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theo wiekeraad

De prijs, 
dat zijn wij zelf
Ik werkte nog niet zo gek lang bij een dakdekkersbedrijf toen 
ik bij een aanbesteding van het Ministerie van Defensie met 
een aannemer in gesprek raakte. Het was een aanbeste-
ding met gecombineerd dak- en bouwkundig werken en 
van beide vakgebieden liepen er mensen met enveloppen. 
“Jullie dakdekkers zijn gestoord,” begon het gesprek. “Met 
jullie valt niet te praten en jullie gunnen elkaar niets. Jullie 
verzieken zelf je prijzen”. 

Een lekker binnenkomertje, kan ik nu wel zeggen. Ik was nog 
redelijk groen en ik herkende mijzelf en onze branche daar 
niet in.

Nu, vele jaren later, moet ik tot mijn spijt erkennen dat deze 
aannemer er niet ver naast zat. Ik ken niet veel branches 
waar collega’s zo veel honger naar werk hebben. Waar de 
prijsdruk van binnenuit komt. Waar de mogelijkheden om 
een goede prijs te schrijven vakkundig en zonder reden om 
zeep worden geholpen door kwijlende wolven, die allemaal 
zeggen goed in het werk te zitten en klagen over de prijzen - 
maar ten koste van alles moeten scoren.

Tot mijn afgrijzen heb ik dit de afgelopen periode weer een 
aantal maal aan den lijve mogen ondervinden. Bij aanbe-
stedingen waar klanten bewust topproducten hebben laten 
voorschrijven en bewerkingen vragen die serieus geld kosten, 
konden de wolven zich weer niet inhouden. 

Dit soort klanten noem ik ‘topklanten’. En met ‘topklanten’ 
bedoel ik niet per se grote, aansprekende opdrachtgevers, 
maar partijen die voor kwaliteit kiezen en zich realiseren dat 
je kwaliteit niet voor een habbekrats kan krijgen. Topklanten 
verwachten een topbehandeling. Ze vragen niet: “Wat is 
de bodemprijs?” Dit soort klanten verwacht dat hun keuze 
wordt gerespecteerd en dat je meer levert dan ze vragen. 
Als deze mensen naar een toprestaurant gaan voor een 
verrassingslunch van de chef, dan verwachten ze niet dat ze 
een glas halfvolle melk met twee sneetjes bruin en kroketten 
voorgeschoteld krijgen. 

Bij zo’n aanbesteding verwachten ze serieuze aanbieders 
die afprijzen wat is gevraagd, met prijzen waarvoor zorgeloos 
een hoogstaand eindproduct kan worden afgeleverd. Prijzen 
waaraan ze kunnen zien dat hun aanvraag op waarde is 
ingeschat. 

Wat ze niet verwachten, 
is dat het werk voor een 
bodemprijs wordt aan-
genomen om vervolgens 
met een groep ZZP-ers, die voor 
minder dan het minimumloon zijn 
uitgewrongen, de uitvoering regelen. Ook begrijpen ze niet 
waarom inschrijvers andere producten of goedkopere oplos-
singen zoeken, terwijl zij in het bestek hun keuzes duidelijk 
kenbaar hebben gemaakt.   

Waarom doet de dakenbranche zo spastisch als het gaat 
om dit soort werken? Wat voor gedachte zit er achter het 
indienen van deze prijzen? Willen ze niets verdienen?
Eten ze liever zelf gras dan een collega het werk te gun-
nen? Worden ze zo opgewonden van het scoren van een 
opdracht dat ze alle risico’s bij en na de uitvoering voor lief 
nemen? Waarom klaag je over de prijzen als je zelf de ge-
legenheid krijgt om voor goede opdrachtgevers te werken, 
maar zelf een s***prijs indient?

U verwacht toch geen antwoorden hoop ik, want ik heb ze 
niet – althans, niet uit eerste hand. Ik kan alleen maar gissen 
naar de beweegredenen van die hongerige wolven. Denken 
ze goede sier te maken bij de opdrachtgever en straks één 
op één te mogen werken? Wie weet, maar ik geef ze weinig 
kans in deze tijd van “we moeten in concurrentie aanbeste-
den”. Verwachten ze status te winnen in de branche door 
het slimste jongetje van de klas te spelen? Voor het behalen 
van aanzien hoeven ze het  niet te doen, want dat krijg je op 
deze manier zeker niet van je branchegenoten.

Wat ik wel weet, is dat we zelf bepalen voor welke prijs er 
wordt ingeschreven. Ik durf te stellen dat dakdekkend Neder-
land tonnen laat liggen door maar te duiken en ongevraagd 
goedkopere alternatieven te zoeken terwijl de klant dure 
eerste klas producten vraagt. 

Dus laten we a.u.b. ophouden met klagen over de markt in 
de trant van: “Ja er is wel meer werk, maar de prijzen zijn nog 
slecht”. 

Want de prijs, dat zijn we zelf. ●
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Waterbufferend gebruiksdak op Kellebeek College
In de nieuwe artikelenreeks Dak van het Jaar 2015 dit keer een beschrijving van het 
bijzondere dak van ROC het Kellebeek College in Roosendaal.

Hoe is het Asbestdakenverbod tijdig uit te voeren?
Per 1 januari 2024 gaat een verbod op asbestdaken in. In de komende negen jaar 
moeten dus alle asbestdaken worden vervangen. Is dit haalbaar?

De principewerking van een begroeid dak, daktuin of dakbestrating
In een reeks artikelen neemt Albert Jan Kerssen van BGA Bouwen met Groen het 
voortouw om één of meerdere aspecten van de techniek voor dakbegroeiingen 
nader toe te lichten.

Windbelasting op zonne-energiesystemen op platte daken – deel 3
Met NEN 7250 kan de windbelasting op zonne-energiesystemen op platte daken 
worden bepaald. Dit artikel is een vervolg op deel 2, dat in Roofs april 2015 werd 
gepubliceerd. 

Dakrandafwerking doorzetten tot voorbij gevelbekleding
Dit is artikel nummer 15 van een artikelenserie waarin de werkmethode van de 
dakingenieur bij veel voorkomende dakvraagstukken wordt belicht. Het volledige 
traject van inspectie, analyse, conclusies en advisering wordt besproken. 
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Werkboek Resultaatgericht samenwerken gepresenteerd
Stichting Dakmeester en TNO hebben tijdens Building Holland het werkboek 
 Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende 
daken gepresenteerd.

nebiprofa rolt conceptbenadering uit
Ronald Vermeer is sinds februari 2015 de nieuwe commercieel directeur van 
Nebiprofa. Het bedrijf zal onder zijn leiding meer dan tot nu het geval was de 
nadruk leggen op de toepassing van complete systemen.

Aanbestedingsmethodiek prikkelt innovativiteit en creativiteit 
Woningcorporatie StandVast Wonen renoveert momenteel in Nijmegen de da-
ken van 221 woningen. Voor een optimaal resultaat verliep de aanbesteding via 
EMVI, wat de samenwerking tussen bouwpartijen stimuleert.

Aansluitdetails van keramische leipannen zijn specialistenwerk
In de serie ‘De Pineut’ behandelt Leen Iseger van IKOBBKB praktijkvoorbeelden 
van projecten waarbij zaken flink mis zijn gegaan, in de hoop dat dit soort fouten 
in de toekomst niet meer voor zal komen.

innovatief fixeersysteem voor dakbetegeling
Met een nieuw fixeersysteem brengt Tetto Dakdesign bv een oplossing op de 
markt op het gebied van functionele dakinrichting.

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Jaarlijks wordt een flink 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 artikelenreeks zal Roofs deze bijzondere daken in detail beschrijven. 

Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015?

Waterbufferend gebruiksdak 
op kellebeek College
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Toen de scholieren van ROC het Kellebeek College in 
Roosendaal dit jaar aan een nieuw schooljaar begonnen, 
deden ze dat in een fraaie nieuwbouw aan de rand van 
de oude binnenstad. Het nieuwe ROC is onderdeel van het 
ambitieuze plan Stadsoevers dat moet resulteren in een fraai, 
waterrijk en groen stadsdeel met 900 woningen op loopaf-
stand van het centrum van de stad en het centraal station. 

De gemeente beoogt met de wijk Stadsoevers een wissel-
werking met de bewoners van de wijk. De bewoners kunnen 
bijvoorbeeld hun haar laten knippen door de studenten 
van de kappersopleiding van het Kellebeek College en de 
studenten van de zorgopleiding kunnen bijvoorbeeld stage 
lopen op de crèche in de wijk. Het groen op en om de 
school zal worden bijgehouden door wijkbewoners.

Het stadsdeel wordt energiezuinig en stoot zo min mogelijk 
CO2 uit. Dit moest dus ook voor de nieuwbouw van het Kelle-
beek College gelden. De investering is zoveel mogelijk benut 
om een groen en milieu- en gebruiksvriendelijk schoolge-
bouw te realiseren, waar het gebruik van milieuvriendelijke 
materialen en groen op het dak een belangrijk onderdeel 
van het ontwerp zou uitmaken. 

ontwerp
Het ontwerp van het schoolgebouw is van het architec-
tenbureau Jeanne Dekkers Architectuur. Uitgangspunt van 
het ontwerp was dat het terrein van het Kellebeek College 
slechts geringe ruimte had, dus dat de buitenruimte voor 
de studenten op het dak gezocht moest worden. De school 
ligt in een groene omgeving, in het ontwerp zijn daarom de 
groene detailleringen van de omgeving doorgetrokken in 
het gebouw zelf. 

De architect heeft zich ten doel gesteld om het groen dat 
door de nieuwbouw uit de buitenruimte wordt weggenomen 
middels het gebouw zelf als het ware terug te geven aan de 
natuur. Dit enerzijds door de ruimte zo efficiënt mogelijk te 
benutten, anderzijds door op het dak en in de gevel zoveel 
mogelijk groen toe te passen en gebruik te maken van milieu-
vriendelijke materialen.  

Driedubbeldoeldak
Het dak op het nieuwe Kellebeek College wordt een ‘drie-
dubbeldoeldak’ genoemd omdat het behalve een dak ook 
een waterbufferlocatie en een groene verblijfsruimte is. Het 
totale dak bestaat uit drie onderdelen. Het hoogste dak heeft 
een waterbufferende functie met een waterberging van 
maximaal 17 liter water en een waterbufferend vermogen 

in het substraat van minimaal 50 liter water per m², wat na 
24 uur langzaam wordt afgegeven.  De twee lager gelegen 
daken zijn ingericht als gebruiksdaken waarbij gebruik is 
gemaakt van diverse soorten begroeiing en houten vlonders. 

De daken zijn door hoveniersbedrijf Van der Tol bv en Mastum 
Daksystemen uitgevoerd in het samenwerkingsverband 
Leven op Daken. Binnen dit samenwerkingsverband wordt het 
gehele traject van advisering, bestek, uitvoering, onderhoud 
en het uiteindelijke beheer van alle soorten gebruiksdaken 
verzorgd. Op deze manier wordt de opdrachtgever ontzorgd 
en faalkosten worden door de vroegtijdige afstemming tus-
sen de partijen onderling tot een minimum beperkt.
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geefinstallatie een deel van het opgeslagen water terug aan 
het substraat. De beplanting, bestaande uit gras en vaste 
planten, blijft hierdoor ook bij lange periodes van droogte 
groen. Hierdoor is binnen het ontwerp ook een geleidelijke 
overgang gecreëerd tussen vlonderhoogte en grasmat. Door 
de mogelijkheid water te bergen kan onder de grasmat de 
substraatlaag met 50% gereduceerd worden (van 200 mm 
naar 100 mm). Mocht ook het water in de drainagemat zijn 
verdampt, dan wordt deze middels een druppelslang in 
het drainage- en bergingsysteem aangevuld. Hier nog via 
leidingwater vanwege de momenteel lage waterprijzen, maar 
Leven op Daken werkt inmiddels samen met partner AquaCo 
aan een relatief goedkope opvang en zuiveringsinstallatie 
voor regenwater, waarbij schoon en bijna drinkwater wordt 
gegenereerd en weer terug wordt gegeven aan het dak. 

groene gebruiksruimte
De twee onderste daken zijn uitgevoerd als groene gebruiks-
ruimten voor zowel de docenten als de scholieren. Op het 
dak is ruimte gecreëerd voor werkplekken en recreatie, met 
bijvoorbeeld bankjes en lunchplekken, maar ook werkplek-
ken en vergaderlocaties. Het beplantingsplan voorziet in 
bonte kleuren en veel wintergroen. E.e.a. betekent dat het 
dak het hele jaar door zeer intensief gebruik wordt. Om dit 

Waterbufferend gebruiksdak
Het hoogst gelegen gebruiksdak is het ‘technische’ dak, 
waar de waterbuffering en -berging plaatsvindt. Dit dak is als 
volgt opgebouwd:

Betondak met daarop:
• Bitumineuze dampremmer.
•  Afschot van cement gebonden EPS (Betopor) met platen 

PIR isolatie voor een Rc van 5,0. 
• Eerste bitumineuze laag volledig gebrand op de C-EPS.
• Toplaag van SBS/SIS gechacheerde EPDM (Resitrix SK-W).
• Beschermlaag systeemfilter PV.
• Drainage en waterbergingsplaat ZinCo Aquatec AT 45.
• Vochtregulerend vlies DV 40.
• Substraat gazon (tenminste 80 mm).

