 
werd in 1977 in Zuid-Afrika opgericht door Rob Kauffmann. 
Kauffmann is nog steeds betrokken bij de dagelijkse gang 
van zaken rond het bedrijf. Sinds 1986 staat het hoofdkantoor 
van het bedrijf in het Amerikaanse Charleston. Momenteel 
heeft de fabrikant Icopal wereldwijd 35 productielocaties. 
Account Manager Anton van Oostrom vertelt dat de Icopal 
Groep altijd op zoek is naar uitbreiding van het aanbod, 
zonder echter de eigen achtergrond te verloochenen. “Wij 
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voorschriften. Het materiaal is oplosmiddelvrij, dus 
een mondkapje is niet nodig. Bij het verwerken wordt 
wel aangeraden handschoenen te gebruiken, maar 
contact met de huid is op zichzelf geen probleem. 
Het materiaal is bovendien UV-bestendig en water-
dampdoorlatend. Dit laatste is van belang, omdat bij 
toepassing van een vloeibare dakbedekking veelal 
een constructie dampdicht wordt gemaakt, met alle 
nadelige gevolgen voor de constructie van dien. Ten-
slotte is de dakcoating ook niet ontvlambaar.”

Van Oostrom vervolgt: “In de andere emmer zitten de 
benodigde accessoires, zoals een primer, een polyes-
tervlies inlage en een simpel en duidelijk verwerkings-
voorschrift. Bij de noodreparatie kan men de coating 
eenvoudigweg op de plaats van het lek uitgieten. Per 
direct is het lek gedicht en na vier uur is de coating 
volledig uitgehard.”

“Wanneer het dak weer droog is, kan het lek structu-
reel worden gerepareerd. De ondergrond dient hiertoe 
schoongemaakt te worden, eventueel wordt de 
bijbehorende primer aangebracht. De primer is niet 
altijd nodig, maar optimaliseert de hechting op bij-
voorbeeld  bitumineuze dakbedekkingen. Vervolgens 
wordt een zone van minimaal 100 mm rond de be-
schadiging ingewerkt met het materiaal: eerst wordt 
met behulp van de verfroller een eerste laag aange-
bracht. Vervolgens wordt de inlage gelegd, waarna 
een tweede laag dakcoating wordt aangebracht. Het 
materiaal is zoals gezegd direct regenwerend. Na vier 
uur is het volledig uitgehard, waarmee de reparatie is 
afgerond. Het product kan ook worden toegepast om 
bijvoorbeeld doorvoeren in te werken, of een randaf-
werking te repareren of vernieuwen.”

assortiment
Na de introductie van de Seal-a-Leak zal Icopal enkele 
andere producten uit het assortiment van Sealofl ex 
op de Nederlandse markt introduceren. Zo zijn de 
Endurofl ex dakcoatings ontwikkeld voor het afdichten 
van  volledige dakvlakken. Ook detailleringen kun-
nen ermee worden uitgevoerd. De producten zijn op 
waterbasis en de verwerking van deze producten is 
vergelijkbaar met die van andere vloeibare dakbe-
dekkingen. Ten opzichte van de traditionele manier 
van het waterdicht maken van het dak levert deze me-
thode een aanzienlijke tijdsbesparing op. Voor balkons 
en galerijen biedt men de Sealofl ex Standaard Quartz. 
Dit is een antisliplaag voor beloopbare delen. Desge-
wenst kan met behulp van tape het optisch effect van 
tegels worden bereikt.

De markt voor vloeibare dakbedekkingen is relatief 
klein, maar de fabrikant heeft er vertrouwen in dat 
men met deze producten tegemoet kan komen aan 
een duidelijke vraag uit de markt. ●

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

tijdens de week van de Bouw is  Icopal te vinden op de Renovatiebeurs 
(hal 7 standnummer 07.F055) en de BouwBeurs (hal 11 stand nummer 11.B028)
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Bakx Montage uit Middelbeers is al meer dan tien jaar specialist op het 

 gebied van montage van dakpanplaatsystemen. Het bedrijf komt met  

een prefab daglichtoplossing, het Profiled Window. De innovatie zal op  

de BouwBeurs worden gepresenteerd.

daglichtvoorziening
voor dakpanelen

BoUwBEURS 2015

zorgen ervoor dat een goede isolatie gewaarborgd blijft. Als 
finishing touch is er ook een binnen-afwerklijst verkrijgbaar.  

