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

0,9 W/m 2 .K



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

column
nic-jan bruins

Wie waarborgt
onze veiligheid?
Wie waarborgt onze veiligheid? Dat is een vraag die bij velen
zal opkomen na lezing van het openbare rapport van de
Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) over het ongeluk met
een monstertruck, op 28 september 2014 in Haaksbergen.
De conclusies in de rapportage van OVV over dit drama zijn
ronduit schokkend.
De kranten en sociale media zijn terecht vernietigend in hun
oordeel over het functioneren van de vergunningverleners.
In de rapportage van OVV wordt geschreven dat de vergunningsverlening in allerlei opzichten gebrekkig was. De details
lezende wordt het erger, de ambtenaren die de vergunning
moesten verlenen wisten niet genoeg over veiligheid en vroegen hulpdiensten niet om advies. De eindverantwoordelijke
man voor de veiligheid in de gemeente, de burgemeester,
was niet betrokken genoeg bij het verlenen van de vergunning. Kortom, de gemeente heeft bij het verlenen van de
vergunning voor de fatale monstertruckshow veel te weinig
oog gehad voor de veiligheid.
Zowel de gemeente als de organisator van het evenement
en de bestuurder van de monstertruck hebben de gevaren
niet onderkend. Vergunningverlening voor evenementen is
een veiligheidskritisch proces dat een alerte houding vraagt
van gemeenten, organisatoren en de uitvoerders van stunts
en activiteiten, aldus de Onderzoeksraad.
Na lezing van deze passage moest ik denken aan de afgifte
en handhaving van de reguliere bouwvergunningen. Het
afgeven van een bouwvergunning is immers net zo een
veiligheidskritisch proces, dat eveneens een alerte houding
vraagt van gemeenten, aannemers en dakaannemers die
daken maken.
De gemiddelde Nederlander rekent, sterker nog, vertrouwt
er voor 100% op dat gebouwen waarvoor vergunningen zijn
afgegeven bestand zijn tegen wind, regen, hagel en sneeuw
zoals we het in Nederland kunnen verwachten. Onderzoekers
naar de oorzaak van schade weten echter beter.
Bij nagenoeg iedere schade wordt vastgesteld dat er is afgeweken van de vergunningsvoorschriften. Normen, ontwerpen uitvoeringsvoorschriften worden niet of niet volledig nagekomen, fouten worden gemaakt, met als gevolg dat daken
lekken of, erger, ervan afwaaien of - nog erger - instorten.
Het staat vast dat het alleen afgeven van vergunningen

waarin de voorschriften
staan beschreven dit
niet voorkomt. Het ontwerp moet door een deskundige worden getoetst, net
als de gevaren van een evenement. De uitvoering moet ook worden
gecontroleerd, dat had natuurlijk ook moeten gebeuren in
Haaksbergen.
Dat het huidige systeem niet voldoet, bevestigt de praktijk.
Zou het wetsvoorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ ons weer op het
goede spoor brengen? Hierin wordt de aannemer ook na de
oplevering wettelijk aansprakelijk gehouden voor gebreken
aan het bouwwerk die aan hem zijn toe te rekenen.
De aannemer wordt in het nieuwe systeem niet alleen aansprakelijk voor verborgen, maar ook voor zichtbare gebreken
die bij een oplevering door de opdrachtgever opgemerkt
hadden kunnen worden. Aannemers moeten inzichtelijk
maken dat zij verzekerd zijn voor gebreken tijdens de bouw
en daarna.
De gemeente is niet meer verantwoordelijk voor de bouwtechnische aspecten en zal geen controles meer uitvoeren
tijdens de bouw. Daarvoor moet een nieuw systeem van
kwaliteitsbewaking komen waarin marktpartijen zorgen dat
aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Het mag duidelijk zijn
dat er voor marktpartijen nog een grote uitdaging ligt, nu
zij zelf methodes moeten ontwikkelen voor de voorgestelde
kwaliteitsbewaking, zodat aannemers zich houden aan de
bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit, bijvoorbeeld via
erkenning of certificering.
De wet voorziet ook in de oprichting van een onafhankelijke
publieke toelatingsorganisatie die zal beoordelen of een
methode voldoet. De rol van de gemeente beperkt zich dan
tot het afgeven van een vergunning voor het bouwen waarin
de welstandseisen, het bestemmingsplan en de veiligheid
voor de omgeving zijn beschreven. De gemeente toetst dan
alleen nog of de aannemer werkt met een goedgekeurde
methode voor kwaliteitsbewaking.
Ik ben benieuwd of hierdoor duidelijk wordt wie onze veiligheid waarborgt. ●
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‘Stealth’ garagedak opgenomen in Achterhoeks coulissenlandschap

Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015? In deze aflevering een zeer
bijzonder garagedak.
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Klimaatverandering uitdaging voor dakenbranche

In de nieuwe rubriek Trendwatcher door Hendrik Jan Kaal behandelt
Roofs actuele en toekomstige ontwikkelingen in de dakenbranche.
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Flora- en faunawet: wees voorbereid!

De Flora- en faunawet (2002) voorziet in de bescherming van in het
wild levende plant- en diersoorten. Dakdekkerbedrijven gelden als de
specialist voor het dak en dienen in dit opzicht hun verantwoordelijkheid te nemen.
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Gelijk is ongelijk

Meer aandacht voor de luchtdichte aansluitingen tussen de (gepre
fabriceerde) bouwdelen is noodzakelijk. Dit artikel gaat aan de hand
van een eenvoudige voorstelling in op de vraag waarom dat zo is.
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Dakpaspoort per 21 september 2015 van toepassing

Vanaf 21 september 2015 zal het zogeheten ‘Dakpaspoort’ voor
bedrijven en werknemers die zijn aangesloten bij de CAO BIKUDAK
van toepassing zijn.

uitgegeven door

Redactiemedewerkers

Administratie

Chris Appels, Ton Berlee, Chris Geurts, Albert Jan

Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

colofon
Kerssen, Otto Kettlitz, Marco de Kok, Dirk Lindeman,
Rob Versluis, Will Verwer, Theo Wiekeraad

Abonnementen Opgave abonnementen uitsluitend

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

Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar

Vormgeving/opmaak

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

Tel (072) 5400335 • Fax (072) 5405131

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • dtp@lumail.nl

kosten voor een jaarabonnement bedragen €50,- excl.
6% btw per jaar. De kosten voor elk extra jaarabonne-

info@lumail.nl • www.roofs.nl

www.dakweb.nl • ISSN: Nr. 1566-1458

Advertentie-exploitatie

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

Jan Suijk • Tel (072) 5400335, jan@lumail.nl

Abonnementenadministratie

Uitgever Palmyra Lindeman

Druk

Hoofdredactie Edwin Fagel • Salomonstraat 24,

Copyright

1812 PA Alkmaar • Tel (072) 5470309 • edwin@lumail.nl
Technische hoofdredactie

Verschijningsfrequentie

Niets uit deze uitgave mag worden over-

11x per jaar

genomen, vermenigvuldigd of gecopiëerd
zonder uitdrukkelijke toestemming van

Nic-Jan Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs,

Raamsdonksveer • njbruins@dakengevelingenieurs.nl

4

Roofs

abonnementen@lumail.nl.

Senefelder Misset, Doetinchem

Oplage 7.500 exemplaren

de uitgever.

