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CURSUSKALENDER 

April

09.04 Onderhoudsinspecteur platte daken   4 dagen

09.04 Installeren zonnewarmtesystemen   2 dagen

14.04 Dakcursus platte daken   7 dagen

15.04 Ontwerp zonnestroomsystemen   3 dagen

17.04 Dakcursus groene daken   1 dag

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

Juni

02.06 Workshop veranderend bouwproces   1 dag

04.06 Dakmontage van zonne-energiesystemen   2 dagen

11.06 Ontwerp kleine windturbines   2 dagen

BDA Advertentie Cursuskalender April - Juni.indd   1 16-03-15   15:11
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EDWIN FAGEL

asbest nu van het dak!
Stel, u heeft een zoon in de puberleeftijd. En zijn slaapkamer 
is – zoals het hoort bij jongens van die leeftijd – een ontzag-
lijke bende. U draagt de jongen op zijn kamer op te ruimen. 
“Dat wil ik wel doen,” is zijn antwoord. “Maar het duurt wel 
een jaar of wat voordat ik het heb gedaan.”

Wat zegt u dan? Ik durf te wedden dat u met uw vuist op 
tafel slaat en de wijsneus aan het werk zet: “Als je kamer 
vanavond niet is opgeruimd, dan zwaait er wat!”

laat me u nog een vraag stellen. Heeft u wel eens de zoek-
termen ‘asbest’ en ‘ontruiming’ op Google ingetikt? En? Bent 
u geschrokken van de rommel? 

Bijna dagelijks is het raak. Alleen als een hele straat of wijk 
wordt afgesloten, zoals onlangs een paar keer het geval is 
geweest, bereikt het nieuws de landelijke media. Zelf schrok 
ik fl ink van het aantal incidenten dat we niet op het NOS 
Journaal zien, maar die op de betrokkenen een enorme 
impact gehad moet hebben. Het is een ingrijpende ervaring 
als je gedwongen je huis moet verlaten zonder te weten 
wanneer je weer terug kan.

De maatschappelijke belasting van asbestdaken is enorm, 
om maar te zwijgen van de fi nanciële consequenties. Het 
is dan ook niet voor niets dat er inmiddels een verbod op 
asbestdaken is ingesteld, u kunt daar elders in dit nummer 
meer over lezen. 

Dat verbod gaat in per… 2024. Het duurt dus nog negen 
jaar voor we van alle asbestdaken af zijn. Dat betekent dus 
dat nog negen jaar bijna dagelijks ergens mensen hun 
huis uit moeten omdat een paar straten verderop brand 
is geweest in een loods. Nog negen jaar lang is het een 
reële mogelijkheid dat winkels in het centrum van een stad 
dagenlang gesloten moeten blijven omdat de straten weer 
asbestvrij gemaakt moeten worden. En als dat dan vlak 
voor Sinterklaas is, zoals afgelopen jaar de winkeliers in het 
centrum van Roermond overkwam, dan is daar gewoonweg 
niets aan te doen.

De gedachte achter het jaartal 2024 is dat gerekend vanaf 
1993, het jaar dat asbest als bouwmateriaal werd verboden, 
alle bestaande asbestdaken in 2024 aan vervanging toe zijn. 
Een economisch argument dus: we hebben die daken niet 
voor niets aangebracht, dus nu ze er eenmaal liggen laten 
we ze maar liggen - totdat het echt niet meer gaat. 

Zoals u ook in het artikel verderop in dit nummer kunt lezen, 
is het een misvatting dat eenmaal aangebrachte asbest-
daken geen kwaad kunnen zolang iedereen er van afblijft. 
Zeker naarmate een asbestdak ouder wordt, kunnen er 

allerlei oorzaken zijn 
waardoor de asbest 
uit dat dak in de 
lucht terecht kan 
komen, en daarmee 
in de luchtwegen en 
longen van elke wil-
lekeurige pechvogel.

Waarom moet het 
eigenlijk zo lang 
duren? Waarschijnlijk 
omdat de capaciteit 
om het proces snel-
ler te laten verlopen 
momenteel niet in 
de markt aanwezig is. Een tweede reden zou kunnen zijn dat 
de budgetten momenteel niet zijn afgestemd op een derge-
lijk omvangrijke operatie.

Wat dat eerste betreft, we hebben in de dakenbranche zo’n 
2000 dakdekkerbedrijven actief die zo goed als allemaal ver-
legen zitten om werk. Nu is het niet zo dat al deze bedrijven 
direct kunnen beginnen met het saneren van asbestdaken. 
Dat is namelijk niet toegestaan zonder certifi caat waarmee 
men laat zien professioneel asbestverwijderaar te zijn. Maar 
wat let de dakdekkerbedrijven om zich als de wiedeweerga 
hiervoor te laten certifi ceren? Je hoeft niet eens over een 
bijzonder groot zakelijk inzicht te beschikken om tot de con-
clusie te komen dat die investering zich in de komende jaren 
ruimschoots terug zal betalen.

En wat het budget betreft: hoe dan ook zullen de momenteel 
aanwezige asbestdaken op korte termijn moeten worden 
verwijderd en worden vervangen door een nieuw dak (een 
dak met zonnepanelen, wellicht, of een dak met begroeiing). 
Het ligt voor de hand dat het verwijderen van asbestda-
ken de komende jaren fi nancieel gestimuleerd zal worden, 
linksom of rechtsom. 

Er is dus kortom geen goed argument te bedenken om te 
wachten met het opruimen van de rommel op de daken. 
Terwijl er verschillende heel belangrijke argumenten zijn om 
het wél te doen, en snel ook: asbest veroorzaakt sociale on-
rust, kost de gemeenschap bakken met geld en, last but not 
least, mensen worden er doodziek van. 

Asbest moet dus NU van de daken - en niet in 2024. Ik wens 
u allen, gebouweigenaren en dakdekkerbedrijven, heel veel 
succes in het op korte termijn realiseren van een mooi en 
asbestvrij daklandschap.

Foto: Liza de Rijk.
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Asbest NU van het dak!

jan Suijk nieuwe accountmanager Roofs
Per 1 april 2015 heeft Vincent lindeman besloten een nieuwe uitdaging aan te 
gaan en heeft hij lindeman Uitgevers verlaten. Zijn vervanger is Jan Suijk (1967). 
In dit artikel stellen wij hem voor.

glooiend stationsdak afgewerkt met betonplaten
Jaarlijks wordt een fl ink aantal bijzondere daken uitgevoerd. In deze nieuwe artike-
lenreeks zal Roofs deze bijzondere daken in detail beschrijven. Welk dak wordt het 
Dak van het Jaar 2015?

luchtdichtheid en isolatie: nieuwe aandachtspunten voor dakdekkersbedrijven
Samenstellers en bouwers van zowel hellende als platte daken moeten meer 
aandacht besteden aan de aansluitingen dan ze tot nu toe doen. In dit artikel legt 
ing. Ton Berlee uit waarom dat het geval is. 

Windbelasting op zonne-energiesystemen op platte daken – deel 2 
Met NEN 7250 kan de windbelasting op zonne-energiesystemen op platte daken 
worden bepaald. In dit artikel wordt verder ingegaan op de windbelasting op 
zonne-energiesystemen op platte daken in de verschillende dakzones. 

Solar Solutions international toont groeiende solarbranche
Op 15 en 16 april 2015 vindt in de Expo Haarlemmermeer de vakbeurs Solar 
Solutions International plaats. De beurs geldt als het grootste platform voor zonne-
energie in de Benelux. 
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foto voorplaat
Rietgedekt pand 
van het jaar 2014:

Landhuis ‘De Fazantenhof’ 
te Bunnik

Dekker Rietdekkers bv 
te Veenendaal
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geen asbestdaken meer in 2024
Onlangs is bekend geworden dat er met ingang van 1 januari 2024 een verbod 
rust op asbesthoudende daken, zowel voor particulieren, bedrijven als (over-
heids)instellingen. Voor bedrijven in de dakenbranche breken drukke tijden aan. 

Derbigum gaat terug naar de basis
Sinds 1 januari 2015 is John Poppelaars de nieuwe directeur van Derbigum 
 Nederland. Zijn voorganger Ben Sengers is marketing en sales director voor 
Europa geworden. 

ag Plastics introduceert vernieuwde lichtstraat
Per 1 januari 2015 werd de EPC eis aan de energieprestatie van gebouwen op-
nieuw aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit.  AG Plastics introduceert 
hiertoe de nieuwe Cintralux® EP 16/16.

nieuwe url beton en keramiek in ontwikkeling
Mede als gevolg van de invoering van het Bouwbesluit 2012 en enkele nieuwe 
technische ontwikkelingen worden momenteel de Uitvoeringsrichtlijnen voor 
 dekken van daken met betonnen dakpannen en keramische dakpannen 
 aangepast.

nieuwste ontwikkelingen tijdens international roofi ng expo (ire) 
Doorgaans lopen de Verenigde Staten cultureel een straatlengte vooruit op 
Europa. Het kan dus de moeite lonen eens een kijkje te nemen wat daar de 
ontwikkelingen zijn. 

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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AG Plastics www.agplastics.com
All Up www.allup.nl
Artilan www.artilan.nl
Atlas Acomfa www. atlasacomfa.nl
BDA Dak en Gevelopleidingen www.bdaopleidingen.nl
Boko www.boko.nl
clickFit/FlatFix www.clickFit.nl
Dakweb www.dakweb.nl
Derbigum Nederland bv www.derbigum.nl
DGI Dak & Gevel Ing bv www.dakengevelingenieurs.nl
EPS Profs www.epsprofs.com
Eternit nv www.eternit.nl
Isobouw Systems bv www.isobouw.nl
SolarCentury Benelux bv www.solarcentury.com
Solarplaza International bv www.solarplaza.com
Solar Solutions www.solarsolutions.nl
Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl
Sunbeam www.sunbeam-pv.com
Wecal www.wecal.nl
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artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Wecal Isolatie Techniek bv te Wijk bij Duurstede is een dynamisch en succesvol handels- en productiebedrijf met een breed pakket hoogwaardige 
isolatie materialen en dakbedekkingen voor toepassing in de bouw en isolatie industrie in de Benelux. In de afgelopen jaren heeft Wecal een reputatie 
opgebouwd als een marktgerichte, betrouwbare leverancier en producent van kwaliteitsproducten. Wecal voert veelal op exclusieve basis merkproducten 
zoals Xtratherm PIR, Knauf, glas- en steenwol, DAWO EPS, Isoroc steenwol, Styrodur XPS, Fesco Board perliet, BIIG 446 en Mastergold bitumineuze 
dakbedekking, Mapeplan PVC & TPO, Extrubit, Extrupol en Alkorplan kunststof dakbedekking.

Als gevolg van ambitieuze groeiplannen zoeken wij ter versterking van onze buitendienst voor diverse regio’s enkele enthousiaste

Technisch commercieel adviseurs daksector
In samenwerking met ons verkoopteam onderhoudt u een deel van onze bestaande relaties en weet u ons marktaandeel verder uit te bouwen.      
U rapporteert aan de Sales manager daksector. 

Totaalpakket voor de dakdekker

Wecal : Compleet en objectief in isolatie & dakbedekkingsmaterialen 

Wij vragen Wij bieden

• een opleiding op MBO niveau
•  meerdere jaren commerciële ervaring in 

de bouw, bij voorkeur in de daksector
• doorzettingsvermogen
• fl exibele omgangsvormen
• gevoel voor dienstverlening

•  een uitdagende, zelfstandige functie binnen een bedrijf met 
korte communicatielijnen

•  een goed salaris in overeenstemming met uw ervaring en 
prestaties

•  goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een representatieve 
auto van de zaak

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan:
Wecal Isolatie Techniek bv, Molenvliet 13, 3961 MT Wijk bij Duurstede of e-mail: schaik@wecal.nl

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met dhr H.A van Schaik, Directeur, tel. 0343-595010
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jan Suijk nieuwe 
accountmanager Roofs

lang de verkoop verzorgd. “Het was geweldig om op een 
zo jonge leeftijd het land te doorkruisen en fi etsspeciaalza-
ken te bezoeken. Daar heb ik de passie voor het verkopen 
opgedaan. In 1991 reageerde ik op een vacature voor een 
acquisitiebureau dat de advertenties verkocht voor o.a. VNU 
(wat nu Sanoma is). Sindsdien ben ik advertentieverkoper 
en ook na al die jaren heb ik nog steeds een passie voor het 
vak. Ik heb in de loop der tijd een veelvoud aan consumen-
tenmagazines onder mijn hoede gehad, zoals Cosmopoli-
tan, Autoweek en Story, maar ook bijvoorbeeld de Volkskrant 
en het Noord-Hollands Dagblad.”