Hier is gekozen voor een vertragend hemelwaterafvoersys-
teem in de vorm van een speciale drainagemat, namelijk 
type Aquatec AT 45 van leverancier ZinCo Benelux. Deze 
drainagemat vult zich met maximaal 17 liter water. Het hele 
systeem (met inbegrip dus van het substraat) kan zoals 
gezegd tot 50 liter water bufferen. 

Bij langdurige droogte geeft een computergestuurde water-



Roofs     9

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

nieuWbouW KellebeeK College te RoosenDAAl
• OPDRACHTgEVER:  gEMEENTE ROOSENDAAL
• ARCHITECT:  JEANNE DEKKERS ARCHITECTuuR TE DELFT
• ADVIESBuREAu gEBRuIKSDAK:  LEVEN OP DAKEN
• HOOFDAANNEMER:  SLOKKER BOuWgROEP TE HuIZEN
• HOVENIER:  VAN DER TOL BV TE AMSTERDAM
• DAKDEKKER:  MASTuM DAKSySTEMEN TE DE MEERN
• LEVERANCIER gROENDAK:  ZINCO BENELux TE AMSTERDAM
• LEVERANCIERS DAKMATERIALEN:  TROELSTRA & DE VRIES TE IJLST, CCM (RESITRIx) 

TE KAMPEN, VAN WyLICK ISOLERENDE MORTELS 
TE HEESWIJK-DINTHER

gebruik mogelijk te maken, is het dak uitgevoerd met houten 
vlonders van hardhout duurzaamheidsklasse 1. Dit is een 
zeer robuuste afdichting die een zekere bescherming van de 
dakopbouw betekent. Het dak is feitelijk alleen moedwillig te 

beschadigen. In principe is het begroeide deel niet bedoeld 
om te belopen, maar als dat gebeurt is dat voor de dakop-
bouw technisch geen probleem.

samenwerking
Door de ervaring die binnen het samenwerkingsverband 
Leven op Daken vanaf 2004 is opgedaan, hebben de 
respectievelijke partijen in de loop der jaren veel expertise 
opgebouwd in het aanleggen van begroeide daken. Projec-
ten die binnen dit samenwerkingsverband volgens het Leven 
op Daken stappenplan worden gerealiseerd, onder leiding 
van één verantwoordelijk aanspreekpunt en bouwbegelei-
ding middels BDA, ontvangen een overkoepelende 10 jaar 
verzekerde garantie voor de volledige dakopbouw.

Deze bijzondere toepassing van een waterbufferend ge-

bruiksdak is in de tweede helft van 2014 opgeleverd. Het is 
een fraai voorbeeld van hoe het dak een rol kan spelen in 
zowel de ecologische als de sociale samenhang van een 
nieuwbouwwijk. ●
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Per 1 januari 2024 gaat een verbod op asbestdaken in.  

In de komende negen jaar moeten dus alle asbestdaken worden  

vervangen. Is dit haalbaar? Edwin Zoontjes van branchevereniging  

VERAS stelt dat daar nog wel wat voor nodig is.

hoe is het 
Asbestdakenverbod 

tijdig uit te voeren?

Asbest

gericht zijn op de gebouwenvoorraad waarbij er nog sprake 
is van een renderende exploitatie: dat zijn de daken die 
de komende 10 jaar sowieso zullen worden vervangen. De 
uitdaging zal met name zijn om eigenaren van asbestdaken 
van meer incourante en onrendabele bouwwerken te bewe-
gen het asbest te verwijderen. Alterra heeft becijferd dat tot 
2030 circa 15 miljoen m² agrarische bedrijfsgebouwen leeg 
komen te staan, zonder dat er een andere functie voor is ge-
vonden. Bijvoorbeeld in die gevallen is er geen economische 
drager voor de asbestverwijdering.

De basis van de activiteiten moet zijn dat het Asbestdaken-
verbod robuust en geloofwaardig is, en dat de uitvoering 

VERAS is de belangenvereniging voor 
sloop- en asbestverwijderingsbedrijven 
in Nederland, met ruim 100 aangesloten 
bedrijven. De vereniging is nauw betrokken 
bij de diverse asbestdossiers en neem deel 
aan diverse overlegvormen en commissies. 

ontwerpbesluit niet overal  
even duidelijk
Wij juichen het Asbestdakenverbod toe 
als een manier om Nederland veiliger 
en gezonder te maken. Maar wij maken 
ons wel zorgen over de wijze waarop het 
verbod (en daarmee de verwijderings-
plicht) is neergelegd in het ontwerpbesluit. 
Wij hebben hierdoor ernstige twijfels bij 
de haalbaarheid van het Asbestdaken-
verbod. De periode tot 2024 lijkt een lange tijd, maar is een 
enorme opgave voor alle betrokkenen, zowel de sector als 
toezichthouders. Wil het doel in 2024 bereikt zijn, dan moet er 
een aanzienlijke versnelling van het verwijderen van asbest-
daken worden gerealiseerd, van 4 naar 12 miljoen m² per 
jaar. Ook de 4 miljoen m² die momenteel wordt geclaimd in 
de toelichting op het ontwerpbesluit is overigens volgens ons 
hoogst onzeker. 

Onduidelijk is, welke (stimulerings)regelingen in het leven zul-
len worden geroepen. Duidelijk is in ieder geval dat huidige 
regelingen en diverse private initiatieven nog altijd ontoe-
reikend zijn. Temeer omdat deze stimuleringsmaatregelen 

Edwin Zoontjes, VERAS.



Roofs     11

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

hiervan in de tijd geleidelijk en zo soepel mogelijk verloopt. In 
het huidige ontwerpbesluit is nog veel onduidelijk:

•  Wat is de praktische, juridische en financiële haalbaarheid 
van het Asbestdakenverbod?

•  Welke maatregelen worden genomen om de huidige markt 
effectief te stimuleren en werk te maken van de verwijde-
ring van asbesthoudende daken?

•  Hoe wordt de toezicht/handhaving georganiseerd in de 
aanloop naar 2024?

•  Wat zijn de tussentijdse doelen en hoe worden deze 
 geëvalueerd?

•  Wanneer, en indien noodzakelijk, op welke wijze wordt 
bijgestuurd indien onverhoopt blijkt dat het benodigde 
tempo van sanering niet wordt gehaald?

Voorstellen
Wij willen hieronder een aantal aandachtspunten noteren, 
waar naar onze mening bij de inwerkingtreding van het 
Abestdakenverbod rekening mee dient te worden gehou-
den. Zodoende zouden de doelstellingen naar onze mening 
haalbaar moeten zijn.

Meldingsplicht en sancties
Belangrijk is dat het Asbestdakenverbod wordt gecomple-
teerd met een aantal verplichtingen die (ook juridisch) 
toewerken naar het verbod per 2024. Denk daarbij aan een 
inventarisatie- en/of meldingsplicht voor bouwwerken met 
een asbestdak, waarmee de locatie van het asbestdak, en 
de eigenaar, vroegtijdig bij de gemeente bekend is. Ook 
dient duidelijkheid te komen in de sanctie (van rechtswege) 
indien niet tijdig is voldaan aan het verbod.

Effectief toezicht
Momenteel zijn grote verschillen tussen gemeenten in het 
toezicht en de handhaving. De handhavingskosten dienen 
in beeld te worden gebracht. Daarnaast dient te worden 
vastgelegd dat gemeenten per ingang van de wettelijke 
regeling programmatisch met toezicht aan de slag gaan. In 
samenhang met de inventarisatie/meldingsplicht kan dat 
ook bijdragen aan de monitoring van de voortgang. 

Zoals het Asbestdakenverbod nu is geformuleerd, krijgt het 
feitelijk en juridisch pas betekenis in 2024. In de huidige opzet 

van het besluit start pas per die datum het toezicht en de 
handhaving. Voor die tijd is er (behoudens gevallen van 
acute emissie) geen drukmiddel om gebouweigenaren te 
bewegen het asbestdak te verwijderen. Doordat de hand-
having wordt neergelegd bij lagere overheden, is afgezien 
van een toets op handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid 
(HuF-toets). Juist bij een wettelijke regeling als deze is dit juist 
van groot belang.

Flankerend beleid
Om een gemiddelde van 12 miljoen m² verwijderde asbest-
daken per jaar te halen, is fors flankerend beleid nodig. Hier-
toe is samenwerking tussen de diverse betrokkenen nodig. 
Naar onze mening moet de overheid hiertoe het voortouw 
nemen en de regie voeren, als onderdeel van een program-
matische aanpak waarvan de contouren en de verantwoor-
delijkheden in de wettelijke regeling worden vastgelegd.

Afschaffen stortbelasting asbest
De stortbelasting op asbest (WBM) werkt naar onze mening 
contraproductief en staat haaks op het kabinetbeleid om 
asbest versneld te verwijderen uit onze samenleving. Wij heb-
ben dan ook in onze brief aan het Ministerie voorgesteld in 
het eerstvolgende Belastingplan een vrijstelling op te nemen 
in de WBM op het storten van asbesthoudende materialen. 

Tussentijdse doelen
Momenteel is niet duidelijk op welke wijze de hoeveel-
heid verwijderde asbestdaken wordt gemeten. Ook is niet 
duidelijk hoe eventueel bijgestuurd zal worden. Wij pleiten 
ervoor duidelijke – tweejaarlijkse – tussendoelen te stellen, en 
maatregelen te introduceren bij het onverhoopt niet behalen 
van de gestelde tussendoelen.

Het is een enorme opgave, maar het moet haalbaar zijn het 
Asbestdakenverbod tijdig te realiseren. Maar dan moet er nu 
wel geschakeld worden. ●
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Begroeide daken nemen toe in popu-

lariteit. De techniek voor dakbegroei-

ingen is de afgelopen tientallen jaren 

steeds verder doorontwikkeld. In een 

reeks  artikelen neemt Albert Jan Kerssen, 

 eigenaar van BGA Bouwen met Groen 

(ingenieurs- en adviesbureau gespe-

cialiseerd in bouwwerkbegroeiingen) 

en auteur van het Handboek Groene 

 Daken, het voortouw om één of meerde-

re aspecten van de techniek voor dak-

begroeiingen nader toe te lichten.

De principewerking van een begroeid dak, daktuin of dakbestrating

begRoeiDe DAKen: teCHnisCHe AspeCten (1)

•  Een dakbegroeiing wordt aangelegd op een relatief 
gevoelige ondergrond, meestal een dakconstructie met 
wortelwerende, gesloten dakbedekking. De waterdichting 
en veiligheid van het gebouw moet gewaarborgd zijn. Zo 
moet de dakbedekking in elk geval beschermd worden 
tegen mechanische beschadigingen die tijdens aanleg 
en daarna zouden kunnen plaatsvinden. Maar ook allerlei 
detailleringen in aansluitingen en overgangen moeten 
goed uitgevoerd worden.  

•  Een dakbegroeiingssysteem moet een goede, interne 
waterhuishouding hebben. Enerzijds moet er voldoende 
waterbufferend vermogen zijn voor de beplanting en voor 
eventueel andere eisen die gesteld worden aan de dak-
begroeiingen. Anderzijds moet het overtollige hemelwater 
op beheerste wijze afgevoerd worden naar het hemelwa-
terstelsel van het betreffende dak. Er mag geen schade 
ontstaan aan gebouwdelen, noch de beplanting, door te 
veel of te weinig water op het dak.

