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COLUMN
NIC-jAN BRUINS

Wel of geen ernstig gebrek?
Het antwoord op deze vraag bepaalt in belangrijke mate 
het recht op herstel, zeker naarmate het gebouw waaraan 
gebreken zijn vastgesteld wat ouder is. Rechten op een claim 
tot herstel verjaren wanneer zij niet binnen de juiste termijn 
zijn gedaan. 

Dat alleen al zou ervoor pleiten binnen de verschillende ter-
mijnen, waar je als opdrachtgever mee te maken krijgt, een 
soort van afl oopkeuring uit te laten voeren. In de automobiel-
industrie is dat al meer gebruikelijk. 

Er zijn in de praktijk helaas nog steeds veel voorkomende 
gebreken waar je mee te maken kunt krijgen: opleveringsge-
breken, gebreken die binnen de onderhoudstermijn worden 
vastgesteld en zogenoemde verborgen (ernstige) gebreken. 
Bij opleveringsgebreken moet de aannemer de gebreken 
binnen 3 maanden na oplevering herstellen. Normaliter is er 
geen vervaltermijn opgenomen voor deze opleveringsgebre-
ken. Dit betekent dat je tot 5 jaar na schriftelijke vastlegging 
herstel kunt vorderen. 

De onderhoudstermijn van 6 maanden sluit aan op de ople-
vering. Binnen deze termijn van 6 maanden kunnen in prin-
cipe alle gebreken worden gemeld die je als opdrachtgever 
nog ontdekt (met uitzondering van die gebreken waarvan 
de aannemer aannemelijk kan maken dat de opdrachtge-
ver deze zelf heeft, of kan hebben, veroorzaakt).

Na het verstrijken van deze termijn van 6 maanden wordt het 
al moeilijker de aannemer aansprakelijk te houden, tenzij er 
sprake is van een verborgen en/of ernstig gebrek. Laat dit nu 
net de periode zijn waarin de kans het grootst is dat even-
tuele constructieve en bouwfysische problemen zich zullen 
openbaren.

De aannemer is aansprakelijk te stellen voor ernstige gebre-
ken indien de hechtheid van de constructie, of een wezenlijk 
onderdeel daarvan, in gevaar is - of als de woning hierdoor 
ongeschikt is geworden voor zijn bestemming. De juridische 
kant werkt bij problemen veelal in het voordeel van de aan-
nemer, zo is mijn ervaring.

Zes jaar na de realisatie van een omvangrijke dakrenovatie 
werd gevraagd een oordeel te geven over een doorzak-
kende dakoverstek. Ter plaatse hebben wij het overstek opge-
meten en er bleek sprake van een behoorlijke doorzakking, 
oplopend tot wel 100 mm. 

Door de vervorming was de waterhuishouding ernstig 
verstoord en bleef er veel (te veel) water in de goot staan. In 
de beleving van onze opdrachtgever was er sprake van een 
ernstig gebrek. Zijn jurist had aangegeven dat er dan een 
langere termijn met recht op herstel van toepassing zou zijn. 

De jurist had namens de 
opdrachtgever al een 
brief verzonden naar de 
aannemer met de op-
dracht het doorgezakte 
dakoverstek per direct te 
herstellen. 

De aannemer was echter 
snel klaar met het afhan-
delen van de klacht met 
de vaststelling dat de op-
drachtgever na 6 jaar te 
laat was met zijn klacht. 
De geleverde garantie 
van 5 jaar was ruimschoots overschreden, er was geen recht 
op herstel. De opdrachtgever was het hier niet mee eens om-
dat er in zijn visie sprake was van een ernstig gebrek aan het 
pand. Om dit gegeven kracht bij te zetten werd gevraagd dit 
als zodanig te benoemen in een schade-expertise. 

Er is sprake van een ernstig gebrek als door het gebrek de 
constructie zodanig is aangetast dat het bouwwerk geheel 
of deels dreigt in te storten. Hoewel hiervan nog geen sprake 
was, was de opdrachtgever van mening dat door de overlast 
van regenwater zijn dakconstructie kan worden aangetast 
en verloren kon gaan. De opdrachtgever was voornemens 
zo nodig te gaan procederen. De oorzaak van het doorzak-
ken was de toepassing van een te lichte draagconstructie, 
zonder meer een gebrek: dat stond vast.

Maar geen ernstig gebrek omdat zelfs als het dakoverstek 
volledig verloren zou gaan het gebouw geschikt zou blijven 
om te bewonen. Uiteraard moest het gebrek wel verholpen 
worden om verdergaande overlast te voorkomen. Helaas 
konden deze kosten voor herstel niet in rekening worden 
gebracht bij de aannemer. De termijnen waarbinnen dit nog 
kon waren verstreken. 

Want alleen als er sprake is van een ernstig of verborgen 
gebrek geldt de langere termijn van 10 jaar. Kortom, bij de 
vaststelling van gebreken blijft het advies deze altijd direct 
schriftelijk bij de aannemer te melden om termijnen zeker te 
stellen. 

Met direct wordt expliciet bedoeld: binnen 2 maanden na 
de eerste vaststelling. Vervolgens moet met inachtneming 
van de spelregels vastgesteld worden of er een recht is op 
herstel. Zonder meer gaan procederen leidt niet tot een 
grotere kans op succes, zo leert de vele jurisprudentie aan-
gaande dergelijke kwesties. In de onderhavige zaak heeft 
de opdrachtgever niet geprocedeerd en het herstel door 
derden laten uitvoeren. ●
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De studie leverde o.a. volgende conclusies op m.b.t. de invloed van de verschillende 
dakonderdelen en dakopbouwen van het platte dak: 
 

 
 Een betonnen dakvloer (weliswaar zonder druklaag) heeft een kleinere milieu-impact dan 

houten- en staaldaken. Dit ook met het oog op een eenvoudigere plafondafwerking. 
Stalen en houten daken hebben immers ook een grotere bijdrage wanneer de impact van 
verschillende milieu-indicatoren (zoals uitputting van grond- en brandstoffen, landgebruik, 
klimaatverandering, etc.) op de globale milieu-impact bekeken wordt. 

 De hoeveelheid isolatiemateriaal (en dus ook de impact) wordt bepaald door de 
verschillende lambda-waardes en de dichtheid van het product. Maar ook de 
plaatsingswijze speelt hierbij een belangrijke rol: het warme bitumen gebruikt voor het 
plaatsen van cellenglas heeft een milieu-impact die 20x groter is dan deze van de PUR-lijm 
voor het kleven van een PUR of MW plaat. 

 De milieu-impact van een plat dak met een verlijmde kunststofafdichting (PD4) is iets 
hoger dan van het referentiedak met een gevlamlaste afdichting (PD1).  Dit o.w.v. de 
veronderstelde nodige vervanging van de isolatielaag bij de vervanging van de afdichting. 
Indien louter naar de impact van de afdichting + bevestiging zelf wordt gekeken (blauwe 
blokjes), wordt duidelijk dat een EPDM dakafdichting algemeen beter scoort dan een 
bitumen of PVC afdichting. 

 Uiteindelijk mag een plat dak met een geballast EPDM systeem met PUR isolatie op 
voorgespannen welfsels als meest milieuvriendelijk systeem van de onderzochte systemen 
geconcludeerd worden. 
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Wel of geen ernstig gebrek?

Garantie bij schade
Zodra de wind aantrekt tot windkracht 9 en langs de kust zware windstoten wor-
den gemeld, stromen de schademeldingen aan daken weer binnen. 

Uitvoeringsrichtlijn (URL) bevestiging dakhaken in ontwikkeling
Momenteel is er een werkgroep doende een Uitvoeringsrichtlijn (URL) op te stel-
len voor de bouwkundige montage van ankerpunten op de constructie. 

Nauwelijks controle op toetsingskader veilig onderhoud
Sinds de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 geldt er bij de aanvraag van 
een bouwvergunning de verplichting aan te tonen hoe het te realiseren gebouw 
op een veilige manier is te onderhouden. De controle door gemeenten hierop is 
ontoereikend.

Milieu-impact van platte daken
Om inzicht te verkrijgen in de technische oplossingen die vanuit milieuoogpunt 
de voorkeur genieten op het platte dak, heeft het Belgische onderzoeksinstituut 
WTCB een vergelijking gemaakt van veelgebruikte dakopbouwen voor het platte 
dak. 

LCa, DUBOkeur, NMD, MRPI, ePD – snappen we het nog? 
De milieucomponent in de bouw wordt steeds belangrijker. De aanzet om te 
verduurzamen is nadrukkelijk aanwezig, maar men weet onvoldoende hoe het 
daadwerkelijk vorm te geven.
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De recycling van ePS
Recycling van zowel bitumen en kunststof dakbedekking mag inmiddels als 
bekend worden verondersteld. Minder bekend is de mogelijkheid tot recycling 
van EPs dakisolatie. 

LeaN: theorie en praktijk
LEAn Bouwen is een methode om het bouwproces te optimaliseren. Maar hoe 
reëel is het om de planning al vooraf vast te leggen? 

Vervanging asbestdaken kans voor dakenbranche
In Roofs februari 2015 meldden wij dat momenteel een wetsvoorstel in de maak 
is die de vervanging van asbestdaken in het jaar 2024 verplicht stelt. Hier liggen 
kansen voor de dakenbranche. 

Solarbranche is volwassen
Op 28 januari 2015 reikte RTL-weervrouw Helga van Leur het eerste exemplaar 
uit van het Nationaal Solar Trend Rapport 2015 aan diverse kopstukken uit de 
solarbranche. 

Nieuwslijn Week van de Bouw 2015
Dakennieuws van de eerste editie van Week van de Bouw

Nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Begin januari dit jaar bleken vele daken niet bestand tegen de optredende 

wind. Het is een bekend gegeven dat bij een beetje zuidwesterstorm en 

 enkele zware windstoten dakschade als acceptabel wordt beschouwd.  

Dus zodra de wind aantrekt tot windkracht 9 en langs de kust zware 

 windstoten worden gemeld, stromen de schademeldingen weer binnen.

Garantie bij schade
DakschaDes

2  onvoldoende onderhoud of het niet nakomen van ver-
plichtingen*; 

3  gebreken in de onderliggende dragende constructie; 
4  ontwerpfouten, tenzij het ontwerp van verzekeringnemer 

zelf afkomstig is; 
5  storm met een windsnelheid van 20 m/s of meer; 
6  belastingen en/of invloeden van buitenaf die de maxi-

male toelaatbare grenzen van de productspecificaties 
overschrijden; 

7  door derden uitgevoerde (herstel)werkzaamheden aan 
het dak, zonder toestemming van de Garantieverstrekker. 

*verplichtingen

•	 	tijdens	de	garantieperiode	de	dakbedekking	minimaal	
jaarlijks	te	laten	inspecteren	door	vakbekwame	personen	
en	in	goede	conditie	en	schoon	te	houden;	

•	 	een	schade	of	een	vermoeden	daarvan	binnen	7	dagen	
per	aangetekend	schrijven	te	melden	aan	de	Garantie-
verstrekker	onder	overlegging	van	dit	garantiecertificaat;	

•	 	alle	maatregelen	te	(laten)	nemen	om	schade	te	beper-
ken	of	te	voorkomen;	

•	 	in	geval	van	schade	de	Garantieverstrekker	en/of	de	ver-
zekeraar	in	de	gelegenheid	te	stellen	al	of	niet	ter	plaatse	
een	onderzoek	in	te	stellen	en/of	materiaalonderzoek	te	
(laten)	verrichten. 

Het is goed vast te stellen dat de overheid middels wetge-
ving (uitgewerkt in bouwregelgeving) nauwkeurig heeft 
omschreven aan welke minimale eisen daken qua veiligheid 
moeten voldoen. De beschreven garantievoorwaarden zijn 
strijdig met meerdere bouwvoorschriften. De daken moeten 
bijvoorbeeld, zo is beschreven in normen, bestand zijn tegen 
veel hogere windbelastingen dan de beschreven 20 m/s. 
De daken moeten ook bestand zijn tegen belastingen en 
invloeden van buitenaf, regen en sneeuw, die product of 
systeemspecificaties overschrijden. 

Een goed garantiecertificaat moet waarborgen dat tenmin-
ste voldaan wordt aan de wet en wordt pas interessant als 

Eind 2013 hadden we soortgelijke weersomstandigheden 
en overeenkomstig eveneens meerdere dakschades. De 
stormschade aan daken in 2013 en nu is met slechts enkele 
miljoenen geringer dan in januari 1990 (toen was er sprake 
van een schade van meer dan 100 miljoen euro). Maar toch.

De lessen uit de voorgaande stormen (vooral die uit 1990), 
aangepaste bouwregelgeving met aangescherpte normen, 
hebben er dan ook toe geleid dat daken veel beter bestand 
zijn tegen het klimaat (wind, regen en sneeuw). Onderzoek en 
inventarisatie bepalen dat wanneer daken conform de regel-
geving worden ontworpen en samengesteld, er geen schade 
door wind, regen en/of sneeuw kan ontstaan. De praktijk is 
echter anders. En dat is de reden dat platte daken door ge-
bouweigenaren als niet betrouwbaar worden gekwalificeerd.
 
Wat is er aan de hand? 

Bij een beschouwing van ontwerp- en uitvoeringsaspecten 
van platte daken wordt snel duidelijk waar de risico’s liggen. 
Er is nauwelijks tot geen ruimte voor fouten, iedere afwijking 
kan direct desastreuze gevolgen hebben. Bij dakschades ver-
oorzaakt door wind, regen of sneeuw worden door schade-
experts de klimaatgegevens bij de verschillende weerinstitu-
ten opgevraagd. Hiermee wordt de oorzaak van de schade 
niet verklaard.