“Het mooie aan het vak is dat ik steeds word uitgedaagd 
een (potentiële) klant ervan te overtuigen van de waarde 
van het blad. Er is bijna niets leuker dan te merken dat de 
klant ook het geloof in die waarde krijgt. Als het goed is, is 
het een wisselwerking. Je doet altijd alleen zaken met elkaar 
als je het met elkaar ziet zitten.”

Suijk is volledig nieuw in de dakenmarkt, dat vindt hij geen 
probleem: “De markt weet altijd veel meer dan ik. Maar dat 
is niet erg, ik heb nog nooit meegemaakt dat een klant van 
mij verwacht dat ik alles weet te vertellen over zijn producten. 
Ik denk niet dat het in mijn activiteiten voor Roofs anders zal 
zijn – ik hoop het niet, althans. Waar ik wel verstand van heb, 
is het product dat ik zelf verkoop. Het plaatsen van adverten-
ties is altijd een goede investering. Een bedrijf kan heel goed 
zijn, maar dat moet ook worden gezien door de buitenwacht. 
Dat is (naast natuurlijk de informatie-uitwisseling) een be-
langrijke taak van een vakblad als Roofs.”

Is er volgens Suijk nog toekomst voor papieren vakbladen? 
“Natuurlijk wordt het digitale gedeelte steeds belangrijker,” 
reageert hij. “Daar hebben wij ook diverse mogelijkheden 
voor, met Dakweb.nl en de maandelijkse nieuwsbrief. Maar 
ik denk dat het internet nooit helemaal de plaats van het 
papieren tijdschrift in zal kunnen nemen. Als ik naar mezelf 
kijk: de krant wil ik nog wel digitaal lezen, maar een tijdschrift 
vergt toch meestal wat meer aandacht. Dan is het prettig om 
papier in je handen te hebben. Ik kan ook erg genieten van 
een mooi, full colour vakblad met een goede papierkwaliteit 
– zoals Roofs is.”

lindeman Uitgevers heeft er alle vertrouwen in dat Jan Suijk 
de huidige, centrale marktpositie van de uitgaven van lin-
deman uitgevers kan bestendigen en waar mogelijk verder 
uitbouwen. ●

Als accountmanager zal Jan Suijk verantwoordelijk zijn voor 
het vakblad Roofs, het Roofs Handboek, de website Dakweb.
nl en de overige uitgaven en digitale uitingen van linde-
man Uitgevers. Met deze aanstelling heeft het bedrijf een 
raspaardje in huis gehaald met bijna 25 jaar ervaring in de 
advertentieverkoop.

Op 21-jarige leeftijd kwam Jan Suijk via-via terecht bij een 
importeur van mountainbikes. Bij dit bedrijf heeft hij drie jaar 

PerSOnalia

Per 1 april 2015 heeft Vincent 

 lindeman besloten een nieuwe 

uitdaging aan te gaan en heeft hij 

lindeman Uitgevers verlaten. Zijn 

vervanger is Jan Suijk (1967). Hij 

zal vanaf nu zijn enthousiasme en 

ervaring voor Roofs aanwenden. In 

dit artikel stellen wij hem voor.
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Jaarlijks wordt een fl ink aantal bijzondere daken uitgevoerd. Daken 

met een apart ontwerp; daken waar bijzondere materialen zijn toegepast; 

daken die in een uitzonderlijk goede samenwerking zijn gerealiseerd; 

daken waar op een creatieve manier een goede en technisch perfecte 

oplossing voor een bepaald probleem is gerealiseerd – enzovoorts. 

In deze nieuwe artikelenreeks zal Roofs deze bijzondere daken in detail 

beschrijven. Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015?

glooiend stationsdak 
afgewerkt met betonplaten

Foto: Ruud Ploeg.
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Het vernieuwde OVT Arnhem nadert zijn voltooiing. Het zo-
geheten Arnhem Centraal vormt een nieuw knooppunt van 
openbaar vervoer voor de stad en de regio. In 2020 zullen 
zo’n 110.000 reizigers per dag van het station gebruik maken. 
Naast goede overstapmogelijkheden vindt men op het 
station ook winkels, horeca, ontspanning en kantoorruimten. 
Arnhem Centraal is binnenkort één van de zes internationale 
halteplaatsen voor de hogesnelheidstrein richting Duitsland. 
Ook de omgeving van het station wordt aangepast.

Ontwerp
Het ontwerp van de OVT Arnhem is gemaakt door architec-
tenbureau UNStudio uit Amsterdam. Bij het ontwerp moest 
rekening worden gehouden met de hoogteverschillen die er 
van nature zijn rond het station. Dit is opgelost door meer-
laags grondgebruik en glooiende vormen. Het grondgebied 
van het station beslaat ongeveer 40.000 m², op dit opper-
vlak wordt door meervoudig ruimtegebruik zo’n 160.000 m² 
gebruiksoppervlak gerealiseerd. 

Centraal in het ontwerp stond een toegankelijke en over-
zichtelijke ruimte, waarbij licht en comfort een belangrijke 
rol moesten spelen. Het ontwerp wordt daarom gekenmerkt 
door grote, transparante puien en daklichten. Er is in dit 
verband, naar aanleiding van diverse onderzoeken, gekozen 
voor zonwerend glas om het binnenklimaat van de stations-
hal beheersbaar te houden. 

Het dak van de terminal is uitgevoerd als een zogeheten 
monocoque staalconstructie met behulp van scheeps-
bouwtechniek. In de terminal zijn hoge, schuine ‘V-wanden’ 
geplaatst van onder in de parkeerkelders tot aan het 
hoogste punt op het dak. Deze wanden dragen de vloeren 
en zorgen voor grote vloeroverspanningen en veel ruimte. 
Feitelijk bestaat het gebouw uit verschillende delen die op 
elkaar aansluiten. 

Zo ook het dak. Het totale dak heeft een oppervlakte van 
ongeveer 5000 m² en een vrije overspanning van 60 meter in 
de ene, en 40 meter in de andere richting. De terminal heeft 
een schaalachtig dak uit beton. De perrontunnel bestaat uit 
een stalen schaaldak. Tussen deze daken is een fraaie over-
gang gerealiseerd van het houten plafond van het staaldak 
van de perrontunnel naar het staal en beton op de grens 
met de nieuwe stationshal. 

Met name het dak van de terminal is een echte blikvanger. 
Het dak is opgebouwd uit ronde vormen die, bovenop de 
waterdichting, is afgewerkt met grijze betonplaten op klossen 
uit hout met een aluminium kap. Voor de daglichttoetreding 
zijn er zoals gezegd tevens daklichten in het dakoppervlak 
aangebracht. Een hele toer om het dak op een zekere 
manier waterdicht te maken, zodanig dat de gewenste iso-
latiewaarden (Rc= 3,5, ten behoeve van de onderliggende 
kantoorruimten) gerealiseerd wordt - én dat het dak goed en 
veilig beloopbaar blijft voor onderhoud, én dat de uitstraling 
van het dak bewaard blijft.

Waterdichte afwerking
Met name het eerstgenoemde aspect (de waterdichtheid) 
zorgde in de voorbereidingsfase voor veel hoofdbrekens. 
Rob Bootsman, directeur van het verantwoordelijke dakdek-
kersbedrijf Boko Dakbedekkers uit Westknollendam, vertelt 
dat in eerste instantie de bevestiging van de kenmerkende 
betonplaten was voorzien nadat de waterdichte laag zou 
zijn aangebracht. De bevestiging zou dan door de water-
dichte laag in de ondergrond worden aangebracht. “Dat 
zag ik niet zitten,” vertelt hij. “Er worden zo’n 2500 klossen 
aangebracht om de betonplaten op te bevestigen; per 
klos worden minimaal twee bevestigers in de ondergrond 
aangebracht, dat zijn minimaal 5000 dakdoorboringen. Op 
deze manier is de kans dat er na verloop van tijd problemen 
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micro betonplaten
Het dak is afgewerkt met lichtgrijze micro betonplaten van 
leverancier Sorba Projects bv uit Winterswijk. Het betreft op 
maat geprefabriceerde betonplaten: elke plaat is anders 
qua formaat en vormgeving. De platen wegen per stuk mi-
nimaal 400 kg, wat natuurlijk bijzondere eisen stelde aan de 
ondergrond, maar ook aan de bevestiging en de verwerking. 
Wat betreft transport werden de betonplaten met behulp 
van een kraan naar het dak getransporteerd en feitelijk als 
een legpuzzel gepositioneerd. De positie van de klossen 
werd met behulp van GPS zorgvuldig geëngineerd door de 
leverancier van de betonplaten op de dampremmende 
laag, zodat later de betonplaten bij levering precies op de 
klossen pasten. 

De betonplaten hebben een glad oppervlak en zijn daar-
mee onderhoudsarm: eventueel vuil wordt door regenwater 
afgespoeld. Het regenwater loopt via de naden tussen de 
betonplaten naar de waterdichte laag. Via een stelsel van 
goten wordt het water vervolgens van het dak afgevoerd. 

De bevestiging van deze platen geschiedde zoals gezegd 
op in totaal zo’n 2500 klossen. Vanzelfsprekend is de bevesti-
ging uitgebreid getest op windbelasting e.d. Dit verklaart het 
grote aantal van deze klossen: deze zorgen voor een zekere 
bevestiging. Het formaat en de hoogte van deze klossen 
verschilt dan ook per betonplaat, afhankelijk van de grootte 
van de betonplaat en de hellingshoek waar ze op zijn toege-
past. De klossen werden afgewerkt met (eveneens op maat 

op het dak ontstaan eenvoudigweg te groot. Na oplevering 
is de waterdichte laag nog bijzonder lastig te bereiken dus 
de kans dat de dakdekker terug moet komen moet tot nul 
worden gereduceerd. Ik wil na oplevering van dit dak rustig 
kunnen slapen.”

Bootsman vervolgt: “Ik heb de opdrachtgever er gelukkig 
van weten te overtuigen dat de klossen omhoog dienden te 
worden gebracht, boven de waterdichte laag, en dat deze 
klossen pas na aanbrengen waterdicht ingewerkt dienden 
te worden. Oorspronkelijk zou ook een isolatie uit cellulair 
glas worden aangebracht, maar vanwege de ronde vorm 
van het dak was dit niet goed mogelijk. Er is in plaats hiervan 
gekozen voor een isolerende mortel, Betopor C-EPS. Afhanke-
lijk van het afschot en de dikte van de klossen werd deze in 
een laag variërend van 12 cm tot wel 38 cm op de betonnen 
ondergrond aangebracht.”

De dakopbouw is uiteindelijk als volgt:

•  Ondergrond: beton en hout;
•  dampremmende laag: gegoten warme bitumen 110/30 

en polyestermat 260P11;
•  isolerende mortel: Betopor c-eps;
•  eerste waterdichte laag: sBs 370 k14, gebrand
•  tweede waterdichte laag: epdm, resitrix sk (2,5 mm), 

zelfklevend;
•  micro betonplaten bevestigd op houten klossen met 

aluminium kap.
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Dak OVT-Terminal arnhem
• Opdrachtgever:  prOrail namens ministerie van 

I&M, GEMEENTE ARNHEM EN NS
• architect:  UnstUdiO te amsterdam
• BOUwkUndig aannemer:  BOUwcOmBinatie Ov terminal 

arnhem vOF (Ballast nedam  
EN BAM)

• dakdekker:  BOkO dakBedekkers  
TE WESTkNOllENDAM

• leverancier BitUmineUze dakBedekking:  trOelstra & de vries te iJlst
• leverancier epdm dakBedekking:  ccm eUrOpe te kampen
• leverancier isOlerende BetOnmOrtel:  van wylick te heeswiJk-dinther
• leverancier micrO BetOnplaten:  sOrBa prOJects te winterswiJk

gemaakte) aluminium kappen. De EPDM slabben werden op 
rustige momenten op het werk zelf aan de kappen bevestigd 
door de medewerkers van het dakdekkersbedrijf. 