Uiteraard is dit geen sluitende lijst van voorwaarden, maar 
wellicht zijn dit wel de belangrijkste voorwaarden voor een 
goed functionerend dakbegroeiingssysteem. 
De basisvoorwaarden kunnen uitgedrukt worden in functio-
nele lagen (in figuur 1 inclusief dakconstructie):

Een functionele laag kan in de praktijk een separaat, fysiek 
materiaal zijn, zoals er bijvoorbeeld  in bovenstaande figuur 
een aparte beschermlaag en een aparte drainagelaag is 
weergegeven. Maar ook kunnen meerdere functies in één 
materiaal worden verweven, zoals bijvoorbeeld een kunststof 
drainagelaag welke tevens de functie van bescherming 
vervult. 

De kracht van de principewerking van een willekeurige 
dakbegroeiing zit hem in eenvoud. Men zou gezien de wirwar 
aan leveranciers, beschikbare materialen en toepasbare 
technieken een andere indruk kunnen krijgen. En er moet ook 
meteen bij gezegd worden dat, hoewel de principewerking in 
feite eenvoudig is, het de kunst is om voor ieder project, toe-
passing of detail de correcte variant en goede uitwerking van 
die principewerking te kiezen. Ieder toegepast materiaal of 
toegepaste techniek behoort zeer goed doordacht te zijn en 
de meeste marktpartijen hebben dan ook op basis van vele 
ervaringen door de jaren geleerd en verbeterd.  Toch zijn er 
een aantal universele kenmerken die voor ieder dakbegroei-
ingssysteem gelden. Als aftrap van deze artikelenreeks is het 
daarom goed om deze universele kenmerken te belichten.

Ongeacht de herkomst of vorm van materialen, of de type 
beplanting, dient iedere dakbegroeiing tenminste aan een 
aantal basisvoorwaarden te voldoen: 

•  Een dakbegroeiingssysteem moet een goede voedingsbo-
dem bieden voor de gewenste beplanting, hierin is primair 
het substraat van belang. De samenstelling en de laag-
dikte van het substraat is in eerste instantie afhankelijk van 
de type beplanting die wordt toegepast op het dak. 

Albert Jan Kerssen, BGA Bouwen met Groen
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Figuur 1 

Bron: Handboek Groene Daken

1 Onderconstructie
2 Wortelwerende dakbedekking
3 Beschermlaag
4 Drainagelaag

5 Filterlaag
6 Substraatlaag
7 Vegetatie
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De principewerking van een begroeid dak, daktuin of dakbestrating

In ieder degelijk dakbegroeiingssysteem moet elk van de ge-
noemde functies aanwezig zijn. Of het nu om een sedumdak 
gaat, een intensieve daktuin met bomen en gazons, of een 
hellend dak. Zoals gezegd zal de uitwerking van ieder van 
die functies wel anders zijn voor elke toepassing. Daar waar 
een intensieve daktuin met bomen gebaat is om veel water 
te bufferen en er zelfs een bewateringssysteem bij moet wor-
den aangelegd, zal een extensief sedumdak juist gebaat zijn 
bij slechts een relatief beperkt waterbufferend vermogen en 
kan het juist gunstig zijn als het systeem zo nu en dan ‘droog’ 
komt te staan. 

Dakbestrating
Ook dakbestratingen zijn er in vele soorten, zoals gietasfalt, 
tegels op tegeldragers, deklagen van gestort beton en be-
stratingen van klinkers of natuursteen. Binnen de kaders van 
deze artikelenreeks zijn met name de dakbestratingen met 
klinkers of natuursteen het meest verwant aan de techniek 
van dakbegroeiingen. Dit is ook één van de meest gangbare 
dakbestratingen in combinatie met een begroeid dak. 
De basisvoorwaarden van dit soort dakbestratingen zijn:
•  Een dakbestratingssysteem moet een stabiele en vorm-

vaste ondergrond bieden voor het bestratingsmateriaal en 
de verkeersbelasting.  Hierin zijn primair de samenstelling 
en laagdiktes van de funderingslaag en de straatlaag in 
de opbouw van belang.

•  Een dakbestrating wordt aangelegd op een relatief 
gevoelige ondergrond, meestal een dakconstructie met 
wortelwerende, gesloten dakbedekking. De waterdichting 
en veiligheid van het gebouw moet gewaarborgd zijn. Zo 
moet de dakbedekking in elk geval beschermd worden 
tegen mechanische beschadigingen die tijdens aanleg 
en daarna zouden kunnen plaatsvinden. Maar ook allerlei 

detailleringen in aansluitingen en overgangen moeten 
goed uitgevoerd worden.  

•  Een dakbestratingssysteem moet een goede waterhuis-
houding hebben. In principe behoort er geen sprake van 
waterbuffering te zijn in een dakbestratingssysteem. Overtol-
lig hemelwater moet op beheerste wijze afgevoerd worden 
naar het hemelwaterstelsel van het betreffende dak, zowel 
over de bestrating als in het systeem. 

Wederom is dit geen sluitende lijst met voorwaarden, maar 
slechts een indicatie van wellicht de meest belangrijke, es-
sentiële voorwaarden voor een goed functionerend systeem.
 
Bij dit soort dakbestratingen is een soortgelijke laagopbouw 
in functionele lagen te herkennen als bij dakbegroeiingen:

Evenals bij dakbegroeiings-
systemen kunnen in de praktijk 
variaties ontstaan in materialisatie 
van de functionele lagen. Daarnaast 
kunnen in sommige gevallen, onder 
andere afhankelijk van de verkeersbelas-
ting, één of meerdere lagen achterwege  
gelaten worden. 

Conclusie
Ontwerp, aanleg en onderhoud van dakbegroeiingen en 
dakbestratingen vergen een multidisciplinaire aanpak. Men 
moet kennis hebben van ‘het groen’ en ‘de bestrating’, maar 
ook van de wisselwerking van deze elementen met bouw-
kundige aspecten en installaties. Daarnaast benaderen 
diverse leveranciers oplossingen vaak vanuit een bepaalde 
filosofie of aanpak. Ondanks de complexe materie en vari-
eteit in oplossingen zijn er universele kenmerken te onder-
scheiden. In de komende edities van Roofs zal telkens één 
van die kenmerken nader uitgelicht worden en ingegaan 
worden op technische en functionele eisen ervan. ●

1 Wortelwerende dakbedekking
2 Glijlaag
3 Drainagelaag
4 Filterlaag
5 Fundatielaag
6 Filterlaag
7 Straatlaag
8 Bestrating

8
7
6
5
4
3
2
1

Figuur 2

Bron: Handboek Groene Daken



16     Roofs

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. Dit artikel is een vervolg op deel 2,  

dat in Roofs april 2015 werd gepubliceerd. 

De windbelasting 
van zonne-energiesystemen 
op platte daken - deel 3

Zonne-eneRgie

Zonne-element evenwijdig aan het dakvlak
In de huidige markt zijn systemen beschikbaar waarbij de 
zonne-elementen evenwijdig aan het dakvlak worden gepo-
sitioneerd en met een daarbij behorend montagesysteem 
worden bevestigd aan de dakconstructie. Deze systemen 
worden toegepast voor platte en licht hellende daken, 
afgewerkt met een gesloten dakbedekkingssysteem. Voor de 
bevestiging kan onderscheid worden gemaakt in systemen 
waarbij de bevestigingspunten worden gemonteerd op de 
onderconstructie, via mechanische bevestiging en systemen 
waarbij de bevestigingspunten worden gekleefd aan de 
dakbedekking, als voorbeeld zie figuur 8.
 
Voor het bepalen van de cp,net-waarde kan gebruik worden 
gemaakt van NEN 7250. In NEN 7250 wordt voor dit systeem 
onderscheid gemaakt in hellende daken en platte daken 
waarbij de grens ligt op 5°. 

Voor het platte dak waarbij de panelen parallel aan het 
oppervlak worden gemonteerd, zijn in ieder geval de belang-
rijkste voorwaarden dat de onderlinge afstand tussen de 
zonne-elementen minimaal 10 mm en maximaal 20 mm is, 
dat de afstand tussen het zonne-element en het dakvlak 
maximaal 100 mm is en dat het zonne-element zo is opge-
steld, dat geen luchtstroming van opzij kan optreden. Dat 
wil zeggen dat òf de zonne-elementen moeten aansluiten 
tegen de dakrand met een ruimte ertussen van minimaal 
10 mm, of dat bij plaatsing in het midden van het dak de 
zijkanten zijn afgesloten, bijvoorbeeld door het maken van 

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

Figuur 8, Voorbeeld gekleefde bevestigingspunten aan dakbedekkingt
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een opstand die ook weer een naad van minimaal 10 mm 
heeft ten opzichte van de zonne-elementen. Er is geen maxi-
mum gegeven aan deze afstand, hier wordt een maximale 
afstand van 50 mm geadviseerd.

NEN 7250 geeft bij deze situatie een verwijzing naar NEN-EN 
1991-1-4+NB en geeft specifieke drukvereffeningsfactoren 
die horen bij de hierboven genoemde voorwaarden. Als het 
systeem zo is uitgevoerd dat geen luchtstroming van opzij 
kan optreden, dan wordt voor de rand- en hoekzones een 
drukvereffeningsfactor gegeven van 1 en dan geldt een 
drukvereffeningsfactor in de middenzone (zone H en I) van 
0,5. Dat wil zeggen dat in de middenzone de externe wind-
belasting (zuiging) Cpe1  mag worden vermenigvuldigd met 
de factor Ceq = 0,5. 

Het afsluiten van de zijkanten wordt bij plaatsing in het 
midden van het dak normaliter niet gedaan. Voor dakpositi-
onering van de zonne-elementen in de middenzone zonder 
zijafsluiting worden in NEN 7250 geen drukcoëfficiënten 
gegeven maar kan dan worden uitgegaan van de waarden 
van cpe zoals deze volgen uit NEN-EN 1991-1-4 en de drukver-
effeningsfactor Ceq = 1. Plaatsing in een rand- of hoekzone 
zonder zijafsluiting wordt door ons afgeraden.

Bij een voorbeeldproject met een referentiehoogte van  
10 m in windgebied II, onbebouwd, een paneeloppervlak 
van 1,6 m² geplaatst in zone H en I en twee bevestigings-
punten per paneel, en geen reductie voor drukvereffening, 
wordt de belasting op het paneel:
Wd = gQ x Cpe,1 x Ceq x qP x Aref      

waarin:
Wd = 1,275 x 1,2 x 1 x 850 x 1,6 
Wd = 2080 N

Hierbij is ervan uitgegaan dat het gewicht van het paneel 
kleiner dan 0,15 kN.m-2 is en er is geen gebruik gemaakt van 
de reductie die mag worden toegepast omdat Aref is groter 
dan 1 m². Als twee bevestigingspunten per zonne-element 
zijn toegepast, dan wordt de rekenwaarde voor de belasting 
per bevestigingspunt 1040 N. 

Bij een mechanische bevestiging aan de onderconstructie 
kan dit rekenkundig worden gecontroleerd. Daarnaast moet 
van het bevestigingssysteem zijn aangetoond dat de reken-
waarde van de sterkte voldoende is. Bij de gekleefde syste-
men aan de dakbedekking kan de sterkte worden getoetst 
via prototype-onderzoek in de windkist, bijvoorbeeld volgens 
het principe van NEN 6707/EN 16002. 

Als het ontwerp zodanig wordt aangepast dat aan de zijkant 
van het bedekte oppervlak een afsluiting wordt gemaakt, 
dan mag worden gerekend met ceq = 0,5 bij positionering 
in de middenzone (H en I zone) hetgeen betekent dat de 
belasting op het zonne-element en de bevestigingspunten 
halveert, ten opzichte van de situatie zonder zijafsluiting. Bij 
een mechanische bevestiging aan de onderconstructie 

moet naast de sterkte van de bevestiging aan de onder-
constructie ook worden beoordeeld of de onderconstructie 
zelf voldoende sterkte heeft. Dit kan met name bij hogere 
belastingen en een reductie van het aantal bevestigings-
punten per zonne-element relevant worden. Onderconstruc-
ties zijn normaliter getoetst op de veranderlijke belasting die 
volgen uit NEN-EN 1991-1-1. Eén van de belastingen waarop 
getoetst moet worden is de puntbelasting van 1,5 kN. Zolang 
de rekenwaarde van de kracht in de ondersteuning volgend 
uit de windbelasting niet hoger is dan de rekenwaarde voor 
de puntbelasting kan worden aangenomen dat de onder-
constructie voldoende sterkte heeft in relatie tot dit aspect. 
Als dat niet het geval is, zal dit aanvullend moeten worden 
getoetst. 

Zonne-elementen onder een hoek gepositioneerd 
op een plat dak
Een groot deel van de markt voor zonnepanelen bestaat uit 
platdak opstellingen, waarbij soms grote dakoppervlaktes 
bedekt zijn met zonnepanelen.
Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is gegeven in 
figuur 9. 