Inperkende garantiecertificaten
Het is de eerste stap in het proces te verklaren waarom de 
schade niet onder de garantie valt. De garantiecertificaten 
zijn hier in de praktijk op ingericht. Onderstaand een kopie 
uit een willekeurig garantiecertificaat:

Van	de	garantie	is	uitgesloten	schade	als	gevolg	van:
 
1  wijzigingen in gebruik en/of bestemming van het dakbe-

dekkingssysteem; 

Ing.	J.M.	Bruins,	DGI	Dak	&	Gevel	Ingenieurs	bv
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dit aantoonbaar inzichtelijk wordt gemaakt. Beter zou zijn 
als er ‘extra’s’ worden geboden waardoor het dak boven het 
niveau van de bouwregelgever uitsteekt. Met de toene-
mende toepassing van zonnepanelen op daken is het voor 
de opdrachtgever prettig als het dak qua draagvermogen 
hiervoor ruimte biedt. Dergelijke garantiecertificaten zijn voor 
platte daken nog niet beschikbaar. 

Zolang de garantiecertificaten ingericht zijn met niet te-
rechte inperkingen van je rechten kun je ze beter maar niet 
accepteren.  

De praktijk leert dat deze ongewenste situatie (inperkende 
garantiecertificaten bij de schadeafhandeling) leidt tot 
langdurige en gecompliceerde juridische trajecten. Trajecten 
waar de gebouweigenaar veelal de dupe is en met grote 
schade blijft zitten.

Schade door wind
Bij onderzoek naar schade worden windsnelheden omge-
rekend naar stuwdrukken en getoetst aan stuwdrukken die 
in windbelastingsberekeningen voor het dak zijn bepaald. 
Uit dergelijke vergelijkingen kan per definitie alleen maar 

worden afgeleid dat er geen sprake kan zijn van overmacht. 
De regelgever heeft met de door haar aangewezen normen 
zoveel extra reserve ingesloten, dat alleen bij een mogelijk 
eens in de 50 jaar optredende mega-super-storm schade 
zou kunnen ontstaan. 

Dit betekent dat de oorzaak van stormschade alleen gele-
gen kan zijn in:

1  ontwerpfouten
2  uitvoeringsfouten
3  materiaal / systeemgebreken

Behoudens de aanwezigheid van materiaal / systeemgebre-
ken, welke niet altijd te voorzien zijn - en die weinig voorko-
men -, is het ontstaan van ontwerp- en uitvoeringsfouten 
verwijtbaar. 

Positief is dat in het beschreven garantiecertificaat ontwerp-
fouten worden erkend. Door de schade-experts wordt de 
schadeoorzaak vastgesteld door ontwerp, uitvoering en 
materiaal aan de beschikbare normen en regelgeving te 
toetsen. Hierbij worden altijd één of meerdere afwijkingen 
vastgesteld. De oplossing in het voorkomen van schade wijst 
op de noodzaak van een aantoonbare en reproduceerbare 
kwaliteitsbewaking bij de totstandkoming van ontwerp en 
uitvoering.   

Schade door regenwater
Bij schade door regenwater is naast de reguliere lekkage 
een dakinstorting het meest extreme wat je kan overkomen. 
Ook hiervoor geldt dat de regelgeving zodanig is samen-
gesteld dat er bij een dakinstorting per definitie verwijtbare 
fouten in het ontwerp en/of de uitvoering zijn gemaakt. 

Afdekkap	is	bezweken.

Stormschade	dakrand. Dakinstorting	door	wateraccumulatie.
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

Het is voorstelbaar dat wanneer we sneeuwval van beteke-
nis krijgen, er problemen als in Boston optreden - waar terwijl 
dit artikel wordt geschreven al meer dan 160 gebouwen 
door sneeuw zijn ingestort. Dit is vergelijkbaar met de grote 
hoeveelheid dakinstortingen in 1990, toen er in Nederland 
nog enige sneeuw van betekenis was gevallen. Nu we niet 
bekend zijn met een grootschalig dakonderzoek waarbij alle 
platte daken op dit fenomeen zijn gescreend, is het voorspel-
baar dat met de sneeuw ook de schademeldingen zullen 
binnenstromen. 

Hoe nu verder
De lering die getrokken kan worden uit de verschillende 
schade is de noodzaak van een aantoonbare en repro-
duceerbare kwaliteitsbewaking bij de totstandkoming van 
ontwerp en uitvoering van het volledige dak. Dat betekent 
onder andere een zorgvuldige controle op de aanwezig-
heid/beschikbaarheid van:

•  Ontwerp- en uitvoeringsberekeningen
•  Ontwerp- en uitvoeringstekeningen tot op detailniveau
•  Kwaliteitsverklaringen van de toe te passen materialen 

en systemen 

Tijdens de uitvoering zal gecontroleerd en vastgelegd moe-
ten worden of uitvoering in overeenstemming met de bo-
vengenoemde gegevens plaatsvindt en/of heeft plaatsge-
vonden. Ontwerp, uitvoering en rekenregels zijn beschikbaar 
om goede daken samen te stellen. Een garantiecertificaat 
moet hier één op één op aansluiten, zodat de minimale in 
de bouwregelgeving beschreven prestaties gewaarborgd 
zijn en gegarandeerd kunnen worden. Garantiecertificaten 
worden pas dan onderscheidend, als er naast de minimale 
eisen de gerealiseerde extra’s, zoals bijvoorbeeld het extra 
draagvermogen, worden beschreven. 

Wellicht dat er dan op enig moment echt sprake is van ver-
waarloosbare schades in ons Nederlandse klimaat. ●

Dakinstortingen worden nagenoeg altijd ingeleid door het 
volledig ontbreken van, en/of niet goed ontworpen, nood-
overloopsystemen. Het is verbazingwekkend dat een groot 
deel van de platte daken nog steeds wateraccumulatiege-
voelig is en risico loopt in te storten.

De oplossing in het voorkomen van een dakinstorting pleit 
voor de aanwezigheid van een dakdossier waarin aantoon-
baar en reproduceerbaar de wateraccumulatieberekening, 
het ontwerp van het noodoverloopsysteem en de aanwezig-
heid van het noodoverloopsysteem op het dak, is terug te 
vinden. 

Schade door sneeuw   
Gelukkig valt er de afgelopen jaren in Nederland nauwe-
lijks enige sneeuw van betekenis. Toch zijn de platte daken 
zelfs bij deze geringe sneeuwval direct nieuws, denk aan de 
instorting van het dak van een AH-supermarkt in Tilburg (27 
december 2014). Gelukkig is het met een sisser afgelopen, 
maar toch. 

Sneeuwruimen	op	daken	met	inzet	van	bouwkranen.

Sneeuwruimen	op	het	dak	is	kostbaar.
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In het artikel ‘Schijnveiligheid op hellende daken?’ in Roofs november 2014 

meldde John Kouwenberg (HHD) dat er een werkgroep is ingesteld om op 

een goede manier om te gaan met de bouwkundige montage van anker-

punten op de constructie. De werkgroep is momenteel doende hiervoor een 

Uitvoeringsrichtlijn (URL) op te stellen, die dit jaar nog van kracht moet worden.

Uitvoeringsrichtlijn (URL) 
bevestiging dakhaken in ontwikkeling

URL

de bouwkundige ondergrond. Met andere woorden: het 
product kan prima voldoen, maar als onvoldoende rekening 
is gehouden met de bevestiging aan de ondergrond, is het 
maar de vraag hoeveel zekerheid het veiligheidsproduct 
nog biedt. Dat betekent dat er zowel in praktisch als in juri-
disch opzicht onvoldoende grond is om de dakhaken nog 
verantwoord te gebruiken.

Verbod
Rijksgebouwendienst heeft daarom inmiddels actie onder-
nomen en een verbod ingesteld op het gebruik van de 
dakhaken die op de rijksgebouwen zijn aangebracht. Uit 
aanvullende testen op deze dakhaken is gebleken dat de 
reeds aangebrachte haken de verticale krachten doorgaans 
wel aankunnen (volgens klasse A) maar dat er problemen 
kunnen ontstaan wanneer de haken op een andere manier 
worden belast (horizontaal of diagonaal). Er kan dus in veel 
situaties bij deze belasting niet worden gegarandeerd dat 
de dakhaak in de ondergrond blijft zitten wanneer deze in 
geval van een calamiteit wordt belast.

Voorzitter van de werkgroep John Kouwenberg: “In de praktijk 
is er een veelheid aan ondergronden, denk bijvoorbeeld aan 
sandwichelementen, enkelschalige dakelementen, houten 
ondergronden, etc. Algemeen ontbreekt het aan deugdelijke 
montagevoorschriften, toegespitst op de verschillende typen 
ondergrond. Het is dus gewoon niet duidelijk of ze veilig zijn 
te gebruiken. De situatie is urgent: zolang geen duidelijkheid 
is over de status van de dakhaken mogen de voorzieningen 
op de rijksgebouwen niet worden gebruikt, wat voor veel 
van deze daken ook betekent dat er geen onderhoud kan 
worden uitgevoerd.”

Hoofd Monumentenwacht Zuid-Holland Leo Bredie bevestigt 
deze urgentie. “Waar mogelijk, wordt de veilige daktoetreding 

Dakhaken/ankerpunten worden al jaren op het hellende 
dak aangebracht om personen te zekeren of ladders aan 
te haken. De producten zijn voorzien van certificaten die 
iets zeggen over de werking en kwaliteit van het product 
zelf, maar niets over de bevestiging op, en verbinding aan, 

Aangelijnd	klimmen	in	de	spits.	
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op een andere manier geregeld. Als dat niet mogelijk is, zal 
het dak niet worden betreden. Op de andere daken die Mo-
numentenwacht inspecteert, wordt hier anders mee omge-
gaan. Rijksgebouwendienst heeft een voorbeeldfunctie en 
kan vanzelfsprekend niet accepteren dat er grijze gebieden 
bestaan. Het ligt daarom voor de hand dat de dakhaken op 
deze daken niet mogen worden gebruikt. In andere situaties 
wordt zo goed mogelijk omgegaan met deze grijze gebie-
den, maar zolang er geen regelgeving is op dit gebied, blijft 
het behelpen.” 

Hoe gaat men momenteel dan met deze situaties om? 
Bredie: “Vanzelfsprekend stellen we, voordat we de dakhaken 
op de door ons te inspecteren daken gebruiken, vast of de 
bevestiging van de dakhaken voldoet. Hiertoe hanteren wij 
een aantal non-destructieve testmethoden. In veel situaties 
komt het ook aan op gezond verstand. Een dakhaak die ter 
plaatse van een lekkage is bevestigd aan een gording, bij-
voorbeeld, zal vanzelfsprekend niet worden gebruikt. Momen-
teel zijn er echter geen criteria beschikbaar waarmee ook 
juridisch kan worden dichtgetimmerd wanneer een dakhaak 
mag worden gebruikt en wanneer niet. Het is dus belangrijk 
dat deze criteria en testmethoden worden vastgelegd.”

Werkgroep
Vanwege de urgentie van dit onderwerp is besloten een 
Uitvoeringsrichtlijn (URL) op te stellen op basis van de reeds 
bestaande regelgeving en normering. Dit is de snelste route 
naar regelgeving op dit gebied. In een later stadium kan de 
URL in andere regelgeving worden verwerkt. Om tot een URL 
te komen, is medio 2014 een werkgroep in het leven geroe-
pen (TC 128) waar de respectievelijke brancheverenigingen 
in zijn vertegenwoordigd (OSB, HHD) als ook de Rijksgebou-
wendienst en Monumentenwacht Zuid-Holland, en diverse 
leveranciers en adviesbureaus. Zie voor een compleet over-
zicht het kader onderaan dit artikel. IKOB BKB voert de regie 
en het secretariaat over het proces.

Haak	ondeugdelijk	aangebracht,	eerst	de	delen	dakbeschot	doorge-

zaagd	om	een	plankje	aan	de	binnenzijde	te	kunnen	plaatsen,	plaat	

multiplex	is	te	klein	en	de	draagkracht	van	het	dakbeschot	is	weg	

omdat	dit	is	doorgezaagd.	

Haak	degelijk	aangebracht	in	sporenkap.

Buitenzijde	zelfde	haak,	de	haak	kan	je	zonder	veel	moeite	bewegen.
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Zie voor meer onformatie over de URL www.dakweb.nl

berekeningen en de gelijkwaardigheidsverkla-
ringen. Aanvullend wordt een toetsingskader 
ontwikkeld aan de hand waarvan controle door 
de certificerende instelling en Inspectie SZW kan 
plaatsvinden.” 

Volgens planning zal de URL na de bouwvak ter 
kritiek worden aangeboden. Het is de bedoe-
ling dat de URL nog dit kalenderjaar van kracht 
wordt. Zodra de URL van kracht wordt, zullen 
volgens Bredie in principe alle reeds op de 
(monumentale) daken aanwezige dakhaken 
worden getest op een veilige montage – en zo 
nodig vervangen.

Kouwenberg geeft aan dat uit gesprekken met 
vertegenwoordigers van diverse Europese bran-
cheverenigingen blijkt dat dit probleem inter-
nationaal speelt. Nederland is het eerste land 
dat hier ook daadwerkelijk mee aan de slag 
is gegaan. Via de Internationale Dakdekkers-
federatie (IFD) zal de nieuw te ontwikkelen URL 
dan ook benut worden voor verdere Europese 
regelgeving en normering op dit gebied. ●

Bredie: “Alle betrokkenen zijn het eens over de noodzaak van 
deze ontwikkeling en ook is men het eens over de werkwijze. 
Er kan dus relatief snel gewerkt worden. Alle partijen leveren 
input vanuit hun gezichtspunt en expertise, IKOB BKB zorgt 
voor een juiste verwerking en de ontwikkeling van alle infor-
matie naar standaard oplossingen die in de meest uiteenlo-
pende situaties kunnen worden toegepast.”

Uitvoeringsrichtlijn
Kouwenberg legt uit: “Op Europees niveau zijn op het gebied 
van dakhaken twee normen belangrijk: EN 517 (2006) en  
EN 795 (2012). EN 795 is bedoeld voor ankerpunten of 
lijnsystemen die niet tot de constructie behoren, daarbij 
worden verschillende klassen onderscheiden. EN 517 is van 
toepassing op producten die op het hellende dak worden 
aangebracht voor de bevestiging van ladders, werkplateaus, 
steigers, etc. – en dus niet primair voor ankerpunten die wor-
den gebruikt in een systeem voor persoonlijke bescherming. 
De EN 517 heeft als basis gediend voor de ontwikkeling van 
vier testbelastingen per type daksituatie. Op basis hiervan 
wordt momenteel de URL ontwikkeld, een praktische invulling 
van de bestaande regelgeving m.b.t. de calculatie en mon-
tagevoorschriften van de beschikbare systemen.”