Waterdichte laag
Het aanbrengen van de waterdichte laag was vanwege de 
glooiing in het dak niet eenvoudig. Op sommige plaatsen is 
de hellingshoek zo groot dat het dak eerder als gevel moest 
worden beschouwd. Deze delen werden vanaf de steiger 
of de hoogwerker waterdicht ingewerkt. De gekozen dak-
opbouw, met feitelijk drie waterdichte lagen, zorgt voor een 
zeker geheel. 

“De kritische onderdelen waren vanzelfsprekend de detail-
leringen en de aansluitingen,” vertelt Bootsman. “De klossen, 
ontluchtingen en overige onderdelen werden met behulp 
van EPDM met de grootst mogelijk zekerheid waterdicht 
ingewerkt. Zoals eerder gezegd is de plaatsbepaling van de 
klossen d.m.v. GPS metingen cruciaal en een noviteit. Omdat 
het karakter van Sorba en Boko gelijkwaardig is wordt alles 
zeer secuur gemonteerd. Het is ongelooflijk, maar alles past.”

Het betreft een spectaculair ontwerp, het is opvallend dat 
hier in deze tijd budget voor was. Bootsman: “Het project 
was al vóór de economische crisis aanbesteed, de budget-
ten en vergunningen waren al rond.  Vandaag de dag zou 
een dergelijk project niet snel meer worden uitgevoerd.” De 
samenwerking tussen de verschillende partijen verliep vol-
gens Bootsman over het algemeen erg goed. “Een dergelijk 
werk kan zonder een open en constructieve houding niet tot 
stand komen. Met een focus op kwaliteit is uiteindelijk een 
spectaculair dak tot stand gebracht dat zijn gelijke niet kent 
in het Nederlandse daklandschap.”

Zie voor meer foto’s van dit project, en meer informatie over 
het Dak van het Jaar 2015: www.dakvanhetjaar.nl ●

Artist impression: ©MOKA / UNStudio.
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Het isoleren van de gebouwschil wordt steeds belangrijker en daarmee komt 

er meer en meer aandacht voor de luchtdichtheid van de gebouwschil. 

 Samenstellers en bouwers van zowel hellende als platte daken moeten meer 

aandacht besteden aan de aansluitingen dan ze tot nu toe doen. In dit 

 artikel legt ing. Ton Berlee uit waarom dat het geval is.

luchtdichtheid en isolatie: 
nieuwe aandachtspunten 
voor dakdekkersbedrijven

luchTDichT bOuWen

uit de verwarmde binnenruimte niet wordt tegengehouden, 
ontstaat een aanvoer van vocht dat geen uitweg heeft. 

Hellende daken hebben meestal een schubvormige waterke-
rende laag. Het vocht kan nog een uitweg vinden, hoewel 
dat met de toename van onderfolies ook steeds minder 

Het tegengaan van ongewenste luchtstromen en daarmee 
wegvloeien van energie is de basis voor de luchtdichting 
van een gebouw. Samenstellers van platte daken kennen al 
heel lang het bouwfysische belang van dampremmende 
lagen. De discussies over het wel of niet kunnen handhaven 
en uitvoeren van ‘ koude’ daken en hoe die geventileerd zou-
den moeten worden, liggen 
al heel lang achter ons. 
Ook ‘omgekeerde’ daken 
kennen we nauwelijks nog. 
Voor een hoge warmte-
weerstand zijn ‘warme’ 
daken de enige geschikte 
uitvoering. 

Dampremmende lagen
In de dakenbranche ken-
nen we al heel lang de 
toepassing van damprem-
mende lagen in platte 
daken. Bij hellende daken 
is de noodzaak voor damp-
remmende lagen nooit zo 
gevoeld.

Dampremmende lagen 
zijn noodzakelijk, omdat de 
dakbedekking een water- 
en dampdichte afsluiting 
vormt van de isolatie. Wan-
neer vochtige warme lucht 

ing. A.B. Berlee

Warme lucht zet uit en drukt tegen het doek van de luchtballon.
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wordt - of tot ongewenste watervoerende lagen leidt. Voor 
hellende daken die gesloten zijn, zoals metalen dakbedek-
kingen, is een dampremmende laag ook allang een must. 
Ook daken met riet moeten aan de binnenzijde goed damp-
dicht gesloten zijn. Die afsluiting aan de binnenzijde wordt 
steeds kritischer. Hoe komt dat?

Druk op de gebouwschil
Het kan niemand zijn ontgaan dat de warmte isolerende 
laag steeds dikker en dikker wordt. Met een energie-nul-
variant gaan we naar 250 mm dikke isolatie en dikker. In 
Scandinavië kijken ze inmiddels niet meer op van 750 mm 
dikte en meer. Niet alleen op het dak wordt meer toegepast, 
ook in de vloer en de gevels. Alle aansluitingen van deuren 
en ramen verbeteren, dubbele en zelfs driedubbele aanslui-
tingen met rubbers. kozijnen met slabben en extra aandacht 
bij bouwelementen. De gebouwschil wordt steeds dikker en 
sluit steeds beter. 

Er wordt ook steeds meer op gecontroleerd. Met een blow-
door meting wordt vastgesteld hoeveel kubieke meter lucht 
per seconde nodig is om een vastgestelde overdruk in stand 
te houden. Die methode is een test die precies weergeeft 
wat er aan de hand is. Wanneer we een binnenruimte ver-
warmen, dan zet de lucht in die binnenruimte uit en veroor-
zaakt een druk op de buitenwanden. 

Wie wel eens heeft gezien hoe een luchtballon wordt opge-
zet, heeft precies dat effect gezien. De brander verwarmt de 
lucht in de ballon, de lucht zet uit en drukt tegen het doek; 
de luchtballon krijgt vorm. Ons gebouw heeft die vorm al, 
dus die uitzetting vindt niet plaats. Wat wel gebeurt wanneer 
we de verwarming op 20° C zetten, is dat de warme binnen-
lucht weg wil stromen door de bouwschil. Hoe meer de schil 
gesloten is, hoe groter de druk op de schil en de resterende 
openingen. Ook het gegeven dat de gehele woning op tem-
peratuur wordt gebracht en gehouden, verhoogt de druk op 
de schil. De zolder als leefruimte in plaats van geventileerde 
opslagruimte spreekt wat dat betreft boekdelen. 

Vochtproblemen
Bij een steeds dikker wordende isolatie neemt het tempera-
tuurverschil tussen binnen en buiten toe. Dat is ook wat wordt 
nagestreefd. Bij een luchtlek of op plaatsen waar de isolatie 
niet gesloten is en lucht circuleert, ontstaan vochtproble-
men: bij veel isolatie meer dan bij een dunne geïsoleerde 
bouwschil. 

Dakdoorvoeren door geïsoleerde dakdozen zijn een helder 
voorbeeld. Condensatieproblemen rond dakdoorvoeren 
nemen toe in gelijke mate met de dikte van de isolatie waar 

Mosgroei op de nok: warme, vochtige luchtstromen condenseren onder de vorsten.
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een stalen container. Mensen 
produceren net als andere 
levende wezens nu eenmaal 
vocht, wat zijn uitweg moet vin-
den. De gebouwschil is in dat 
opzicht, na de kleding die we 
dragen, de derde huid. Wie wel 
eens een dagje heeft rondge-
lopen in een plastic regen-
jasje weet dat de binnenzijde 
drijfnat wordt, daar hoeft het 
niet voor te regenen. Hetzelfde 
effect geeft een luchtdichte 
woonruimte, niet zo fris dus! 

Verklaring op luchtdicht-
heid
Gecontroleerde ventilatie moet 
daar in voorzien, maar even-
zeer geldt dat de binnenzijde 
van de gebouwschil vocht 
moet kunnen absorberen en 
doorgeven. De mate waarin is 
bepalend voor het comfort dat 
wordt ervaren in de leefruimte. 
Bij bouwelementen zal vocht-
accumulatie een item worden 
voor de leveranciers / fabri-
kanten. Dakdekkers zullen de 
aansluitingen van de dakele-
menten en de verantwoording 
daarover voor hun rekening 
moeten nemen. De aansluitin-
gen tussen de bouwelementen 
zullen luchtdichter moeten zijn 
dan de bouwelementen zelf. 

Rietdekkers kennen inmiddels 
in het kader van het RietGa-
rantPlan een luchtdicht re-

portage, ze beginnen doorgaans pas met rietdekken als de 
verklaring luchtdicht is afgegeven. Wanneer dan inwendige 
condensatie optreedt in het riet, zijn ze op dat punt gevrij-
waard. Dakaannemers die hellende daken aannemen zullen 
in toenemende mate de aansluiting op de gevels moeten 
controleren en de verantwoording op zich moeten nemen. 
Sluiten de dampremmende lagen aan, sluit de isolatie aan, 
sluiten de doorvoeren aan en hoe sluit de nok? Een verkla-
ring op luchtdichtheid laat niet lang meer op zich wachten. 

Dakdekkers van platte daken zullen de doorvoeren meer 
moeten controleren, als ook de aansluitingen bij de dakran-
den en het opgaande werk. En om het palet aan eisen in de 
nabije toekomst te completeren: de aansluitingen zijn ook al 
de zwakke plek op het gebied van de brandveiligheid. 

In een volgend artikel zal nader worden ingegaan op de 
diverse aspecten van luchtdicht bouwen. ●

doorheen de doorvoer moet worden gevoerd. 
Goed sluitende manchetten aan binnen- en buitenzijde, 
als ook goed geboorde gaten, zijn zeer bepalend. Ook de 
aansluitingen van dakelementen bij hellende daken worden 
steeds kritischer. Zie bijvoorbeeld de afbeelding met mos-
groei boven de nok: warme vochtige luchtstromen conden-
seren onder de vorsten die vervolgens begroeien.

Aansluitingen van platte daken bij de gevel vormen in 
toenemende mate problemen. De bouwschil verandert met 
de toenemende eisen, wat nieuwe problemen oplevert. 
Dakdekkers, plat en hellend, moeten niet alleen waterdichte 
daken aan de buitenzijde opleveren, ook luchtdichte aan 
de binnenzijde. Een slechte uitvoering van één van de lagen 
resulteert in lekkage.

Nu valt er in een volledig luchtdicht gebouw of woning niet 
te leven. Er zijn al meerdere proeven geweest met wonen in 

In een volledig luchtdicht gebouw valt niet te leven.
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Met NEN 7250 kan de windbelasting op zonne-energiesystemen op platte  

daken worden bepaald. In het eerste artikel over de windbelasting op  

zonne-energiesystemen op platte daken in oktober 2014 is ingegaan op  

de bepalingsmethode voor de dakzonering bij het toepassen van zonne-

energiesystemen op platte daken. In dit artikel wordt verder ingegaan  

op de windbelasting op zonne-energiesystemen op platte daken in de 

 verschillende dakzones.

De windbelasting 
van zonne-energiesystemen 
op platte daken - deel 2

ZOnne-energie

Dr. ir. Chris C.P.W. Geurts, TNO Delft 
ir. Chris W. van der Meijden, BDA Dak- en Geveladvies B.V.  

montagewijze 
De windbelasting hangt af van de wijze waarop de zonne-
energiesystemen zijn gemonteerd. NEN 7250 definieert vijf 
montagewijzen. 

• Montagewijze 1 
Deze montagewijze wordt toegepast bij gevels en hellende 
daken, waarbij het zonne-energiesysteem samen met de 
onderliggende constructie voor de waterdichtheid van de 
uitwendige constructie zorgt. Zie figuur 1.