De innovatie is met name interessant voor dakrenovaties 
waar oude dakpannen of golfplaten worden vervangen. Het 
Profiled Window is eenvoudig te combineren met de nieuw 
te leggen dakpanelen waardoor een esthetisch fraai geheel 
ontstaat.

Bakx: “Het is eigenlijk een heel eenvoudig systeem voor een 
toepassing die kennelijk voor de huidige leveranciers van 
dakvensters onvoldoende interessant is om grootschalig op 
de markt te brengen. Voor ons betekent het een belangrijke 
uitbreiding van de activiteiten. Onze organisatie is erop inge-
richt om het product landelijk op de markt te brengen. Wij 
garanderen onze klanten dat de voorziening gedurende de 
levensduur probleemloos zal functioneren. Mocht onverhoopt 
blijken dat er binnen 5 jaar technisch iets niet in orde is, dan 
leveren we een nieuw Profiled Window. In zo’n geval nemen 
we het defecte exemplaar in om te onderzoeken welke verbe-
teringen in het product doorgevoerd kunnen worden.”

Productie
De productie van het Profiled Window wordt in eigen beheer 
uitgevoerd. Door Piets zoon, Matthieu Bakx, is in Hongarije 
speciaal hiervoor een fabriek opgericht waar het Profiled 
Window wordt geproduceerd en geassembleerd. Hierdoor 
kunnen de productiekosten concurrerend blijven. De produc-
ten worden daarna via dealers verkocht aan de consument, 
waarna de producten rechtstreeks vanuit de fabriek bij de 
consument worden afgeleverd. 

Het bedrijf heeft hoge verwachtingen van de innovatie. “Dit 
is echt een antwoord op de vraag van de markt. Met dit 
product wordt het in veel méér gevallen dan momenteel  
mogelijk op een economische manier een daglichtvoorzie-
ning toe te passen in een dakpaneel.” ●

Al jarenlang is Bakx Montage verwerker van o.a. dakpaneel-
systemen van JorisIDE, Kingspan, Isopan en Falk bouwsyste-
men. In de praktijk liep men echter vaak tegen problemen 
aan bij de toepassing van daglichtvoorzieningen in dakpa-
nelen. Doordat deze dakpanelen uit één geheel bestaan, is 
het technisch lastig hierin een goed geïsoleerde lichtvoor-
ziening te plaatsen. Om toch voldoende licht door te laten, 

wordt daarom vaak voor een 
niet of weinig isolerende oplos-
sing gekozen, wat de isolerende 
waarde van het gehele dak 
vermindert.

Deze aspecten waren voor 
directeur/eigenaar Piet Bakx de 
reden om aan de slag te gaan 
met de ontwikkeling van een 
geprofileerd dakraam. Een dak-
raam dat eenvoudig te monte-
ren is op een bestaand of nieuw 
dakpaneel. Na een periode van 
ontwikkeling is het Profiled Win-
dow nu gereed om op de markt 
te worden gebracht. De produc-
ten zijn inmiddels voorzien van 
een CE-markering en getest vol-
gens de geldende NEN-normen 
op o.a. luchtdoorlatendheid, 
drukweerstand, zuigingsweer-
stand en waterdichtheid. 

hr++
Het Profiled Window bestaat uit 
een HR++ venster in een frame 
dat waterdicht kan worden 
gemonteerd op elk dakpaneel. 

Tevens is er de optie om het standaard HR++ venster te 
vervangen door een standaard dakraam waardoor de mo-
gelijkheid ontstaat om het raam te openen. Beide varianten 
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deze innovatie is te bekijken op de BouwBeurs 2015, stand 11 F019
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Van 9-13 februari 2015 vindt in de 

Jaarbeurs Utrecht de eerste editie 

van de Week van de Bouw plaats. 

In Roofs december 2014 publi-

ceerden wij een artikel over de 

vernieuwde opzet. In dit artikel een 

overzicht van de activiteiten.

Alle schakels van de bouw 
op één locatie

wEEk Van dE BoUw 2015

Met o.a.:
•  Keramische innovaties (de bijdrage aan duurzaam bou-

wen gepresenteerd door de KNB).
•  Passief Bouwen (Conceptenboulevard, hal 3 en 4)
•  Solar Innovations & Theater (hal 4, stand 4.A.081 en 4.A.090) 

Renovatie & Transformatie
Renovatie & Transformatie is het nationale platform voor 
duurzame vernieuwingen in de bouw en vastgoed, met 
(totaal)oplossingen op het gebied van renovatie voor zowel 
woningbouw als utiliteitsbouw. 