“Er worden 5 beoordelingsniveaus onderscheiden, waarvan 
er drie fabrikantgebonden zijn. Op basis van deze drie ni-
veaus worden kwaliteitsvoorschriften opgesteld en kwaliteits-
certificaten uitgereikt. De andere twee niveaus zijn bestemd 
voor de constructeur en regelt de wijze van de constructie-

De voLgenDe paRtijen hebben zitting in De weRkgRoep

• IKOB BKB

oveRheiD
• RIjKsvAsTgOEDsDIEnsT

bRancheveRenigingen
• HHD
• OsIB
• nEDERLAnDsE vEREnIgIng vAn LEIDEKKERs

LeveRancieRs
• MOnIER
• gEvACO
• sAvE-UP
• BOvé

aDviesbUReaUs
• COMFORTHOME
• A&T DAKADvIEs
• MOnUMEnTEnwACHT ZUID-HOLLAnD

Loodgieters	aan	het	werk:	Het	is	even	met	de	ogen	knipperen,	deze	

loodgieters	spelen	met	hun	leven.
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Sinds de inwerkingtreding van Bouw-

besluit 2012 geldt er bij de aanvraag 

van een bouwvergunning de verplich-

ting aan te tonen hoe het te realise-

ren gebouw op een veilige manier is 

te onderhouden. Op 14 januari 2015 

 publiceerde het AD	een artikel waar-

uit zou blijken dat de controle door 

 gemeenten hierop ontoereikend is.

Nauwelijks controle 
op toetsingskader 
veilig onderhoud

veiLig weRken op hoogte

Woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
 Richard Gielen stelt in een gesprek met Roofs geen uit-
spraken te kunnen doen over de bevindingen zoals die in 
het betreffende artikel zijn verwoord. Wel geeft hij aan dat 
controle op de checklist ‘Veilig onderhoud’ onderwerp van 
gesprek zal zijn tijdens het overleg met de Vereniging Neder-
landse Gemeenten (VNG). “De checklist ‘veilig onderhoud’ is 
een verplichting, een voorwaarde voor het verlenen van een 
bouwvergunning. Wij gaan er dus van uit dat hierop wordt 
gecontroleerd.”

Desgevraagd geeft Esther Verhoeff, persvoorlichter van VNG, 
aan dat hier ruim een maand na de publicatie in AD nog 
geen contact over is geweest met het Ministerie van Binnen-
landse Zaken. Of het in het AD geschetste beeld reëel is, kan 
ze niet zeggen: “Gemeenten moeten aanvragen voor een 
bouwvergunning (voor nieuwe gebouwen en grote verbou-
wingen) toetsen aan de eisen in het Bouwbesluit. Valbevei-
liging hoort daar sinds 2012 bij. De VNG toetst geen bouw-
aanvragen en wij hebben geen beeld hoe onze achterban 
hiermee omgaat.”

“De VNG vindt het belangrijk om te benadrukken dat een 
eigenaar van een pand primair verantwoordelijk is voor de 
veiligheid van dit pand, de zorgplicht zoals vastgelegd in 
artikel 1a en 1b van de Woningwet. Verder is een werkgever 
verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn personeel. In de 
Woningwet is ook neergelegd dat gemeenten een toezicht-
houdende taak hebben. Met andere woorden: de gemeente 
moet toezien dat de eigenaar zijn verantwoordelijkheid 
neemt om onderhoud aan het pand te plegen als de veilig-
heid in het geding is. De gemeente moet ingrijpen als de 
eigenaar zijn verantwoordelijkheid niet neemt.”

Private kwaliteitsborging
Geconcludeerd kan in ieder geval worden dat gemeenten 
niet worden aangestuurd op de controle op de checklist ‘Vei-
lig onderhoud’. “Handhaving hierop staat niet hoog op het 
prioriteitenlijstje,” bevestigt wico Ankersmit, voorzitter van de 
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. “Er wordt bij 
bepaalde publieksgebouwen wel op gecontroleerd, maar 
ik weet zeker dat er in heel veel gevallen geen controle op 

De bedoeling van de verandering in het Bouwbesluit is een 
praktijk te creëren waarbij werkgevers en werknemers hun 
werkzaamheden zo veilig mogelijk kunnen inrichten. Dit 
begint met het ontwerp; aanpassingen achteraf zijn dikwijls 
kostbaar. Om invulling aan de bepaling in Bouwbesluit 2012 
te geven, heeft het HBA Platform valgevaar het ‘Toetsingska-
der veilig onderhoud op en aan gebouwen’ ontwikkeld. Aan 
de hand hiervan is een checklist ontwikkeld die bij de aan-
vraag van een bouwvergunning verplicht dient te worden 
ingevuld. 

Controle
Of dit inderdaad gebeurt, is de vraag. In het artikel claimt het 
AD documenten te hebben ingezien van een renovatiepro-
ject van een Rotterdamse woningcorporatie. In het bestek 
is nog sprake van veiligheidsvoorzieningen, in de definitieve 
bouwplannen is dat onderdeel echter geschrapt. Of dit een 
incident is, of een voorbeeld van hoe het algemeen gaat in 
de dagelijkse praktijk wordt niet duidelijk, al wordt in het arti-
kel expliciet gesteld dat het hier een cultuurprobleem betreft. 
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Zie voor meer informatie over het toetsingskader 

veilig onderhoud www.dakweb.nl

wordt uitgevoerd. Dat betekent dus dat in veel gevallen een 
bouwvergunning wordt afgegeven zonder dat de checklist 
‘Veilig onderhoud’ in orde is.”

Ankersmit: “Feitelijk wordt er voorgesorteerd op de private 
kwaliteitsborging per 1 januari 2016. De overheid zal zich op 
het gebied van de bouw alleen nog bezighouden met zaken 
als het bestemmingsplan, de welstand en de omgevings-
veiligheid. Wat betreft techniek trekt de overheid zich terug. 
Er zal nog wel getoetst worden of een gebouw conform het 
Bouwbesluit wordt opgeleverd, maar de eindverantwoorde-

lijkheid dat dit inderdaad gebeurt ligt bij de opdrachtgever. 
De bouwbedrijven zullen de opdrachtgever de nodige 
documenten moeten overleggen om aan te tonen dat dit in-
derdaad het geval is. Ook op andere gebieden, zoals brand-
veiligheid, trekt de overheid zich terug. Bij de invoering van 
deze bepaling was overigens al wel duidelijk dat de overheid 
geen grote rol zou spelen in de handhaving ervan.” ●

Levensgevaarlijke	capriolen	voor	de	hoofdingang	van	het	ziekenhuis.	Foto:	Rik	Zwama.
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Om inzicht te verkrijgen in de technische oplossingen die vanuit milieuoog-

punt de voorkeur genieten op het platte dak, heeft het Belgische onderzoeks-

instituut WTCB een vergelijking gemaakt van een aantal in België (en Neder-

land) veelgebruikte dakopbouwen voor het platte dak. Dit gebeurde aan de 

hand van gedetailleerde levenscyclusanalyses (LCA).

Milieu-impact 
van platte daken

LevensDUUR

onderliggende ruimte onderzocht, aan de hand van bere-
keningsmodellen en metingen. Hiermee kon ook een beeld 
worden verkregen van de effecten van strengere isolatienor-
men. 

De analyse werd gemaakt volgens de betreffende (inter-
nationale) ISO-normen en met behulp van de zogeheten 
ReCiPe-methode, een erkende methode voor LCA-studies. De 
resultaten zijn sterk afhankelijk van de gekozen hypotheses 
en scenario’s, de toegepaste milieugegevens en analyseme-
thoden. Om deze reden worden de verschillen in uitkomsten 
pas als significant beschouwd wanneer ze groter zijn dan 
20%. 

Resultaten
De studie leverde o.a. de volgende conclusies op m.b.t. de 
invloed van de verschillende dakonderdelen en dakopbou-
wen van het platte dak:

•  Een betonnen ondergrond (weliswaar zonder druklaag) 
heeft een kleinere milieu-impact dan houten- en staalda-
ken, mede vanwege de eenvoudigere plafondafwerking. 
Stalen en houten daken hebben een grotere bijdrage aan 
de verschillende milieu-indicatoren (uitputting grondstoffen, 
landgebruik, etc.). 

•  De hoeveelheid isolatiemateriaal wordt bepaald door de 
verschillende lambda-waardes en de dichtheid van het 
product. Ook de plaatsing speelt een belangrijke rol. Het 
warme bitumen die voor het plaatsen van cellenglas wordt 
gebruikt, heeft een milieu-impact die 20x groter is dan die 
van de PUR-lijm voor het kleven van een PUR of Mw plaat.

•  De milieu-impact van een plat dak met een verlijmde EPDM 
of PvC dakbedekking is iets hoger dan die van de gebran-
de bitumineuze dakbedekking. Dit mede vanwege de ver-
onderstelde noodzakelijke vervanging van de isolatielaag 
bij de vervanging van de verlijmde kunststof dakbedekking. 

Een LCA geeft een indicatie van de milieu-impact van een 
product, bouwelement of gebouw tijdens de verschillende 
levenscyclusfasen: productie, opslag, gebruik, sloop en 
afvalverwerking. De milieu-impact wordt middels een aantal 
indicatoren weergegeven, waaronder het gebruik van grond-
stoffen en een aantal gezondheids- en milieueffecten, zoals 
klimaatverandering en milieuvervuiling. Na normalisering en 
weging kunnen deze effecten worden samengevoegd tot 
een eengetalscore, de algemene milieu-impact, waarmee 
een eenvoudige vergelijking tussen verschillende alternatie-
ven kan worden gemaakt.

Onderzoek
De LCA-studies werden uitgevoerd op een niet toegankelijk 
plat dak ( 1 m²), bestaande uit een betonnen ondergrond, 
een bitumineuze dampremmer, PUR isolatie en een twee-
laags bitumineuze waterafdichting (gebrand). Daarnaast 
is ook een aantal alternatieve dakopbouwen bekeken, die 
in België (en ook in Nederland) veel voorkomen, namelijk 
met een ander type afdichting (naast bitumen ook EPDM 
en PvC) en met een ander isolatiemateriaal naast PUR ook 
steenwol, EPs en cellenglas) en een ander type ondergrond 
(naast beton ook hout en staaldak) en/of een verschillende 
plafondafwerking. De proefdaken kregen een warmteweer-
stand (U-waarde) van minder dan 0,2 of 0,1 W/m².K. De 
dikte van de isolatielaag was afhankelijk van deze U-waarde. 
Tevens is de milieu-impact van een omgekeerd dak onder-
zocht. Dit dak was opgebouwd uit een geballaste XPs isola-
tielaag op een losliggende waterdichte laag (bitumineus). 

Overeenstemmend met de verwachte levensduur van een 
plat dak, is gekozen voor een evaluatieperiode van 60 jaar. 
Hierbij worden alle fasen in ogenschouw genomen, inclusief 
één (‘noodzakelijke’) vervanging van de waterdichte laag. 
Naast de milieu-impact van de toegepaste materialen is 
eveneens de milieu-impact van het energieverbruik van de 
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DE REACTIEs UIT DE DAKEnBRAnCHE OP DEZE RAPPORTAgE ZIjn wIssELEnD. ZO 
HEEFT EEn gEREnOMMEERDE EPDM-LEvERAnCIER MIDDELs EEn sCHRIjvEn LATEn 
wETEn DAT ER BIj DEZE AnALysE EnKELE KAnTTEKEnIngEn gEPLAATsT ZOUDEn 
MOETEn wORDEn. In DE sTUDIE wORDT UITgEgAAn vAn EEn LEvEnsDUUR vAn 
HET vOLLEDIgE DAK vAn 60 jAAR, wAARBIj DE DAKBEDEKKIng één KEER vERvAn-
gEn ZOU MOETEn wORDEn. BIj EEn CORRECTE vERwERKIng En REgELMATIg 
OnDERHOUD, sTELT DE FABRIKAnT, ZOU EEn EPDM DAKBEDEKKIng DEZE PERIODE 
ZOnDER vERvAngIng MOETEn KUnnEn OvERBRUggEn. OOK BEsTRIjDT MEn DE 
gEDACHTE DAT BIj EEn vERKLEEFD sysTEEM DE gEHELE IsOLATIELAAg vERvAn-
gEn ZOU MOETEn wORDEn. ER ZIjn nAMELIjK OOK sysTEMEn BEsCHIKBAAR 
wAARBIj DE EPDM ALLEEn OP DE DEKPLAAT wORDT vERKLEEFD.

Wanneer een losliggend systeem wordt toegepast, 
kan de rest van de dakopbouw behouden blijven, 
en scoort een EPDM of PvC dakbedekking beter.

•  Het verschil in milieu-impact van een (omgekeerd) 
warmdak t.o.v. het referentiedak is verwaarloos-
baar. De grotere impact van een XPs isolatie wordt 
gecompenseerd door het ontbreken van een 
dampremmende laag en verlijming. 

•  Hoe beter de isolatie, hoe lager de impact van het 
energieverbruik. Uit de studie blijkt echter ook dat 
de daling van de milieu-impact ten gevolge van 
het lagere energieverbruik vanaf een bepaalde 
isolatiedikte (bij PUR bijvoorbeeld  
30 cm) niet langer opweegt tegen de milieu-
impact van de benodigde hoeveelheid isolatie-
materiaal.

Levenscyclusfasen
In de studie werd ook de invloed van de verschil-
lende levenscyclusfasen van het platte dak op de 
milieu-impact bestudeerd. Geconcludeerd werd 
dat:

•  De productiefase (met inbegrip van ontginning, 
transport en energie) zorgt voor de grootste milieu-
impact (50-80%).  

•  De milieu-impact van de constructiefase is voor 
alle dakopbouwen redelijk beperkt. 

•  De milieu-impact van de eenmalige vervanging 
binnen de periode van 60 jaar maakt ongeveer 
15% uit van de globale impact. Bij verlijmde syste-
men loopt dat op tot zo’n 34%. 