Figuur 1, Zonne-element als onderdeel van de waterdichtheid

• Montagewijze 2
Bij deze montagewijze wordt het zonne-energiesysteem op 
of aan de uitwendige constructie mechanisch bevestigd en 
heeft het zonne-energiesysteem geen functie in de water-
dichtheid. De zonne-elementen kunnen parallel aan het 
dak of onder een hoek ten opzichte van het dak worden 
geplaatst. Zie figuur 2 en 3.

Figuur 2, Zonne-elementen parallel aan het dak geplaatst. 

Figuur 3, Zonne-elementen onder een hoek ten opzichte van  

het dak geplaatst  
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• Montagewijze 3
Hierbij wordt het zonne-energiesysteem los op het platte dak 
geplaatst en al dan niet door ballast op zijn plaats gehou-
den. Zie figuur 4.

Figuur 4, Schema los geplaatst zonne-energiesysteem, al dan niet 

geballast. Bij deze los geplaatste systemen kan ook nog onderscheid 

worden gemaakt in gekoppelde en niet-gekoppelde systemen. 

• Montagewijze 4
Bij deze montagewijze wordt het zonne-element direct aange-
bracht op flexibele of plaatvormige dakbedekking. Zie figuur 5. 

Figuur 5, Schema van montagewijze 4 

 

• Montagewijze 5

Bij dit systeem is de flexibele of plaatvormige dakbedekking 
onderdeel van het zonne-element (thermisch systeem).  
Zie figuur 6. 

Figuur 6, Schema van zonne-energiesysteem volgens montagewijze 5. 

Zonne-energiesystemen op platte daken zijn ofwel los ge-
plaatst op een dak, ofwel worden mechanisch bevestigd. 
Voor deze systemen moet worden uitgegaan van montage-
wijze 2 of 3.

Windbelasting 
De windbelasting moet worden bepaald volgens de Euro-
code voor windbelastingen, NEN-EN 1991-1-4+NB. In deze 
norm wordt de methode gegeven voor het bepalen van 
de windbelasting op gebouwen en ook specifiek gevels en 
daken. Voor zonne-energiesystemen volgens montagewijze 2 
en 3 geldt echter dat deze norm geen regels geeft die voor 
deze situaties geldig zijn.

Voor deze montagewijzen zijn dus aanvullende gege-
vens nodig voor het bepalen van de windbelasting op de 
zonne-elementen. In NEN 7250 is in hoofdstuk 6.2.1 aange-
geven dat voor het bepalen van de windbelasting op het 
zonne-element de netto drukcoëfficiënt Cp,net moet worden 
vastgesteld. Dit kan experimenteel gebeuren, bijvoorbeeld 
door windtunnelonderzoek. In NEN 7250 is (conform het 
Bouwbesluit) de status van gevalideerde en verifieerbare 
metingen hoger dan de waarden uit de norm. Dit wordt via 
artikel 1.5 van NEN-EN 1991-1-4+NB aangestuurd. Omdat dit 
in veel gevallen niet haalbaar is (bijvoorbeeld vanwege de 
doorlooptijd en kosten van dergelijke testen), specificeert 
NEN 7250 in artikel 6.2.2 t/m 6.2.4 waarden voor drukcoëffi-
ciënten waarmee de windbelasting op de zonne-elementen 
kan worden bepaald. 

De rekenwaarde voor de windbelasting op de zonne- 
elementen wordt vervolgens bepaald met de formule: 

Wd = gQ x cp,net x qP x A 

Waarin:
Wd  =  de rekenwaarde voor de windbelasting op  

het element in N
gQ  = de belastingfactor voor de windbelasting
cp,net  = de netto drukcoëfficiënt volgens NEN 7250
qP  =  de extreme waarde voor de stuwdruk van  

de wind, bepaald volgens NEN-EN 1991-1-4/NB  
of npr 6708; 6.2

A  = de oppervlakte van het zonne-element in m²
 
belastingfactor ƔQ

De waarde van de belastingfactor moet worden bepaald 
volgens NEN-EN 1990+NB. Deze waarde is afhankelijk van de 
gevolgklasse. De gevolgklasse hangt af van de functie van 
het gebouw. Als een constructiedeel / gebouw is ingedeeld 
in gevolgklasse CC2 en het gewicht van het zonne-energie-
systeem ≥ 0,15 kN.m-2 dan moet voor de bevestiging van dit 
zonne-energiesysteem worden uitgegaan van CC2 waarbij 
de belastingfactor gQ = 1,5.

Voor zonne-energiesystemen waarbij het gewicht per op-
pervlakte van het zonne-element inclusief montagesysteem 
minder is dan 0,15 kN.m-2 mag worden uitgegaan van klasse 
CC1 en kan voor de belastingfactor worden uitgegaan van 
gQ = 1,275. Dit komt overeen met de regels die voor dakbe-
dekkingen gelden.
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Stuwdruk qp

De stuwdruk moet worden bepaald volgens NEN-EN 1991-
1-4+NB. Deze hangt af van de locatie (windgebied), de 
terreinruwheid en de referentiehoogte. De referentiehoogte 
komt praktisch gezien overeen met de hoogte van de boven-
zijde van de dakrand ten opzichte van het aansluitende 
terrein. In de Nationale Bijlage van NEN EN 1991-1-4 is een 
stuwdruktabel gegeven voor de verschillende windgebieden 
en ruwheidsklasses in Nederland.

Oppervlakte aref

De hoogte van de in rekening te brengen windbelasting op 
oppervlaktes is afhankelijk van de grootte van het oppervlak 
(referentie-oppervlak Aref). Per constructieonderdeel wordt Aref 
bepaald door de belasting op die oppervlakte die bijdraagt 
aan de spanningen in dat onderdeel. Bij beoordeling van 
een bevestiging van een paneel is dat het paneel, bij de 
berekening van de onderconstructie is dat het totale opper-
vlak wat belasting afdraagt naar die onderconstructie, vaak 
meerdere panelen. 

Windbelasting fluctueert in tijd en plaats. Een klein opper-
vlak kan door pieken met relatief kleine afmetingen volle-
dig zijn belast, waar een groter oppervlak de effecten van 
kleinschalige pieken kan verdelen. Om die reden worden in 
de Eurocode Windbelasting (NEN-EN 1991-1-4) drukcoëffici-
enten  gegeven voor Aref = 1 m² en Aref = 10 m². In NEN 7250 
zijn waarden gegeven voor zonne-energiesystemen met 
een referentie-oppervlak Aref = 1 m². De waarden voor een 
referentie-oppervlak Aref van 10 m² of meer worden als volgt 
gevonden: 

Cp,net10 =  0,9 x Cp,net voor toepassing van zonne-energie-
systemen in dakzone F;

Cp,net10 =  0,7 x Cp,net voor toepassing van zonne-energie-
systemen in de overige dakzones.

Voor waarden van Aref > 1 m² en < 10 m² moet worden geïn-
terpoleerd volgens figuur 7, afkomstig uit NEN EN 1991-1-4

Figuur 7, Waarde voor Cp,net voor Aref > 1 m² en < 10 m²

Het gebruik maken van deze ‘reductie’ kan alleen als is aan-
getoond dat de lokale krachten kunnen worden herverdeeld 
over de constructie. Voor een zonne-element > 1 m² mag de 

oppervlakte van het paneel worden aangehouden en op 
die manier worden verrekend. Een veel toegepaste paneel-
oppervlakte in de huidige markt is 1,6 m². Bij plaatsing van 
de panelen in de hoekzone (F) leidt dit tot een verwaarloos-
baar kleine reductie. Bij plaatsing in de overige dakzones 
geeft dit een reductie van circa 6%. Bij gekoppelde systemen 
kan voor het bepalen van de bevestiging aan de draagcon-
structie of de ballast bij een referentie-oppervlak van 10 m² 
of groter, een reductie van de windbelasting worden gevon-
den van 30%. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dus dat 
het zonne-energiesysteem op een voldoende stijve en sterke 
manier gekoppeld is opdat de lokale krachten kunnen wor-
den herverdeeld. Bij de losgeplaatste en eventueel gebal-
laste systemen moet daarbij niet alleen worden beoordeeld 
op de verticale richting maar moet ook worden beoordeeld 
of voldoende sterkte en stijfheid aanwezig is in de zijdelingse 
richting.

De drukcoëfficiënten gegeven in NEN 7250 zijn zodanig ge-
geven dat deze een gelijkmatig verdeelde belasting over de 
oppervlakte van het zonne-element leveren, wat van belang 
is voor het bepalen van de momentarm.

In deel 3 van deze artikelenreeks, die in Roofs mei 2015 zal 
worden bekeken wat de consequenties zijn voor de respec-
tievelijke systemen die momenteel in omloop zijn. ●

Rectificatie
in het artikel in rOOFs van OktOBer 2014 is een Uitwer-
kING GEGEVEN VAN DE DAkZONERING. IN DAT ARTIkEl IS IN 
FigUUr 7 de Breedte van de zOnes z1 tOt en met z4 Uit-
GEREkEND. DEZE IS GElIJk AAN 6 x HS, WAARBIJ HS GElIJk IS 
AAN 0,6 METER. DE BREEDTE VAN DE ZONE IS DUS 3,6 METER. 
IN HET ARTIkEl IS ABUSIEVElIJk EEN WAARDE GElIJk AAN  
1,8 meter weergegeven.
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Op 15 en 16 april 2015 vindt in de Expo Haarlemmermeer de vakbeurs  

Solar Solutions International plaats. De beurs geldt als het grootste  

platform voor zonne-energie in de Benelux. Een overzicht.

Solar Solutions international 
toont groeiende solarbranche

ZOnne-energie

(door UNETO-VNI en Sterkin), een Innovatie Boulevard en de 
uitreiking van de Solar Innovation Award.

exposanten
Op de beursvloer zal een compleet overzicht van de 
solarbranche worden getoond: leveranciers, importeurs en 
fabrikanten van zonnepanelen, omvormers, zonnecollec-
toren, zonneboilers, monitorsystemen, montagesystemen, 
opslag- en domoticasystemen etc. Het beursthema is dit jaar 
‘omvormers’ omdat de ontwikkelingen op dit gebied snel 
gaan, zowel qua techniek als qua aanbieders. Tijdens deze 
beurs zal een minisymposium Omvormers worden georgani-

Uit het Solar Trend Rapport blijkt dat de solarbranche mo-
menteel duidelijk groeit (zie Roofs maart 2015). Dat is ook te 
zien aan het aanbod van de Solar Solutions International. De 
komende editie wordt de derde keer dat de vakbeurs wordt 
georganiseerd in de Expo Haarlemmermeer. De vakbeurs 
groeit nog steeds, en wordt bovendien steeds meer een 
internationaal platform voor diverse partijen die te maken 
hebben met zonne-energie. Naast een aanbod van ruim 
100 exposanten op een beursvloer van 6000m² biedt de 
vakbeurs ook diverse workshops, minisymposia (voor archi-
tecten, overheid en woningbouwcorporaties en een sympo-
sium over omvormers en opslagsystemen), twee congressen 
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OOk rOOFs zal tiJdens de sOlar sOlUtiOns met een 
STAND AANWEZIG ZIJN. BEZOEk ONS OP STANDNUMMER 
a4.5. lezers van rOOFs kUnnen sOlar  sOlUtiOns gratis 
BezOeken dOOr de invitatiecOde ‘sOl15rOOFs’ in te 
 VUllEN OP: HTTP://WWW.SOlARSOlUTIONS.Nl/TICkET-2015/.

seerd. Daar passeren string- en micro-omvormers de revue, net 
als power optimizers en opslagsystemen. 

Ook zal er een Innovatie Boulevard worden ingericht waar 
de nieuwste ontwikkelingen zijn te bekijken. De producten en 
systemen die hier getoond worden dingen mee naar de Solar 
Innovation Award. Een onafhankelijke jury zal uit de innovaties 
een winnaar kiezen. De prijs zal op woensdag 15 april 2015 
worden uitgereikt door Ed Nijpels.