Figuur 9, Zonne-element onder een hoek gepositioneerd en mecha-

nisch bevestigd 

Voor het vaststellen van de windbelasting kan weer worden 
uitgegaan van de eerder genoemde formule. De waarde 
van cp;net  kan worden ontleend aan NEN 7250, paragraaf 
6.2.4. Wanneer voor het project weer wordt uitgegaan van 
een referentiehoogte van 10 m en een gebouw geplaatst 
in gebied II, onbebouwd, en wordt uitgegaan van een 
systeem dat met een hellingshoek van 25° ten opzichte van 
het dakvlak wordt aangebracht, dan geldt tabel 4 van NEN 
7250 (zie kader). De waarden in tabel 1 zijn gebaseerd op 
windtunnelonderzoeken, waarover eerder is geschreven in 
Roofs (oktober 2014). De zones in deze tabel zijn in hetzelfde 
artikel behandeld.
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Zonne-eneRgie

dakvlak doorlopende profielen zijn. Zeker bij de systemen 
in rijen zal de kracht bij het bevestigingspunt aan de hoge 
zijde van het zonne-element hoger zijn. Naast de verticale 
kracht in het systeem moet ook rekening worden gehouden 
met de horizontale krachten in het systeem. Bij de mecha-
nisch bevestigde systemen moeten de bevestigingen aan 
de onderconstructie rekenkundig worden bepaald. Bij de 
aan de dakbedekking gekleefde systemen zal dit altijd via 
prototypeonderzoek moeten worden vastgesteld. 
Ook bij dit systeem geldt zoals aangegeven bij het parallel 
aan het dak gemonteerde systemen dat een toets op de 
sterkte van de onderconstructie moet worden uitgevoerd.

losgeplaatste en eventueel geballaste systemen 
In de huidige markt is een zeer grote verscheidenheid aan 
systemen die geleverd worden vallend onder dit montage-
systeem (volgens NEN 7250 montagewijze 3). Ook hierbij 
moet weer onderscheid worden gemaakt in gekoppelde 
systemen en niet-gekoppelde systemen. In figuur 11 zijn deze 
schematisch weergegeven. 

Figuur 11, Schema gekoppelde systemen  

en niet-gekoppelde systemen.

Tabel 1 -  Nettodrukcoëfficiënt, Cp;net, montage 3, β = 25°

Voorbeeld: Voor een paneel met een oppervlakte van 1,6 m² 
en een positionering in de middenzone en belastingzone Z1 
(zie hiervoor ook artikel Roofs oktober 2014) wordt de wind-
belasting als volgt bepaald:
Wd = gQ x Cpe;net; x qp x A 
Wd = 1,275 x 1,5 x 0,85 x 1,6
Wd = 2601 N 

In figuur 10 is een schematische doorsnede van het systeem 
gegeven. 

Figuur 10, Schematische doorsnede 

 montagesysteem.

De krachten die optreden in de be-
vestigingspunten moeten volgens de 
leer der mechanica worden bepaald  
(∑M = 0). Omdat er een grote diver-
siteit aan systemen op de markt is, is 
dit in dit artikel rekenkundig verder 
niet uitgewerkt. Bij een beoordeling/
toetsing van zo’n montagesysteem 
moeten alle onderdelen in een 
dergelijk systeem worden getoetst. 
Dit geldt voor de bevestiging van het 

zonne-element, de verschillende aluminium profielen en 
bevestigingsmiddelen in het montagesysteem en uiteindelijk 
de bevestigingspunten aan de dakconstructie. Ook hiervoor 
geldt dat onderscheid gemaakt kan worden in de mecha-
nisch bevestigde systemen en de systemen gekleefd aan de 
dakbedekking. Hierbij valt dan ook onderscheid te maken 
in de zonne-energiesystemen die zijn geplaatst in losse rijen 
en de zonne-energiesystemen die zijn geplaatst als volledig 
gekoppeld systeem, waarbij de profielen evenwijdig aan het 

Zone  
volgens 6.2.4.4 
en 6.2.4.5

Dakrandhoogte 
hp < hs

Dakrandhoogte 
hp > hs

Vermenigvuldigingsfactor  
bij toepassing achterpaneel

Opwaartse 
belasting 

Neerwaartse 
belasting 

Opwaartse 
belasting

Neerwaartse 
belasting

Opwaartse 
belasting

Neerwaartse 
belasting

F, hoge zijde -2,4 0,9 -1,2 1,1   1 1

F, lage zijde -1,1 0,9 -1,4 1,1   1 1

G -0,8 0,7 -0,7 0,7 0,5 1

P -0,8 0,7 -0,7 0,6   1 1

Z1 -1,5 1,2 -1,5 1,2 0,66 1

Z2 -1,1 1,0 -1,1 1,0 0,66 1

Z3 -1,1 1,4 -1,1 1,4 0,66 1

Z4 -0,8 0,7 -0,8 0,7 0,66 1

Z5 -0,6 0,5 -0,6 0,5 0,5 0,66

opmeRKing 1 Voor de definitie van hoge en lage zijde, zie hoofdstuk 3. 
opmeRKing 2 Voor de waarde van hp en hs zie figuur 12b
opmeRKing 3  Indien een achterpaneel is toegepast mag de nettodrukcoëfficiënt, Cp;net worden vermenigvuldigd  

met de vermenigvuldigheidsfactor, mits: 
- het achterpaneel impermeabel is;
- het achterpaneel is bevestigd aan het hoogste punt van het zonne-element, met een maximale opening
  tussen het achterpaneel en zonne-element van 20 mm en doorloopt tot maximaal 50 mm boven het dakvlak, zie figuur 11; 
- de hoek van het achterpaneel ten opzichte van het dakvlak ligt tussen 30° en 90°.
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Bij deze montagewijze kunnen drie bezwijkmechanismen 
optreden (zie figuur 12):
1  opwaaien van het zonne-energiesysteem;
2  kantelen van het zonne-energiesysteem;
3  verschuiven van het zonne-energiesysteem.

Welke van deze maatgevend is, hangt af van de geometrie 
van het montagesysteem, en de wijze waarop deze op het 
platte dak is geplaatst.

Figuur 12, Bezwijkmechanismen.

De belasting op het zonne-element wordt bepaald zoals 
in het vorige voorbeeld is gegeven. Deze systemen worden 
tegenwoordig vaak gekoppeld, waardoor de belasting zich 
verdeelt over de constructie, en een reductie op de wind-
belasting op de zonne-elementen in rekening kan worden 
gebracht, die bij een Aref ≥  10 m kan oplopen tot 30% (bij 
positionering in de middenzone van het dak). 

De toetsing op voldoende windweerstand, waarbij de afzon-
derlijke bezwijkmechanismen moeten worden gecontroleerd, 
kan via de regels van de mechanica worden uitgevoerd. 
Enkele aandachtspunten hierbij zijn:
•  conform NEN-EN 1990/NB moet het eigen gewicht van de 

ballast worden vermenigvuldigd met de factor 0,9;
•  het eigen gewicht (ook vermenigvuldigd met 0,9) van 

het zonne-energiesysteem mag in de berekening worden 
meegenomen;

•  vooral bij niet-gekoppelde systemen blijkt uit berekeningen 
dat het verschuiven in veel gevallen maatgevend is. Dit is 
echter sterk afhankelijk van de te rekenen wrijvingscoëffici-
ent, die in veel gevallen niet bekend is. Een veilige waarde 
voor de wrijvingscoëfficiënt is 0,3. In de praktijk volgen bij 
toepassing van deze waarde veel situaties waarbij grote 
hoeveelheden ballast nodig zijn. Deze wrijvingscoëfficiënt is 
afhankelijk van:

•  het oppervlak van de dakbedekking;
•  vochtigheid van het oppervlak;
•  oppervlak van het montagesysteem;
•  tussenmaterialen zoals bijvoorbeeld rubbergranulaat etc. 
Het is mogelijk specifieke waarden te bepalen, waarbij wel 
alle ongunstige situaties (bijvoorbeeld m.b.t. de vochtigheid) 
moeten worden beschouwd.

Dakconstructie 
Bij het plaatsen van zonne-energiesystemen op platte daken 
moet natuurlijk ook de geschiktheid van de dakconstructie 
worden beoordeeld. In het ISSO Handboek HBZE - Bouwkun-
dige en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energie-
systemen wordt hier ook nader op ingegaan. Belangrijke 
aspecten zijn:
•  sterkte van de draagconstructie van het gebouw, zeker bij 

de toepassing van ballast bij het zonne-energiesysteem is 
controle ook hier van belang, maar ook bij zonne-energie-
systemen zonder ballast;

•  waterafvoer; het zonne-energiesysteem mag de hemelwa-
terafvoer niet belemmeren.  

•  Beoordeling van risico van vervuiling onder profielen in 
relatie tot de afvoer van regenwater;

•  begaanbaarheid van de dakbedekking en isolatie. 

bevestiging dakbedekking 
Bij de toepassing van zonne-energiesystemen komt regel-
matig de vraag naar voren hoe de windbelasting op de dak-
bedekking moet worden bepaald en in hoeverre de zonne-
energiesystemen als ballast kunnen worden toegepast. 
De gedachte is dan dat bij de losgeplaatste en eventueel 
geballaste zonne-energiesystemen deze ook automatisch de 
bevestiging van de dakbedekking verzorgen. 

De gegeven methode in NEN 7250 voor het bepalen van 
de windbelasting op zonne-energiesystemen geldt voor de 
windbelasting op het zonne-energiesysteem en niet voor de 
belasting op de dakbedekking. 

In het algemeen geldt dat bij het plaatsen van zonne-ener-
giesystemen op platte daken de windbelasting op de dak-
bedekking en daarmee ook de bevestiging van de dakbe-
dekking op de gebruikelijke manier volgens EN-1991-1-4, NEN 
6707 en NPR 6708 moet worden bepaald. De windweerstand 
van het zonne-energiesysteem houdt dus alleen het systeem 
op zijn plaats, waarbij afzonderlijk de windweerstand van de 
dakbedekking moet worden verzorgd. In enkele situaties zal 
dit wellicht een conservatieve aanname zijn, er zijn op dit 
moment echter geen waarden bekend, die een reductie voor 
de windbelasting op de dakbedekking rechtvaardigen bij 
toepassing van zonne-energiesystemen op de dakbedekking. 
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Deel 1-4: Algemene belastingen – windbelasting
•  NEN 7250 zonne-energiesystemen – Integratie in daken en 

gevels – bouwkundige eisen
•  geurts, C.P.W. en Bentum, C.A. van ‘A novel guideline for 

windloads on solar energy systems’ ICBEST 2014, June-12, 
2014, Aachen, Germany

•  ISSO Handboek HBZE Bouwkundige- en installatietechni-
sche richtlijnen voor zonne-energiesystemen, januari 2012 

•  geurts, C.P.W. en Meijden, C.W. van der ‘De windbelasting 
van zonne-energiesystemen op platte daken in Roofs  
april 2015

•  NEN 6707 ‘Bevestiging van dakbedekkingen – Eisen en 
bepalingsmethoden en NPR 6708 ‘Bevestiging van dakbe-
dekkingen – Richtlijnen
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Dit is artikel nummer 15 van een artikelenserie waarin de werkmethode  

van de dakingenieur bij veel voorkomende dakvraagstukken wordt belicht. 

Het volledige traject van inspectie, analyse, conclusies en advisering  

wordt besproken. In de artikelenreeks wordt, ter lering en vermaak, steeds  

gekozen voor actuele en/of informatieve dakvraagstukken.

Dakrandafwerking doorzetten tot voorbij gevelbekleding

DAKingenieuR AAn Het WeRK

Het onderzoek richtte zich op de uitvoering van de dakrand. 
De lekkages welke langs binnenwanden van de ‘cellen’ 
onder de dakrand optraden, werden veroorzaakt door een 
structurele tekortkoming in de dakrandafwerking. De tekortko-
ming betrof een ontwerp- en uitvoeringsfout.
De bitumen dakopstandbekleding was namelijk niet door-
gezet tot voorbij de gevelbekleding en ontbrak onder de 

In het bestek staat omschreven dat de dakranden volgens 
de code DR01M moeten worden afgewerkt. Voor de dakdek-
ker klare taal, de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssyste-
men 2013 erbij pakken en er staat tot in detail vast hoe de 
nieuwe dakrand er uit moet zien.