•  voor de bepaling van de impact aan het einde 
van de levensduur (sloop, afvaltransport) is met 
name de gekozen isolatielaag en de waterdich-
ting bepalend. Deze impact blijft echter beperkt 
(4-13%).

De rapportage besluit met een sterke aanbeveling 
te kiezen voor bouwmaterialen waarvan de milieu-
impact over de volledige levenscyclus beperkt is. 
Ook de gevolgen van de uitvoering moeten daarbij 
in aanmerking worden genomen. Losliggend ge-
plaatste daksystemen, bijvoorbeeld, voorkomen een 
verhoogde milieu-impact als gevolg van de onder-
liggende isolatielaag. In bepaalde gevallen is het 
bovendien ook technisch mogelijk om te besparen 
op materiaal (bijvoorbeeld door de plafondafwer-
king achterwege te laten), waarmee de invloed op 
de milieu-impact wordt verkleind. Uit het onderzoek 
blijkt verder dat een goede dakisolatie voordelig is 
voor het milieu. Een dikkere isolatielaag wordt (tot 
een bepaalde dikte) gecompenseerd door de da-
ling van het energieverbruik tijdens de levensduur 
van het dak. Als besluit stelt het wTCB dat energie-
zuinig en materiaalbewust bouwen en renoveren, 
zonder concessies te doen aan de technische en 
functionele prestaties van het gebouw, de bood-
schap blijft. ●
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De studie leverde o.a. volgende conclusies op m.b.t. de invloed van de verschillende 
dakonderdelen en dakopbouwen van het platte dak: 
 

 
 Een betonnen dakvloer (weliswaar zonder druklaag) heeft een kleinere milieu-impact dan 

houten- en staaldaken. Dit ook met het oog op een eenvoudigere plafondafwerking. 
Stalen en houten daken hebben immers ook een grotere bijdrage wanneer de impact van 
verschillende milieu-indicatoren (zoals uitputting van grond- en brandstoffen, landgebruik, 
klimaatverandering, etc.) op de globale milieu-impact bekeken wordt. 

 De hoeveelheid isolatiemateriaal (en dus ook de impact) wordt bepaald door de 
verschillende lambda-waardes en de dichtheid van het product. Maar ook de 
plaatsingswijze speelt hierbij een belangrijke rol: het warme bitumen gebruikt voor het 
plaatsen van cellenglas heeft een milieu-impact die 20x groter is dan deze van de PUR-lijm 
voor het kleven van een PUR of MW plaat. 

 De milieu-impact van een plat dak met een verlijmde kunststofafdichting (PD4) is iets 
hoger dan van het referentiedak met een gevlamlaste afdichting (PD1).  Dit o.w.v. de 
veronderstelde nodige vervanging van de isolatielaag bij de vervanging van de afdichting. 
Indien louter naar de impact van de afdichting + bevestiging zelf wordt gekeken (blauwe 
blokjes), wordt duidelijk dat een EPDM dakafdichting algemeen beter scoort dan een 
bitumen of PVC afdichting. 

 Uiteindelijk mag een plat dak met een geballast EPDM systeem met PUR isolatie op 
voorgespannen welfsels als meest milieuvriendelijk systeem van de onderzochte systemen 
geconcludeerd worden. 
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 Het verschil in milieu-impact van een omkeerdak t.o.v. het referentiedak  is 
verwaarloosbaar. De grotere impact van de XPS-isolatie wordt gecompenseerd door het 
ontbreken van een dampscherm en een verlijming. 

 Het energieverbruik voor de verwarming tgv transmissieverliezen doorheen het dak heeft 
ook een milieu-impact (kolom A). Hoe beter de isolatie, hoe lager de impact van het 
energieverbruik. Uit de studie blijkt echter ook dat de daling van de milieu-impact ten 
gevolge van het lagere energieverbruik vanaf een bepaalde isolatiedikte (men spreekt over 
30cm PUR) niet langer opweegt tegen de stijging van de milieu-impact t.g.v. de benodigde 
hoeveelheid isolatiemateriaal. 

 
Verder werd ook de invloed van de verschillende levenscyclusfasen van het platte dak op de 
globale milieu-impact bestudeerd: 
 

 
Hieruit volgt dat: 
 De productiefase (met inbegrip van ontginning, transport en energie) zorgt voor de grootste 

milieu-impact (50-80%). Het gebruik van bitumineuze producten leidt hierbij tot een grotere 
milieu-impact.  

 De milieu-impact van de constructiefase is voor alle dakopbouwen redelijk beperkt.  
 De milieu-impact van de veronderstelde éénmalige vervanging binnen de beschouwde 

periode van 60 jaar is verantwoordelijk voor zo’n 15% van de globale impact, maar loopt op 
tot zo’n 34% bij gelijmde kunststofafdichtingen (opnieuw tgv de de veronderstelde nodige 
vervanging van de isolatielaag bij de vervanging van de afdichting). 
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De milieucomponent in de bouw wordt 

steeds belangrijker. De overheid wil duur-

zaam inkopen, maar hoe dat moet is 

nog bepaald niet duidelijk. Ook het be-

drijfsleven neemt langzaam haar ver-

antwoordelijkheid en stelt intern of via 

de branche regels op om duurzamer te 

werken. Dat betekent dat de aanzet om 

te verduurzamen nadrukkelijk aanwezig 

is, maar men gewoon onvoldoende weet 

hoe het daadwerkelijk vorm te geven.

LCA, DUBOkeur, NMD, MRPI, EPD 
– snappen we het nog?

MILIeU-aSPeCteN

Via	een	LCA	van	de	gehele	productketen	over	alle	 

levensfasen	van	een	product,	worden	de	milieueffecten	 

van	een	product	in	kaart	gebracht.(bron:	NIBE)

Een van de mogelijkheden om duidelijk te maken dat uw 
product een milieuvriendelijk product is en daarmee kan 
voldoen aan criteria voor duurzaam inkopen of duurzame 
bedrijfsvoering, is het product te voorzien van een label.

Levenscyclus analyse – LCa 
In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat als we 
een product milieukundig willen beoordelen, we dit doen 
volgens een bepaalde methode, de levenscyclus analyse, 
de LCA dus. Dat wil zeggen dat het product wordt beoor-
deeld over zijn gehele levenscyclus, van grondstofwinning, 
transport, fabricage, transport, inbouwen op de bouwplaats, 
gebruiks- en onderhoudsfase en de einde levensduur fase. 
De gehele keten is daarmee inzichtelijk gemaakt. 

Zodra die gehele keten inzichtelijk is, kunnen de milieueffec-
ten worden bepaald en is in principe het werk gedaan. De 
LCA geeft geen oordeel, maar maakt alleen inzichtelijk wat 
de milieueffecten zijn. 

Rick	Scholtes	en	Michiel	Haas,	NIBE
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DUBOkeur
Wil je een oordeel over hoe milieuvriendelijk je product is, 
ben je aangewezen op een label. Nu zijn er nauwelijks labels 
die duurzaamheid voor de bouw bevatten. Een label dat 
speciaal voor de bouw ontwikkeld is, is het DUBOkeur. Dit la-
bel geeft een certificaat af wanneer het betreffende product, 
in vergelijking met andere producten in dezelfde product-
groep, een geringe milieubelasting scoort. Ook hier wordt 
een LCA gemaakt en deze wordt vergeleken met de LCA van 
de andere producten. 

De producten worden dan onderverdeeld in Milieuklasses, 
waarbij het meest milieuvriendelijke product klasse 1a is  
en de rest daarmee wordt vergeleken. Voor DUBOkeur kom  
je in aanmerking als je in klasse 1 of 2 scoort. Daarmee  
is DUBOkeur als keurmerk onderscheidend en laat het zien 
dat het product de claim van milieuvriendelijk kan waar-
maken. 

Nieuw is dat DUBOkeur vermoedelijk toegang gaat geven tot 
de Nationale Milieu Database, de NMD. DUBOkeur gecer-
tificeerde producten gaan mogelijk als klasse 1 product 
opgenomen worden, de gesprekken daarover lopen nog. 
Het label wordt beheerd door het NIBE.

Nationale Milieu Database – NMD 
Op initiatief van de instrumentbouwers (greenCalc, gPR 
gebouw, Eco-quantum, BREEAM, later ook DuboCalc) is er, 
met ondersteuning van het voormalige Ministerie van VROM, 
een gezamenlijke milieudatabase gemaakt die in alle 
instrumenten gebruikt wordt. Nederland is daarmee eindelijk 
weer eens vooroplopend in Europa. Het Nederlandse initiatief 
vindt nu navolging in andere landen. 

Producenten zijn geïnteresseerd om hun producten in die 
NMD te krijgen, omdat dat betekent dat het product in de 
berekening met de diverse instrumenten gebruikt kan wor-
den. De NMD kent drie soorten categorieën data:

•  categorie 1 data (merk gebonden data,  
getoetst door derden)

•  categorie 2 data (merk ongebonden data,  
getoetst door derden)

•  3 data (merk ongebonden data,  
niet getoetst door derden)

Waarbij duidelijk is dat de categorie 1 data het meest inte-
ressant zijn voor een bedrijf. Overigens zegt opname in de 
NMD niets over de milieukundige kwaliteit van het product, 
het zegt uitsluitend dat de fabrikant er open over is geweest 
en de gegevens publiceert. De Nationale Milieudatabase 
wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

Hoe kom je nu in die NMD? Naast de reeds eerder geopper-
de eventuele mogelijkheid via een DUBOkeur, zal dat moeten 
via een MRPI of een gelijkwaardig traject.

Milieurelevante Product Informatie – MRPI 
Omdat er voor een LCA geen eenduidige standaardme-
thode beschikbaar was, heeft op initiatief van de industrie en 
met steun van het voormalige Ministerie van VROM, de indus-
trie een methode ontwikkeld die een gestandaardiseerde 
LCA vertegenwoordigd. Zó voeren we in nederland een LCA 
uit. voordeel van deze standaardisering is dat de LCA’s op 
een vergelijkbare wijze zijn uitgevoerd waardoor uitkomsten 
ook vergelijkbaar kunnen worden.  Ontwikkelingen in Europa 
komen ook op gang en er is nu een EPD, een Environmental 
Product Declaration. Kortgeleden is de MRPI geharmoniseerd 
met de EPD. Het MRPI gedachtegoed wordt beheerd door de 
stichting MRPI.

environmental Product Declaration – ePD  
Een Environmental Product Declaration, EPD, is een geverifi-
eerd document van de milieugegevens van producten op 
basis van een LCA en andere relevante informatie en in over-
eenstemming met de internationale norm ISO 14025 (type 
III Milieuverklaringen) verslagen. Een milieuverklaring wordt 
gedefinieerd in ISO 14025 als gekwantificeerde milieugege-
vens voor een product met een vooraf bepaalde set van 
parameters op basis van de IsO 14040-serie. Feitelijk is dit de 
Europese norm voor LCA’s. 

Samenhang tussen alles
voor het maken van een LCA heb je een programma nodig, 
een database met processen, en een methode die de 
milieueffecten als gevolg van de processen in beeld brengt. 
Daarnaast worden er afspraken gemaakt hoe de bere-
kening gemaakt moeten worden. De LCA’s die hierboven 
beschreven zijn, vertonen grote overeenkomsten en belang-

Door	middel	van	Milieuklasses	wordt	inzichtelijk	welk	 

product	de	minste	milieulast	veroorzaakt.(bron:	NIBE)

De	verschillende	vormen	van	een	LCA	berekening,	leiden	ook	tot	

verschillende	kosten	(bron:	NIBE)
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rijke verschillen. Om de samenhang tussen de hierboven 
beschreven LCA’s te begrijpen is het van belang te begrijpen 
wat deze overeenkomsten en verschillen zijn.  
voor alle hierboven genoemde LCA-berekeningen wordt 
een achtergronddatabase gebruikt: de Ecoinvent-database. 
Deze achtergronddatabase is ook de bron voor de NMD: alle 
producten in de NMD maken gebruik van achtergrondpro-
cessen die hierin staan. Hierin zijn bijvoorbeeld milieueffecten 
van vervoer per vrachtwagen reeds gemodelleerd en hoeft 
dus alleen nog maar ingevoerd te worden welke afstand en 
welk gewicht verplaatst wordt.  

In Nederland zijn de methode en afspraken zoveel mogelijk 
geharmoniseerd. Dat betekent dat MRPI-gegevens gebruikt 
kunnen worden in de NMD. Ook voor het DUBOkeur kun-
nen gegevens uit de NMD gebruikt worden. Omgekeerd is 
dat nog niet het geval, maar dat zit er zoals gezegd aan te 
komen. In Nederland heeft harmonisatie ertoe geleid dat 
LCA’s met dezelfde achtergronddatabase, met dezelfde me-
thode en volgens dezelfde afspraken berekend worden. Het 
DUBOkeur wijkt iets af, omdat de methode is aangevuld met 
enkele milieueffectcategorieën. Er worden voor het DUBOkeur 
dus exact dezelfde milieueffecten berekend plus enkele extra 
milieueffecten. Daarnaast worden er voor het DUBOkeur om 
een vergelijking te kunnen maken nog een berekeningsstap 

gezet om de verschillende milieueffecten bij elkaar op te 
kunnen tellen tot een één-puntscore, welke uitgedrukt wordt 
in schaduwkosten. Tools die gebruik maken van de NMD zet-
ten ook deze stap bij het maken van een gebouw- of bouw-
werkberekening. voor een MRPI wordt deze stap niet gezet, 
alhoewel met de resultaten van een MPRI de schaduwkosten 
wel berekend kunnen worden. 

Harmonisatie op Europees niveau is in ontwikkeling. In-
middels erkennen programma’s uit verschillende landen 
elkaar wederzijds. Op de website van Ecoplatform zijn EPD’s 
te vinden uit verschillende landen, waaronder MRPI’s uit 
Nederland. Hoewel er kleine verschillen zijn in afspraken en 
methodes is de overlap groot genoeg: de resultaten van de  
LCA-berekening van de verschillende EPD-programma’s zijn 
vergelijkbaar. ●

EM. PROF.DR.IR. MICHIEL HAAs Is OUD HOOgLERAAR AAn DE TU DELFT, En OP-
RICHTER En ALgEMEEn DIRECTEUR vAn HET nIBE. DRs.Ing. RICK sCHOLTEs Is BIj 
HET nIBE LCA MEDEwERKER, BETROKKEn BIj DE TIC COMMIssIE vAn DE nMD En 
sECRETARIs vAn DE vEREnIgIng vAn LCA BUREAUs.
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Recycling van zowel bitumen en kunststof dakbedekking mag  

inmiddels als bekend worden verondersteld. Minder bekend is de  

mogelijkheid tot recycling van EPs dakisolatie.