De exposanten hebben zich tevreden getoond over de vorige 
editie van de beurs. 88% van de exposanten heeft aangege-
ven de gestelde beursdoelen gehaald of overtroffen te heb-
ben en 93% van de exposanten was positief over de kwaliteit 
van de bezoekers. 

bezoekers
De beurs richt zich op bouw- en installatiebedrijven en woning- 
en gebouwbeheerders. Tot de bezoekers horen doorgaans 
ook de (semi)overheid, architecten, adviesbureaus en andere 
ondernemers in de solarbranche. De vorige editie (2014) werd 
bezocht door 3562 bezoekers, een stijging ten opzichte van 
het jaar daarvoor met 10%. De organisatie verwacht voor de 
komende editie een nieuwe stijging, tot zo’n 4000 zakelijke 
bezoekers verdeeld over twee dagen. In 2014 was iets meer 
dan de helft van de bezoekers ook eindbeslisser.

Workshops
Tijdens de beurs wordt een veel-
voud aan workshops georgani-
seerd. Hieronder een greep uit de 
onderwerpen:

•  veilig installeren van zonne-
stroom met NEN1010  
(door NEN);

•  Financiële regelingen: postco-
deroos, SDE+,  
EIA/kIA/VAMIl, etc.;

•  veilig op het dak  
(door Holland Solar);

•  zonneboilers;
•  micro omvormers;
•  Opslagsystemen;
•  van kw naar kwh: alles over kwaliteit en levensduur van 

 zonnepanelen;
•  aparte workshops voor woningbouwcorporaties, architecten 

en overheid. ●



Alle 

topmerken en

 bedrijven op 

één locatie! Gratis 
workshops!

100+ 
Solar 

leveranciers!

Registreer nu op www.solarsolutions.nl
met de code

voor gratis toegang
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Perfectie in BIPV.
Alles over ons baanbrekende ‘in dak’ solar-systeem op stand C2 van Solar Solutions. 

Zie ook: www.solarcentury.com/nl/BIPVPerfectie in BIPV.
Alles over ons baanbrekende ‘in dak’ solar-systeem op stand C2 van Solar Solutions. 

Zie ook: www.solarcentury.com/nl/BIPV
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Onlangs is bekend geworden dat er met 

ingang van 1 januari 2024 een verbod 

rust op asbesthoudende daken, zowel 

voor particulieren, bedrijven als (over-

heids)instellingen. Er zijn geen uitzonde-

ringen. Alle asbesthoudende daken in 

Nederland moeten op die datum zijn 

verwijderd. Voor bedrijven in de daken-

branche breken drukke tijden aan.

geen asbestdaken 
meer in 2024

asbest

De problemen met deze daken worden steeds groter en leve-
ren steeds meer gevaar op voor de volksgezondheid. Wan-
neer losse deeltjes worden ingeademd kan men hierdoor na 
verloop van vele jaren ernstige longziekten oplopen, zoals 
mesothelioom, longkanker en asbestose. Het ministerie wil 
deze ziekten als gevolg van asbest uitbannen en dat is een 
van de redenen om het verbod op asbestdaken nu in te stel-
len. Wanneer namelijk de sanering van deze daken doorge-
zet wordt in de huidige hoeveelheid per jaar, duurt het nog 
zeker twintig jaar langer voor alle daken zijn vervangen, met 
alle risico’s van dien. 

Zowel gemeenten als provincies zullen in de aanloop naar 
het verbod strenger gaan controleren op gebrekkige daken. 
Zij hebben als bevoegd gezag de mogelijkheid om de 
eigenaar te gelasten deze asbesthoudende dakbedekking 
te verwijderen, wanneer deze gevaar kan opleveren voor de 
gezondheid en veiligheid. Gebrekkige daken in bijvoorbeeld 
woonwijken kunnen daarmee al in een vroeg stadium wor-
den verwijderd. 

De laatste tijd zijn er ook grote problemen ontstaan na 
branden waarbij sprake was van een asbesthoudend dak. 
Denk hierbij aan Roermond en Wateringen, waarbij straten 
werden afgezet om de asbestdeeltjes te verwijderen. Derge-

Ingeborg Kriegsman

Het besluit om asbestdaken te verbieden zat er al even aan 
te komen. In 2010 heeft de Gezondheidsraad een rapport 
gepubliceerd, waaruit blijkt dat de gevaren van asbest in het 
milieu en voor de gezondheid veel groter zijn dan altijd werd 
gedacht. Het kabinet heeft in een reactie op dat rapport 
aangegeven dat het asbestbeleid erop gericht moet zijn de 
concentraties van asbest in de leefomgeving te verlagen tot 
een verwaarloosbaar risiconiveau, zodat asbestziekten in de 
toekomst tot het verleden behoren. 

Het voornemen voor een verbod op asbestdaken werd in 
september 2012 in een brief neergelegd bij de Tweede ka-
mer. In 2024 zijn de ‘nieuwste’ asbesthoudende daken name-
lijk meer dan 30 jaar oud en hebben al die tijd blootgestaan 
aan weer en wind. Veel daken zijn echter veel ouder, soms 
zelfs meer dan 50 jaar, en vertonen duidelijke kenmerken van 
verval. Er zijn stukken afgebroken, er zijn scheuren ontstaan. 

Sterk verweerde asbestdaken in een woonwijk.

(foto: Ingeborg Kriegsman)
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lijke calamiteiten brengen veel onrust met zich mee onder 
de bevolking, en het opruimen van de asbestdeeltjes is een 
kostbare zaak. Er zijn dus ook economische redenen om de 
daken zo snel mogelijk te vervangen. 

Vervangen van een dak
Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal 
dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in 
golfplaten en dakleien. Golfplaten en dakleien zijn hecht-
gebonden toepassingen van asbest, dat wil zeggen dat 
de asbestvezels zijn verankerd in een dragermateriaal. Door 
verwering van dit dragermateriaal kunnen toch asbestvezels 
vrijkomen, zeker bij harde wind. Over het algemeen bevatten 
asbesthoudende golfplaten 10-15% Chrysotiel of wit asbest. 
Dit is de minst kwalijke variant van asbest, maar zeker niet 
ongevaarlijk. 

Dakisolatie, dakspanten en dergelijke maken geen onder-
deel uit van het verbod. Mocht er echter asbesthoudend 
materiaal worden aangetroffen onder de dakplaten, dan 
is het aan te bevelen om dit ook te verwijderen om latere 
problemen en kosten te voorkomen. 

Het verwerken van asbesthoudend materiaal is al sinds juli 
1993 verboden. Wanneer een particulier of bedrijf een as-
besthoudend dak wil laten verwijderen zal een asbestinven-
tarisatie uitgevoerd moeten worden door een gecertificeerd 
bedrijf. Ook het verwijderen van een dergelijk dak moet 
worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf. Particulieren 
mogen nog steeds kleine hoeveelheden asbesthoudende 
dakplaten, onder bepaalde voorwaarden, zelf verwijderen, 
en dienen daarvoor een sloopmelding in bij de gemeente 
via Omgevingsloket online. Het gaat hierbij om maximaal 
35 m² per kadastraal perceel. Zij mogen dit niet uitbesteden 
aan een bedrijf, tenzij dat bedrijf gecertificeerd is om asbest-
houdend materiaal te verwijderen. 

Subsidie
Op 1 januari 2016 wordt een subsidieregeling geopend met 
een budget van minimaal 75 miljoen euro. Onduidelijk is 
nog hoe deze regeling eruit gaat zien en hoelang deze van 
kracht blijft. Ook het maximale bedrag is niet bekend. Vaak 
zijn deze subsidies gebaseerd op ‘wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt’. In het najaar van 2015 zal hierover meer bekend 
worden gemaakt en wordt ook aangegeven wie voor subsi-
die in aanmerking komt. 

Onduidelijk is op dit moment ook of de huidige subsidies 
worden gehandhaafd. Nu kunnen eigenaren van bedrijfs-
gebouwen en instellingen in aanmerking komen voor een 
subsidie via de regelingen MIA en VAMIl en de ‘green deals’, 
waardoor veel asbesthoudende daken inmiddels zijn vervan-
gen door een nieuw dak dat is voorzien van zonnepanelen.  

miljoenen vierkante meters
Bedrijven in de dakenbranche wacht een gigantische klus, 
die in acht jaar geklaard moet zijn. Momenteel wordt per 
jaar ongeveer 4 miljoen m² aan daken vervangen, mede 

door de huidige subsidieregeling. Dit aantal moet worden 
opgeschroefd naar gemiddeld 12 miljoen m² per jaar om 
het einddoel te bereiken voor 1 januari 2024. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met het feit dat niet iedereen di-
rect het dak laat vervangen, maar dit nog even een poosje 
uitstelt. Dat geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor 
particulieren en instellingen. 

Bedrijven in de dakenbranche die beschikken over de beno-
digde certificaten voor het verwijderen van asbest kunnen 
de komende jaren zowel verwijderen als aanbrengen. En 
bedrijven die deze certificaten nog niet hebben, maar wel 
overwegen om deze te behalen, kunnen dat nu alsnog rege-
len zodat ze op tijd gecertificeerd zijn. Er zullen de komende 
jaren veel gespecialiseerde bedrijven nodig zijn.

In 2013 is een enquête gehouden onder agrarische bedrij-
ven. Aan de hand van de uitkomsten is berekend dat er op 
dat moment nog ongeveer 90 miljoen m² asbesthoudende 
daken aanwezig waren in deze sector. Aangezien 75% van 
de asbesthoudende daken zijn aangebracht in de agrari-
sche sector, stopt het daar niet mee. Ook op bijvoorbeeld 
bedrijfsgebouwen, schuurtjes en fietsenstallingen, vaak op 
onzichtbare plekken, zijn nog de nodige vierkante meters 
asbesthoudend dak aanwezig.

De schatting is dat er nu nog 120 miljoen m² aan asbesthou-
dend dak aanwezig is in Nederland. Niet alles zal worden 
vervangen door een nieuw dak, er zal ook sprake zijn van 
sloop. Het blijft echter een grote uitdaging om dit proces 
goed te laten verlopen. ●

Asbesthoudend dak met mos. (foto: Ingeborg Kriegsman)
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Sinds 1 januari 2015 is John Poppelaars 

de nieuwe directeur van Derbigum 

 Nederland. Zijn voorganger Ben Sengers  

is marketing en sales director voor 

 Europa geworden. Roofs praatte met 

Poppelaars over de toekomstige 

 strategie van het bedrijf.

Derbigum gaat  
terug naar de basis

beDrijfSnieuWS

Van dakdekker tot directeur
Poppelaars is al jarenlang werkzaam bij de dakbedekking-
fabrikant. “Ik ben begonnen als dakdekker bij een van de 
erkende verwerkers van Derbigum. Ik heb daar negen jaar 
gewerkt en daar – op een niet altijd zachtzinnige manier – 
geleerd hoe je kwalitatieve daken maakt. Als voorman kreeg 
ik het werk Philip Morris waar onder mijn verantwoordelijkheid 
ongeveer 60.000 m² werd gerenoveerd met derbigum sp/Fr. 
het eerste dak dat we daar maakten is nu ongeveer 28 jaar 
oud, ik kom er nog wel eens terug. Mooi als je dan over je 
eigen werk loopt.” 

“Het project werd begeleid door Bert Massaut, en tegen 
hem had ik wel eens gezegd dat ik zo’n baan ook wel zou 
willen. Eerlijk gezegd dacht ik dat het voor mij niet wegge-
legd zou zijn, maar hij hielp me kort daarna aan een functie 
bij Derbigum. Ik ging eerst aan de slag als controleur bij 
de kwaliteitsdienst: dat hield in dat ik werken begeleidde, 
en door het hele land projecten opstartte. Daarna werd ik 
projectcoördinator, en nog weer later technisch adviseur. 
Toen Ben Sengers in 2006 directeur van Derbigum Nederland 
werd, werd ik technisch directeur. Ik heb sindsdien met name 
op het commerciële vlak veel bijgeleerd. Ik moet zeggen dat 
ik wel even beduusd was toen me de positie van directeur 

Het aantreden van John Poppelaars luidt ook een periode in 
waarin de producent van bitumineuze dakbedekkingen zich 
bezint op de eigen positie in de markt. Het bedrijf was het 
afgelopen decennium leidend in de introductie van voor-
uitstrevende materialen, maar heeft in dezelfde periode ook 
marktaandeel ingeleverd. “We hadden al die tijd een kwali-
tatief, betrouwbaar en bewezen product,” aldus Poppelaars. 
“Het is tijd dat we daar weer wat meer de nadruk op gaan 
leggen en dat we ook extra gaan investeren in ons netwerk.”