Reflecterende dakverf voor terugdringen CO2 uitstoot
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Duurzame daktechnologieën in koude klimaten
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Vanwege de bijzondere reflecterende en isolerende eigenschappen
van de verf ThermoShield, en de grote maatschappelijke betekenis, is
volgens de Nederlandse importeur Coateq een bredere toepassing
noodzakelijk.

In een onderzoek van de Universiteit van Calgary wordt de milieu
prestatie gedurende de gehele levensduur van witte dakbedekkingen,
begroeide daken en PV-panelen in het koude klimaat van Canada
geëvalueerd.

Freeform zonnepanelen luiden nieuwe fase solarbranche in

32

Zonne-energie is de toekomst. Maar wat is de toekomst van zonne-
energie? In een serie gesprekken met onderzoekers van Energie
onderzoek Centrum Nederland (ECN) uit Petten brengt Roofs de
ontwikkelingen in kaart.
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Focus zonne-energie verschuift naar esthetiek

Tijdens een goedbezochte editie van het jaarlijkse congres The
Solar Future NL werd aan de hand van de actuele ontwikkelingen
een beeld geschetst van de vooruitzichten van de solarbranche.
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‘Stealth’ garagedak

opgenomen in Achterhoeks
coulissenlandschap
In deze artikelenreeks beschrijft Roofs de meest bijzondere daken die
momenteel worden 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. Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015?

6

Roofs

Een particuliere opdrachtgever had het plan opgevat om
naast zijn bestaande woning met een hellend mos-sedum
dak in Lichtenvoorde een garage te bouwen. De ruimte had
hij nodig voor het parkeren en stallen van verschillende voertuigen en o.a. een hefbrug. Omdat het nieuwe pand direct
naast het woonhuis zou worden gerealiseerd, had hij een
aantal specifieke wensen. Het moest een prettig gebouw zijn
om naar te kijken. Maar het gebouw mocht aan de andere
kant niet te opvallend worden. Het moest dus een ‘eenvoudige’ uitstraling hebben, en passen bij de landelijke omgeving
van Lichtenvoorde. De vormgeving en materiaalkeuze was
kortom van essentieel van belang. Bovendien was belangrijk
dat de binnenruimte comfortabel zou worden. Er moest dus
worden gezorgd voor voldoende isolatie, daglicht en ruimte.

Tegenbeweging
De opdrachtgever nam contact op met InterBouwconsult
uit Houten, een bedrijf dat eerder al de directie voerde over
verschillende projecten voor dezelfde opdrachtgever. Dit
bedrijf begeleidde namens de opdrachtgever het ontwerp,
stelde het bouwteam samen en begeleidde en controleerde
het bouwproces.
Maas Architecten uit Lochem, het architectenbureau dat
acht jaar geleden ook het woonhuis had ontworpen, werd
gevraagd het ontwerp te verzorgen. Dit bureau is met het
wensenpakket van de opdrachtgever aan de slag gegaan
en kwam met een spectaculair ontwerp. “Het woonhuis is
oplopend vormgegeven, uitmondend in een punt,” vertelt
Frank Vijftigschild van Maas Architecten. “We wilden met de
garage een ‘tegenbeweging’ t.o.v. het woonhuis bewerkstelligen. De punt van het dak van de garage loopt in de
tegengestelde richting op.”
“Als materiaal voor de gevel- en dakbedekking is op verzoek
van de opdrachtgever gekozen voor een Ipé-hardhout. Dit
is een zeer robuust soort tropisch hardhout dat veel in de
scheepsbouw wordt toegepast. Dit materiaal had de gewenste, warme uitstraling en door de hoge soortelijke massa
is het materiaal onderhoudsarm. Door dit hout in latten op
het pand toe te passen, is er een fraai lijnenspel ontstaan. De
garage heeft een speelse vormgeving met ongelijke hoeken.
Omdat ervoor gekozen is het lattenwerk evenwijdig op de
respectievelijke hoeken aan te laten sluiten, ontstaat optisch
een fraai lijnenspel omdat de latten aan de boven- en onderkant schuin aflopen.”
“De scheiding tussen dak en gevel is vrijwel onzichtbaar
aangebracht d.m.v. een zinken profiel. In het ontwerp was
tevens voorzien dat de binnenruimte grotendeels door
daglicht zou worden verlicht (vanzelfsprekend is er aan de
binnenzijde wel kunstmatige verlichting aanwezig). Hiertoe
zijn er grote vensters verdiept aangebracht: in de gevel, aan
de onderzijde van de uitstekende punt (aan de voorkant
van de garage) en aan de andere zijde, voor werklicht op
de werkbank.”
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RESITRIX EPDM
DAKBEDEKKING

RESITRIX EPDM KITBAND
GOED WATERDICHT MAKEN!

HEA 220 PROFIEL

30

40

152

56

26

ALUTRIX
DAMPREMMENDE LAAG

221

NIS TBV GEREEDSCHAP CA. 450MM BREED
OPTIONEEL

GEVELOPBOUW BUITEN NAAR BINNEN:
IPÉ HOUTEN GEVELBEKLEDING 26x63MM
REGEL 54x50MM
PIR ISOLATIE 40MM
REGEL 30X50MM
ALUTRIX DAMPREMMENDE LAAG
MULTIPLEX 15MM
HOUTEN BALK 71X221MM
TENGELS T.B.V. UITVULLEN
FERMACELL STUCPLAAT 12MM
STUCWERK 5MM

schaal 1:5
getekend
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Een comfortabele binnenruimte was belangrijk, daarom
moest een Rc-waarde van 3,0 worden behaald. Oorspronkelijk zou de PIR isolatielaag aan de binnenkant van de
constructie worden aangebracht, maar om condensatieproblemen te voorkomen werd besloten de isolatielaag aan de
buitenkant toe te passen, en een aluminium gecacheerde
dampremmende laag aan te brengen. De PIR isolatie werd

AFSTANDHOUDEN
DMV BUSJE OF RING
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De bijzondere vormgeving betekende ook een uitdaging
voor de uitvoerende bedrijven, Bouwbedrijf Hubers uit Lichtenvoorde en Kwerreveld Dakbedekkingen uit Winterswijk. Het
hele pand, zowel gevel als dak, is namelijk feitelijk uitgevoerd
als een dak en de vele hoeken en punten van het gebouw
maakten het een klus die van alle betrokken partijen een
hoge mate van vakmanschap vereiste. Ook deze bouwpartijen werden benaderd wegens goede ervaringen uit het
verleden, waardoor de opdrachtgever er vertrouwen in had
dat deze partijen de complexe klus tot een goed resultaat
zouden brengen.

De waterdichte laag bestond uit een Resitrix EPDM die
mechanisch bevestigd werd in de baanoverlap, de baanoverlappen zijn met hete lucht geföhnd. De Ipé-houten latten
werden op een neopreen band in de ingepakte houten
regels bevestigd. De bevestigingen werden zoveel mogelijk
in een rechte lijn aangebracht, zodat het geheel een rustig
beeld zou geven.

5

Het hele gebouw is een dak

in twee lagen aangebracht. Tussen de eerste laag (30 mm)
werden de houten regels bevestigd. Vervolgens werd deze
‘ingepakt’ met een tweede laag PIR (40 mm).