De recycling van EPS
isoLatie

•  EPs compacteren en smelten is een derde vorm die wereld-
wijd veel voorkomt. Het compacteren ofwel samenpersen 
maakt het logistiek interessant, je transporteert geen lucht 
en door het smelten (en gelijktijdig zeven) is vervuild EPs 
goed tot zuivere polystyreen pallets te verwerken. Deze 
pallets zijn de grondstof voor allerlei toepassingen van 
schilderijlijsten, kunststof kleerhangers, CD hoesjes - tot 
aan het witte klipje om de broodzak aan toe. Dit is veelal 
gerecycled EPs;

•  Een andere vorm van recycling is het EPs chemisch 
bewerken zodat het is terug te brengen naar haar grond-
stoffen. Dit is technisch mogelijk en op laboratoriumschaal 
beproefd door het Fraunhofer Institut. Momenteel is een 
initiatief gestart om nader te onderzoeken of deze metho-
de ook op grote schaal economisch verantwoord is uit te 
voeren. De eerste signalen zijn positief.

•  Een laatste vorm is verbranden met terugwinning van ener-
gie. Met name wanneer EPs sterk vervuild is, kan dit econo-
misch de beste optie zijn. Veel verbrandinginstallaties zien 
het graag, omdat EPs het te verbranden materiaal ‘luchtig’ 
maakt. EPs bestaat immers voor 98% uit lucht. 

De branche geeft de voorkeur aan de eerstgenoemde vorm 
van recycling.

Zaagafval op de bouwplaats 
voor grootschalige recycling van EPs moet de logistieke 
organisatie op orde zijn. Diverse leveranciers hanteren bij 
nieuw materiaal een retoursysteem, om zodoende een 
steentje bij te dragen aan het milieu. Bij enige omvang 
van zaagafval kan de toeleverancier containers/boxen ter 
beschikking stellen waar dit afval in wordt gedeponeerd voor 
recycling. Een volumineuze stroom minder in de container, 
goed voor het milieu en de portemonnee. Alleen schoon en 
zuiver materiaal wordt geaccepteerd, anders is de bovenver-
melde vorm van recycling niet mogelijk. 

vooralsnog staat bij sloop het recyclen van EPs nog in de 
kinderschoenen. De te slopen gebouwen van weleer kennen 
nog zeer bescheiden isolatiediktes waardoor dit nog geen 
gemeengoed is. De kennis van de mogelijkheden is een eer-

we onderscheiden diverse vormen van EPs recycling:

•  De meest voorkomende vorm is EPs granuleren ofwel 
vermalen tot kleine fracties, vergelijkbaar met de parels (de 
herkenbare EPs bolletjes). Deze fracties kunnen tot wel 20% 
aan de gangbare EPs isolatiematerialen worden toege-
voegd zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de 
technische eigenschappen. Dit wordt feitelijk al jaar en dag 
gedaan, onder andere met alle snijafval van de productie;

•  Een vergelijkbare vorm is EPs granuleren, vermalen en 
zeven tot een reeks van specifieke (zeef) fracties waarbij 
dit schone materiaal direct allerlei toepassingen kent in 
een eindproduct. Van zitzakken tot het vullen van kruip-
ruimten of de spouwmuur. vuiler EPs wordt in grove brokken 
gegranuleerd en verpakt in zakken als drainagemateriaal 
toegepast;

Benedikt	van	Roosmalen,	Stybenex
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PIePSCHUIM = aIRPOP
In EUROPEEs vERBAnD wORDT DE nAAM ‘AIRPOP®, 
EngInEERED AIR’ gEïnTRODUCEERD. ZOwEL vOOR 
DE vERPAKKIngsAPPLICATIE ALs vOOR DE BOUw. DE 
TECHnIsCHE BEnAMIng EPs BLIjFT EXPAnDED POLy 
sTyREEn MAAR IEDER LAnD KEnT In DE vOLKsMOnD 
ZO HAAR EIgEn nAAM: sTyROPOR In DUITsLAnD OF 
IsOMO In BELgIë En TEMPEX OF PIEPsCHUIM In nE-
DERLAnD. DOOR DE EUROPEEs BREDE AAnPAK ZAL 
‘AIRPOP® EngInEERED AIR’ HAAR nAAMsBEKEnD-
HEID MOETEn vEROvEREn. wAARBIj HET wOORD 
HET EIgEnLIjK ZEgT: HET MATERIAAL BEsTAAT UIT 98% 
LUCHT DAT HEEL vERnUFTIg Is gE-EngInEERED.

ste stap, daarom komt bij een substantieel volume Stybenex 
graag in beeld. 

Milieuprestaties van bouwmaterialen gaan in de toekomst 
een grotere rol spelen. Om een eerlijk vergelijk te maken 
tussen materialen is de LCA methodiek (Life Cycle Analysis) 
ontwikkeld. Dit is een methodiek om van de wieg tot het graf 
(cradle to grave) de milieu-impact te kunnen vergelijken. 
Daarbij moet men de systeemgrenzen goed in ogenschouw 
nemen, immers een ‘LCA cijfer’ van wieg tot graf geeft heel 
andere uitkomsten als van ‘wieg tot poort’ (cradle to gate). 

Uiteraard heeft de EPs industrie de relevante LCA data ver-
meld in de Nationale Milieu Database. Gangbare systematie-
ken zoals BREEAM of gPR gebouwen maken hier gebruik van. 
Ook het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en –Ecologie 
(nIBE) is een van de instanties die LCA berekeningen voor 
EPs heeft uitgevoerd. van de isolatiematerialen bevat EPs 
de meeste DuBo-keuren (Duurzaam Bouwen). Deze wer-
den, ondanks de toch al concurrerende prijsstelling, tot het 
voorgaande jaar door de overheid met een fiscaal gunstige 
regeling ondersteund ten bate van het milieu. 

Grijs ePS
naast het witte EPs wordt ook grijs EPs steeds gangbaarder. 
Dit materiaal, dat veelal door toevoeging van grafiet grijs 
kleurt, kent een 20% hogere isolatiewaarde bij eenzelfde dik-
te. Eenvoudig gezegd, door afname van de geleidbaarheid 
van het EPs is er sprake van een lagere warmtegeleidingco-
efficiënt (lambda, λ in W.m/K) en dus sprake van een hogere 
isolatiewaarde. Dit materiaal is net zo goed te recyclen als wit 
EPs. Platen die gemengd wit en grijs zijn, bestaan uit de twee 
verschillende grondstoffen en een navenant betere isolatie-
waarde ten opzichte van alleen wit EPs. 

Ook verpakkings-EPs kan gerecycled worden. stybenex heeft 
geijverd om aan de raamovereenkomst afval ook EPs toe te 
voegen, de raamovereenkomst tussen het ministerie van In-
frastructuur en Milieu (Atsma), vng (vereniging nederlandse 
Gemeente)  en het verpakkende bedrijfsleven. Het betreft 
met name het huishoudelijk verpakkingsafval. Technisch 
gezien is voor de sector EPs bedrijfsafval identiek. Door de 
toevoeging van EPs aan de raamovereenkomst zullen steeds 
meer gemeenten EPs gaan inzamelen en laten recyclen. Als 
bouwprofessional, maar ook als consument, kan men bijdra-
gen aan de circulaire economie. Een gezamenlijk initiatief 
namens alle EPs recyclaars loopt momenteel (zoals een 
inleiding tijdens het gemeentelijk afvalcongres van 19 maart 
in de Fabrique te Utrecht).
 
EPs behoudt haar isolatiewaarde in de tijd gezien. Het mate-
riaal kent geen schimmelvorming, kan niet rotten, is laag in 

gewicht, nauwelijks vochtgevoelig, kortom: het kan ongestraft 
toegepast worden om bij het overlagen (van de verouderde 
waterdichte laag) eerst een extra laag isolatie aan te bren-
gen. sinds ruim dertig jaar wordt geïsoleerd, waarbij destijds 
zeer bescheiden isolatiedikten werden toegepast. Daarom is 
het zinvol bij renovatie of overlagen dit ‘natuurlijke moment’ 
te benutten om extra isolatie aan te brengen. Wanneer het 
gebouw wordt verwarmd, is dit gezien de terugverdientijd 
altijd zinvol.
 
We kennen nog nauwelijks serieuze projecten waar sprake 
is van een substantieel volume van EPs. De eerste stap is 
notie te hebben van de mogelijkheden. Een tweede stap vult 
Stybenex graag in door benaderd te worden voor een pilot 
om de economisch meest verantwoorde vorm van recyclen 
uit te werken. ●
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LEAn Bouwen is een methode om  

het bouwproces te optimaliseren.  

Maar hoe reëel is het om de planning  

al vooraf vast te leggen?

LeaN: theorie en praktijk
Lean boUwen

Eerst even voor LEAn-beten onder ons: De achterliggende 
gedachte van LEAn is om gezamenlijk met alle uitvoerende 
partijen een zo strak mogelijke planning te organiseren. 
Hierbij wordt de doorlooptijd van het werk geoptimaliseerd 
en alle partijen hebben een optimaal rendement van het 
door hen ingezette personeel en materieel. Met deze geza-
menlijke input  moeten overlappen, wachttijden en hiaten 
in de geplande werkzaamheden worden voorkomen, met 
verkorting van de uitvoeringstijd als extra winst. Ook op het 
gebied van duurzaamheid biedt de LEAn-methode voor-
delen: minder faalkosten, minder materiaalgebruik, minder 
transport, etc. Een goede LEAn-sessie moet voor alle partijen 
ergernissen en verrassingen in de uitvoering voorkomen en 
geld opleveren voor alle partijen.

Inbreng van praktijkmensen
Ons dakdekkerbedrijf wordt regelmatig uitgenodigd door 
diverse aannemers om in de nieuwbouw maar ook de grote 
renovatiewerken bij de LEAn-planning aan te zitten. Het liefst 
heeft men dan dat wij iemand van het uitvoerende perso-
neel meenemen, want dat zijn nu eenmaal de handjes die 
het moeten maken. Althans, dat is het idee. Op dat moment 
weten we nog niet welke ploeg(en) in de uitvoering op dit 
specifieke werk komen, maar dat is voor de LEAn-planning 
ook niet relevant, het gaat erom dat de man in kwestie weet 
hoelang een handeling duurt. Dat is wel een probleem.

De gemiddelde dakdekker heeft als hij het dak ziet wel een 
idee hoeveel tijd hij nodig heeft om het te maken. Ervaring 
heeft hem ook geleerd e.e.a. conservatief in te schatten, De 
gedachte is dan dat het dan alleen maar kan meevallen.  
Van tekening en op papier wordt het al moeilijker de juiste 
arbeidsduur aan te geven. Zeker als externe invloeden niet 
mee mogen spelen, want we willen de optimale planning 
weten en dat is het in de praktijk nooit. 

De voorman dakdekker zal vóór de LEAn-planning vanaf 
kantoor een compleet beeld moeten geven van de ge-
plande werkzaamheden en verwachte omstandigheden 
op en rond de bouw. Kortom: met een versimpelde versie 
van de aan ons verstrekte gegevens m.b.t. de bouw en de 
door ons in opdracht genomen werkzaamheden moet een 
dakdekkervoorman de LEAn-planning gaan maken. Uit zijn 
natuurlijke omgeving (het dak) getrokken, wordt van de 
voorman (gemiddeld opleidingsniveau LTS)  verwacht een 
constructieve bijdrage te leveren aan de planning van de 
hoofdaannemer. 

aansluiting andere partijen
Natuurlijk kan de bijdrage van de voorman groot zijn. Van-
zelfsprekend weet hij als geen ander hoe de uitvoering  op 
het dak gaat en in welke volgorde hij de werkzaamheden 

Theo	Wiekeraad
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wil uitvoeren. Moeilijker wordt het, als dieper inzicht wordt 
verwacht zoals het combineren van zijn werk met dat van 
twee of meer andere partijen op het dak. Als dakdekker 
wil hij dat iedereen klaar is als zijn werk aanvangt, maar de 
LEAn-planning vraagt aansluiten, combineren en optimalise-
ren - en niet uitvoeren.
Minder optimaal voor de één kan immers leiden tot een 
optimale planning voor een ander, met als gevolg: een korte 
bouwtijd. LEAn is dat meerkosten voor de één leiden tot 
minderkosten voor de anderen en een betere planning voor 
uiteindelijk allen. 
Maar kan een voorman dakdekker die switch maken, sterker 
nog: mag hij die beslissing zomaar nemen? Hoe spreek je af 
dat de meerkosten van jou terugkomen uit de minderkosten 
van de collega onderaannemers? Wie bepaalt de winst van 
de optimale planning en hoe vloeit die terug en naar wie? 
Dat is vaak ook een probleem, want de inkoop is bijna altijd 
vóór de LEAn-planning geregeld.  De prijzen liggen al vast 
en de meeste deelnemers hebben geen behoefte om het 
overeengekomen werk om te zetten omdat dat een ander 
beter uitkomt.

eerdere projecten als basis
Hoewel weinigen het willen zien, is LEAn-plannen in de bouw 
nog steeds een management-ding. Als de basis is gelegd 
en de uitvoering is op stoom, dan ga je finetunen. Dat doe je 
met de uitvoerenden: zij zien de dagelijkse gang van zaken 
op de bouwplaats. Zij kunnen op uitvoeringsniveau aanpas-
singen doornemen die in het nu en in de naaste toekomst 
zorgen dat de planning wordt gehaald. Zij kunnen de basis 
leggen voor een volgend gelijkwaardig project. Die gerea-

liseerde planning kan dan bij gelijkwaardige onderaanne-
mers als basis in het project worden ingebracht en zorgen 
dat het voor alle partijen wat oplevert.