John Poppelaars, directeur Derbigum Nederland.
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werd aangeboden. 23 jaar geleden ben ik als dakdekker bij 
dit bedrijf gekomen en nu ben ik directeur, dan gaat er wel 
even iets door je heen.”

Strategie
“De afgelopen periode hebben wij veel innovaties op de 
markt gebracht. We waren baanbrekend met onze witte 
dakbedekking Derbibrite, de amorfe zonnepanelen Derbiso-
lar, de plantaardige dakbaan Derbipure en de dakbaan 
met toevoeging van gerecyclede bitumen Derbigum NT. 
Hierdoor staan we inmiddels bekend om onze innovatieve 
kracht op het gebied van duurzaamheid. Maar een nieuw 
product heeft niet de bewezen levensduur en daar word je 
in onze branche helaas op afgerekend. Iets wat nieuw is, is 
al gauw niets – al is het vaak nog niet geprobeerd. Ik herken 
dat mechanisme van toen ik zelf nog dakdekker was, het zit 
in onze branche, maar ik vind het af en toe wel jammer want 
het remt de ontwikkelingen. Desondanks lukt het ons telkens 
de producten weer in de markt te zetten, daar ben ik wel 
trots op.”

“De markt vraagt op dit moment om betrouwbaarheid en 
kwaliteit. Wij hebben al decennialang een product dat met 
een bewezen levensduur van meer dan 30 jaar in alle op-
zichten aan deze vraag voldoet. Onze bitumineuze dakbe-
dekking derbigum sp/Fr, met een dikte van 4 mm, is in de 
markt erkend als een degelijke en betrouwbare dakbedek-
king. Het product voldoet ook aan de eis dat een dakrol niet 
zwaarder mag zijn dan 25 kg.”

“De komende periode zullen wij ons op ons bewezen pro-
duct concentreren. Daar hoort ook bij dat we meer zullen 
gaan investeren in ons bekende dealernetwerk Erkende Ver-
werkers. Dit houdt in dat we extra energie zullen steken in het 
onderhouden van dit netwerk, in de informatie-uitwisseling 
onderling maar ook in de promotie van de Erkende Verwer-
kers binnen de markt.”

Poppelaars geeft aan dat de verkoop van de kunststof dak-
bedekkingen Vaeplan, die het bedrijf sinds de overname van 
de Duitse fabrikant ook in Nederland op de markt brengt, via 
een gescheiden kanaal zal plaatsvinden. “Wij zijn bitumen-
mensen, kunststof dakbedekking is een andere bloedgroep. 
Dat vereist een andere marktbenadering. We hebben deze 
producent van kunststof dakbedekkingen in 2012 overgeno-
men omdat de gelegenheid zich voordeed. Met deze over-
name kwamen we in beeld bij projecten waar we voorheen 
afwezig waren. De Vaeplan-producten worden in Nederland 
zelfstandig op de markt gebracht.”

Duurzaam
“De focus mag dan wel anders komen te liggen, maar dat 
betekent niet dat we het duurzaamheidspad verlaten,” ver-
volgt Poppelaars. “We blijven bijvoorbeeld bij Duurzaam Ge-
bouwd aangesloten, ik zal in dit samenwerkingsverband de 
plaats van Ben Sengers innemen. En verder blijven al onze in-
novaties op dit gebied natuurlijk gewoon beschikbaar. In de 
media is er veel aandacht voor duurzaam en energiezuinig 
bouwen, maar wij merken dat in de praktijk dikwijls andere 
keuzes worden gemaakt. Vanwege het kostenplaatje over 
de gehele levensduur van het dak wordt doorgaans op safe 
gespeeld. Dat remt in zekere zin de ontwikkelingen want het 
wordt op deze manier heel lastig om te innoveren.”

Poppelaars ziet de toekomst van de fabrikant kortom met 
vertrouwen tegemoet. “Deze markt biedt kansen voor een 
bewezen product. We hebben dus een sterke basis om ons 
merk verder uit te bouwen en te zijner tijd de eventuele ver-
volgstappen te nemen.”

Vanzelfsprekend zal Roofs u hiervan op de hoogte houden. ●



� 100% thermisch onderbroken
� Luchtdichtheidsklasse A4
� Best beschikbare isolatie in Benelux : 

  Ug waarde = 0,9 W/m2.K
� Mogelijkheid om ventilatie en
  Rook- en Warmte Afvoer vlot te integreren

Meer info: www.agplastics.com  I  Tel. +32 56 200 000  I  Fax +32 56 219 599  I  info@agp.be
CINTRALUX

LICHTSTRATEN

Ug waarde = 
0,9 W/m2.K

Een nieuwe generatie lichtstraten
Cintralux® EP 16/16 
Energy Profit = 2 x 16 mm polycarbonaat spouwplaat = 11-wandig
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AG Plastics introduceert 
vernieuwde lichtstraat

en wind. Het parasolsysteem blijft 
immers in de open stand boven 
de dakopening. Het toestel com-
bineert het esthetisch aspect 
met gunstige eigenschappen in-
zake lichttransmissie, geluids- en 
warmte isolatie. Het openen en 
sluiten gebeurt door middel van 
een elektrische of pneumatische 
bediening. Het toestel kan nog 
betere sneeuw- en windlasten 
aan. Het assortiment afmetingen 
is verder uitgebreid.

Veiligheid 
De boogprofielen worden enkel 
aan de uiteinden bevestigd op het horizontale langsprofiel. 
“De monteurs hoeven dus niet boven de dakopening te wer-
ken,” vertelt Jan Desmet. “Dit zorgt voor een snelle en vooral 
veilige montage. Op die manier vermijdt het nieuwe systeem 
differentiële spanningen door uitzetting van de kunststofpla-
ten.” 

AG. Plastics biedt een uitgebreid programma lichtstraten:  
van de standaard Cintralux® PRV composiet lichtstraat tot de 
Cintralux® EP 16 /16 met 2 x 16 mm polycarbonaat spouw-
plaat. Alle types kunnen uitgerust worden met het Cintramax® 
verluchtings- en/of Rook- en Warmte Afvoer luik. Ook kan de 
montage professioneel verzorgd worden. Er wordt 10 jaar 
service en garantie geleverd bij het product. ●

“Deze innovatie sluit naadloos  aan op de vraag uit de Ne-
derlandse markt,” vertelt Jan Desmet, commercieel directeur 
van de Belgische fabrikant. “Het product  biedt voor elk pro-
ject, van utiliteit tot nieuwe woningen, de oplossing. Verwarm-
de werkplaatsen, showrooms en commerciële gebouwen 
kunnen goed met deze lichtstraat uitgevoerd worden.”

De Cintralux® EP 16/16 is volledig nieuw ontwikkeld en voor - 
zien van twee isolerende polycarbonaat spouwplaten 
van 16mm met behoud van maximale lichttransmissie. De 
spouwplaten worden zodanig in het langsprofiel geklikt dat 
er een extra luchtspouw van minstens 16 mm ontstaat. Door 
deze techniek valt ze ruim binnen de nieuwe EPC regels. 

De nieuw ontwikkelde PVC clips klikken eenvoudig op het 
langsprofiel en zorgen eveneens voor de luchtdichtheid. Dit 
profiel is wit en voorzien van gecoëxtrudeerde rubbers die 
mooi aansluiten tussen de beglazing en de dakbedekking.  
Dit is een volwaardige thermische onderbreking. Dit maakt 
de lichtstraat geschikt voor verwarmde ruimtes. 

Ventilatie- en/of rook- en Warmte afvoer
Bij de Cintralux® EP 16/16 heeft de klant de mogelijkheid om 
ventilatie- en/of Rook- en Warmte Afvoer luiken toe te passen.  
De Cintramax® CE opent horizontaal met behulp van twee 
schaarmechanismen die het lichtstraatelement opduwt. Zelfs 
in ‘open’ stand is er nog altijd een bescherming tegen regen 

PrODucTnieuWS

Het Bouwbesluit stelt eisen aan 

energiezuinigheid van nieuwe 

woningen en utiliteitsgebouwen.  

Per 1 januari 2015 werd de EPC eis 

aan de energieprestatie van ge-

bouwen opnieuw aangescherpt 

en aangepast in het Bouwbesluit.  

AG Plastics introduceert hiertoe 

de nieuwe Cintralux® EP 16/16 met 

een Ug waarde van 0,9 W/m².k.
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Unidek Walker Platinum
DAKISOLATIE VOOR RENOVATIE VAN PLATTE DAKEN

MILIEUPRIJS PLUG&PLAY

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

Milieuvriendelĳk
�  Afvalretoursysteem
�  100% recyclebaar
�  Duurzame dakisolatie

Plug & Play
�  Eenvoudige montage
�   Geen persoonlĳke 

beschermingsmiddelen nodig
�  Brandklasse B end-use

nieuw

www.epsprofs.com
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www.euroaluminium.nl

www.roval.eu

www.vebidak.nl

voor al uw
daksoftware

.nl.nlsoftware

www.refl exy.org

DAKSPECIALITEITEN

www.altena-groep.nl

www.vrf.eu

www.alkorproof.com

ALKORSOLAR

www.fl owlight.nl

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.fi restonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.mawipex.com

www.bureaugroenadvies.nl

www.domelichtstraten.nl

compri-aluminium.nl

De aluminiumspecialist voor
dak, bouw, gevel en industrie

van-boven.com

Hoogwaardige kunststoffen scheppen 
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.zinkmeesters.nl

www.comhan.com

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

AABOZINK

www.refl exy.org

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

URZAAM
    GOEDVAST

CO

DU

NSULTANTS

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

Profiled

window

www.profiledwindow.com

Dakraam voor dakpanpanelen

Ontdek de kracht 
van Dakweb

• dagelijks de meest recente actualiteiten • up to date bedrijfsnieuws
• up to date agenda • zoek een leverancier of product • zoek een dakdekker
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uw website ook hier?
Bel 072-5400335
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Mede als gevolg van de invoering van het Bouwbesluit 2012 en enkele   

nieuwe technische ontwikkelingen worden momenteel de Uitvoerings-

richtlijnen voor dekken van daken met betonnen dakpannen en  

keramische dakpannen aangepast. Roofs sprak met John kouwenberg  

van HHD over de aanstaande veranderingen.

nieuwe url beton en keramiek in ontwikkeling
DakDekken hellenDe Daken

Verankering
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de oude URl is de 
bevestiging van de dakpannen en hulpstukken. Deze verzwa-
ring is aangestuurd door de Eurocode 1991-1-4. Hierin zijn de 
windgebieden aangepast, de nominale windbelastingstabel, 
veiligheidscoëfficiënten, en de weerstand in de vorm van het 
eigen gewicht van de dakpannen. De effecten hiervan op 
de daken zijn groot te noemen. De berekeningsmethode be-
tekent een behoorlijke verzwaring in bevestiging, waarbij ook 
de afmetingen en plaats van de dakzones zijn aangepast. In 
de praktijk betekent dit dat waar voorheen in windgebied 3 
vaak volstond met alleen de bevestiging van de dakpannen 
in de randzones, nu vaak het gehele dak minimaal dam-
bordgewijs moet worden bevestigd om aan de eisen van het 
huidige Bouwbesluit te kunnen voldoen.  