240

Het pand gaat door de verkleuring van het hout naar grijs
prachtig op in het Achterhoekse coulissenlandschap. De
Engelse term ‘Stealth’ betekent ‘geheim’, ‘verborgen’ en is
een verzamelnaam voor een reeks van maatregelen die als
doel hebben een object minder makkelijk detecteerbaar te
maken.
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blad OV-03

projectnr. 13004
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Deta

Voor een goede hemelwaterafvoer zijn onder de Ipé-houten
latten op verschillende plaatsen verholen goten in het dak
aangebracht. Het was bijvoorbeeld niet de bedoeling dat
het water vanaf de punt aan de voorkant naar beneden zou
druppelen. Dat is niet prettig als er bijvoorbeeld een auto onder de punt staat, en het geeft op den duur een lelijke plek
in het grind of op het hout. Via de verholen goot wordt het
water keurig naar de zijkanten geleid, alwaar het wordt opgevangen in een grindkoffer. Er zijn overigens geen hwa’s en
regenleidingen in het gebouw
aangebracht, al het water
wordt via de waterdichte laag
aan de buitenzijde afgevoerd.

eens middelmatig is. Dat is zonde, want er is tegenwoordig
in de bouw zoveel méér mogelijk. Het is eigenlijk zo simpel.
Wanneer tijdens de bouwfase iets meer budget wordt gereserveerd om de bouw ook echt vakkundig te laten uitvoeren,
scheelt dat tijdens de gebruiksfase een heleboel kopzorgen
– en geld. Het was een bewuste keuze om voor de realisatie
van dit project partijen aan te trekken die hebben bewezen
dat ze kwaliteit leveren. Het resultaat mag met recht bijzonder worden genoemd.”●

Optimaal resultaat
“Vooral de verticale gedeelten,
en het tijdens de bouw moeten
improviseren van de diverse detailaansluitingen, zijn voor een
dakdekker natuurlijk even wennen,” vertelt André Blom van het
dakdekkerbedrijf. “Wij hebben
een van onze meest ervaren
dakdekkers op deze klus gezet.
We hebben hem met een van
onze leerling dakdekkers laten
samenwerken. Dit is immers een
project waar veel kennis en
inzicht werd gevraagd en waarvan je heel veel kan opsteken.
Kwaliteit stond bij dit project
op de eerste plaats, tijdsdruk
mocht de kwaliteit niet bepalen.
Belangrijk was, dat het vakmanschap van de respectievelijke
bouwpartijen optimaal benut
zou worden en dat het werk
goed uitgevoerd zou worden.
Hoe dan ook moest worden
voorkomen dat in een later
stadium problemen zouden ontstaan. Daarom werd voortdurend intensief overleg gevoerd
tussen de verschillende bouwpartijen om gezamenlijk tot
een optimaal resultaat te komen.”
Naast kwaliteit was veilig werken een belangrijk aandachtspunt. Het werk werd waar nodig vanaf de rolsteiger veilig
uitgevoerd. Voor de veilige werkpraktijk in de onderhoudsfase
zijn op het gebouw veiligheidsankers aangebracht. Deze vallen overigens in het algehele beeld nauwelijks op.
De opdrachtgever geeft aan zeer tevreden te zijn over het
eindresultaat. “In de huidige bouwpraktijk zie je vaak dat
budget de belangrijkste focus is. Dat levert in veel gevallen
een saai gebouw op, dat bovendien bouwkundig ook nog

‘Stealth’ garagedak te Lichtenvoorde
• Opdrachtgever:
Particulier
• Ontwerp:
Maas Architecten te Lochem
• Bouwdirectie:
InterBouwconsult te Houten
• Bouwkundig aannemer:
Bouwbedrijf Hubers te Lichtenvoorde
• Dakdekker:	Kwerreveld Dakbedekkingen
te Winterswijk
• Installateur:
HtW Installatietechniek Winterswijk
• Leverancier dakbedekking
en dampremmende laag:
CCM (Resitrix) te Kampen
• Leverancier isolatie:
Kingspan Insulation te Winterswijk

Zie ook www.dakvanhetjaar.nl. Hier vindt u tevens meer foto's van dit project en de eerdere project
beschrijvingen. Volg ons op @dakvanhetjaar en like de Facebookpagina dak van het jaar.
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INTERVIEW

Gorter Luiken:
Gorter
Luiken:
O.G. bestaat
niet
O.G. bestaat niet
GORTER LUIKEN

Gorter Luiken BV
in Schagen
is de Nederlandse vestiging van de Gorter
INTERVIEW
GORTER
LUIKEN
Group BV en levert innovatieve luiken voor toegang tot daken, door
Gorter Luiken BV in Schagen is de Nederlandse vestiging van de Gorter
vloeren, wanden en plafonds. Gorter bestaat sinds 1928 en is over de
Group BV en levert innovatieve luiken voor toegang tot daken, door
jaren uitgegroeid tot een wereldwijd opererende organisatie met eigen
vloeren, wanden en plafonds. Gorter bestaat sinds 1928 en is over de
productiefaciliteiten, engineering afdeling en logistiek centrum. Producten
jaren uitgegroeid tot een wereldwijd opererende organisatie met eigen
worden in eigen fabrieken vervaardigd waarbij veiligheid, kwaliteit,
productiefaciliteiten, engineering afdeling en logistiek centrum. Producten
innovatie en betrouwbaarheid voorop staan. Niet alleen de producten van
worden in eigen fabrieken vervaardigd waarbij veiligheid, kwaliteit,
Gorter zijn toonaangevend, de projecten waaraan Gorter mag bijdragen
innovatie en betrouwbaarheid voorop staan. Niet alleen de producten van
zijn minstens zo prestigieus.
Gorter zijn toonaangevend, de projecten waaraan Gorter mag bijdragen
zijn minstens zo prestigieus.
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‘Dakluiken met onovertroffen isolatiewaarde op de gehele constructie
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Sacha Beers, mede-eigenaar van Gorter Group, zijn statement.
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Ramen
Ramen

Nemo Science Center | Het Nemo gebouw in
Amsterdam is voorzien van Gorter uitneembare
vloerluiken, welke een praktische toegang bieden tot
ondergrondse installaties en aansluitpunten.
Rijksmuseum | Voor het Rijksmuseum in Amsterdam
heeft Gorter een zeer uitgebreid pakket aan
luikoplossingen mogen leveren waaronder diverse
dakluiken, scharnierende vloerluiken, uitneembare
vloerenluiken en wandluiken.

GEWOON GOED

‘A

rchitecten willen geen zorgen, maar zekerheid in energieprestaties, duurzaamheid en kwaliteit. En daarvoor zijn ze bij ons aan het juiste adres’, aldus Sacha
Beers, samen met broer Justin eigenaar van de Gorter Group. ‘Daarom zor-

gen wij voor direct beschikbare up-to-date bestekteksten en technische tekeningen
in diverse formaten op onze website. We zijn groot fan van BIM. BIM is er om kosten
te verminderen en kwaliteit te verhogen. De prestatiegerichtheid past goed bij Gorter.
Dakluiken zullen nooit het paradepaardje van architecten worden, die moeten gewoon
goed zijn. Met onze teksten is een en ander eenvoudig te specificeren en zo in Revit en
aanverwante systemen geladen. Hiermee kost het creëren van het dakvlak weinig tijd.’
Sacha vervolgt: ‘Wij ontwikkelen, produceren en verkopen onze producten over de hele
wereld. We onderscheiden ons door bewezen prestaties op het gebied van de complete
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boven | Het Gorter dakluik levert met zijn
thermische gescheiden constructie een onovertroffen
isolatiewaarde van Rc = 4,5 (op de gehele constructie!)

toegang. We leveren dan ook graag complete toetredingen. Zo kunnen wij onze beloften
en certificaten garanderen. Jammer genoeg worden luiken weleens gecombineerd met
ladders van andere fabrikanten. Het kan natuurlijk, maar optimaal wordt het nooit.’
Gorter staat garant voor een onovertroffen isolatiewaarde, 100% recyclebare materialen en de hoogst geldende normen. ‘Onze materialen zijn van topkwaliteit. We
laten al onze constructies testen volgens de hoogst geldende Europese normen

Midden | Een beglaasd dakluik zorgt voor daglicht
in de onderliggende ruimte. Het luik is standaard
voorzien van elektrische bediening en HR++
veiligheidsglas.
Onder | Met een Gorter dakluik betreedt u veilig
een dakterras of daktuin. De dakluiken kunnen als
combinatie geleverd worden met Gorter vaste trap,
schaartrap of veiligheidsladder.

voordat deze de markt op gaan. En als die nog norm niet bestaat, dan vragen we
deze volgens EN aan! We gaan zonder problemen met de billen bloot. Natuurlijk
komt de output van een onafhankelijke Europese partij, we houden van fair play.’