Dat betekent nog niet dat in deze voorgeschreven situatie 
gewaarborgd is dat dakranden op de beschreven wijze tot 
stand komen. Bij het onderhavige project was er iets misge-
gaan en werd aan de dakingenieurs gevraagd de oorzaak 
van de daklekkages vast te stellen.

De lekkages
Het project betrof een vrijstaand cellencomplex. De lekkages 
traden, zo bleek bij navraag, bij nagenoeg iedere regenbui 
aan de binnenzijde van de buitenmuren op verschillende 
plaatsen op.

Code DR 02 M: dakranddetail met haakse opstand en aluminium daktrim.

Gevelaanzicht.

Verontreiniging/leksporen onder de daktrim.

ing. J.N. Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs.
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Dakrandafwerking doorzetten tot voorbij gevelbekleding
aluminium daktrim. Ter plaatse van de stuiknaden van de 
aluminium daktrim liep water, mede omdat de opstand niet 
onder afschot lag en de strook in de daktrim niet volledig 
verkleefd was, terug de bouwkundige opstand in - waardoor 
de lekkages konden ontstaan. 

Herstel 
Om de lekkages duurzaam te stoppen zijn er twee mogelijk-
heden gepresenteerd:

1  De dakrandafwerking volledig te vervangen en uit te 
 voeren volgens de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen 

2  De dakrandafwerking te handhaven en te voorzien van 
een grote afdekkap. 

Omdat ook houtrot is vastgesteld, werd geadviseerd de dak-
randafwerking compleet te vervangen, waarbij een nieuwe 
houten strook op de dakrandopstand werd aangebracht 
welke voorbij de gevelbekleding steekt en onder afschot 
naar het dak is geplaatst. Vervolgens kon de dakrand afge-

werkt worden met een nieuwe dakrandafwerking, uitgevoerd 
zoals ontworpen of afgewerkt met metalen afdekkap. De 
voorkeur is uitgegaan naar de metalen afdekkap.

Hiervoor is de navolgende specificatie opgesteld:

•  Ongeveer 30 mm boven de kim van de dakrandopstand 
de dakbedekking insnijden en inclusief bestaande (door 
vocht aangetaste) houten strook, dakbedekking en alumi-
nium daktrim verwijderen en afvoeren

•  De vrijgekomen ondergrond ook controleren op aantas-
ting en houtvochtigheid. Zo noodzakelijk bij een RV ≥ 21 % 
vervangen en/of aanvullend drogen/conserveren.

•  Op het houtskeletelement onder afschot (1%) een nieuwe 
geconserveerde multiplex strook aanbrengen tot voorbij 
buitenzijde gevelbekleding. 

•  De strook bekleden met een zelfklevend gebitumineerde 
polyestermat tot voorzijde houten strook en tenminste  
100 mm op het dakvlak.

•  Vervolgens een tweede APP gemodificeerde strook aan-
brengen tot voorzijde houten strook en tenminste 250 mm 
op het dakvlak.

•  De dakrand afwerken met een plastisol afdekkap met een 
vuilkeer rand. Het afhangende deel tenminste 50 mm voor-
bij de bovenzijde van de gevelbekleding aanbrengen.   

Resume
Standaard detaillering als beschreven in de Vakrichtlijn Ge-
sloten Dakbedekkingssystemen 2013 vergt nakoming van de 
beschreven ontwerp en uitvoeringsrichtlijnen. Ogenschijnlijk 
kleine afwijkingen, als in de onderhavige situatie kunnen tot 
grote schades leiden. ●

De bitumen onderstrook is niet doorgezet tot voorzijde dakrand (is 

aangebracht tot het met potlood aangeduide punt).

De houten multiplex strook, de muurplaat  is niet onder afschot ge-

plaatst en doorgezet tot voorzijde dakrand..

Code DR 15 M: dakranddetail met haakse opstand en stalen afdekkap.
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Eternit is een toonaangevende producent van toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor dak en gevel. 
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VESTIGINGSLEIDER 
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Wil jij werken bij de marktleider in zink en koper 
maatwerk, waar je verantwoordelijk bent voor 
de verkoop van een compleet dakassortiment? 
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�  Voordelige renovatie
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Plug & Play
�  Eenvoudige montage
�   Geen persoonlĳke 

beschermingsmiddelen nodig
�  Brandklasse B end-use
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Stichting Dakmeester en TNO 

 hebben tijdens Building Holland 

het werkboek Resultaatgericht 

 samenwerken bij  renoveren  

en onderhouden van  hellende 

daken gepresenteerd.

werkboek Resultaatgericht samenwerken gepresenteerd

HellenDe DAKen

De deelnemers van Stichting Dakmeester hebben 
kennisgemaakt met het RGS procesmodel en de 
daarin te nemen stappen uit deze Leidraad en de 
eenvoud ervan omarmd. Daarom is het initiatief 
genomen deze basis te vertalen naar een specifiek 
werkboek voor hellende daken. Het werkboek is tot 
stand gekomen als resultaat van een Technologie 
Cluster in het kader van het TNO MKB programma. 
Hiervoor heeft TNO intensief samengewerkt met 
Woningstichting Wageningen en met de deelnemers 
van Stichting Dakmeester.

stappenplan
Dick Keus van TNO vertelt dat hij in 2005 is begonnen 
bij TNO Innovatiecentrum Bouw om de filosofie van 
Resultaatgericht Samenwerken te introduceren en 

implementeren bij de diverse disciplines in de bouwketen. 
Namens de dakdekkers hellend dak sloot Stichting Dak-
meesters zich rond 2008 aan. Sindsdien is gewerkt aan het 
RGS procesmodel met de 7-fasen en de te nemen stappen 
daarin, waarbij per fase is aangegeven welke actie noodza-
kelijk is en welke partij (de opdrachtgever of de opdracht-
nemer) deze actie dient te ondernemen. Op deze manier 
wordt inzichtelijk gemaakt hoe op een eenvoudige manier 
het gewenste resultaat kan worden bereikt.

Stichting Dakmeester heeft ervoor gekozen om het 10 stap-
penplan van TNO verder uit te werken. Het biedt opdracht-
gevers en opdrachtnemers houvast in renovatieprocessen. 
Met name het onderscheid tussen een resultaatgerichte 
renovatie en een traditionele renovatie komt duidelijk naar 

Op 31 maart 2015 overhandigde Dick Keus, Senior Business 
Consultant van TNO Innovatiecentrum Bouw, het eerste 
exemplaar van dit werkboek aan Jan Willem van der groep, 
Programmamanager Energiesprong Platform 31 Duurzaam 
Gebouwd. Het werkboek vormt een leidraad voor dakdek-
kers en hun ketenpartners om onderhoud en renovatie van 
hellende daken op een gestructureerde en resultaatgerichte 
manier uit te voeren.
 
Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhou-
den van hellende daken is bestemd voor directie en kader-
medewerkers van dakdekkers en hun partners in de gehele 
keten. Het werkboek is gebaseerd op de Leidraad ‘Resultaat-
gericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden’, in 
2013 uitgegeven door Onderhoud NL, TNO en SBR. 
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HET WERKBOEK IS TOT STAND GEKOMEN ALS RESULTAAT VAN EEN TECHNOLOGIE 
CLUSTER IN HET KADER VAN HET TNO MKB PROGRAMMA. IN HET CLUSTER WERD 
DOOR TNO INTENSIEF SAMENgEWERKT MET WONINgSTICHTINg WAgENINgEN EN 
MET LEDEN VAN DE STICHTING DAKMEESTER:

•  ADRIAANS DAKWERKEN BV TE HAPS
•  B&P DAKDEKKERSBEDRIJF BV TE RIJSSEN
•  DAKDEKKERSBEDRIJF DuNNEWIND EN DE LANgE BV TE OMMEN
•  gEBR. JANSSEN BV TE BEugEN
•  gEBR. SCHAAP PANNENDAKEN BV TE ’S gRAVENLAND BuSSuM
•  PATINA HELLENDE DAKEN BV TE BEVERSWIJK
•  PEx DAKBEDEKKINgEN BV TE MAASBRACHT
•  RIEN WEIJERS DAKWERKEN BV TE gROESBEEK
•  VAN DEN HuRK DOEZé BV TE HEEZE
•  ZWITSERSLOOT DAK BV TE gROESBEEK

FABRIKANT MONIER BV HEEFT EEN BELANgRIJKE BIJDRAgE gELEVERD IN DE VERTA-
LING NAAR DE PRAKTIJK DOOR HET AANLEVEREN VAN VOORBEELDEN.

werkboek Resultaatgericht samenwerken gepresenteerd

voren. “Met de methodiek uit het werkboek wordt ook het 
gebruik en onderhoud na oplevering van de renovatie in 
ogenschouw genomen,” aldus Harry Laumans, voorzitter van 
Stichting Dakmeester. “Zo kunnen en willen wij samen met 
betrouwbare ketenpartners woningcorporaties ontzorgen. 
Want samenwerking in de keten resulteert in een betere 
kwaliteit en meer weten.”

In het werkboek zijn de 10 stappen uitgebreid beschreven. 
Wie moet er actie nemen, wat is het resultaat, beknopte ach-
tergrondinformatie en de werkwijze op hoofdlijnen zijn per 
stap uitgewerkt. Voor de meeste stappen hebben de Dak-
meesters ter verduidelijking voorbeelden en referentiefoto’s 
van resultaatgerichte dakrenovaties aangereikt. Daarnaast 
bevat de zogenaamde ‘Gereedschapskist’ checklists, groslijs-
ten, beschrijvingen van procedures en modeldocumenten 
voor beleidsplannen, (inspectie)rapportages en samenwer-
kingsovereenkomsten. 

leren zwemmen
“Het is nadrukkelijk een werkboek,” aldus Keus. “De theorie is 
nu beschikbaar maar de waarde ervan moet in de praktijk 
blijken. Belangrijk is dat de kennispartners in een zo vroeg 
mogelijk stadium bij elkaar gaan zitten om invulling te geven 
aan een gewenste aanpak in de specifieke situatie.  Dit be-
tekent vanzelfsprekend ook dat de dakdekker meer verant-
woordelijkheid neemt. Nu is het zaak dat opdrachtgevers en 
dakdekkersbedrijven het oppakken. Het moet onderdeel van 
de bouwcultuur worden. Dat gaat met vallen en opstaan. 
Het is net als met leren zwemmen: je leert het alleen door het 
te doen.”

Het werkboek Resultaatgericht samenwerken bij renoveren 
en onderhouden van hellende daken is op aanvraag te ver-
krijgen via Stichting Dakmeester. Binnenkort zullen de eerste 
pilots volgens het nieuwe werkboek worden uitgevoerd. Roofs 
zal hiervan verslag uitbrengen. ●

Jan Willem van der Groep 

(Duurzaam Gebouwd) en 

Dick Keus (TNO Innovatie-

centrum Bouw).



26     Roofs

Ronald Vermeer is sinds februari 2015 de nieuwe commercieel directeur van 

Nebiprofa. Hiervoor was hij twee jaar als sales manager werkzaam binnen 

het bedrijf. Het bedrijf zal onder zijn leiding meer dan tot nu het geval was de 

 nadruk leggen op de toepassing van complete systemen.

Nebiprofa rolt conceptbenadering uit
beDRijfsnieuWs

verbaasde het me dat dit in de dakenbranche doorgaans 
nog niet op die manier is geregeld. Als een dak een levens-
duur moet behalen van bijvoorbeeld 25 jaar, wordt er vaak 
alleen gefocust op de toplaag. Terwijl ook de onderliggende 
lagen belangrijk zijn om deze doelstelling te behalen. In de 
dakenbranche wordt vaak in laagjes gedacht. Men haalt de 
waterdichte laag bij fabrikant A, de isolatielaag bij fabrikant 
B en de dampremmende laag bij fabrikant C. Hoe kunnen 
al deze producten op elkaar worden afgestemd om de 
gewenste prestaties te behalen? Wij zien in de praktijk dat 
dit vaak problemen oplevert. In dat geval wordt er vaak naar 
elkaar gewezen en is de opdrachtgever de dupe.”

“De IKO Groep, waar Nebiprofa onderdeel van uitmaakt, 
produceert zelf alle producten die nodig zijn om een volledig 
daksysteem op te bouwen. Deze producten kunnen daar-
door optimaal op elkaar worden afgestemd. Een aantal van 
deze complete systemen hebben we door BDA laten testen 
en certificeren. Zo’n volledig daksysteem wordt voorzien van 

Het team dat de fabrikant op de Nederlandse markt 
vertegen woordigt, is verder ongewijzigd. In dit artikel stelt 
Ronald Ver meer zich voor en presenteert hij het denken in 
systemen, waarmee de fabrikant de komende tijd de markt 
zal benaderen.