De opzet van de Week van de Bouw is dat alle schakels van 
bouw en vastgoed op één locatie te vinden zijn. De Week is 
een combinatie van vakbeurzen, Gala van de Nederlandse 
Bouw met de uitreiking van de Nederlandse Bouwprijzen, 
netwerkbijeenkomsten, award uitreikingen, debatten en 
congressen. Elke doelgroep binnen bouw en vastgoed krijgt 
hiermee zijn eigen gespecialiseerde evenement. 

BouwBeurs
Dit is de bekende vakbeurs voor de uitvoerende bouw. 
Met live demonstraties, nieuwe en innovatieve producten, 
oplossingen voor de bouwopgaven van morgen en volop 
entertainment. Dit is de beurs voor voorschrijvers, adviseurs 
en verwerkers om ideeën uit te wisselen, relaties te versterken 
en nieuwe contacten te leggen. 

Activiteiten op de BouwBeurs zijn o.a.:

• Bouw & ICT-theater (hal 8, Marijke Gehoorzaal)
• ZZP Plein (hal 12)
• Ambacht in Actie (hal 11, stand 11.E.006)
• Greenbuild Boulevard (hal 8)
• Strobouwplein (hal 8, stand 8.E.096)
•  Het Grote BouwBeursFeest (woensdag 11 februari,  

hal 1 Bouwbeurscafé)

GEVEL
GEVEL is de belangrijkste vakbeurs voor de architect en ont-
werpers op het gebied van gevels.
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Activiteiten op Renovatie & Transformatie zijn o.a.:

• De Renovatie Arena (hal 7)
• Kennistafel (hal 7, Renovatie Lounge)
• Faay Renovatietheater (hal 7)

Material Xperience
Dit is het vakevenement voor (interieur)architecten en 
creatieve professionals gericht op materialen, innovatie en 
inspiratie. 

nederlandse Bouwprijs
De Nederlandse Bouwprijs is een prestigieuze prijs die elke 
twee jaar wordt uitgereikt aan bouwprofessionals die met 
hun vernieuwende bouwinitiatief een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de kwaliteit van de bouwsector. De 
uitreiking is op 9 februari 2015 tijdens het Gala van de Neder-
landse Bouw in de Jaarbeurs Supernova en Polar Room. 

het nationaal Bouwdebat
Het Nationaal Bouwdebat is een jaarlijkse arena voor bouw, 
vastgoed, wetenschap, beleid en politiek en gaat over de 

thema’s die de brede bouwsector raken. De deelnemers 
aan het debat presenteren hun visie en gaan met elkaar in 
discussie. De schijnwerper wordt gezet op de denkers, ideo-
logen, doeners, provocateurs en beïnvloeders die de sector 
vooruit willen helpen. Het debat vindt plaats op maandag 9 
februari in het Auditorium van Media Plaza. 

openingstijden
Dagelijks van 09.30 – 17.30 uur. Op donderdag is er een 
avondopening tot 20.30 uur. De zaterdagopening is komen 
te vervallen. ●
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AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl
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Gereedschap voor professionals.
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«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

Profiled

window

www.profiledwindow.com

Dakraam voor dakpanpanelen
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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

aBEStoS 2015
Op 15 en 16 april a.s. staat Ahoy Rotterdam geheel in het teken van asbest. Onder de naam 
Asbestos 2015 worden professionals uit de wereld van asbest en geïnteresseerden samen-
gebracht.  Deze vakbeurs staat zowel nationaal als internationaal in de belangstelling. 
De brancheverenigingen (VERAS, VVTB, VAVB en de Stichting ASCERT) en de overheid zijn 
enthousiast over dit initiatief. Ook is de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) nauw 
betrokken bij de totstandkoming van Asbestos 2015. De brancheverenigingen, overheid en 
de AVN zijn ook op de beurs vertegenwoordigd.

Tijdens Asbestos 2015 presenteert de branche zich gezamenlijk aan een breed publiek. 
Naast een diversiteit van bedrijven op de beursvloer, is het kernelement van de beurs een 
uitgebreid kennisprogramma. De overheid, branche en medici zullen vragen beantwoorden, 
informatie verstrekken en kennis delen. 