O.G.? ONMOGELIJK
‘Onze producten zijn gepatenteerd en dus beschermd. Lees je in een bestektekst
Gorter (o.g.) dan lees je Gorter, want gelijkwaardig bestaat bij dakluiken niet. Als
er voldaan moet worden aan de hoogste prestaties kom je vanzelf bij Gorter uit.
Een Rc van 4,5 geldt bij Gorter op de gehele constructie. Deze prestatie is alleen
haalbaar met onze gepatenteerde thermische onderbreking. Wij zijn zó overtuigd
van onze kwaliteit dat we op ieder systeem 10 jaar garantie geven en dat is uniek
in onze markt. Sterker nog, wij hebben het initiatief tot het KOMO-keurmerk genomen. Er zijn partijen actief die absoluut niet waarmaken wat ze roepen. Ze geven
in besteksystematiek waarden aan waar ze in de verste verte niet aan voldoen.
Volgers kunnen nooit voorop lopen. Een tevreden gebruiker is voor ons het allerbelangrijkste, óók als de luiken bij een van onze collega’s vandaan komen. En gaat het
mis, dan schieten wij te hulp. Laatst nog, kon een pand in Emmen niet opgeleverd
worden. De brandweer gaf geen vergunning, omdat de toegang tot de liftmachinekamer niet voldeed. Gorter biedt dan de helpende hand.’ Dat kwaliteit loont, dat
bewijzen de prachtige referenties van Gorter wel. ‘Het Rijksmuseum, het Hilton op
Schiphol, Nemo Amsterdam, de Noord/Zuid-lijn, geweldige projecten om aan mee
te werken. Ook de vier complete daktoegangen in het meest duurzame bedrijfsgebouw van Europa (het hoofdkantoor van Lely B.V. te Maassluis) komen van Gorter.
En wat stonden we te glimmen van trots toen we 80 luiken mochten leveren aan
Abu Dhabi, allemaal bestemd voor het presidentieel paleis.’
Het innovatieve karakter van Gorter blijft niet onopgemerkt in de rest van de wereld. Binnenkort reizen de luikenspecialisten uit Schagen af naar Vancouver, waar
ze, met ondersteuning van het ministerie, samen met ander innovatieve bedrijven
een bijdrage mogen leveren aan plannen voor duurzame stedenbouw, een hot topic
in Canada. Gorter: Safe Access, Proven Design én Responsable. ■

Gorter Luiken BV - The Netherlands
T +31 224 21 98 60 | W www.gortergroup.nl
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Trendwatcher

Klimaatverandering
uitdaging voor dakenbranche
In de rubriek Trendwatcher behandelt
Roofs actuele en toekomstige ontwikkelingen in de dakenbranche. Er is veel
dynamiek en de dakenbranche ziet
zich voor veel uitdagingen geplaatst.
De rubriek wordt verzorgd door Hendrik
Jan Kaal.

Hendrik Jan Kaal

Onlangs was het Verbond van Verzekeraars in het nieuws
omdat zij een flinke toename van de water- en stormschades
verwachten naar aanleiding van de laatste KNMI klimaatscenario’s. Klimaatverandering is inmiddels een blijvend
thema. Reden om te kijken hoe de dakenbranche daarmee
om gaat. Vooruitlopend op de conclusie: de oud-Hollandse
wijsheid ‘de ketting is zo sterk als de zwakste schakel’ geldt
ook hier. Dit artikel verkent de impact van klimaatverandering
en de noodzakelijke veranderingen in de keten.

Klimaatverandering
Het dak is er bij uitstek om ons tegen het klimaat te beschermen. En dat klimaat gaat veranderen: we kunnen extremer
weer verwachten. Wat zeggen die klimaatscenario’s nu
eigenlijk? Daarvoor terug naar de bron, de “KNMI’14-klimaatscenario’s”. De scenario’s zijn uitgewerkt voor 2050 en 2085.
Ik beperk mij hier tot de scenario’s voor 2050 en neem de
grootste afwijkingen in vergelijking met nu. Er is dus ook kans
op meer gematigde ontwikkelingen. De volgende punten
haal ik naar voren:
• Zonnestraling kan in de zomer toenemen met +6,5%, als
gevolg van minder luchtvervuiling en minder bewolking.
Op jaarbasis is de toename maximaal +1,6%.
• De jaarlijkse gemiddelde temperatuur kan met 2,3°C toenemen. Deze was in de referentieperiode 10,1°C.
• Het aantal zomerse dagen (>25°C) kan stijgen met 70%,
vanaf 21 dagen in de referentieperiode.
• Het aantal dagen met neerslag >20mm in de zomer kan
toenemen met +30%. Gemiddeld is het aantal dagen met
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>20 mm neerslag nu 1,7 dagen/zomer.
Het aantal dagen met >10 mm in de winter kan toenemen
met 35%. Dat was in de referentieperiode 5,3 dagen/winter.
• De totale neerslag kan met 5,5% toenemen, deze was in de
referentieperiode 851 mm.
• De windsterkte en het aantal stormen zal niet significant
toenemen, wel is de natuurlijke variatie in windsterktes en
stormen groot.
In de scenario’s voor 2085 zetten deze trends zich in dezelfde richting voort.

Impact op daken
Voor ontwerp, materialen, constructie en aanleg van daken
betekent dit dat een aantal eisen toenemen:
• Hogere eisen aan temperatuurbestendigheid en hogere

eisen voor bestendigheid tegen UV instraling. Niet alleen
gemiddeld over het hele jaar, maar ook een piek in de
zomer.
• Hogere eisen aan hemelwaterafvoer en belasting vanwege
neerslag, zowel in zomer als winter. Dit zowel qua totale jaarlijkse belasting als dagen met piekbelasting.
• De windbelasting zal niet significant toenemen.

een energieleverancier. Dat betekent dat er niet alleen technische en financiële risico’s zijn, maar ook maatschappelijke
risico’s worden gelopen als daken niet bestand zijn tegen
het klimaat. Met enkele tientallen dakinstortingen per jaar en
dito stormschades, die potentieel grote gevolgen hebben,
kan de dakenbranche niet stellen dat zij nu al is opgewassen
tegen de toenemende belasting door het klimaat.