LEAn-plannen is geen modegril, het is een manier om samen 
een beter resultaat te halen qua uitvoering. Als de uitvoering 
beter is, zijn ook de financiële resultaten op korte en lange 
termijn beter. Goed uitgevoerd werk zorgt voor minder nazorg 
en verbindt klant en uitvoerende partijen aan elkaar. Het 
krijgen van vervolgopdrachten is niet één, maar twee stap-
pen dichterbij. Natuurlijk is alle begin moeilijk en zijn niet alle 
bedrijven even ver in hun uitvoerende proces om zich aan 
hun eigen LEAn-planning te houden, maar wees blij met 
iedere uitnodiging voor een LEAn-sessie die u krijgt. U krijgt 
een gratis kans op procesverbetering en klantenbinding in 
één.  Maar stuur wel de juiste mensen, voor u en uw klant. 
Benut die kans. ●

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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In Roofs februari 2015 meldden wij dat momenteel een wetsvoorstel 

in de maak is die de vervanging van asbestdaken in het jaar 2024 

verplicht stelt. Hier liggen kansen voor de dakenbranche.

vervanging asbestdaken 
kans voor dakenbranche

asbest

brancheverenigingen worden verricht waarmee de branche 
zich gezamenlijk zal presenteren.

Regelgeving
Sinds juli 2014 geldt voor asbestdaken in de agrarische sec-
tor de stimuleringsregeling ‘asbestdaken eraf, zonnepanelen 
erop’ (tot 2020). Dit houdt in dat de subsidiegelden die voor 
de aanschaf van zonnepanelen beschikbaar zijn, kunnen 
worden aangevuld met een subsidie voor het verwijderen 
van asbestdaken. Het wetsvoorstel dat in feite een verbod 
op alle asbestdaken per 2024 inhoudt, is nog niet ingediend 
maar dit zal naar verwachting op korte termijn gebeuren. Bei-
de heren verwachten dat het wetsvoorstel zonder problemen 
door de Eerste en Tweede Kamer zal worden goedgekeurd. 
Veldhuis: “Dat ligt voor de hand, asbest is een onderwerp dat 
iedereen beroert, normaal gesproken zou de totstandkoming 
en goedkeuring van dit wetsvoorstel geen probleem mogen 
zijn. Het is vervolgens aan de diverse markten om hier op een 
juiste manier op in te spelen. De dakenbranche is zeker een 
van de partijen die op de regelgeving dient te anticiperen.”

Wie met asbest aan de slag gaat, zal aan regelgeving moe-
ten voldoen. Er geldt een verplichte certifi cering voor asbest-
verwijderaars om aan te tonen dat ze volgens de geldende 

Welke regelgeving komt eraan? Wat zijn de kansen voor 
de dakenbranche? Hoe zit de asbestmarkt in elkaar? Waar 
moet een dakdekkerbedrijf rekening mee houden? Roofs 
sprak hierover met Leo Veldhuis, voorzitter van de branchever-
eniging voor asbestverwijderende bedrijven, vAvB en jan de 
Klerk, organisator van de vakbeurs Asbestos 2015.

Leo Veldhuis is vijftien jaar lang voorzitter geweest van de 
werkgevers- en branchevereniging voor isolatieverwerkende 
bedrijven in de industriële sector, VIB. Het voorzitterschap van 
de vAvB is uit o.a. de asbestverwijderende activiteiten in de 
isolatiesector voortgekomen. De vereniging maakt zich sterk 
voor een evenwichtige beleidsvorming en kwaliteitsborging 
rond asbestverwijdering. 

De vakbeurs Asbestos 2015 (15-16 april 2015 in Ahoy’ Rotter-
dam) is Europees de eerste vakbeurs die rond asbest wordt 
georganiseerd. Op de beursvloer zijn alle brancheorgani-
saties van de branche vertegenwoordigd, alsook een keur 
aan asbestverwijderende bedrijven. Met 65 exposanten en 
5500 m² vloeroppervlakte is de beursvloer goed gevuld. In-
spectie SZW zal ook aanwezig zijn. De openingshandeling op 
15 april 2015 zal door de voorzitters van de respectievelijke 

Leo	Veldhuis,	voorzitter	VAVB.	Foto:	Alinea-Stokvisch
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Zie voor meer informatie over asbest www.dakweb.nl

regelgeving werken. Hier geldt zowel procescertificering voor 
de uitvoerende bedrijven als een persoonscertificering voor 
de uitvoerende personen. De handhaving hierop wordt uit-
gevoerd door Inspectie SZW en aangewezen certificerende 
instellingen. 

Het centrale certificerende orgaan is stichting Ascert, de 
door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in 
het werkveld asbest. Relevante certificatieschema’s zijn SC-
510 (Deskundig Toezichthouder Asbest), sC-520 (Deskundig 
Asbest verwijderaar), sC-530 (Asbestverwijdering) en sC-540 
(Asbestinventarisatie). Zonder certificering op deze certifica-
tieschema’s is asbestverwijdering niet toegestaan.

Gecertificeerd
De kansen voor de dakenbranche liggen volgens beide he-
ren voornamelijk in het vervangen van de asbestdaken. De 
daken die dienen te worden verwijderd moeten immers ook 
weer opnieuw worden aangebracht. Veldhuis: “Hier liggen 
niet alleen kansen voor bedrijven die zonnepanelen plaat-
sen en/of installeren, maar ook voor bijvoorbeeld verwerkers 
van metalen daken, pannenleggers, leidekkers, etc. - zeker 
als het aanbrengen van de nieuwe daken gepaard gaat 
met het aanbrengen van een goede isolatie. In de meeste 
gevallen zal het de moeite lonen de samenwerking aan te 
gaan met een asbestverwijderaar. Deze is immers de expert 
op dit gebied.” 

“Vanzelfsprekend kan het bedrijf er ook voor kiezen deze 
werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. In dat geval 
is het noodzaak de verplichte certificaten te verkrijgen. Ook 
is het lidmaatschap van een van de brancheverenigingen 
aan te raden. Momenteel heeft slechts een derde van de 
ruim 300 asbestverwijderende bedrijven zich verenigd. Voor 
de professionalisering van de branche is het echter nood-
zakelijk dat de individuele bedrijven zich zoveel mogelijk 
verenigen.”

asbestverwijdering
Welke stappen moeten bij asbestverwijdering op projectba-
sis worden genomen? Veldhuis: “Wanneer een te vervangen 
dak asbest bevat, dient eerst een inventarisatierapport te 
worden gemaakt. Dit wordt opgesteld door een SC 540-ge-
certificeerd bedrijf. Het project dient te worden gemeld bij de 
gecertificeerde instantie van het betreffende asbestverwijde-
ringsbedrijf. In de toekomst zal er ook een melding gedaan 
moeten worden in het het Landelijk Asbest volg systeem 
(LAvs). Dit is een webapplicatie waarmee opdrachtgevers 
en overige in de keten betrokken partijen het volledige pro-
ces van asbestverwijdering, van inventarisatie tot en met de 
stort van het asbest kunnen volgen. Tevens kan via het LAvs 
ook de startmeldingen aan de gemeenten automatisch 
worden verstuurd. Hierdoor moet het asbestdossier voor alle 
ketenpartijen gedurende de gehele sanering te volgen zijn. 
Daarnaast wordt het dossier in het systeem bewaard voor 
eventueel toekomstig gebruik.”

“Aan de hand van het inventarisatierapport wordt de risi-
coklasse bepaald,” aldus Veldhuis. “Er worden drie risicoklas-

sen onderscheiden. Risicoklasse 1 is daarvan de lichtste, dat 
geldt voor kleine objecten die asbest bevatten, bijvoorbeeld 
vensterbanken. Deze saneringen dienen wel via het webpor-
taal van Inspectie SZW te worden gemeld. Het saneren van 
Risicoklasse1-werkzaamheden daarentegen dient er wel aan 
bepaalde voorwaarden voldaan te worden  De saneringen 
die onder risiconiveaus 2 en 3 vallen dienen wel door een 
volgens SC-530 gecertificeerde asbestverwijderaar te worden 
verwijderd. Het asbestverwijderende bedrijf stelt vervolgens 
een werkplan op volgens welke werkwijze de werkzaamhe-
den dienen te worden uitgevoerd. Aan dit werkplan en de 
daaraan gekoppelde werkzaamheden zijn eveneens strin-
gente regels verbonden waarbij middels de bijbehorende 
certificatieschema’s (o.a. volgens SC-530) dient te worden 
aangetoond dat het plan en de uitvoering aan deze regels 
voldoen.”

Vakbeurs
De vakbeurs Asbestos 2015 
is zoals gezegd Europees 
de eerste gespecialiseerde 
vakbeurs op dit gebied.  
De beurs vindt op 15 en  
16 april 2015 plaats in Ahoy’ 
in Rotterdam. “Alle relevante 
partijen zijn tijdens de beurs 
aanwezig,” vertelt Jan de 
Klerk. “Zodoende biedt de 
beurs een goed overzicht 
van de markt. Naast de 
vAvB, dat wordt voorgezeten 
door Leo Veldhuis, geven 
ook o.a. de VVTB (Verwij-
dering van toxische en ge-
vaarlijke bouwmaterialen), 
vERAs (de branchevereni-
ging voor sloopaannemers), 
vOAM-vKBA (de branche-
organisatie voor asbeston-
derzoeksbedrijven), Fenelab 
(de branchevereniging voor 
geaccrediteerde laboratoria 
en kalibratie- en inspectie-
instellingen in Nederland) 
en Asbest slachtoffer ver-
eniging Nederland acte de 
présence. 

“Daarnaast zullen o.a. instal-
latiebedrijven, verzekeringsbedrijven, bedrijven gespeciali-
seerd in meetapparatuur en fabrikanten van asbestvervan-
gende producten op de vakbeurs zijn vertegenwoordigd. 
De beurs kan zodoende als hulpmiddel fungeren bij de 
oriëntatie op de markt. Dat is nuttig want hoe dan ook zal op 
dit gebied op korte termijn veel werk verzet moeten worden. 
Het is dus zaak er op tijd bij te zijn en in te spelen op de 
ontwikkelingen.” ●

Jan	de	Klerk,	organisator	Asbestos	2015.
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Op 28 januari 2015 reikte RTL-weervrouw Helga van Leur het eerste  

exemplaar uit van het Nationaal Solar Trend Rapport 2015 aan diverse  

kopstukken uit de solarbranche. Uit het rapport blijkt dat de markt groeit,  

maar de winsten beperkt blijven. Veel is nog onduidelijk.

Solarbranche is volwassen

SOLaR tReND RaPPORt 2015

Geen kleine branche
Tijdens de bijeenkomst in Nijenrode Business University in 
Breukelen presenteerde Rolf Heynen van Solar Solutions de 
meest opvallende cijfers. Uit de omzetcijfers blijkt, zo werd 
met enige verwondering geconstateerd, dat de solar-
branche geen kleine branche meer is. Werd in 2012 nog  
1,8 miljard euro omgezet, in 2014 was dat al 2,4 miljard euro. 
De stijging van de werkgelegenheid in de sector bedroeg 
ten opzichte van 2013 33%, naar ruim 9000 voltijd banen. 

Het Nationaal Solar Trend Rapport is een initiatief van Solar 
Solutions in samenwerking met Solar	Magazine en partners 
Holland Solar, UNETO-VNI en TKI Solar Energy. Het rapport 
beoogt jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van markt-
groei, techniek en politiek in kaart te brengen. Voor het eerst 
werd dit jaar brancheonderzoek uitgevoerd naar cijfers over 
omzet, winst en werkgelegenheid. Hier waren direct de meest 
opvallende gegevens te noteren, maar ook riepen juist deze 
cijfers de meeste vragen op. 
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Zie voor het verslag van de uitreiking van het Solar Trend Rapport 2014 

www.dakweb.nl

Naar aanleiding van deze cijfers werd de conclusie getrok-
ken dat het geïnstalleerd vermogen in zowel 2013 als 2014 
waarschijnlijk zo’n 30% te laag is ingeschat. Kennelijk groeit 
het bewustzijn op dit gebied harder dan gedacht. De reeds 
geïnstalleerde zonnepanelen zijn dan ook een belangrijke 
factor in de huidige groei. Een merendeel van de particulie-
ren die zonnepanelen aanschaffen (of aan willen schaffen) 
geeft aan dat de buren al zonnepanelen bezitten. Volgens 
het HIER Klimaatbureau is 37% van de Nederlanders bereid 
het vakantiegeld te investeren in zonnepanelen.

De winsten blijven echter achter. Een totale winst van 52 mil- 
joen euro op een omzet van 2,4 miljard euro is mager te 
noemen. Geconcludeerd kan worden dat de prijzen nog 
zwaar onder druk staan. Opvallend genoeg verwachten de 
meeste respondenten dat op korte termijn de winstmarges 
zullen verbeteren. Het is niet duidelijk waar deze verwachting 
op is gebaseerd.

Tijdens de bijeenkomst werd een opvallende discrepantie 
geconstateerd, namelijk die tussen de import van zonnepa-
nelen en het geïnstalleerd vermogen. De import is namelijk 
veel hoger dan het geïnstalleerd vermogen: in 2014 is er voor 
ruim 1 gigawatt aan zonnepanelen, bestemd voor Neder-
landse bedrijven, geïmporteerd. Hoeveel hiervan daadwer-
kelijk in nederland is geïnstalleerd is niet helemaal duidelijk, 
maar alle signalen wijzen erop dat in 2014 in Nederland 
boven 500 megawatt is geïnstalleerd. 

Dat verschil is merkwaardig. Tijdens de bijeenkomst werd 
uitgebreid stilgestaan bij de verschillende oorzaken van dit 
verschil. Zo is bijvoorbeeld een deel van de import bestemd 
voor de export. Toch blijft het verschil te groot om afdoende 
te verklaren. In ieder geval kan worden gesteld dat de offici-
ele cijfers niet het hele plaatje geven. Nader onderzoek zal 
moeten uitwijzen wat hier nu precies aan de hand is.