“Het heeft in de praktijk nogal wat gevolgen,” aldus kouwen-
berg. “Er zullen op het dakoppervlak gemiddeld 15-20% meer 
panhaken of andere bevestigers moeten worden toegepast, 
wat natuurlijk kostentechnisch gevolgen heeft. Controle 
op naleving van de URl vindt doorgaans plaats door IkOB 
BkB, de beheerder van het certificaat, bij de gecertificeerde 
dakdekkers. Het gebruik van de oude berekeningsmethode 
volgens het Bouwbesluit 2003 was minder belastend dan 
die nu is, echter het mag duidelijk zijn dat opdrachtgevers 
en uitvoerenden zich aan het huidige Bouwbesluit dienen te 
houden. Bij het niet navolgen daarvan is men in overtreding 
en zullen in geval van schade aansprakelijkheden gesteld 
worden.”

Panlatten
Een ander belangrijk onderdeel betreft de afmeting en de 
onderlinge afstand van de toe te passen panlatten. kouwen-
berg: “In vergelijking met de ons omringende landen wordt 
in Nederland een panlat van geringer formaat toegepast. 
Soms wordt de grens van het technisch haalbare opge-
zocht. De panlat is feitelijk de werkplek van de dakdekker 
hellend dak, hij moet erop kunnen staan. Als de panlat niet 
dik genoeg is, bestaat het risico dat de deze tijdens het werk 
breekt. Dat levert enerzijds een arbeidsrisico op, de kans op 

Beide Uitvoeringsrichtlijnen vallen onder de Nationale be-
oordelingsrichtlijn voor hellende daken, BRl 1513, en regelen 
de diverse aspecten in procescertificering en ontwerp- en 
uitvoering van hellende daken met betonnen of keramische 
dakpannen. Denk daarbij aan aspecten als de ondercon-
structie, de panlatten (dikte, onderlinge afstand) de veran-
kering van de dakpannen, de afwatering, de ventilatie, de 
aansluitingen (hoekkeper, kilgoten, gevelpannen), etc. In de 
afgelopen tijd zijn op de bestaande URl een groot aantal 
wijzigingsbladen toegevoegd, mede als gevolg van de 
invoering van Bouwbesluit 2012. Het aantal wijzigingsbladen 
liep zo op, dat besloten werd een werkgroep op te richten 
om te komen tot een nieuwe URl voor daken met betonnen 
dakpannen en voor daken met keramische dakpannen. 
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vallen is behoorlijk, zeker als je in aanmerking neemt dat 
een dakdekker hellend dak doorgaans dakpannen in zijn 
handen heeft. Een ander risico is beschadiging van het 
onderliggende dakbeschot of folielaag bij een enkelschalig 
dakelement. Tevens is de panlat belangrijk voor de bevesti-
ging van bijvoorbeeld panhaken of op- of inbouwsystemen, 
zoals bijvoorbeeld zonne-energiesystemen. De panlat is een 
belangrijk onderdeel van het onderdak en dient een mini-
male sterkte te hebben.”

“In de oude BRl is een tabel opgenomen om de toe te 
passen panlatdikte en tengelafstand mee te bepalen. Deze 
tabel is onduidelijk en leidt vaak tot misverstanden, ook een 
echte constructieve onderbouwing ontbreekt hierbij. De dis-
cussie met certificatie-instelling SkH over de minimale dikte 
van de panlat is nog gaande. Het voorstel van HHD is om 
een minimum van 22x50 mm te hanteren, en een maximale 
tengelafstand van 650 mm. Dit is nog niet definitief, maar 
zodra de nieuwe URl ingaat, zal op dit gebied in overleg met 
de dakelementen industrie en belanghebbenden mogelijk 
een overgangsperiode worden besproken, met name om 
fabrikanten van dakelementen in de gelegenheid te stellen 
de overgang op een goede manier te maken.”

Ventilatie
Voor de berekening van de ventilatie van de dakconstructie 
was in de oude URl een vuistregel geformuleerd. Probleem 
daaraan was dat die ook als vuistregel werd gezien, een niet-
bindende regel dus, wat veel discussies tot gevolg had. Men 
week te vaak af van de vuistregel. Nu is er een standaard 
berekening in de URl opgenomen als het gaat om de bepa-
ling van de ventilatiedoorlaat in het dakvlak. Aan de dakvoet 
was deze reeds bepaald en in de nieuwe URl kan dit nu ook 
worden bepaald in het vlak. 

beton en keramiek
Om verwarring te voorkomen, zijn de diverse bepalingen 
apart geformuleerd voor betondakpannen en keramische 
dakpannen. kouwenberg: “Er is wel synergie, maar het zijn 
natuurlijk andere materialen, waar dus andere eisen aan ge-
steld worden, bijvoorbeeld m.b.t. dakhellingen en aansluitin-
gen (waterdichtheid). We hebben er daarom voor gekozen 
de eisen aan beide typen dakpan apart te formuleren.”

Volgens planning zal de URl beton en keramiek vóór de 
bouwvak ter commentaar worden aangeboden en nog dit 
jaar definitief worden gepubliceerd. Roofs houdt u hiervan 
op de hoogte. ●
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Doorgaans lopen de Verenigde Staten cultureel een straatlengte  

 vooruit op Europa. Het kan dus de moeite lonen eens een kijkje  

te nemen wat daar de ontwikkelingen zijn. De jaarlijkse International 

Roofing Expo (IRE), die plaatsvond van 24-26 februari 2015,  

in New Orleans, louisiana (VS) bood hiervoor de gelegenheid.

Nieuwste ontwikkelingen tijdens 
international roofing expo (ire)

innOVaTieS

ten/lijmen, waterdichting, gemodificeerde bitumen, bitumen/
asfalt, goten/hwa’s, bevestigingsmiddelen, en nog veel meer.

De bezoekers kwamen uit alle segmenten van de daken-
branche, waaronder aannemers, gebouweigenaren, facility 
managers, fabrikanten, architecten, ingenieurs en andere 
professionals uit de industrie. De bezoekers waren afkomstig 
uit alle 50 staten, internationale deelnemers waren afkomstig 
uit o.a. Canada, Mexico, Seoul – ook waren er vertegenwoor-
digers van de Nederlandse dakenbranche op de beursvloer 

aanwezig.

Naast de beurs bood de IRE ook een con-
ferentie met in totaal 44 educatieve sessies 
over uiteenlopende vraagstukken in de 
sector. Hier werden diverse technische on-
derwerpen besproken, alsook veiligheid op 
de werkplek, leiderschap/management, 
groene gebouwen, etc.

Nieuwe producten en ideeën waren tevens 
te bekijken op de Metal Marketplace en 
het Business & Technology Pavilion. Men 
kon hier de nieuwste producten in diverse 
categorieën zien, proberen en vergelijken.

nieuwe ontwikkelingen
Het lijkt er tijdens de beurs in New Or-
leans op dat de strijd tussen bitumen en 
kunststoffen is gestreden. kunststof heeft 
gewonnen – althans, gemeten naar de 
hoeveelheid aanbieders van single ply pro-
ducten tijdens de beurs. Ook de gesprek-
ken met de lokale dakdekkers geven een 
indicatie dat bitumen daken sterk op hun 

Chris Appels

De IRE is de jaarlijkse beurs en conferentie voor de Ameri-
kaanse dakenbranche. Dit jaar trok het evenement 9337 
bezoekers. De beursvloer was dit jaar de grootste sinds de 
editie van 2000 met 1.178 stands, een stijging van 13% ten 
opzichte van de editie van 2014. Nieuwe diensten en innova-
tieve ideeën in de dakbedekking en aanverwante producten 
werden getoond op de beursvloer, waaronder coatings/kit-
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retour zijn. TPO dakbanen worden in grote mate toegepast, 
waarbij de kleur wit een grote rol speelt. Vanuit het vliegtuig 
kan je al zien dat wit de nieuwe kleur is op het dak. Vanuit je 
hotel kamer, wat dichter bij de grond, is ook goed te zien dat 
single ply de toon zet.
 
Wat tevens opvalt, is dat aan de details nog wel wat verbe-
terd kan worden. Aan afwerking hebben we in Nederland 
toch meer oog voor detail. Vandaar waarschijnlijk ook dat de 
hoeveelheid aanbieders op de beurs van vloeibare (repara-
tie) dakbedekking enorm is.

Niet alleen voor reparatiedoeleinden, maar ook voor volle-
dige daken wordt vloeibare dakbedekking volop toegepast. 
Alle benodigde verwerkingsapparatuur werd op deze beurs 
geshowd.

Bitumen wordt in de Verenigde Staten uiteraard nog wel veel 
toegepast als het om hellende daken gaat. Ook de aanbie-
ders van prachtige dubbellaagse shingles zijn er nog steeds 
te kust en te keur. Ook hier staan de ontwikkelingen niet stil. 
Steeds meer stands met alternatieve producten, zoals staal 
en kunststof bekleding, lieten hun producten hier zien. De 
enorme hoeveelheid stands gaf duidelijk aan dat het vak 
van het dak in de Verenigde Staten leeft.

nieuwe editie
De volgende editie van de IRE zal worden gehouden op 17-
19 februari 2016, in het Orange County Convention Center in 
Orlando, Florida. ●

15 JAAR 
GEGARANDEERD 
VAKWERK IN 
DAKWERK

Garanties op materialen en hun functiona liteit krijgt u al 
van de fabrikanten. Met DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS 
heeft u nu ook zekerheid over de manier waarop het 
Hellend Dak gemaakt is.

VOOR MEER INFORMATIE    

Stichting Dakmeester 

Postbus 29 | 3417 ZG Montfoort

Kijk op www.dakmeester.nl voor de 

Dakmeester bij u in de buurt. 

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS VAN 
DE STICHTING DAKMEESTER

Daksysteemgarantie PLUS is een product van 
de Stichting Dakmeester; de kwaliteits-

specialisten in hellende daken. Met Daksysteemgarantie PLUS 
willen Dakmeesters opdrachtgevers nog meer zekerheid bieden 
over de kwaliteit van de door hen gemaakte daken. Met name het 
zorgvuldig, digitaal, opgebouwde dossier wat bij oplevering wordt 
overhandigd is in dit kader een unieke kwaliteitsimpuls. Daarnaast 
nemen Dakmeesters verplicht deel aan relevante fabrikantenoplei-
dingen in het kader van regelgeving.

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS BELOOFT 
DAT EEN HELLEND DAK

• is gemaakt door een dakdekker met het Komo-proces-certificaat 
hellende daken, aangesloten bij de Stichting Dakmeester;

• beschikt over vastlegging van alle relevante facetten tijdens de 
bouw in een digitaal dossier;

• is gecontroleerd door het onafhankelijke IKOB/BKB;
• wordt opgeleverd met een garantiecertificaat voor 

15 jaar met bijbehorend bouwdossier.
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agenda
15-16 april 2015
asbestos 2015 
Ahoy’ te Rotterdam
Info: www.asbestos2015.com

15-16 april 2015
Solar Solutions international 2015
Expo Haarlemmer te Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

16 april 2015 
nationaal brandveiligheidsevenement 2015
Domus Media te Utrecht
Info: www.sbrcurnet.nl

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

22 april 2015 
Seminar thermische onderbreking bij 
 staalconstructies
Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) 
te Rotterdam
Info: www.plakagroup.com

22 april 2015
Seminar ‘groene daken verdienen een plek  
in de klimaatactieve stad!’
De Observant te Amersfoort
Info: www.stowa.nl

30 april 2015 
bim praktijkdag 2015
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.bimpraktijkdag.nl

21 mei 2015
landelijke asbest Praktijkdag
Hotel Postillon Bunnik
Info: www.asbestpraktijkdag.nl

Rectificatie
Per abuis is in het pers-
bericht van ProfiNRG op 
p. 38 van roofs maart 
2015 de verkeerde foto 
geplaatst. De geplaatste 
foto hoorde bij het pers-
bericht ‘Indak systeem 
zonnepanelen Easy-in’ 
van Mijn Energiefabriek 
dat onder deze rectifica-
tie is geplaatst. Hier-

naast vindt u alsnog de foto van de gevel- en dakgeïntegreerde PV-oplos-
singen van ProfiNRG die bij het persbericht geplaatst had moeten worden.