Daarnaast is uit het recente onderzoek van het Verbond
van Verzekeraars af te leiden dat ook zij klimaatverandering

Een veeg teken is ook dat dakdekkers zelf niet in hun eigen
product lijken te geloven: garantieregelingen sluiten regelmatig stormschade vanaf een windsnelheid van 20 m/s
uit. Dat is windkracht 8 (‘stormachtige wind’ volgens de
schaal van Beaufort). Windkracht 9 (storm: 20,8 -24,4 m/s)
valt al niet meer onder de garantie. En dat terwijl de hardste
windstoten vaak een schaal hoger liggen dan de gemeten
windkracht. Als het echt stormt geeft de branche niet thuis…

Innovaties schroeven de eisen verder op
Daken worden steeds vaker anders gebruikt dan traditioneel gebruikelijk was. Door ambities om de ruimte anders
te gebruiken, duurzaamheid van gebouwen te vergroten
krijgt het dak nieuwe toepassingen, naast het bieden van
bescherming tegen invloeden van buitenaf. We zien parkeerdaken, energiedaken met windmolens en/of zonnepanelen,
groendaken, daktuinen voor recreatief gebruik of voor waterbuffering en zelfs sportvelden op daken.
Al deze innovatieve toepassingen van het dak brengen met
zich mee dat er nieuwe elementen aan het dak worden toegevoegd, die ook moeten voldoen aan de klimaatbestendigheid. Een windmolen op een dak of een getuide boom op
een dak vangt meer wind dan een dakbedekkingsysteem
op zich. Een groendak of daktuin neemt veel meer water op
dan normaal op een dak achterblijft. Waterbuffering stelt
hogere eisen aan de waterdichtheid, belasting qua gewicht
aan het dakbedekkingsysteem, maar ook aan de onderconstructie. En die eisen worden hoger met de hierboven
geschetste toename van neerslag en piekbelastingen. Zijn
de daken die recent zijn gebouwd hier al op berekend?
Met andere woorden, het is al nodig om traditionele daken
aan te passen aan de klimaatverandering, maar die aanpassing wordt nog complexer bij allerlei nieuwe benutting
van het dakoppervlak.
serieus nemen. Zij voorzien een mogelijke toename van met
name waterschades van 135% (dat zijn overigens niet alleen
schades aan daken)! Overigens valt het hen op dat er recent
ook een voorjaarsstorm met veel schade over Nederland
heeft geraasd, waar zij die vooral in de herfst verwachten.

Is de dakenbranche er klaar voor?
In de huidige praktijk gaat er veel goed. Toch gaat er nog
teveel fout. Dat tonen de laatste maanden aan. Rond de
feestdagen in 2014 is een aantal daken ingestort en bezweken onder de neerslag, deels sneeuw. Het betrof hier onder
andere gerenommeerde supermarkten en het was een
geluk bij een ongeluk dat er geen slachtoffers zijn gevallen.
Ook de storm van begin dit jaar heeft de nodige schades
aan daken opgeleverd, onder andere van het gebouw van

Normering en regelgeving
Ook de normering en regelgeving zal een been bij moeten
trekken en tijdig moeten reageren, of liever anticiperen. Zo
stammen bijvoorbeeld het Bouwbesluit uit 2012, dat zich baseert op NEN 6707. NEN 6707 en NPR 6708 stammen uit 2013.
Allen zijn dus ouder dan de KNMI’14-klimaatscenario’s.
Ook houdt normering en regelgeving onvoldoende rekening
met de nieuwe toepassingen van daken zoals hierboven
beschreven. Zo is in de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsystemen (deel A, 6-3) de volgende zin te vinden: “De meeste
losliggende vegetatiedaken voldoen niet aantoonbaar aan
het Bouwbesluit (NEN 6707) maar waaien er toch niet af”.
Duidelijk signaal dat de normering achter de ontwikkelingen
aanloopt. En gelukkig gaat het kennelijk dan wel meestal
goed.
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Groen op hoog niveau
Groepsactiviteiten
Terreininrichting | Bestrating en Riolering | Binnenbeplanting | Boomverzorging
Daktuinen en Vegatiedaken | Onderhoud en Beheer | Design & Construct
Vestigingen in de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
T (020) 667 77 77 | E info@vandertolbv.nl | www.vandertolbv.nl

DIVISION INSULATION

Gemeentehuis Midden-Delfland
is een project van Inbo Amsterdam

UNILIN Insulation denkt mee vanaf de visiefase

CONSTRUCTIE, INTERIEUR & EXTERIEUR
Integraal vormgeven: de mogelijkheden van UNILIN dakelementen

UNILIN Insulation bv - Beneluxstraat 1 - 5061 KD Oisterwijk - T +31(0)13 523 13 13 - info.nl@unilin.com - www.unilininsulation.com

Tevens zien we een toenemend aantal mogelijke combinaties van verschillende materialen in een dakbedekkingssysteem. Deze materialen zijn op zichzelf vaak voorzien van een
certificaat, maar alle mogelijke combinaties te certificeren
is niet doenlijk. Deze complexiteit zal alleen maar toenemen
met het toepassen van zonnepanelen, het plaatsen van
masten met windmolens, het gebruik van groen op het dak
enzovoorts.
De regelgeving moet dus een inhaalslag maken. Het is zelfs
de vraag of dat voldoende is, of dat er nagedacht moet
worden over een ander systeem van normeren en/of waarborgen van de kwaliteit van ontwerp, constructie, materialen
en aanleg. Gezien het belang van de onderconstructie bij
waterschades moet die mogelijk integraal betrokken worden.

De hele keten moet meedoen
Een dakinstorting door wateroverlast of een stormschade,
maar ook een minder ingrijpende schade kan optreden
vanwege allerlei oorzaken en dat laat de praktijk ook zien.
De oorzaak kan liggen in het ontwerp, de constructie, de
materiaalkeuze en -eigenschappen, de verwerking van de
materialen bij de opbouw van het dakbedekkingsysteem
of het onderhoud. Dat betekent ook dat de hele keten in
de dakenbranche moet meedoen om de dakenbranche
klimaatbestendig te maken: opdrachtgevers in hun PvE en
specificaties, architecten in hun ontwerp, constructeurs in
hun berekeningen en constructie, leveranciers van materialen in hun producteigenschappen en -specificaties, aannemers en dakdekkers in hun werkprocessen, vastgoedbeheerders in hun onderhoudsconcepten en uitvoering en mogelijk
zelfs verzekeraars in hun voorwaarden. En opstellers van
normen en regels moeten de hele keten houvast bieden in
een steeds complexere dakenwereld. Zij moeten een flexibel
en snel systeem opzetten om gelijke tred te houden met de
snelle ontwikkelingen.
Klimaatbestendigheid is het totaalresultaat van de kwaliteit
die ieder van de schakels levert. Als er één onder de maat
presteert, is het hele dak onder de maat. En dat geeft risico’s
op schades en ernstiger incidenten. De keten is hier zo sterk
als de zwakste schakel.

Conclusies
Nog even de belangrijkste conclusies op een rij:
• Klimaatverandering treedt tot 2050 vooral op in stijging
van temperatuur, toename van zonnestraling (UV) en
van regenval. Zowel gemiddeld over het hele jaar als
piekbelastingen.
• Klimaatverandering zal leiden tot hogere eisen aan eigenschappen van materialen en dakbedekkingsystemen.
• De dakenbranche is er nog niet klaar voor. Ook in het huidige klimaat treden regelmatig omvangrijke schades met
grote risico’s, ook voor mens en maatschappij, op.
• De opgave voor de dakenbranche om klimaatbestendig te
worden wordt vergroot door de nieuwe toepassingen van
daken c.q. ruimtegebruik.
• Regelgeving en normering hebben moeite om het tempo
bij te benen en leiden niet altijd tot klimaatbestendige
dakbedekkingssystemen.
• Alle partijen in de keten zullen hier samen op moeten
trekken.
Wie pakt de handschoen op?! ●

Hendrik Jan Kaal is een ervaren professional op gebied van strategie en organisatie. Hij
helpt bedrijven als projectleider, adviseur of coach bij het formuleren van strategische
doelen, het realiseren van groei en het verbeteren van prestaties. Zijn drijfveer is om met
bedrijven mee te denken over hun toekomst en bij te dragen aan het waarmaken van hun
ambitie.