De beurs is interessant voor iedereen die met vastgoed te maken heeft. Alleen al de woning-
corporaties stuiten bij elke renovatie die zij uitvoeren op asbest. Maar o.a.  ook vastgoed-
eigenaren,  rijksoverheid, onderwijs, gezondheidszorg hebben met asbest te maken. Ook is 
deze beurs ook interessant voor o.a. installatiebedrijven, bouwbedrijven en isolatiebedrijven. Er is aandacht voor innovaties, trends 
en ontwikkelingen, ook op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast worden onderwerpen als milieu, veiligheid en gezond-
heid uitgelicht. 

Rotterdam: varkens op het dak toegestaan
Het Rotterdamse stadsbestuur vindt dat varkens best op daken gehouden kunnen worden, mits ze niet te dicht bij de rand staan. 
Ook moet voor goede leefomstandigheden voor de dieren worden gezorgd. Dit is het antwoord op vragen van de Partij voor de 
Dieren. De Stichting Rotterdamse Oogst wil een kleinschalig experiment doen met het houden van varkens bovenop een dak. De 
PvdD maakt hier bezwaar tegen, omdat varkens last zouden hebben van hoogtevrees. Het stadsbestuur trekt die bewering in twijfel. 
“Het is niet met zekerheid te zeggen of varkens hoogtevrees hebben. Toch achten wij het wenselijk om een zekere afstand tot de 
dakrand in acht te nemen.’’

BRON: AD
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norm vochtbeheersing in 
gebouwen uitgebreid met 
beoordeling waterdicht-
heid pannendaken
De normcommissie ‘Vochtbeheersing in 
gebouwen’ heeft de herziene versie van 
NEN 2778, de norm voor bepaling van 
vochtwering in gebouwen, gepubliceerd. 
Met de nieuwe versie kan de waterdicht-
heid van hellende daken met pannen 
worden beoordeeld. Dit was tot nu toe 
niet mogelijk, hoewel het toch een 
gebruikelijke bouwwijze is in Nederland. 
In de herziening van NEN 2778 is de 
oorspronkelijke norm uit 1991 samenge-
voegd met het wijzigingsblad A4:2011. 
Ook is het arsenaal aan beoordelings-
methoden uitgebreid met de beoorde-
lingsmethode voor pannendaken.
 
Dakpannen hoeven zelf niet volledig 
waterdicht te zijn. Er mag, zeker onder 
invloed van wind, regenwater tussen de 
pannen doorkomen. De folie onder de 
pannen vangt het lekwater op en moet 
ervoor zorgen dat de totale dakcon-
structie waterdicht is. De benodigde 
kwaliteit van de folie is afhankelijk van de 
waterwerendheid van de dakpannen en 
de helling van het dak. NEN 2778 geeft 
aan in welke situatie welk soort folie 
moet worden toegepast.

Veel stormschade aan daken
Na drie dagen storm, regen en zware windstoten is het januari 2015 topdrukte 
geweest voor veel dakbedekkingsbedrijven. Met name in het westen en het 
noorden van het land werden veel schades aan daken en zelfs compleet 
weggewaaide daken gemeld. Diverse leden van VEBIDAK lieten weten al hun 
dakdekkers in te moeten zetten voor spoedreparaties. 

Hoewel de grote herfststorm van 2013 al zorgde voor veel schade aan slechte 
daken en daken met achterstallig onderhoud, zijn er nu ook weer heel wat 
problemen. Door de economische crisis van de afgelopen jaren lijkt het onder-
houd aan daken er veelal bij in geschoten. Daardoor worden gebreken niet 
op tijd gesignaleerd en dus niet gerepareerd. Niet alleen dakbedekking, maar 
ook complete ondergronden en dakconstructies zijn los- of weggewaaid. 
Naast achterstallig onderhoud worden slecht bevestigde daken en dak-
constructies veelal als oorzaak genoemd. Hier wreekt zich de keus voor een 
beunhaas. “Vaak hebben deze daken al te lijden gehad van eerdere stormen. 
De recente zware windstoten zorgen dan voor het laatste zetje,” aldus een van 
de bouwtechnische adviseurs van VEBIDAK.