Volledig systeem
Vermeer is relatief nieuw in de dakenmarkt. Hij is jarenlang 
werkzaam geweest in de verfbranche. “In de verfindustrie 
is het gewoon om in systemen te denken. Iedere laag is 
op elkaar afgestemd om de gewenste prestatie te kunnen 
behalen,” aldus Vermeer. “Je ziet dan ook dat verffabrikan-
ten niet alleen meer de leverancier zijn van het verfproduct, 
maar van het totale systeem. Een verfproducent kan de 
kwaliteit van zijn product alleen garanderen als het totale 
systeem in orde is.”

“Toen ik drie jaar geleden bij Nebiprofa terecht kwam, 

Ronald Vermeer, commercieel directeur Nebiprofa.
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Nebiprofa rolt conceptbenadering uit

het BDA Agrément en een all-in verzekerde garantie van 
10+5 jaar. Op deze manier kunnen we een kwalitatief goed 
dak leveren en de opdrachtgever ontzorgen. Mocht er on-
verhoopt toch een probleem ontstaan, dan is er slechts één 
aanspreekpunt.”

Conceptpartners
Vermeer realiseert zich dat een dergelijk concept staat of 
valt met de verwerking van de materialen. Een goed product 
dat verkeerd is aangebracht levert evenmin de gewenste 
prestatie. Daarom gaat Nebiprofa bij het werken in concep-
ten in de toekomst werken met zogeheten ‘conceptpartners’. 
Deze conceptpartners zijn ook overtuigd van de voordelen 
van het werken in systemen. De fabrikant verzorgt voor hen 
een opleiding in het verwerken van de op elkaar afge-
stemde systemen. Na het met goed gevolg afronden van 
de opleiding krijgt de dakdekker een certificaat uitgereikt 
waarmee hij  aantoonbaar maakt dat het totale systeem 
op de juiste manier wordt aangebracht. Jaarlijks onderhoud 
maakt standaard onderdeel uit van het concept. De eerste 
conceptpartners zijn momenteel in opleiding.

“Wij verwachten van onze conceptpartners dat zij deze 
gecertificeerde concepten actief gaan promoten,” aldus 
Vermeer. “Vanzelfsprekend blijven onze producten wel vrij ver-
krijgbaar, maar wij bieden onze conceptpartners uitgebreide 
begeleiding op het werk en aanvullend een voordeel in de 
materiaalprijs. De projecten worden verder bij oplevering door 
een onafhankelijke partij gecontroleerd. Op deze manier is 
de kwaliteit van deze daken gezekerd. Wij gaan dit concept 
vóór de bouwvak uitrollen en vervolgens verder uitbouwen.”

extra functies
Nebiprofa lanceert dit jaar een viertal gecertificeerde 
systemen. Iko White; een systeem met als toplaag de witte, 
luchtzuiverende dakbedekking Profatec ECO (zie Roofs 
augustus 2011), IKO Solar (een systeem met een witte 
toplaag en kristallijne zonnepanelen), IKOCompactdak, een 
volledig gegoten systeem voor toepassingen waar absolute 
zekerheid met betrekking tot waterdichtheid gegarandeerd 
moet worden en het IKO Green concept, een systeem voor 
groendaken.

Vermeer: “Opdrachtgevers willen boven alles zekerheid. Juist 
bij dit soort toepassingen waar naast de isolatiewaarde en 
de waterdichtheid een extra functie aan het dak wordt toe-
gevoegd, is het belangrijk dat de verschillende onderdelen 
waar het dak uit bestaat op een juiste manier op elkaar zijn 
afgestemd. Wij denken dat we met deze manier van werken 
de kwaliteit van het totale dak hebben geborgd. Door het 
gebruik van optimaal op elkaar afgestemde, kwalitatieve 
producten die worden aangebracht door gekwalificeerde 
partijen en bovendien geborgd zijn door een neutrale, 
gerenommeerde partij als BDA, kunnen wij in combinatie 
met een 10+5 jarige all-in verzekerde garantie de gevraagde 
zekerheid bieden.” ●
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Woningcorporatie StandVast Wonen renoveert momenteel 

in Nijmegen de daken van 221 woningen. De isolatiewaar-

de van de daken worden aanzienlijk verbeterd, de water-

dichte laag wordt vernieuwd en tevens worden de daken 

uitgerust met zonnepanelen. Voor een optimaal resultaat 

verliep de aanbesteding via EMVI, wat de samenwerking 

tussen bouwpartijen stimuleert.

Aanbestedingsmethodiek 
prikkelt innovativiteit en creativiteit

pRojeCtbesCHRijVing

van een duidelijk omschreven prestatie en een vast budget 
dat daarvoor wordt gereserveerd. “Het is aan ons, als specia-
list op renovatie en onderhoud, om aan te geven hoe de ge-
wenste prestatie binnen het gestelde budget is te realiseren. 
Wij hebben ons met een aantal creatieve, technisch goede 
oplossingen weten te onderscheiden. Met de prestatieover-
eenkomst wordt bereikt dat wij gedurende langere tijd de 
kwaliteit van het werk conform de eisen garanderen,” aldus 
Weijers. 

Wil Weijers, directeur van Weijers Platte Daken, geeft als 
voorbeeld de randafwerkingen. “De goten en aansluitin-
gen hoefden niet te worden aangepast omdat de isolatie 
aflopend is aangebracht. Het was niet nodig om tot aan 
de goten en afsluitingen te isoleren. De isolatieplaten van 
Kingspan Insulation lopen door tot boven de spouw, zodat 
het nadelige effect van de isolatiewaarde van het gebouw 
nihil is. Een ander voorbeeld is het waterdicht inwerken van 
de schoorstenen. De schoorsteenkappen hoefden niet te 
worden verwijderd, we hebben ze met een schroefmechanis-
me omhoog gezet, zodat we de doorvoeren snel en eenvou-
dig waterdicht konden inwerken. Daarna werden de kappen 
weer terug op hun plaats gezet.”

Ketensamenwerking
Het dak is in goede samenwerking met de betreffende 
leveranciers tot stand gekomen. Weijers Platte Daken is via 
vakgroothandel Dakned voor dit werk in contact gekomen 
met fabrikant Troelstra & de Vries voor de waterdichte laag. 

Voor de montage van de zonnepanelen is gebruik gemaakt 
van de Garantgum dakbedekking, waarop het bevesti-

Het betreft een renovatieproject met een totaal dakopper-
vlak van ongeveer 4200 m² en met een totaal budget van 
ongeveer 5,8 miljoen euro. Het was de bedoeling de wonin-
gen zodanig te isoleren dat er minimaal twee labelstappen 
zouden worden gemaakt: bij voorkeur energielabel A, maar 
minimaal energielabel B. Daartoe moesten de gebouwen 
een Rc-waarde van minimaal 3,5 verkrijgen. Aanvullend 
werden de daken uitgerust met zonnepanelen. Het dak werd 
overlaagd met een PIR isolatie (90 mm) van Kingspan Insu-
lation en een Garantgum bitumineuze dakbedekking van 
Troelstra & de Vries.  

economisch meest Voordelige inschrijving
De aanbesteding verliep via EMVI (Economisch Meest Voor-
delige Inschrijving). Het doel van deze manier van aanbe-
steding is om te komen tot het beste plan met de meeste 
kwaliteit tegen de meest gunstige, marktconforme prijs. 
Deze aanbestedingsmethodiek heeft als doel consortia te 
prikkelen om innovatieve oplossingen te bedenken op zowel 
technisch inhoudelijke zaken als sociale vraagstukken. 

Talen Vastgoedonderhoud uit Apeldoorn is de hoofdaan-
nemer. Het werk werd gegund aan dak- en solarspecialist 
Weijerseikhout uit Groesbeek. Zij zijn een samenwerking aan-
gegaan met ketenpartner Weijers Platte Daken, eveneens uit 
Groesbeek. 

Creatieve en technische oplossingen
Lars Weijers, directeur van Weijerseikhout, vertelt dat door 
EMVI de traditionele volgorde wordt omgedraaid. In plaats 
van globaal aan te geven wat er moet gebeuren en bij de 
diverse partijen een prijs op te vragen, wordt nu uitgegaan 



Roofs     29

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

DAKRenoVAtie AppARtementenComplexen  
HAteRtseWeg/tuinstRAAt 
• OPDRACHTgEVER: STANDVAST WONEN TE NIJMEgEN
• HOOFDAANNEMER:  TALEN VASTgOEDONDERHOuD  

TE APELDOORN
• DAKDEKKERBEDRIJVEN:  WEIJERSEIKHOuT EN WEIJERS PLATTE 

 DAKEN TE GROESBEEK
• VAKgROOTHANDEL: DAKNED TE ’S-HERTOgENBOSCH
• LEVERANCIER ISOLATIEMATERIAAL: KINgSPAN INSuLATION TE TIEL
•  FABRIKANT DAKBEDEKKINg TROELSTRA & DE VRIES 

EN SOPRA SOLAR FIx EVO:

gingssysteem Soprasolar Fix Evo van Troelstra & de Vries is 
gemonteerd door Weijers Platte Daken. De zonnepanelen zijn 
bevestigd door Weijerseikhout. Bijzonder aan dit systeem is 
de bevestiging op de dakbedekking. De bevestiging bestaat 
uit een in hoogte verstelbare kunststof voet. Deze is met vier 
bevestigers op een bitumen rozet gemonteerd. Deze rozet 
wordt gebrand op een gewapende bitumineuze dakbedek-
king aangebracht. Op deze manier hoeft de waterdichte 
laag niet te worden doorboord. De kunststof voet is traploos 
in hoogte en helling verstelbaar en wordt met een kunststof 
kap beschermd tegen UV. “Het systeem is uitgebreid getest 
op o.a. windbelasting,” vertelt Roof Consultant Arno van den 
Bosch van Troelstra & de Vries. “Wij garanderen een zekere 
bevestiging indien het systeem op één van onze dakbedek-
kingssystemen is bevestigd.”

“Deze wijze van aanbesteden stimuleert innovatie doordat 
de betrokken bouwpartijen garant staan voor het resultaat 
op de lange termijn,” voegt Bas Enning van de dakbedek-
kingfabrikant toe. “Het stimuleert bovendien een langdurige 
samenwerking tussen de betrokken partijen en dit zorgt 
ervoor dat de gevraagde kwaliteit op een efficiënte manier 
kan worden bereikt. Daardoor is deze oplossing voor de op-
drachtgever niet alleen kwalitatief, maar ook prijstechnisch 
voordeliger ten opzichte van de traditionele manier van 
aanbesteden.”

De dakrenovatie van de appartementencomplexen aan 
de Hatertseweg en de Tuinstraat in Nijmegen zullen vóór de 
bouwvak worden opgeleverd. De kwaliteit van het gehele 
daksysteem wordt door de samenwerkende partijen gedu-
rende 10 jaar gegarandeerd. ●
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In de serie ‘De Pineut’ behandelt Leen Iseger van IKOB-BKB praktijk voorbeelden 

van projecten waarbij zaken flink mis zijn gegaan, in de hoop dat dit soort 

fotuten in de toekomst niet meer voor zal komen.

aansluitdetails van 
keramische leipannen 
zijn specialistenwerk

De pineut

Dakwerkzaamheden blijken meer dan eens een tak van 
sport te zijn die door specialisten uitgevoerd moet worden. 
Vooral de complexere projecten waar het op echt vakman-
schap aan komt, blijken voor de ‘niet-specialisten’ vaak een 
valkuil. Het naast elkaar leggen van dakpannen en bij-
voorbeeld leipannen geeft vaak geen probleem. Zodra het 
echter op verschillende aansluitdetails aankomt, blijkt dat de 
niet-specialist in de problemen komt.

Zo ook in het in dit artikel beschreven voorbeeld, waar een 
buitenlandse dakdekker het niet zo nauw neemt met de 
geldende regels van goed vakmanschap.

Het betreft een woonhuis waar de opdrachtgever zijn be-
denkingen heeft op het uitgevoerde werk met keramische 
leipannen, een product waar zeer fraaie dakvlakken en voor-
komende details, met verschillende technieken waterdicht 
mee afgedicht kunnen worden. Vooral door het ontbreken 
van een zijsluiting zijn er legio mogelijkheden om in de 
breedterichting maten en details op te lossen.

Op het betreffende dak werden onderstaande situaties 
aangetroffen: 

•  De leipannen aan de gootzijde (dakvoetdetail) zijn niet 
uitgevoerd met zgn. ingekorte leipannen, maar deels met 
hele leipannen (is ook mogelijk) en deels zonder naadaf-
dichtende leien afgewerkt.