Uitreiking eerste exemplaar
Weervrouw Helga van Leur was bereid gevonden de eerste 
exemplaren van het Nationaal Solar Rapport uit te reiken. Zij 
reikte deze uit aan Claudia Reiner (vicevoorzitter UNETO-VNI), 
gerard van Amerongen (directeur Holland solar) en wijnand 
van Hooff (programmadirecteur TKI Solar Energy). In haar re-

actie gaf Reiner aan dat het trendrapport de kansen voor de 
installatiebranche aantoont. De groei van de werkgelegen-
heid betekent tevens een uitdaging voor de branche om de 
kwaliteit van het werk te borgen. Het belang van scholing en 
kwaliteitsborging blijft onveranderd hoog. Het belang van het 
Nationaal Solar Trend Rapport als graadmeter van de snel 
groeiende sector werd door alle sprekers onderstreept.

Als keynote speaker ging Harald swinkels, directeur en 
oprichter van de Nederlandse Energie Maatschappij, in op 
de strategie van zijn bedrijf. Hij hield de aanwezigen voor 
dat meer waarde moet worden toegevoegd door klanten 
te ontzorgen met goede service en mooie producten – niet 
alleen met de goedkoopste zonnepanelen. Hij besloot zijn 
betoog door de sector uit te dagen te komen met innova-

tieve concepten voor consumenten met een horizon van 
maximaal vijf jaar.

De bemoedigende cijfers moeten volgens Rolf Heynen 
van Solar Solutions worden gebruikt om nog steviger op 
zonne-energie in te zetten: “Alle ballen op de zon”, noemde 
hij het. Hij sprak hiermee de markt zelf aan, maar ook de 
politiek. De markt zou zich sterker moeten verenigen om nog 
duidelijker dan nu het geval is met één stem te spreken. De 
overheid zou daarbij consistent beleid moeten ontwikkelen. 
Het ontbreekt de overheid volgens hem nog aan visie, echte 
ambitie, durf en een stabiel meerjarenbeleid. Dit zou in de 
toekomst de groei van de markt kunnen belemmeren. In het 
rapport wordt dan ook gepleit voor meer dialoog tussen 
overheid en sector.  ●
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NIeUWSLIjN WeeK VaN De BOUW 2015

week van De boUw 
trekt bijna 73.000 bezoekers
De eerste editie van de Week van de Bouw is in de smaak gevallen bij de bezoekers en exposanten. 
“Onze doelstelling was: elke beurs in de Week zijn eigen profi el geven en daarmee een betere match 
tussen bezoekers en exposanten tot stand brengen. Die doelstelling hebben we ruimschoots gehaald, 
zo blijkt uit reacties van bezoekers en exposanten”, vertelt markt manager Martijn Carlier van Jaarbeurs. 
De week van de Bouw wist 72.844 bezoekers aan zich te binden. Bezoekers beoordeelden het aanbod 
met een ruim voldoende.

De Week is een combinatie van vier beurstitels (BouwBeurs, Renovatie & Transformatie, GEVEL en Material 
Xperience) en een groot aantal activiteiten voor totaal uiteenlopende doelgroepen, variërend van het Gala voor de Nederlandse Bouw 
en het nationaal Bouwdebat tot de Renovatie Arena, het strobouwplein, greenbuild en het ZZP-Plein. Het overgrote deel van de bezoe-
kers van de Week heeft meerdere beurzen bezocht. Ze waren te spreken over het aanbod. Ze gaven de beurs een ruim voldoende. De 
waardering is hiermee nagenoeg gelijk aan die van de BouwBeurs twee jaar geleden.

Martijn Carlier: “We waren vooral benieuwd of bezoekers de conceptwijziging herkenden. Dit hebben we gevraagd aan bezoekers die in 
2013 de BouwBeurs hebben bezocht. Een ruime meerderheid kon de conceptwijziging als zodanig benoemen. Veertig procent van hen 
waardeert deze aanpassing positief (“Het is beter dan het was”), een zelfde percentage waardeert het nieuwe concept neutraal. 

De week van de Bouw kende een groot aantal activiteiten. vooral het ZZP-plein, Ambacht in Actie, het strobouwplein en het Renovatiethe-
ater waren in trek. De combinatie beurs en activiteiten sluit aan bij de reden waarom professionals de Week hebben bezocht. Driekwart 
van het bezoek geeft nu al aan ook over twee jaar de Week van de Bouw te bezoeken.

Winnaars Nederlandse 
Bouwprijzen bekendgemaakt
Rotterdam is met Rotterdam Centraal 
en de Markthal de grote ‘winnaar’ van 
de Nederlandse Bouwprijs 2015 ge-
worden. Rotterdam Centraal won de 
Bouwprijs in de categorie ‘Gebouwen’; 
de kabelnetgevels van de vorig jaar 
met veel publiciteit in gebruik geno-
men Markthal sleepte de Nederlandse 

Bouwprijs in de categorie Bouwmate-
rialen en – systemen in de wacht. De 
prijzen werden maandag 9 februari 
uitgereikt door juryvoorzitter prof. dr. 
ir. Anke van Hal. Dit gebeurde op het 
Gala van de Nederlandse Bouw.

PREFAB	LICHTSTRAAT	MET	VENTILATIESLEUVEN	
Tijdens de Bouwbeurs 2015 presenteerde Vlakkelichtkoepel.nl uit Cuijk een daklicht voor 
veranda’s of overkappingen: de Star-Sky. Dankzij de lage opbouw van 25 cen timeter is 
deze vlakke lichtkoepel vanaf een afstand, in tegenstelling tot traditionele lichtkoepels 
of –straten, nauwelijks tot niet zichtbaar. Bovendien 
heeft de Star-Sky permanente ventilatieopeningen. 
Deze maken het ten eerste mogelijk om overtollige 
warmte –die zich ophoopt onder het dak– te laten 
ontsnappen uit de overkapping. Dit voorkomt dat 
bewoners te maken krijgen met onaangenaam 
hoge temperaturen. Het warmtewerend glas dat 
wordt gebruikt, is speciaal ontwikkeld. Het com-
bineert een hoge lichtdoorlaat (LTA: 73) met een 
relatief lage zontoetreding (ZTA: 36).

Nedsale introduceert online dakpannen database
Nedsale introduceerde op de Bouwbeurs een online dakpannen database. De laatste 
10 jaar komen er steeds meer (buitenlandse) dakpannen op de Nederlandse markt. 
Veel verschillende dakpannen betekent ook automatisch veel verschillende panhaken. 
Deze specifi eke kennis is voor o.a. de bouwmaterialenhandel, aannemer en dakdekkers 
niet meer bij te houden. Om toch over deze informatie te kunnen be-
schikken heeft men een online database ontwikkeld, waarin momenteel 
zo’n 300 verschillende dakpannen zijn opgenomen. Na het intypen van 
een paar letters worden direct een aantal dakpannen en afbeeldingen 
getoond. Niet alleen een afbeelding van de voorkant, maar ook van de 
achterkant. Dit laatste is handig voor het herkennen van oude dakpan-
nen. Nadat de juiste dakpan is geselecteerd kan een compleet overzicht 
worden gegenereerd van de bijbehorende dakaccessoires.
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NIEUwE AANhANgERkRAAN tyPE k23-33tSR-CIty

All-up toonde tijdens de week van de Bouw de nieuwste kraan uit 
het kranenprogramma bij Klaas, de K23-33TSR-City. Deze aanhan-
gerkraan heeft een haakhoogte van 33 meter, een reikwijdte van 
23 meter, een maximale hijslast van 1.500 kg. Deze kraan leent 
zijn grote prestaties doordat Klaas gebruikt maakt van een zeer 
geavanceerd productieproces op het gebied van de montage van 
de masten, deze worden niet meer gelast, maar op een zeer vernuf-
tige wijze gefabriceerd. Door deze methode kan er meer capaciteit 
uit de kraan worden gehaald.

De aanhangerkraan is voorzien van een volledig automatische 
afstempeling, middels de radiografische afstandsbediening wordt 
de kraan geheel automatisch gestempeld. De jib is 3x te verlengen, 
met de volgende gewichten: 800 kg-500 kg-250 kg. verder beschikt 
deze kraan over de inmiddels befaamde hydraulische wielaandrij-
ving, hetgeen het manoevreren op de bouwplaats zeer gemakkelijk 
maakt. Tevens is de kraan in korte tijd om te bouwen tot volwaar-
dige 2-persoons hoogwerker. Eenmaal op de bouwplaats aangeko-
men kan de gehele dissel worden ingeschoven.

verder komt All-up met een ‘budget’ aanhangerkraan, de K20-31TsR, 
een aanhangerkraan met alle basis mogelijkheden, echter niet met 
alle opties als bij de K23-33TSR-City, maar wel met de vertrouwde 
kwaliteit.

DUBOkeur en KOMO voor troelstra & de Vries
sinds december 2014 draagt de dakrol APAX officieel het DUBOkeur 
label. Het is daarmee een aantoonbaar duurzaam product. Tijdens 
de Bouwbeurs werd aan commercieel directeur van Soprema en 
Troelstra & de vries Marc geerts en sales manager Pieter Roos een 
DUBO keur certificaat uitgereikt door Jörg Blass van NIBE Research, 
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie BV. 
  
KOMO	kwaliteitsverklaring
Per 1 januari 2015 is Troelstra & de vries tevens in het bezit van 
twee nieuwe KOMO kwaliteitsverklaringen. Ten eerste een KOMO 
kwaliteitsverklaring voor de productrange Sopralene Optima. Dat 
is een hele nieuwe range bitumineuze producten met gunstige 
eigenschappen voor de Nederlandse bitumenmarkt. En een KOMO 
kwaliteitsverklaring voor sopratherm Alu, de eerste productgroep 
voor gevel- en vloerisolatie voor de Nederlandse markt die Troelstra 
& de Vries lanceert vanuit Soprema. Marco de Kok overhandigde 
namens SGS Intron de nieuwe KOMO kwaliteitsverklaringen aan 
Troelstra & de Vries.

ePD uitgereikt aan Carlisle® 
Construction Materials 
De stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) heeft regels 
vastgelegd voor het opstellen en toetsen van milieurelevante pro-
ductinformatie. Certificatie van bouwproducten met een geringe 
milieu belasting is hier de oplossing gebleken. 
  
“Als producent van bouwmaterialen is het voor ons belangrijk om 
gevalideerde milieu-informatie aan onze afnemers en andere rela-
ties beschikbaar te stellen” legt 

Benno Nijenhuis, marketingmanager van Carlisle® Construction Materials bv (CCM bv), uit. Wij willen onze 
eigen producten op een zodanige manier kwantificeren, dat deze eenvoudig in milieuberekeningen en 
milieucertificeringen worden opgenomen. Als marktleider in EPDM daksystemen, produceren wij de meest 
duurzame dakbedekking en dat willen wij graag kwalificeren en onderbouwen.

Deze milieu-informatie stelt CCM bv in de vorm van een Environmental Product Declaration (EPD) ter be-
schikking. Dit is voor de dakenmarkt een unieke certificering, CCM bv uit Kampen heeft als eerste (EPDM) 
dakbedekkingsproducent in Nederland dit certificaat voorhanden, dit voor de producten hertalan easy 
cover, hertalan easy cover FR en hertalan easy weld. 

“Met gepaste trots hebben wij deze certificaten voor de productgroep HERTALAn® tijdens de Bouwbeurs 
2015 in ontvangst mogen nemen”. Namens de NIBE heeft algemeen directeur Michiel Haas deze overhan-
digd aan ing. Onno Fokkinga, manager R&D van Carlisle Construction Materials bv. Eklders in dit nummer 
vindt u een uitgebreide uitleg over dit certificaat.
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tRIfLEx vIERt 
25-jARIg BEStAAN 
IN NEDERLAND

Triflex bv viert haar 25-jarig 
bestaan in Nederland. De 
specialist in vloeibare kunst-
stoffen heeft zich in die tijd 
ontwikkeld tot een landelijk 
opererende adviesorganisa-
tie op het gebied van vloer- 
en afdichtingssystemen 
en markeringen. Ter gele-
genheid van het jubileum 
presenteerde het bedrijf een 
vernieuwde huisstijl tijdens 
de Week van de Bouw. De 
nieuwe stijl sluit aan bij de 
huidige tijdsgeest en de 
vernieuwde rol van Triflex.
 
25 jaar geleden, in 1990, 
vestigde Triflex BV zich als 
zelfstandig bedrijf in Neder-
land. In die tijd heeft de rol 
van het bedrijf zich ontwik-
keld. Kees Kalis, algemeen 
directeur, verklaart: “De 
markt vraagt tegenwoordig 
heel nadrukkelijk om advies 
en proactief meedenken. 
We investeren dan ook in 
ervaren specialisten met 
uitgebreide kennis van 
techniek, bouwprocessen, 
wetgeving en protocollen.”

IKO enertherm en Profatec eCO witte dakbanen behalen DUBOkeur® 

IKO enertherm isolatie en Profatec ECO witte dakbanen hebben het DUBOkeur®  
van NIBE behaald. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie is een 
advies- en onderzoeksbureau op het gebied van duurzaam en gezond bouwen  
en is toonaangevend op het gebied van certificering van bouwmaterialen door 
middel van het DUBOkeur®.

De IKO isolatieplaat enertherm ALU Tg kreeg een DUBOkeur® ‘Gebouw’ voor de 
toepassingen spouwisolatie, vloerisolatie, boven vloerconstructie (drukvast) en plat-
dakisolatie. IKO enertherm ALU kreeg voor de toepassingen plat dak, spouwmuur 
en vloer de Milieubeoordeling als zijnde “een van de beste Dubokeuzes”. Profatec 
ECO witte dakbedekking voldoet in de toepassing van dakbedekking plat dak - 
mechanisch bevestigd - aan de door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en 
Ecologie gestelde eisen voor het voeren van het DUBOkeur®. 

“Het unieke aan dit kwaliteitslabel is dat er voor het platte dak nu één systeem van dakbedekking en isolatie van dezelfde producent 
voldoet aan de vereisten van de Dubokeur,” aldus Klaas Oosterhof, Sales & Marketing Manager Europa.