KENNISLEVERANCIERS BUNDELEN KRACHTEN OP BOUWBEURS 2015
Tijdens de komende BouwBeurs bundelen zes vooraanstaande kennisleveranciers in de bouw hun expertise in één gezamenlijk 
podium: De Kennisfabrique. Op deze interactieve stand kan de BouwBeurs-bezoeker een scala aan presentaties bijwonen over de 
belangrijkste trends en ontwikkelingen van nu en de komende jaren. Het doel hiervan is vakmensen te inspireren, te informeren en 
ze handvatten te geven waarmee ze het maximale halen uit de kansen die de sector biedt.

“Populariteit online aanbestedings-websites groeit”
Online aanbesteden wordt steeds populairder. Zowel grote bedrijven als zzp’ers maken er meer en meer gebruik van, elk op hun ei-
gen platformen. Kwaliteitsvakman.nl is nieuw op de markt, 12Build heeft zich als marktleider al ruim bewezen. 12Build heeft altijd in 
de luwte geopereerd. Volgens 12Build-directeur Erik Nieuwenhuis loopt nu 40 procent van de gehele bouwomzet in Nederland via 
zijn bedrijf. “Meer dan 140 hoofdaannemers maken betaald gebruik van onze database met meer dan 43.000 onderaannemers.” 

Deze marktleider in online aanbesteden verbindt hoofdaannemers met onderaannemers en lanceert tijdens de Week van de 
Bouw op 11 februari op de BouwBeurs de nieuwe service ‘12Build Light’. Vanaf dan kunnen ook opdrachtgevers op de tender site 
terecht. Een mediacampagne hierover is nog in de maak. Aanbesteden via internet scheelt volgens Nieuwenhuis zo’n 25 procent 
tijd en levert meer passende offertes op. 
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wienerberger ontvangt 
dUBokeur voor alle kera-
mische dakpannen
Wienerberger heeft als eerste fabrikant 
DUBOkeur behaald op het complete Ne-
derlandse assortiment keramische dak-
pannen. Op 6 januari 2015 heeft Kamiel 
Jansen, adviseur duurzaam bouwen van 
NIBE, de bijbehorende certifi caten uitge-
reikt aan algemeen directeur Bert Jan 
Koekoek. Met het DUBO milieukeurmerk 
van NIBE kan Wienerberger aantonen 
dat de keramische dakpannen Modula, 
VHV rode scherf, VHV gesmoord, Alegra 
10, Alegra 12, Datura, Madura, OVH rode 
scherf, OVH gesmoord, Sinus en Sinus 
gesmoord tot de meest milieuvriendelijke 
producten in hun toepassing behoren.

Agenda
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

15-16 april 2015
asbestos 2015 
Ahoy’ te Rotterdam
Info: www.asbestos2015.com

20-21 april 2015 
4th International green Roof Congress
Raffl es Hotel te Istanbul (Turkije)
Info: www.greenroofworld.com

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

personalia
Velux nederland
Gaby Jansen is bij Velux Nederland in dienst getreden 
als Manager Key Accounts. Binnen deze functie is hij 
verantwoordelijk voor het aangaan van nieuwe en het 
onderhouden van bestaande contacten met de Key 
Account relaties van Velux in heel Nederland. Hij volgt in 
deze functie Raymond Weenink op, die vanuit zijn nieuwe 
functie als Project Manager Woningbouw met relaties mee 
gaat denken over de juiste toepassingen van de producten in projectmatige 
woningbouwprojecten. 

CCM Europe
CCM Europe heeft Frank Schrama en Dennis Aldridge aangesteld als Key Ac-
count Managers.

Frank Schrama zal vanaf 1 februari 2015 ons team bij CCM 
Europe komen versterken als Key Account Manager regio Zuid 
voor de merken Resitrix® en Hertalan®. Hij is hiervoor o.m. werk-
zaam geweest bij Kingspan Unidek als Salesmanager SIPS (pre-
fab isolatiepanelen voor gevels) en als Salesmanager Flatroofs.

Dennis Aldridge is per 1 december 2014 het team komen 
versterken als Key Account Manager gevelafdichtingen 
en Technische Rubber Producten Hij is hiermee terug op 
het oude nest na een uitstapje van 3 jaar bij Celdex. Hij 
heeft zijn oude werkzaamheden weer opgepakt en zal 
deze intensief uitbreiden.