•  Aan de nokzijde zijn eveneens geen ingekorte leipannen, 
maar zgn. hele leipannen toegepast. De invoeging van 
ingekorte leipannen is juist regel aangezien de verdeling 
van de leipannen van goot naar nok een gelijkmatige ver-
deling toont en bovendien de naden tussen de leipannen 
steeds door een onder- of bovenliggende afgedicht wordt.

Leen Iseger, IKOB-BKB

Geen korte leipannen. Panlat in voeg leipannen zichtbaar.

Idem geen korte leipan toegepast,  

ventilatie verstoord en geen 

 lekwaterafvoer.

Overdekking 1e op 3e leipan slechts 

30 mm.

Schuin liggende gevel leipannen en 

aansluitende leipannen.

Idem schuin gepositioneerde gevel 

leipannen.
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•  Bij de voorkomende dakhellingen (45-42°) bedraagt de 
latafstand 120 – 80 mm. Resultaat hiervan is dat de overlap-
ping van de leipannen onderling 30-110 mm bedraagt. 
Conform de geldende regels houdt dit in dat de overlap-
ping van 30 mm te gering is en lekkages voor kunnen ko-
men, terwijl anderzijds de veel te grote overlapping maakt 
dat de gevelpannen schuin gedrukt worden, aangezien 
hiermee slechts een beperkte latafstand-tolerantie mogelijk 
is (90-110 mm).

•  De zijwaartse aansluiting van de leipannen onderling dient 
vrijwel strak aansluitend te zijn. Enige speling hierin is moge-
lijk, mits dat tot een minimum beperkt blijft. In voorkomende 
situatie wisselde de naden tussen de leipannen onderling 
tussen 0 en 15 mm. Dit maakt enerzijds dat de regendicht-
heid beduidend minder wordt, terwijl anderzijds een zeer 
onrustig dakbeeld ontstaat.  

•  Het geveldetail dat met gevelleipannen en halve gevellei-
pannen wordt afgewerkt, is deels met afwijkende gevel-
leipannen van een ander/afwijkend fabricaat afgewerkt. 
Probleem hierbij is dat de afhangende flaplengte van de 
later ingevoegde gevelleipannen afwijkend is met het 
originele fabricaat.

•  De vereiste vrije tengelhoogte aan de dakvoet ten behoeve 
van ventilatie en lekwaterafvoer ontbreekt, aangezien de 
onderste panlat direct op de ondergrond bevestigd is. 
Daar leipannen geen profiel hebben, is derhalve geen 
enkele ventilatie mogelijk van het bovenliggende dakvlak. 
Ook mogelijk ingevoegde ventilatiepannen die het ventila-
tieprobleem op zouden kunnen heffen, zijn niet ingevoegd, 
terwijl deze wel aanwezig geweest zijn.

•  Bij het verdelen van de daklengte, wat bij leipannen juist 
een grote vrijheid geeft, zijn de onderste leipannen zodanig 
geplaatst dat deze ruimschoots door de vooropstand van 
de goot steken. Dit is gezien de zeer boomrijke omgeving 
waar de woning staat, en de kans dat de goot daardoor 
verstopt raakt, vragen om problemen. Dak- en leipannen 
kunnen door wateropzuiging (permanent nat zijn) mogelijk 
stuk vriezen.

•  Leipannen in de dakvlakken zijn niet middels leinagels of 
schroeven bevestigd, terwijl ook hier voldaan moet worden 
aan de NEN 6707 en NPR 6708 m.b.t. de verankering hier-
van als onderdeel van de constructieve veiligheid.

•  De zgn. napoleonshoed dakkapel is niet conform de 
geldende regels vormgegeven. De rondingen kloppen niet 
met de maatvoeringseisen hiervan. 
De latten ter bevestiging van leipannen dienen bij een na-
poleonshoed dakkapel met voldoende ronding uitgevoerd 
te worden, E.e.a. wordt door vakmensen gerealiseerd door 
de leilatten op te bouwen middels dunne (4-5 mm) latten 
die uit 4-5 lagen opgebouwd worden. Ook gebruikt men 
hiervoor wel stroken buigtriplex waarbij de leilat uit meer-
dere lagen opgebouwd en gevormd wordt in de ronding 
van de dakkapel.

Voegen tussen leipannen overmatig.

Idem te grote voegen.10 mm voeg.

Ander fabricaat gevelpan met kortere flap.

Idem gevel leien met korte flap.

Bovenste gevellei met te korte flap.

Geen ventilatiepannen in dakvlakken.

Leipannen hangen in goot.

Openstaande leipannen op dakkapel 

rondingen .

Idem ver openstaande leipannen.

"Deuk“ in dakkapel.
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•  Bij de plaatsing van leipannen op dergelijk slecht ge-
vormde ondergronden is ook de plaatsing van de leipan-
nen een probleem. De in- en uitwendige rondingen van de 
dakkapel zijn met hele leipannen uitgevoerd welke op de 
in- en uitwendige rondingen aan alle kanten openstaan, 
hetgeen esthetisch onaanvaardbaar is. Op één positie 
komen 3 leipanrijen voor waarvan de voegen direct boven 
elkaar gesitueerd zijn. Tussen de lagen die op de rondingen 
liggen is geen enkele afdichting (wat wel gebruikelijk is in 
de vorm van EPDM of lood dat per rij ingevoegd wordt) 
toegepast.

•  De uitgevoerde kilontmoeting is dicht gedekt met inge-
vlochten loodloketten. Aangezien van de aansluitende 
dakvlakken de leilat-afstanden van een verschillende 
maatvoering voorzien zijn, komen er situaties voor waarbij 
de loodloketten onvoldoende waterdichtheid bieden.

•  De uitlopen van de zinken goten zijn direct naast de zinken 
gootbeugels gesitueerd waardoor uitzetting en krimp van 
de goot ernstig beperkt wordt. Regel is dat de uitlopen 
tenminste 60 mm van de gootbeugel verwijderd blijven.

•  Soldeerwerk aan deklijsten, kopschotten e.d. laat veel te 
wensen over. Er is nauwelijks sprake van enige doorvloeiing, 
maar meer van boetseerwerk met soldeertin.

•  Deklijsten ter plaatse van het platte dak zijn niet middels 
klangen aan de ondergrond bevestigd, maar met schroe-
ven/nagels. De deklijsten zijn in lengterichting over meer 
dan 10 m aan elkaar verbonden middels solderen.

Uit bovenstaande mag afgeleid worden dat het uitgevoerde 
werk aan de ondergrond van folie, tengels en panlatten 
alsmede het dakwerk van keramische leipannen en zink niet 
voldoet aan de voorschriften als omschreven in de:

•  uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingsconstructies met 
keramische en betonnen leipannen (Publicatie URL 24-103)

•  NEN 6707 en NPR 6708 Bevestigingen van dakbedekkingen.
•  Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor zinken dak-, gevel-,  

en gootconstructies BRL 5212 en bijbehorende Uitvoerings-
richtlijn uRL 0299

Uitvoeren van dakwerken is gespecialiseerd werk, waar speci-
ale opleidingen en vakkennis aan ten grondslag liggen. Het 
is daarom voor opdrachtgevers van belang dat het inscha-
kelen van gecertificeerde bedrijven een hoge mate van 
kennis en ervaring ingeschakeld wordt. Bedrijven werkend 
onder KOMO proces certificaat worden onaangekondigd 
op de uitvoering van hun specialisatie gecontroleerd op 
de bouwplaats. Het is goed te ervaren dat steeds vaker een 
KOMO procescertificaat in de bestekken voorgeschreven en 
ook daadwerkelijk opgevolgd wordt. ●

Sterk wisselende leipan  

latafstanden.

Leipan naden recht boven elkaar.

Wisselende (oplopende verschil-

len) geven een conflict met 

inwerken loodloketten.

Kopschot goot en uitloop niet 

conform voorschriften.

Kopschot slordig soldeerwerk. Afdekking bevestiging deklijsten.

Deklijst platdak over volle lengte aan elkaar 

gesoldeerd.

Uitmonding goot op leipannen zonder 

kopschot.

Geen ventilatie mogelijk door ontbreken vrije 

tengelhoogte aan dakvoet.

Dakspecialisten op internet
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Tetto Dakdesign BV is specialist in de betegeling en inrichting van platte 

 daken. Het bedrijf uit ’s-Hertogenbosch realiseert voornamelijk parkeerdaken,  

dakterrassen, galerijen en balkons, zowel voor bestaande als nieuwe 

 gebouwen. Met een innovatief fixeersysteem brengt het bedrijf nu een 

 oplossing op de markt op het gebied van functionele dakinrichting.

innovatief fixeersysteem 
voor dakbetegeling

pRoDuCtnieuWs

een paar jaar schots en scheef. En in feite geldt dit even-
goed voor andere oppervlakken, zoals voor terrassen.”

Bij de inrichting van daken met tegels wordt er vaak voor 
gekozen om deze krachten op te vangen (en dus het geheel 
bijeen te houden) aan de randen van het oppervlak, bijvoor-
beeld door verzwaring van de dakrand. Met dit systeem is 
dat niet meer nodig. 

“Tetto Connect biedt vele voordelen, zowel op technisch vlak 
als tijdens de montage,” stelt directeur Richard Maassen. 
“Bij de inrichting van een plat dak is het van belang dat de 
diverse krachten, die erop worden uitgeoefend, adequaat 
worden opgevangen. Zeker in het geval van parkeerdaken, 
waar de zijwaartse druk op de afzonderlijke tegels - door op-
trekken, remmen en indraaien - vaak erg groot is. Als je daar 
geen geschikte oplossing voor bedenkt, liggen de tegels na 
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Verbanden leggen
“Onze oplossing is op zich heel eenvoudig,” legt Maassen 
uit. “Voor dakterrassen gebruiken wij bestaande, in hoogte 
verstelbare dragers, om het oppervlak – als dat gewenst 
is - waterpas te kunnen maken. Op die dragers plaatsen 
wij een ronde kunststof plaat met daarop 4 conusvormige 
positioneernokken. Deze conussen corresponderen met de 
uitsparingen die reeds in de fabriek aan de onderzijde van 
onze tegels, op iedere hoek, worden aangebracht. Tijdens de 
montage vallen deze uitsparingen precies over de nokken 
op de dragers heen.” 

“Hierdoor wordt vanaf de tweede tegel een stabiel verband 
gecreëerd, dat vervolgens eenvoudig kan worden voortge-
zet. Dit betekent dat de montage snel en trefzeker verloopt, 
want de tegels liggen meteen in de juiste positie, en blijven 
zo liggen. Doordat de tegels bovendien altijd meteen op de 
juiste afstand van elkaar liggen, en dus niet meer kunnen 
verschuiven, is een strak lijnenspel altijd gegarandeerd. Het 
hemelwater loopt probleemloos weg via de constante voe-
gen tussen de tegels.”

“Voor parkeerdaken is het principe hetzelfde,” zegt Maassen. 
“Alleen gebruiken we dan een andere drager, wat eigenlijk 
drager en fixeerplaat in één is. Deze is van zeer hard rubber, 
uitermate stabiel, waardoor de overdracht van contactgeluid 
naar de onderconstructie aanzienlijk wordt verminderd.” 

Voor beide systemen, Tetto Terras en Tetto Park, heeft het be-
drijf een eigen tegellijn samengesteld, die bestaat uit diverse 
betonnen, granieten en keramische tegels. De tegels zijn 
leverbaar in verschillende maten, kleuren en bewerkingen. 
Maassen: “Onze systemen kenmerken zich door hun eenvoud, 
een eenvoud die een veelheid aan toepassingen kent.” 

oVt breda
Het grootste project dat Tetto Dakdesign op dit moment 
uitvoert met het Connect principe, is het parkeerdak op de 
Openbaar Vervoer Terminal in Breda. Dit nieuwe stations-
gebouw, dat nu al het ‘Monument van de toekomst’ wordt 
genoemd, geldt op dit moment als het grootste bouwproject 
van Noord-Brabant. Naast een modern stationsgebouw heeft 
het een geïntegreerd busperron, omvat deze OVT 147 ap-
partementen, 21.500 m² kantoorruimte, 9.000 m² winkels, vier 
horecagelegenheden, stallingsruimte voor 4.200 fietsen en 
een parkeerdak van 20.000 m². Het parkeerdak moet ruimte 
gaan bieden aan 720 auto’s. Opdrachtgever ProRail gaf de 
realisatie van dit parkeerdak in handen van Tetto Dakdesign.