Reacties zijn welkom via de redactie van Roofs: edwin@lumail.nl.

Hendrik Jan Kaal

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Wetgeving

Flora- en faunawet:
wees voorbereid!
Met enige regelmaat komt in het nieuws
dat een bouwproject wordt stilgelegd
vanwege broedende huismussen of
vleermuizen. Deze beschermde diersoorten huizen en/of nestelen op en rond
het dak. De Flora- en faunawet (2002)
voorziet in de bescherming van deze
in het wild levende plant- en diersoorten. Dakdekkerbedrijven gelden als de
specialist voor het dak en dienen in dit
opzicht hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar de ins en outs van deze wet
behoren niet tot de specialiteit van het
gemiddelde dakdekkerbedrijf.

Het niet naleven van de Flora- en faunawet kan zeer vervelende gevolgen hebben. De werkzaamheden kunnen worden stilgelegd, met alle (financiële) gevolgen van dien: het
project loopt vertraging op, de (interne en externe) faalkosten stijgen, in veel gevallen wordt een geldboete opgelegd
en/of subsidies misgelopen. Om maar te zwijgen van ergernis bij de opdrachtgevers en gebruikers van het pand.
Een goede en complete voorbereiding van een project kan
dus een heleboel ellende voorkomen. Het is in het belang
van alle partijen dat op een goede manier op de Flora- en
faunawet wordt geanticipeerd. Het dakdekkerbedrijf heeft
hier in de meeste gevallen de know how niet voor in huis en
doet er dan ook goed aan in een vroeg stadium een strategische samenwerking aan te gaan met een of meerdere
ecologische bureaus. Dakspecialist Weijerseikhout uit Groesbeek is een dergelijke samenwerking aangegaan met ecologisch adviesbureau Loo Plan uit De Steeg. Roofs interviewde
Lars Weijers, directeur van dakspecialist Weijerseikhout en
ecoloog Marko Sinke van ecologisch adviesbureau Loo Plan.

Verstoring heeft nare consequenties
“Een aantal beschermde diersoorten nestelt in huizen en
gebouwen – en met name onder het dak,” aldus Sinke. “Denk
bijvoorbeeld aan de huismus, de gierzwaluw, de steenmarter
en verschillende soorten vleermuizen. De verblijfplaatsen
van deze dieren zijn het hele jaar beschermd; andere, meer
algemene vogels, enkel tijdens het broedseizoen. Het uitvoeren van werkzaamheden die leiden, of kunnen leiden tot
verstoring of vernieling, zijn bij wet verboden. Het niet voldoen
aan de Flora- en faunawet is een economisch delict en dus
strafbaar.”
Veelal wordt ervan uitgegaan dat wanneer de bouwvergunning is verleend, de formaliteiten rond de Flora- en faunawet
ook zijn geregeld. Dat is een misvatting, vertelt Weijers. “De
gemeente let daar helemaal niet op. Het is aan de opdrachtgever en de bouwers om in de gaten te houden of
er een ontheffing moet worden aangevraagd. Te vaak blijkt
nog dat opdrachtgevers niet goed op de hoogte zijn van
de Flora- en faunawetgeving of de wet niet op juiste waarde
weten te schatten. Soms zelfs houden ze zich er gewoon
liever niet mee bezig, omdat dit kosten met zich meebrengt
en noodzakelijke, vervelende handelingen. Het project wordt
dan als het ware op goed geluk uitgevoerd. Dat is een
riskante houding: als er gaandeweg het project verstoring
wordt geconstateerd, wordt het zoals gezegd een heel vervelende kwestie die al gauw in de papieren loopt.”
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men zijn te verwachten. Daarom zijn wij de samenwerking
aangegaan met ecologisch adviesbureau Loo Plan. Dit bureau voert regelmatig voor ons het ecologisch onderzoek uit
en vraagt indien nodig de ontheffing aan zodat wij het werk
(doorgaans volgens een werkprotocol en compenserende
maatregelen) zonder problemen kunnen uitvoeren. Er zijn tal
van oplossingen beschikbaar, zoals het vroegtijdig plaatsen van nestkasten, zodat de genoemde diersoorten een
minimum aan hinder ondervinden van de dakwerkzaamheden. De investering in een dergelijk onderzoek, en dergelijke
maatregelen, weegt – zeker bij grote projecten – ruim op
tegen de kosten die gemaakt worden als er verstoring wordt
geconstateerd.”

Ecologisch onderzoek

Sinke: “RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
treedt samen met de NVWA (Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit) op als handhavende instantie. Indien verstoring
of vernieling wordt geconstateerd zonder ontheffing, volgt
een stillegging van de werkzaamheden totdat de werkzaamheden geen verstoring meer opleveren en aan alle papieren eisen is voldaan. Dat is zoals gezegd veelal een dure
aangelegenheid. Denk ook aan grote ontevredenheid van
de betrokken partijen, waaronder bewoners. Doorgaans is
al lange tijd van tevoren bekend wanneer een project wordt
uitgevoerd. Het komt dus aan op een goede voorbereiding.
Indien men tijdig onderzoek laat uitvoeren (minimaal een
jaar voor de uitvoering van de werkzaamheden), is er doorgaans voldoende tijd om passende maatregelen te treffen
en verstoring en/of stillegging van het werk te voorkomen.”

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
“De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de Flora- en
faunawet ligt in eerste instantie bij de opdrachtgever,” legt
Weijers uit. “Een dakdekkerbedrijf is echter ook verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, vergelijkbaar met de wetgeving rond veilig werken op hoogte. Het
dakdekkerbedrijf heeft dus wel degelijk ook een verantwoordelijkheid en onze indruk is dat de in onze branche actieve
bedrijven zich dit onvoldoende bewust zijn.”
“We willen dit onderbelichte thema dan ook onder de
aandacht brengen. Samen zijn we er verantwoordelijk voor
dat opdrachtgevers op de hoogte zijn van de wetgeving. Als
gevolg van het niet naleven van de Flora- en faunawet kan
de opdrachtgever, de huiseigenaar, aansprakelijk worden
gesteld voor de schade.”
“Als dakspecialist willen wij onze klant graag ontzorgen. Er
mag van ons verwacht worden dat wij het project zodanig
voorbereiden dat er gedurende de uitvoering geen proble-