Indak systeem zonnepanelen Easy-in
Met het Easy-in systeem wordt zonne-energie wel erg mooi. De zonnepa-
nelen liggen verzonken tussen de dakpannen en vormen daarmee een 
fraai, strak afgewerkt geheel. De zonnepanelen worden gemonteerd op 
aluminium profielen en panlatten en aan de zijden afgewerkt met alumi-
nium profielen en verholen goten. Het systeem is volledig waterdicht en 
wordt aan de achterzijde gekoeld met luchtcirculatie. Het Easy-in systeem 
is uitstekend geschikt voor alle typen woningbouw en kan toegepast wor-
den bij zowel nieuwbouw als dakrenovaties, ook bij sociale bouw. Door de 
 besparing op de dakpannen kan dit vaak kostenneutraal worden uitge-
voerd.

nieuwe website aluminium in Praktijk
Roval Aluminium heeft de website Aluminium in Praktijk in een nieuw jasje 
gestoken: een nieuw look & feel met onder meer een presentatie van vele 
inspiratieprojecten en een doorverwijzing naar aluminium bouwproducten 
van Roval, inclusief de mogelijkheid om deze direct in het ontwerp te inte-
greren. De website is in eerste instantie bedoeld voor architecten, die zich 
willen laten inspireren en willen ontdekken wat er allemaal met aluminium 
detailleringen mogelijk is. 
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bomen geplant namens bezoekers stand isobouw 
In het kader van haar beursthema ‘Natuurlijk isoleren!’ konden bezoekers van de IsoBouw-stand tijdens de BouwBeurs zelf een 
bijdrage leveren aan een duurzame wereld door een boom te laten planten. Namens de deelnemers heeft IsoBouw de organisatie 
‘Trees for all’ de opdracht gegeven deze bomen aan te planten in Borneo, Maleisië. Bij dit project wordt bos hersteld door in het 
beschadigde tropisch regenwoud de oorspronkelijke boomsoorten terug te planten. Inmiddels hebben alle deelnemers aan deze 
actie hun deelnamecertifi caat toegestuurd gekregen. 

BRANDVEILIG BOUWEN NEDERLAND
LANCEERT GEDRAGSCODE
Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) heeft aan Bert 
Veurink van het Verbond van Verzekeraars de BBN-gedrags-
code uitgereikt. Met deze door alle leden van BBN onder-
tekende gedragscode leveren BBN en haar leden een 
verdere bijdrage aan brandveiliger gebouwen. 

Bert Veurink noemde tijdens de inontvangstname van de 
gedragscode het een ‘goede impuls die gebouweige-
naren en verzekeraars helpt bij vermindering van brandri-
sico’s’. BBN-voorzitter Joric Witlox stelt dat alle BBN-leden 
met de ondertekening van de ged ragscode laten zien dat 
zij zich actief inzetten voor verbetering van brandveiligheid 
- en dat zij hiervoor verantwoordelijkheid nemen.

Te koop

Recreatievilla in Frankrijk
www.dakevent.nl/huistekoop

adviesburo Dakplan opgericht
Peter Minten, voorheen medewerker van dakdekkerbedrijf Adri-
aans te Haps, heeft Adviesburo Dakplan opgericht, een dienst-
verlenend bedrijf dat de calculaties, windbelasting, bouwfysische 
berekening en afschotplan kan verzorgen maar ook een advise-
rende rol  kan spelen in de uitvoering van projecten. Het advies-
bureau kan voor iedereen een helpende factor zijn: aannemers, 
dakdekkers, ZZP-ers, particulieren, maar ook architecten, project-
ontwikkelaren, handelaren en fabrikanten. Adviesburo Dakplan 
kan voor de volgende onderdelen een calculatie verzorgen:

•  hellende daken uitgevoerd met dakpannen, leien, metalen 
(koper/zink)

•  platte daken uitgevoerd met bitumineuze of kunststof 
 dakbedekking

• verwerken van dakelementen op hellende daken
• verwerken van prefab dakkappen
• goten en hemelwaterafvoeren
• pv-panelen
• dakbeveiligingssystemen

Calculaties kunnen bestaan uit 
hoeveelheden van materialen 
en/of vierkante meters. Maar er 
kan ook een prijs/prijzen aan-
gekoppeld worden. En mocht 
het project tot een opdracht 
komen, dan kan men ook de 
bestellingen verzorgen, zodat 
alles op tijd op de bouwplaats 
aanwezig Is. 
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Centrum voor Ambachtseconomie 
van start in Den Haag
Tijdens een druk bezochte inspiratiemiddag voor en met vakmensen 
uit de Nederlandse ambachtseconomie, is op 2 maart 2015 het Cen-
trum voor Ambachtseconomie (CvAE) van start gegaan. In de Cabal-
lerofabriek in Den Haag bood het CvAE een inspiratiemiddag aan met 
trendwatcher Adjiedj Bakas, de barbiers Bertus & leen van Schorem, 
goudsmid Paul de Haas uit Overloon en de ambachtelijke ijsmaakster 
Carlina de lorenzo van Roberto Gelato uit Utrecht. 

Elrie Bakker-Derks te midden van Bertus & Leen van Schorem,  

goudsmid Paul de Haas en ambachtelijk ijsmaakster Carlina de Lorenzo. 

“Het ambacht is springlevend en consumenten weten de sector weer 
te waarderen,” zei voorzitter Elrie Bakker-Derks. “Bovendien is er werk. De 
komende tien jaar hebben we een half miljoen vakmensen nodig. De 
sector verdient alleen daarom al een collectieve ondersteuningsorgani-
satie met kennis en ervaring over het ambacht. Daarom komt het CvAE 
met een online community voor ondernemers, brancheorganisaties, 
vakbonden en de politiek.”
 
Tevens presenteerde het CvAE nieuwe cijfers over de Nederlandse 
ambachtseconomie. de werkgelegenheid daalde tussen 2008 en 2013 
weliswaar met 4,5%, door groei en uitstroom is er tot 2025 behoefte aan 
485.000 nieuwe vakmensen. 420.000 ambachtelijke ondernemingen 
bieden op dit moment werk aan 815.636 mensen, 10% van de werkzame 
beroepsbevolking. 84% daarvan betreft een bedrijf met 1 werkzaam per-
soon. De totale omzet van de Nederlandse ambachtseconomie omvat in 
2013 € 165 miljard waarbij de sector ruim € 60 miljard bijdraagt aan het 
Bruto Binnenlands Product (BBP).

landhuis fazantenhof is rietgedekt 
Pand van het jaar 2014
Op de Jaarlijkse ledenvergadering van de Vakfe-
deratie Rietdekkers is de “Rietgedekt pand van het 
jaar” verkiezing gehouden. Rietdekkers, architecten, 
aannemers, en huiseigenaren konden rietgedekte 
projecten, gedekt in 2014, voor de verkiezing 
nomineren. In totaal werden 132 foto’s ingestuurd. 
Omdat de vergadering alleen door rietdekkers be-
zocht wordt, kan gesproken worden van een echte 
‘vakjury’. Uit de uitslag blijkt dat de stemmende 
rietdekkers naast de moeilijkheidsgraad van het 
te dekken object vooral ook het ambachtelijk 
vakmanschap en mooi afgewerkte details van de 
collega’s wisten te waarderen.
 

1e plaats: landhuis “de fazantenhof”
Ontwerp van Rob Magnee (Dudok)
Gedekt door Dekker Rietdekkers BV, Veenendaal 
 
2e plaats: Wellness centrum “rijsgaardhoeve”
Gedekt door Van Asselt Rietdekkers, Elspeet
 
3e plaats: modern landhuis met mansarde kap 
gedekt door rietdekkersbedrijf F. van dijk, andelst

naheffing voor omzeilen importheffing zonnepanelen
De eerste naheffingen voor het omzeilen van de importheffing op Chinese zonnepanelen zijn feit, bevestigde de Nederlandse 
douane aan Solar Magazine.

Er geldt sinds 2013 voor zonnepanelen geproduceerd in China een importheffing. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de douane 
gestart is met het handhaven van de Europese importheffing op zonnepanelen. Erik lysen, voorzitter Holland Solar laat in een 
reactie weten: “Veel leden van Holland Solar ondervinden oneerlijke concurrentie van partijen die de minimum import prijs (MIP) 
ontduiken. Daarom zijn we verheugd dat de Belastingdienst nu in actie is gekomen om aan deze kwalijke praktijk een eind te 
 maken, door het opleggen van naheffingen. Dat is een goed signaal voor de hele zonnestroomsector.”



Roofs     39

nieuWSlijn

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

Goed, beter, best, Derbigum.

Sinds1932Sp
ec

ia
list  in  platte  daken

Roofs 195x62+cadre NL.indd   1 18/12/14   09:01

ruim Tien miljOen eurO VOOr ZOnnePanelen Tilburg
Tilburg krijgt 10,5 miljoen euro subsidie van het Rijk om zonnepa-
nelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen.  40 gemeentelijke 
gebouwen, waaronder de stadsschouwburg worden in totaal voor 
48.000 m² van zonnepanelen voorzien. 

eén jaar flatfix fusion
Vorig jaar tijdens de Solar Solutions introduceerde Esdec, produ-
cent en leverancier van de innovatieve en gebruiksvriendelijke 
montagesystemen clickFit en FlatFix, het lichtgewicht plat dak 
systeem FlatFix Fusion. nu, één jaar na de introductie, is er ruim  
25 Mwp aan zonnepanelen op dit systeem gemonteerd. Variërend 
van kleine, residentiële systemen tot zeer grote projecten. Het bijzon-
dere van het systeem  is dat het zich met dezelfde onderdelen laat 
opbouwen in zowel een zuid georiënteerde opstelling als ook een 
oost-west of noord-zuid opstelling.

Het aerodynamische en gesloten systeem, de zelfinstellende dak-
steunen en een opstellingshoek van 13° komen zowel de levens-
duur van de PV-installatie als de dakhuid ten goede. De voornaam-
ste redenen die door installateurs worden aangedragen voor 
het gebruik van FlatFix Fusion zijn het installatiegemak, het kleine 
volume en de beperkte hoeveelheid ballast die het systeem nodig 
heeft. Dit samen zorgt ervoor dat het PV-systeem snel en goed 
op het dak geplaatst wordt zonder concessies te doen aan de 
kwaliteit.  FlatFix Fusion is een 100% nederlands product en wordt 
geleverd met een garantie van 20 jaar.

Oranjedak kiest voor Sunbeam 
zonnepaneel-montagesysteem
Steeds vaker worden platte daken van zowel bestaande gebou-
wen als nieuwbouw voorzien van grote zonnepaneelsystemen. 
Oranjedak heeft onlangs 140 zonnepanelen geplaatst op het dak 
van Blanken Controls te loenen (waar het bedrijf nagenoeg haar 
elektriciteitsverbruik volledig mee kan compenseren), en is op dit 
moment bezig met een nieuwbouwproject waar maar liefst 6.000 
zonnepanelen worden geplaatst.

De keuze voor het montagesysteem is daarbij een van de belang-
rijkste overwegingen die moeten worden gemaakt. Immers, dit 
vormt de cruciale interface tussen het dak en de zonnepanelen.
Het montagesysteem mag de dakhuid niet beschadigen, mag 
de vrije doorstroom van water niet belemmeren, mag geen grote 
puntbelastingen veroorzaken en moet rekening houden met uitzet-
tingscoëfficiënten ten gevolge van warmte en kou. 

Systemen die, voorzien van ballast, ‘los’ op het dak worden gezet, 
moeten bovendien zo zwaar zijn dat ze nooit door de wind kunnen 
verschuiven, maar mogen tegelijk het dak niet te zwaar belasten.
Oranjedak is zich als toonaangevend leverancier van daksystemen 
zeer goed bewust van al deze aspecten en heeft op grond hiervan 
de keuze laten vallen op het Sunbeam montagesysteem.
Hiermee worden 
de zonnepanelen 
optimaal en veilig 
ondersteund, kan elke 
gewenste opstelling 
worden gerealiseerd 
en kan de benodigde 
ballast nauwkeurig 
worden aangepast 
aan de specifieke 
windbelasting van 
het project.

Het is bovendien 
sneller en prettiger te 
installeren, zodat de 
totale installatiekosten lager zijn dan ooit tevoren.
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De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

NIEUW

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

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