“Paal en perk aan snel en goedkoop werk”
Het Openbaar Ministerie wil met hoge boetes “paal en perk stellen aan snel en 
goedkoop ondeugdelijk werk”. Dat blijkt bij een strafeis bij een koolmonoxide-
vergiftiging in Meppel, waarbij twee mensen omkwamen. Persoffi cier Pieter van 
Rest doet een appèl op professionaliteit en vakmanschap. “Niet snel en goed-
koop werken, maar veiligheid moet de norm zijn.” Het Openbaar Ministerie heeft 
in totaal 150.000 euro aan boetes geëist tegen de bedrijven die verantwoorde-
lijk worden geacht voor een koolmonoxidevergiftiging in Meppel

EEN DERDE MEER WONINGEN VERKOCHT IN 2014
In 2014 zijn 33% meer woningen verkocht dan in 2013. De prijs van de gemid-
deld verkochte woning ligt op jaarbasis 3,5% hoger op 215.000 euro. Dat blijkt 
uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In het vierde 
kwartaal hebben NVM-makelaars 30% meer woningen verkocht, namelijk 
34.622. Op jaarbasis kwam het aantal transacties uit op 116.623. De organisa-
tie schat dat het aantal woningverkopen voor de gehele markt in het vierde 
kwartaal op 46.500 ligt en op jaarbasis 156.500. “De crisiskwartalen van lage 
verkoopaantallen en dalende woningprijzen liggen daarmee defi nitief achter 
ons,” aldus voorzitter Ger Hukker.
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Extra aandacht trainings-
programma Fakro 
Op stand 07.D110 in de renovatie en 
transformatie hal, nodigt Fakro u uit 
om een blik te komen werpen op de 
laatste ontwikkelingen op het gebied 
van daglicht. Het bedrijf toont oplos-
singen voor zowel hellende als platte 
daken met het oog op thema’s als 
passiefbouw. 

Onderdeel van een geslaagde 
renovatie is een goede montage. Dit 
jaar besteedt  Fakro extra aandacht 
aan haar trainingsprogramma. In dit 
programma worden klusbedrijven 
wekelijks getraind in het verwerken van 
daglichtproducten. Stand 12.E132 op 
de Bouwbeurs wordt geheel ingericht 
voor klusbedrijven om meer te leren 
over het trainingsprogramma. Men kan 
hier terecht voor extra informatie en 
zich direct inschrijven voor één van de 
trainingen. 

NIEUWE ONLINE BESTELMODULE LUXLIGHT
Luxlight, producent van platdakramen voor de particuliere woningsector, 
introduceert een online bestelmodule voor alle inkopers in de bouw. Aan-
nemers, zzp’ers, bouwmaterialenhandels en andere professionele partijen 
die platdakramen van Luxlight verwerken, kunnen op de website gratis een 

account aanma-
ken. Afgelopen jaar 
introduceerde het 
bedrijf al een online 
offertemodule, waar-
mee particulieren én 
bouwprofessionals 
snel en eenvoudig 
een offerte kunnen 
samenstellen. De 
nieuwe bestelmodule 
maakt het nu moge-
lijk om met één druk 
op de knop van een 
offerte een opdracht 
te maken. 

ifD en fakro organiseren 5De 
EdItIE Van dE wIntER oLYMPICS
Dit jaar organiseren de Internationale Federatie 
van Dakdekkers (IFD) en FAKRO voor de 5e keer 
de internationale IFD FAKRO Winter Olympics. 
Het wintersport kampioenschap vindt plaats 
van 5 tot 8 februari 2015 in het Poolse Muszyna. 
Dakdekkers wereldwijd strijden in de disciplines 
skiën, snowboarden en sleeën. Naast de sport-
beleving is het evenement vooral een ontmoe-
tingsplaats voor vakmannen uit de dakdekkers-
branche. Kennis en professionele ervaringen 
worden uitgewisseld en contacten versterkt. 
Overdag wordt gestreden op de pistes van 
Beskid Sadecki, een plek in de Poolse bergen.  
In de avond kan gebruik gemaakt worden van 
de Spa & Wellness faciliteiten in Muszyna. 

Man valt van dak
In Delfzijl is woensdagmiddag 14 januari 2015 een man van een dak geval-
len. Hij is opgehaald met de traumahelikopter en overgebracht naar het 
ziekenhuis in Groningen.Het ongeluk gebeurde in de omgeving van de 
Finsestraat in Delfzijl-Noord. Volgens de politie was de man wel aanspreek-
baar na de val.

BRON: Dagblad van het Noorden



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



RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

NIEUW

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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