DUURZaaM BOUWeN DOOR NatUURLIjK eN DOORDaCHt te ISOLeReN
Met als beursthema ‘Natuurlijk isoleren!’ was IsoBouw Systems bv prominent aanwezig tijdens de 
Week van de bouw met nieuwe isolatiesystemen voor nieuwbouw- én renovatiedoeleinden. 

Na-isolatie	hellende	daken
Aan het uitgebreide assortiment voor het na-isoleren 
van hellende daken is onlangs het product RecaPan 
toegevoegd. Deze elementen komen direct op de oude 
panlatten. De bestaande pannen kunnen hierop weer 
herplaatst worden. Dit betekent dat de pannen niet van 
het dak af hoeven. Met een beperkt budget zijn grote 
labelsprongen mogelijk. Nieuw is de gedeeltelijke toe-
voeging van het biobased isolatiemateriaal BioFoam in 
het product en de geoptimaliseerde gootoplossing. 

Een primeur op de beurs was het isolerend renovatie-
element slimFix RenoTwin. Dit renovatie-element is be-
stemd voor hellende daken waarbij de onderconstruc-
tie niet vlak is (bijvoorbeeld bij reeds voorhanden oude 
enkelschalige dakelementen). Het is een constructief 
sterk element dat eventueel ‘zwevend’ gemonteerd 
kan worden. Oneffen onderconstructies hoeven niet 
opgevuld te worden. Tegelijkertijd werd ook het reeds 
bestaande product slimFix Reno+ geoptimaliseerd: het 
heeft een verbeterd isolerend vermogen en een verbe-
terde beloopbaarheid. 

Een succesvol product voor het na-isoleren van zolders is slimFix Deco. Tijdens de beurs presenteerde 
IsoBouw een nieuwe generatie met een verdere optimalisatie in verwerkingssnelheid en esthetische 
afwerking.

BIM-aansturing
Tijdens de beurs toonde IsoBouw ook twee nieuwe concepten die via ‘BIM-aansturing’ geproduceerd 
kunnen worden. Het eerste concept is het onlangs geïntroduceerde product slimFixXT Prefab. Prefab 
sandwich systeemkappen die fabrieksmatig volledig worden afgestemd op de projectspecifieke 
wensen. Te denken valt o.a. aan maatnauwkeurige dakdoorboringen, dakraamsparingen of vaste 
kopgevel- en gootoverstekken. In één arbeidsgang wordt op de bouwplaats een complete dakcon-
structie gerealiseerd. Het tweede concept, FaçaBoard, is een gevelsysteem op basis van sandwiche-
lementen en koppelstroken. 

NIeUWSLIjN WeeK VaN De BOUW 2015Dakspecialisten op internet
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agenda
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
Raffles Hotel te Istanbul (Turkije)
Info: www.greenroofworld.com

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

personalia
Kemper System
Per 1 februari 2015 is ir. wiebe Fokkema in 
dienst getreden als export sales manager 
Nederland bij het Duitse Kemper System. 
Fokkema is geen onbekende in de ne-
derlandse dakenbranche, hij heeft ruime 
ervaring opgedaan bij diverse leveran-
ciers van EPDM. Hij wordt verantwoordelijk 
voor de verkoop van het assortiment 
vloeibare afdichten van Kemper Systems, 
waaronder het bekende Kemperol 2K-
PUR.

nRp
Per 16 februari 2015 is Anne Luijten be-
noemd als algemeen manager van nRP 
(nationaal Renovatie Platform). In deze 
functie is zij verantwoordelijk voor de reali-
satie van het programma van activiteiten 
die het platform voor zijn partners organi-
seert en fungeert zij als sparring partner 
voor het bestuur bij de verdere ontwikke-
ling en uitbouw van het platform. 

OPeN DaGeN aH ROOf Safety SySteMS 
Op 6 en 13 februari 2015 stelde AH Roofs te Bolsward het bedrijf open voor haar klanten 
en relaties om kennis te delen en inspiratie op te doen op het gebied van veilig werken op 
hoogte. 

Het bedrijf toonde 
daarbij het in eigen 
huis ontwikkelde 
randbeveiligingssys-
teem AH Roof safety 
Systems (zie Roofs 
september 2014, het 
systeem heette toen 
nog HARP systems). 
Het betreft een 
hekwerk dat met 
twee voeten middels 
bevestigers aan de 
gording wordt beves-
tigd. In de ene voet 
is de randbeveiliging 

bevestigd. In de andere zit een oog waaraan men zich met een lijnsysteem kan bevestigen. 
Het systeem is met name geschikt voor toepassing op golfdaken.

Tevens is het bedrijf onlangs dealer geworden van het bekende RSS randbeveiligings-
systeem en veiligheidskleding en –materialen die nodig zijn om veilig, en daarnaast ook 
vrij,snel en effectief te werken op hoogte.

LOkE DAkMANAgEMENt NEEMt BOLL DAkgROEP OvER
Loke Dakmanagement bv uit Enschede bereikte vrijdag 30 januari 2015 overeenstemming 
met de curator Hendrie Aarnink over de overname van Boll Dakgroep bv uit Enschede. Op 
21 januari werd het faillissement uitgesproken van Boll Dakgroep. Loke Dakmanagement 
ziet als gerenommeerde partner voor diverse opdrachtgevers volop kansen uit te groeien 
tot een nog beter en sterkere organisatie. 

Boll Dakgroep, opge-
richt in 1920 is één 
van de oudste dak-
dekkersbedrijven in 
Nederland. Een bedrijf 
met veel knowhow. 
Directeur Marc Loke is 
content met de over-
name. “Boll Dakgroep 
was altijd een zeer ge-
respecteerde collega. 
De kennis en ervaring 
op het gebied van 
met name renovatie 
van Boll Dakgroep 
komt voor ons op 
het juiste moment,” 
aldus Marc Loke. Vooralsnog zal Boll Dakgroep onder de huidige naam haar activiteiten 
voortzetten. De oud directeur van Boll Dakgroep, Martin Roode, zal in een nieuwe functie 
zijn werkzaamheden voortzetten. De overige medewerkers die een arbeidsovereenkomst 
krijgen aangeboden, worden hierover binnenkort geïnformeerd. Het gaat in eerste instantie 
om ongeveer 8 medewerkers die een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen. 
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Voorkom verstopping HWa
De Bladex tegelbladvanger voor platte daken van Tilmar is ver-
nieuwd.  De hemelwaterafvoer (plat dak) wordt goed gewaarborgd 
door de universele tegelbladvanger. Deze voorkomt verstopping met 
bladeren of grind in de hemelwaterafvoer van alle platte daken. De 
tegelbladvanger past op elk plat dak, het is één universeel model en 
geschikt voor iedere situatie.

H-Design harnassen voorkomen afknellen
Het dragen van valbescherming 
kan bij langdurig werken op 
hoogte irritaties met zich mee-
brengen. Banden die om de liezen 
zitten kunnen een knellend gevoel 
geven en beperken de drager in 
bewegingsvrijheid. Bij de nieuwe 
serie H-Design harnassen van 
Miller zitten de banden niet om de 
liezen, maar als aparte band om 
ieder been. Hierdoor is het afknel-
lend gevoel verleden tijd én heeft de drager meer 
bewegingsvrijheid. De harnassen zijn gemakkelijk aan 
te trekken en in te stellen voor optimale veiligheid. 

GeMIDDeLD ééN eRNStIG VaLONGeVaL PeR WeeK
Bij het ter perse gaan van dit nummer van Roofs 
heeft Dakweb.nl dit jaar al zes ernstige valongevallen 
gemeld, waarvan twee een dodelijke afloop had-

den. Dat is 
gemiddeld 
één ernstig 
valongeval 
per week. 
Hier zijn on-
gelukken van 
particulieren 
in meegere-

kend. Deze cijfers zijn niettemin al alarmerend, zeker 
als men in ogenschouw neemt dat dit enkel de 
valongevallen zijn die de pers halen, en die zich in 
de waarneming van de redactie van Roofs bevinden. 
Aangenomen mag worden dat het werkelijk aantal 
valongevallen – ook ernstige – beduidend hoger ligt.

Solar frontier kiest Libra energy als nieuwe officiële distributeur
solar Frontier heeft voor Libra Energy gekozen als nieuwe ‘Authorized 
Distributor’ voor de Pv-markt in nederland. Met dit partnerschap 
versterkt solar Frontier haar aanwezigheid in nederland. vooral als ge-
volg van kleine Pv-installaties op residentiële daken heeft de neder-
landse markt het afgelopen jaar een sterke groei doorgemaakt.

In haar strategische benadering van 
de markt richt Libra Energy zich op 
het bieden van Pv-oplossingen, die 
voorzien in de behoefte aan hoge 
energieproductie per geïnstalleerde 
kWp, in combinatie met betrouwbaar-

heid en esthetiek. Een samenwerking met solar Frontier is dan ook 
een logische stap.

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      
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SUBSIDIeReGeLINGeN eNeRGIe-INNOVatIe 1 aPRIL 2015 OPeN
Het ministerie van Economische Zaken stelt €103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidierege-
lingen van de Topsector Energie. Doel van deze Topsector is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch 
sterker maakt. De eerste subsidietranche is nu gepubliceerd: aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015.
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Bijna 30% minder faillissementen in bouwsector in 2014
In 2014 is voor het eerst het aantal faillissementen afgenomen, nadat in de hele bouwsector in 2012 en 2013 uitzonderlijk veel 
bedrijven failliet zijn gegaan. Er zijn afgelopen jaar 957 ondernemingen failliet verklaard. Dat is maar liefst 28 procent minder dan in 
2013, het jaar waarin het recordaantal van 1336 bedrijven faillissement aanvroegen. In 2012 waren dit er 1240. Opvallend is dat er 
slechts 12 installateurs van alarminstallaties, verlichting en telecom over de kop zijn gegaan en 33 installateurs van verwarming- en 
luchtbehandelingsapparatuur. In 2013 waren dit er respectievelijk 90 en 63, zo blijk uit cijfers van Creditsafe, online aanbieder van 
bedrijfs- en kredietrapporten.

PROfINRG INtRODUCeeRt NIeUWe GeVeL-eN DaKGeïNteGReeRDe PV-OPLOSSINGeN
Om gebouwen energieneutraal te maken ontkomt men niet meer aan de toepassing van zonnepanelen. De verhoogde energie-
prestatie-eisen voor woningen en bedrijfsgebouwen maakt integratie van zonnepanelen noodzakelijk. Het uiterlijk weerhoudt 

architecten en eigenaren echter vaak om 
daadwerkelijk panelen op te nemen in het 
ontwerp. Een esthetische toepassing van 
bestaande panelen en de toepassing van 
nieuwe producten biedt daarom uitkomst. 

Pv-leverancier ProfinRg breidt haar activi-
teiten uit op het gebied van BIPv (Building 
Integrated Photovoltaics). Met het aan-
trekken van bouwkundig ingenieur Roel 
Rennen haalt het bedrijf de benodigde 
architectonische en bouwkundige kennis 
in huis om innovatieve solarproducten in 
een vroeg stadium van het ontwerpproces 
te introduceren. Door ondersteuning bij 
de integratie in bouwelementen wordt de 
drempel verlaagd om zonnepanelen toe 
te passen.

Domijn kiest voor samenwerking 
met Consolidated Nederland
Woningbouwcorporatie Domijn uit Enschede 
ondertekende onlangs een samenwerkings-
overeenkomst met Consolidated Neder-
land. Sinds 1 januari 2015 is Consolidated 
verantwoordelijk voor alle typen onderhoud 
aan de daken van de 15.500 woningen die 
Domijn in bezit heeft. De samenwerking ken-
merkt zich onder meer door een serie van 
Kritieke Prestatie Indicatoren en een transpa-
rant verdienmodel. 

De samenwerkingsovereenkomst tussen 
Domijn en Consolidated Nederland is eind 
vorig jaar beklonken. Op 11 december 2014 
ondertekenden Dennis Strikker, teamleider 
Vastgoedbeheer bij Domijn en Martin Mas-
tenbroek, Algemeen Directeur van Consoli-
dated Nederland het contract.

CBs: OnDERnEMERsvERTROUwEn BOUw vOOR HET EERsT POsITIEF
Het vertrouwen van ondernemers in de bouw verbeterde in het eerste kwartaal 
van 2015. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Neder-
landse bedrijfsleven, kwam voor de bouwsector uit op +3 en is daarmee voor 
het eerst sinds de start van de meting in 2008 positief. Bouwondernemers heb-
ben goede verwachtingen over de bedrijvigheid de komende drie maanden. 
Dit hebben het CBS, Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW 
bekendgemaakt.

AFNL: “Behandel Wet Aanpak Schijnconstructies met absolute voorrang”
Aannemersfederatie nederland dringt er bij de Tweede Kamer op aan het 
wetsvoorstel wet Aanpak schijnconstructies (wAs) van minister Asscher, met 
de daarin geregelde aansprakelijkheid voor alle schakels in de bouwketen, 
met voorrang te behandelen. Begin februari 2015 werd de bouwsector op-
nieuw geconfronteerd met een bouwproject in Friesland, waar blijkt dat het 
goedkoper is via een uitzendconstructie buitenlandse werknemers van 1000  
km ver in te huren dan nederlandse werknemers in te zetten. Aan dit soort 
constructies, al of niet via toegestane belastingtechnische constructies, moet 
snel een einde komen, aldus AFnL.



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

Deze tweede druk heeft een verkoopprijs van €20 (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 mensen 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.
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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
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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

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 

Maart

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

31.03 Onderhoud en beheer van pannendaken   1 dag

April

02.04 Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik   1 dag

02.04 Duurzame daken   1 dag

09.04 Onderhoudsinspecteur Platte daken   4 dagen

09.04 Installeren zonnewarmtesystemen   2 dagen

14.04 Dakcursus Platte daken   7 dagen

15.04 Workshop Veranderend bouwproces   1 dag

15.04 Ontwerp zonnestroomsystemen   3 dagen

30.04 Zonnige huurwoningen   1 dag

Mei

18.05 Dakmontage van zonne-energiesystemen   2 dagen

20.05 Onderhoud en beheer van gevels   2 dagen

28.05 Praktijktraining Installeren van zonnestroomsystemen   2 dagen