Wat houdt dit ecologisch onderzoek in? Sinke: “Een ecologisch onderzoek behelst 4 fasen en begint met een zogeheten Quickscan (fase 1). Hiermee wordt de kans op aanwezigheid van beschermde soorten in kaart gebracht door te
kijken naar het gebouw en de omgeving. Zodoende wordt
inzicht verschaft in welke werkzaamheden zonder problemen
kunnen worden uitgevoerd, en of nader soortonderzoek
nodig is. Een Quickscan kan het hele jaar door worden uitgevoerd en kent een doorlooptijd van enkele weken.”
Sinke: “Als er nader soortonderzoek (fase 2) nodig is, hangt
het af van het broedseizoen en/of het trekgedrag van het
dier wanneer dit onderzoek kan plaatsvinden. Onderzoek
naar aanwezigheid van de huismus, bijvoorbeeld, kan alleen
plaatsvinden van half maart tot half juli, waarbij april en de
eerste helft van mei als de meest ideale periode gelden. Dit is
ook de reden waarom een stillegging een langdurig verhaal
kan zijn. Indien het werk bijvoorbeeld in juli wordt stilgelegd
vanwege de aanwezigheid van huismussen, moet tot medio
maart het jaar erop worden gewacht voordat het onderzoek
kan worden uitgevoerd. Het onderzoek zelf neemt ook enkele
weken in beslag. Daarna wordt een mitigatie- of compensatieplan (fase 3) opgesteld. Dit betreffen werkzaamheden
die alternatieve huisvesting bieden of te nemen beperkende
maatregelen voor de ter plaatse levende diersoorten. Pas
nadat het rapport van het soortonderzoek is opgesteld, kan
worden begonnen met het aanvragen van de ontheffing
(fase 4). Het proces van Quickscan tot en met ontheffingsaanvraag heeft een doorlooptijd van maximaal 1,5 jaar.”
“Het verdient sterk onze aanbeveling minimaal één jaar voor
de geplande uitvoering van de werkzaamheden te starten
met ecologisch onderzoek. Hierdoor kunnen inventarisaties,
specifieke onderzoeken en compenserende maatregelen in
het kader van de wet en de beoogde werkzaamheden optimaal op elkaar worden afgestemd,” besluit Weijers. “Alles staat
of valt met een goede planning, dat is eenvoudigweg een
kwestie van vakmanschap - en daar hoort dit onderdeel bij.
Ook hier geldt: een goede voorbereiding is het halve werk!” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Luchtdicht Bouwen en prefab bouwen

Gelijk is ongelijk
De aandacht voor luchtdicht bouwen
neemt toe, in de eerste plaats door het
beperken van de energievraag. In de
tweede plaats is luchtdicht bouwen
een voorwaarde voor een gewenste
werking en optimalisatie van verwar-

Het prefab ‘huisje’.

mings- en ventilatiesystemen. Meer aandacht voor de luchtdichte aansluitingen
tussen de (geprefabriceerde) bouwdelen is noodzakelijk. Dit artikel gaat aan
de hand van een eenvoudige voorstelling in op de vraag waarom dat zo is.

Ton Berlee
Er wordt in toenemende mate geprefabriceerd en met reden.
In geconditioneerde fabrieksomstandigheden kan efficiënter
en effectiever worden gewerkt dan in buitenomstandigheden. Gebouwdelen als vloeren, gevels en daken zijn met
minder materiaal tot stand te brengen waardoor er onafhankelijker, beter, goedkoper en sneller gewerkt kan worden. Tel
daar de automatiseringsslag die gemaakt kan worden bij op
(BIM en 3D ontwerp) en iedereen zal begrijpen dat prefab
bouwen toekomst heeft. De aansluitingen tussen bouwdelen
worden daarbij steeds belangrijker. Daarin zit 'm ook het
probleem dat in dit artikel aan de orde komt.

Model
De problematiek is lastig voor te stellen zonder voorbeelden
en daarom is dit uitgewerkt aan de hand van een eenvoudig modelletje. Uit plaatjes EPS zijn op schaal imaginaire
bouwdelen gesneden. De dikte van de plaatjes is gelijk aan
de dikte van bouwdelen in de praktijk (600 mm+).
We stellen ons de geprefabriceerde bouwdelen voor. De
isolatiewaarde van de bouwdelen is bekend, mogelijk
zelfs getest en gecertificeerd. Ook de luchtstroom door
de bouwdelen is bekend. Kozijnen, leidingen, binnen- en
buitenafwerking zijn optimaal tot stand gekomen. Garanties
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Keurig netjes, maar let op de aansluitingen!

zijn niet uitgesloten. In ons model zijn ze daarom achterwege gelaten, net als de milieuvraag, de brandvraag of de
duurzaamheidsvraag. Wanneer er iets aan zou mankeren,
zou de fabrikant van het gebouwdeel aangesproken kunnen
worden. Er zijn fabrikanten die alle voor een huis benodigde
bouwdelen in eigen huis maken. In de praktijk stelt nog altijd
de aannemer meerdere systemen op de bouwplaats samen
en is bovenstaande allerminst vanzelfsprekend.

Stelruimte
In de bouw geldt: ‘gelijk is ongelijk’. Iets is zelden of nooit voor
langere tijd recht en wanneer dat het geval is dan zullen

Aansluitingen
Zo ook in ons model. Nadat het de eerste keer in elkaar is
gezet, ziet het er keurig uit maar nadat een zuchtje wind
door de tuin het bouwseltje heeft ‘belast’, wijken de naden.
Nadat het met kit aan elkaar is geklonken, is dat probleem
opgelost.

Vóór de afsluiting de aansluiting in orde maken.

De toenmalige voorzitter van HHD Jan Weijers heeft ooit eens
een bijdrage geleverd aan de BDA studiedag in Utrecht. Hij
heeft zich destijds als erkend dakenmaker beklaagd over ‘de
emmers PUR die nodig zijn om een nok dicht te maken’. Inmiddels sluiten dakelementen in de nok veel beter aan dan
destijds. Ook de scharnieren bij scharnierkappen maken dat
de elementen onderling beter verbonden zijn. Zijn opmerking
illustreert goed dat kit en PUR in de bouw qua volume beperkingen heeft. Op het model is het prima toe te passen, de
werking van de plaatjes EPS is ook minimaal. De werkelijke
bouw is natuurlijk anders.
SBR heeft aansluitingen in standaarddetails uitgewerkt met
een hoofdrol voor isoleren en luchtdichting. Bij de samenstelling is met alle bovenstaande aspecten rekening gehouden.
Het verdient aanbeveling deze te bekijken om te beseffen
wat een goede aansluiting is en te bedenken wat er bij komt
kijken om dat te realiseren. De fabrikanten van geprefabriceerde bouwelementen brengen deze uitgewerkte details
ook onder de aandacht in gebruiksaanwijzingen en detailtekeningen. In grote lijn volgen ze elkaar en zijn ze soms zelfs
hetzelfde. Wat opvalt is dat kit en PUR beperkt worden aangegeven. De aansluitingen moeten immers vele jaren, mogelijk
tientallen jaren, spanningen en kleine bewegingen opvangen.
De (on)uitvoerbaarheid was met de ‘emmers PUR’ al betiteld.

De gekleurde aansluitingen nemen zelf enige ruimte in beslag maar
maken ook de gebreken zichtbaar die eerder niet opvielen. Dit is in
de bouwpraktijk niet anders.

de omliggende niet-rechte stukken snel uit de toon vallen.
Om het recht te laten lijken, moet je bijvoorbeeld ‘trimmen’
aanbrengen. Om te kunnen assembleren, zit er tussen de
bouwdelen ‘stelruimte’, die bij de aansluiting gedicht moet
worden. Bouwdelen ‘werken’ ten opzichte van elkaar onder
invloed van verschillende zonbelastingen, vochtbelastingen,
materiaaleigenschappen en -samenstellingen. Om spanningen die daaruit voortkomen te controleren, zijn schijnvoegen
of ‘dilataties’ nodig die vaak samenvallen met de aansluitingen. Die dilataties moeten bewegingen kunnen opvangen
zonder het functioneren te belemmeren. Hoe groter de
bouwdelen, hoe groter de bewegingen die opgevangen
moeten worden. Hoe groter de bouwdelen, hoe groter de
spanningen. Hoe groter de bouwdelen, hoe groter de stelruimte die nodig is. Hoe groter gelijk, hoe groter ongelijk.