“De hele OVT is een zeer indrukwekkend project, en het is 
prachtig om hiervan een deel te mogen realiseren,” aldus 

Maassen. “Ons parkeerdeksysteem Tetto Park zorgt hier niet 
alleen voor de nodige stabiliteit, maar ook voor een blijvend 
strak lijnenspel. Het wordt rechtstreeks op de dakbedek-
king gemonteerd. Door de dikte van de dragers onder de 
gewapende Schellevis tegels is er voldoende ruimte voor het 
hemelwater om naar de afvoerpunten te stromen. Het rijvlak 
is dus altijd winddroog, wat naast comfort ook een toename 
van de veiligheid betekent. En op het hele dak wordt schuin 
ingeparkeerd. Daarom hebben we ervoor gekozen om – in 
overeenstemming met het ontwerp van de architect - onze 
tegels te vervaardigen met diagonale schijnvoegen, om de 
parkeervakken te accentueren. Allemaal maatwerk!” 

Inmiddels is ruim driekwart van het parkeerdak opdracht 
gereed. In de tweede helft van dit jaar zal Tetto Dakdesign 
het resterende deel uitvoeren, de hele OVT zal medio 2016 
worden opgeleverd.

In een vervolgartikel zal Roofs nader ingaan op dit bijzon-
dere project. ●

“oNze oploSSiNg iS op 
ziCh heel eeNvoudig,”
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nieuwslijn

agenda
21 mei 2015
landelijke Asbest praktijkdag
Hotel Postillon Bunnik
Info: www.asbestpraktijkdag.nl

27 mei 2015
the solar future nl ‘15
Hilton Hotel Rotterdam
Info: www.thesolarfuture.nl

1 juni 2015
nulnu 2015
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.nul-nu.nl

peRsonAliA
epDm systems
Per 1 maart j.l. is Harold Mensink in dienst 
getreden bij EPDM Systems als Commer-
cieel Technisch Adviseur. Met jarenlange verkoopervaring in de 
bouw en bouwgerelateerde producten is Harold verantwoorde-
lijk voor de regio Midden/Zuid Nederland.

lindeman uitgevers 
verloot weekend 
in egmond aan Zee
Tijdens Solar Solutions 2015 verlootte Lindeman 
Uitgevers, uitgever van vakblad Roofs, een week-
end in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee on-
der haar bezoekers aan de stand. De prijs werd 
gewonnen door mevrouw Sabine Schijff van RSS 
NanoCoatings te Almere. Zij kreeg de prijs op 16 
april 2015 uitgereikt door accountmanager Jan 
Suijk van Lindeman Uitgevers.

Doekle terpstra lanceert Dakpaspoort
Op dinsdag 21 april 2015 presenteerden sociale partners in de 
platte dakenbranche het digitaal Dakpaspoort. Dit vakpaspoort 
voor werkgevers, werknemers en flexkrachten in de BIKuDAK (Bi-
tumineuze en Kunststof Dakbedekkingssector) is een online tool 
(een app) om eerlijk, vakbekwaam en veilig werken te bevorde-
ren en te borgen. 

De platte dakenbranche heeft, net als veel andere sectoren, te 
maken met een snel veranderende arbeidsmarkt. Ook in deze 
branche staan de uitvoerende branche-instituties onder druk 
vanwege het toenemende aantal zzp’ers, branchevervaging en 
een vlucht naar andere cao’s. Deze ontwikkelingen zijn al een 
aantal jaren gaande. Daarom is in het sectorplan BIKUDAK een 
bijzondere en innovatieve maatregel opgenomen: de ontwikke-
ling van het Dakpaspoort. Met deze online tool wil de branche 
een eenduidig en transparant arbeidsmarktbeleid creëren dat 
toegankelijk is voor alle personen en bedrijven die in de sector 
actief zijn.  

Met het Dakpaspoort kan de houder zich via een smartphone-
app online identificeren en aantonen dat hij/zij voldoet aan 
alle wettelijke regels en brancheafspraken, met name op het 
gebied van vakbekwaamheid en veiligheid. De houders van 
het Dakpaspoort krijgen directe toegang tot de bedrijfstakei-
gen regelingen, inclusief subsidies. Met de introductie van het 
Dakpaspoort geeft de branche ook invulling aan de wens van 
de terugtredende overheid om een systeem van zelfregulering 
in te richten.

De inzet van het Dakpaspoort moet worden gezien in samen-
hang met de andere maatregelen uit het sectorplan BIKUDAK. 
Niet alleen kunnen dakdekkers en bedrijven de tool dagelijks 

benutten voor communica-
tie en het werken aan betere 
en eerlijker verhoudingen, 
het biedt de branche ook 
een uitstekende mogelijk-
heid om de bedrijfstakeigen 
regelingen – in feite de cao 
afspraken – beter te commu-
niceren, te administreren en 
te handhaven.
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Arbouw en bouwend nederland presenteren vernieuwde V&g-planner
Tijdens het National Safety at Work Event op 16 april in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam heb-
ben Arbouw en Bouwend Nederland de vernieuwde, gedigitaliseerde versie van de V&G-Planner 
gepresenteerd. Het instrument helpt bedrijven om een gedegen, goed doordacht veiligheids- en 
gezondheidsplan te maken. Met de V&G-Planner kunnen meerdere bedrijven gelijktijdig aan één 
plan werken, waardoor de afstemming en coördinatie vanaf het begin plaatsvindt. Werken aan  
het V&G-plan kan zowel in de ontwerpfase als de uitvoeringsfase, en het instrument is voortaan 
online beschikbaar.

SolarCeNtury komt met SuNStatioN
Tijdens Solar Solutions 2015 in Expo Haarlemmermeer introduceerde Solarcentury 
Sunstation, een in het dak geïntegreerd zonnepanelen systeem (BIPV) dat tegemoet 
komt aan de groeiende vraag naar esthetische indak-zonnepanelen die qua prijs kun-
nen concurreren met A-merk opbouwpanelen. Sunstation is het resultaat van nauwe 
samenwerking met ingenieurs, installateurs en architecten, in combinatie met Solarcen-
tury’s in de laatste tien jaar opgedane kennis van zowel de technische mogelijkheden 
als de behoeften van de consument.

Met het design en het zwarte laminaat houden de Sunstation panelen zich letterlijk en 
figuurlijk ‘op de vlakte’. Omdat ze tegen het dakbeschot worden geïnstalleerd sluiten 
ze naadloos aan bij het dakoppervlak, waar ze onopvallend hun energie-opwekkende 
werk doen. Sunstation is makkelijk en snel te installeren omdat de panelen aan elkaar klikken. Er is geen subframe nodig en het 
systeem telt maar zeven elementen, zodat het binnen één dag geïnstalleerd kan worden. Het gemiddelde Sunstation-systeem heeft 
slechts de helft van het aantal onderdelen van een traditioneel opbouwsysteem.

Strakke architectuur en daglicht op maat
De nieuwe wijk Schuytgraaf wordt wel getypeerd als ‘Arnhem in de 
Betuwe’. De wijk ligt op een steenworp afstand van de Betuwe en is 
ruim opgezet met veel groen.  JET BIK levert een belangrijke bijdrage 
aan de realisatie van het multifunctioneel centrum (MFC) van de 
wijk.  
 
Het MFC kreeg de naam Omnibus, wat ‘voor iedereen’ betekent.  Er 
komen 6.250 woningen in Schuytgraaf, verdeeld over 25 karakteris-
tieke wijken. In MFC Omnibus worden o.a. een sporthal, kinderop-
vang en drie basisscholen ondergebracht. De aula is ook geschikt 
voor theatervoorstellingen. 

Architectenbureau 
Herman Herzberger  
tekent voor het 
ontwerp van MFC 
Omnibus. Bouwbedrijf 
Mertens uit Weert is 
als aannemer verant-
woordelijk voor de re-
alisatie. JET BIK kreeg 
de opdracht om alle 
daglichtvoorzienin-
gen in het dak van 
het gebouw aan te brengen. Naast de inval van daglicht en goede 
zonwering zijn  - mede in het kader van de Frisse School - voldoende 
ventilatie en een gezond leefklimaat belangrijke aandachtspunten 
in dit project. 
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Bda groep opeNt veStigiNg iN groNiNgeN
De BDA Groep, gespecialiseerd in advisering en projectbegeleiding op het gebied van da-
ken en gevels, beschikt vanaf nu over een vestiging in Groningen. (Toekomstige) relaties in de 
noordelijke provincies hebben daardoor vanaf nu de mogelijkheid persoonlijk onafhankelijk 
advies in te winnen over beheer en onderhoud van de gebouwschil, ook in relatie tot actuele 
bodemdaling en aardbevingsproblematiek.

“Wij vinden het belangrijk dat we lokaal in contact kunnen treden met opdrachtgevers,” 
aldus Rob Versluis, adjunct-directeur van de BDA Groep. “Nu we de vraag naar onafhanke-
lijke advisering in het noorden van Nederland zien toenemen, spelen we daar op in met een 
fysieke vestiging. In de noorde lijke provincies spelen zaken waarin wij als onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau meerwaarde 
kunnen bieden. De aardbevingsproblematiek als gevolg van delfstofwinning en de bodemdaling kunnen gevels en daken beschadi-
gen. Met onze expertise kunnen we adviseren over te nemen maatregelen, bijdragen aan contra-expertise en begeleiden bij herstel-
projecten.”

neDeRlAnDse pRoDuCtieloCAtie 
VooR flexibele ZonnepAnelen 
Orange Solar Power kondigde tijdens de afgelopen Solar Solutions 
aan een zonnepanelenfabriek te zullen realiseren. De fabriek zal in 
eerste instantie worden ingezet voor de productie van de nieuw geïn-
troduceerde lijn flexibele zonnepanelen Monoflex.

De nieuwe zonnepanelenfabriek zal nabij het hoofdkantoor in Ber-
gen op Zoom worden ingericht. De fabriek zal een productiecapaci-
teit van 70 MW hebben, wat neerkomt op zo’n 280.000 zonnepane-
len, en zal in twee fases worden gerealiseerd. Fase 1 bestaat uit een 
productielijn van 15 MW voor de productie van met name flexibele 
zonnepanelen. Deze wordt in het derde kwartaal van 2015 opge-
leverd. In fase 2 zal een productielijn van 55 MW worden gebouwd 
voor ‘standaard’ zonnepanelen. Deze productielijn zal eind 2015 
operationeel zijn. Het is de bedoeling dat de fabriek in totaal aan 
ongeveer 60 mensen werk zal bieden.

De Monoflex modules die vanaf de eerste fase van de realisatie van 
de nieuwe zonnepanelenfabriek zullen worden geproduceerd, bete-
kenen een opvallende ontwikkeling. Het betreft modules met mono-
kristallijn cellen op een flexibele kunststof (met een dikte van 2 mm) 
die op gebogen oppervlakten (zoals bijvoorbeeld overkappingen) 
kunnen worden verlijmd of gemonteerd. De kunststof is te buigen 
tot een radius van 1000 mm. De modules zijn tevens beloopbaar en 
hebben een licht gewicht (tot maximaal 2,6 kg). Ze kunnen boven-
dien in de meest uiteenlopende vormen worden geproduceerd. Zo 
kan men de zonnepanelen leveren in bijvoorbeeld de vorm van een 
bloem, of een driehoek. 

Drukbezochte dakbijeenkomst Vihamij groningen
Vihamij organiseerde in samenwerking met haar leve-
ranciers EPDM systems, Icopal, AGS, Kingspan en JetBik 
op donderdag 16 april een regionale dak bijeenkomst in 
Groningen. Thema van de avond was ‘eenlaags dakdek-
ken zonder lekken’.
Commercieel Directeur Kees Brandsema: “We kijken terug 
op een zeer geslaagde avond met een grote opkomst. Ie-
dere leverancier leverde een bijdrage om de aanwezigen 
praktisch van kennis te voorzien”.

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Guust Verpaalen, Orange Solar Power.



Walraven BIS Spectrum®

Nieuw, innovatief PV Montagesysteem

■ Solide constructie
■ Snelle en eenvoudige installatie
■ Minimale ballast
■ Verankering aan het dak niet nodig

BIS Spectrum®

PV Montagesysteem voor platte en lichthellende daken

Tot wel 50% 

minder balla
st nodig!

Voor meer informatie:
Scan de QR-code of ga naar: www.walraven.com/bisspectrum
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� 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

adv roofs NL Cintralux EP 16-16 def ned.indd   1 30/03/15   13:53