We hebben onze ‘modelwoning’ dan ook voorzien met SBR
oplossingen. Door de aansluiting te prepareren (het reepje
oranje stof) vóór het plaatsen van het aansluitende bouwelement, wordt bij het plaatsen van het element een duurzaam
dichte én flexibele afsluiting tot stand gebracht. De naden en
kieren zijn gedicht en onze woning laat zich enigszins vervormen zonder gevolgen. Nu nog de praktijk: gelijk is ongelijk
en gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. In de
huidige bouwpraktijk wordt de aansluiting helaas veel te veel
NA plaatsing van de bouwelementen afgedicht. Dit heeft tot
gevolg dat uitsluitend aan de binnenzijde gedicht wordt, een
koudebrug is het gevolg.
Meerdere aspecten hangen hiermee samen. We hebben
namelijk in een vorig artikel al vastgesteld dat een volledig
luchtdicht gebouw een voor levende wezens onaangenaam
binnenklimaat geeft. Door bouwdelen te laten ‘ademen’
kan dat gecontroleerd worden. Om onze woning te laten
presteren naar de mogelijkheden die de geprefabriceerde
bouwdelen bieden moeten de aansluitingen duurzaam
dichter zijn dan de bouwdelen! In alle andere gevallen doen
ze namelijk afbraak aan de prestaties van die bouwdelen.
Dit aspect zal nader besproken worden in het volgende
artikel in deze reeks. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Sectorplan BIKUDAK

Dakpaspoort per 21 sep
Op 21 april 2015 werd het eerste BIKUDAK Vakpaspoort gedownload tijdens
een feestelijke bijeenkomst op de Dakstede in Nieuwegein. Vanaf 21 september 2015 zal het zogeheten ‘Dakpaspoort’ voor bedrijven en werknemers die
zijn aangesloten bij de CAO BIKUDAK van toepassing zijn.

ook een dynamisch document, dat op elk gewenst moment
kan worden aangevuld met nieuwe gegevens. Tevens wordt
bijgehouden wanneer de diploma’s (bijvoorbeeld die van
de veiligheidscursus) moeten worden geactualiseerd.
Van der Borgt: “De inzet van het Dakpaspoort moet worden
gezien in samenhang met de andere maatregelen uit het
sectorplan BIKUDAK. Niet alleen kunnen dakdekkers en bedrijven de tool dagelijks benutten voor communicatie en het
werken aan betere en eerlijker verhoudingen, het biedt de
branche ook een uitstekende mogelijkheid om de bedrijfstakeigen regelingen – in feite de CAO-afspraken – beter te
communiceren, te administreren en te handhaven.

De ontwikkeling van het Dakpaspoort is een van de maatregelen uit het Sectorplan BIKUDAK. Naast de invoering van
het Dakpaspoort zijn er o.a. maatregelen om de instroom
van gekwalificeerd personeel te vergroten (zie Roofs oktober
2014) en de uitval te verminderen (zie Roofs februari 2015).
Roofs sprak met projectleider Sectorplan BIKUDAK Jos van
der Borgt over de huidige stand van zaken rond het Dak
paspoort.

Uitwerking CAO-verplichting afspraken
De toepassing per 21 september 2015 houdt in dat ieder
bedrijf en iedere werknemer die onder de CAO BIKUDAK valt
vanaf die datum in het bezit moet zijn van het Dakpaspoort.
Het is geen fysiek paspoort, maar een digitaal document,
dat als app op de smartphone is te downloaden. Het is dan
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Er is een webomgeving ontwikkeld voor het beheer van
het Dakpaspoort. Uiteraard is hierbij de wet op de privacy
gerespecteerd, het systeem wordt hier ook voortdurend op
gemonitord. Verder is er een app ontwikkeld waarmee het
Dakpaspoort voor alle mobiele apparaten toegankelijk is. Per
16 maart 2015 is databeheerder Wilma van Schaffelaar begonnen met het opzetten en invoeren van het Dakpaspoort.
De ontwikkelingsfase is nu vrijwel afgerond. Doekle Terpstra,
voorzitter Techniekpact gaf 21 april 2015 het startschot voor
de implementatie (zie Roofs mei 2015).

Visitekaartje
Het Dakpaspoort bestaat uit twee onderdelen. Het standaard
deel bestaat uit een identificatie, de scholing en competenties (diploma’s) van de betreffende dakdekker en de
minimale veiligheidsopleidingen. Dit kan eventueel worden
aangevuld met informatie over bijvoorbeeld MVO, de Urenregistratie, de Sectorale Catalogus, het Individueel Ontwikkelplan (IOP), etc. – kortom, alles wat onderscheidend kan zijn.
“Individuele bedrijven en individuele dakdekkers kunnen
hun kwaliteit van werken alleen door transparantie inzichtelijk

tember 2015 van toepassing
maken,” aldus Van der Borgt: “Prijs blijft in de huidige markt
in veel gevallen een belangrijk concurrentieargument. Daar
is op zich niet zoveel mis mee, zolang er maar een minimum aan kwaliteit wordt geleverd, zowel op het gebied van
techniek als op het gebied van veilig en gezond werken. Er is
geen sprake meer van concurrentie op arbeidsvoorwaarden
en arbeidsomstandigheden. Inzicht in deze aspecten moet
op een betrouwbare, onafhankelijke manier worden gecommuniceerd. Ook wordt het vakmanschap van de houder van
het paspoort geborgd omdat het paspoort aantoont welke
opleidingen de persoon met goed gevolg heeft afgerond.
Het Dakpaspoort is geen vervanging van de diverse certificaten, diploma’s en logo’s. Het is zoals gezegd in het leven
geroepen om inzichtelijk te maken dat aan alle CAO-eisen
wordt voldaan.”
Van der Borgt: “Het Dakpaspoort is
te zien als een digitaal visitekaartje
waarmee je aantoonbaar maakt wie je
bent en hoe je voldoet aan brancheafspraken. Tegelijkertijd geef je invulling
aan een tegenwoordig door overheid
en opdrachtgever zo gewenst gedrag
van zelfregulering of maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).”

Campagne
De systematiek staat of valt met de bekendheid en, daarmee
samenhangend, de mate waarin de opdrachtgever naar
het Dakpaspoort zal vragen. Vanaf de lancering op 21 april
tot het definitief van toepassing worden op 21 september
2015 zal een uitgebreide introductie- en informatiecampagne worden gevoerd, gericht op alle belanghebbenden.
De dakenbranche loopt met de invoering van het Dakpaspoort voorop in de bouwbranche. Van der Borgt: “Het vakmanschap in onze branche wordt op deze manier aantoonbaar gemaakt. Je ziet dat de instituties in de bouwbranche
het momenteel als gevolg van de crisis nog steeds moeilijk
hebben. Laten wij blij zijn dat we als dakenbranche de middelen hebben om te werken aan kwaliteit en arbeidsomstandigheden.”
Momenteel wordt gewerkt aan een plan om een goed
vervolg te geven aan de maatregelen die in het kader van
het Sectorplan BIKUDAK worden uitgerold. Roofs zal hier t.z.t.
verder over berichten. ●

Rijbewijs
Of de kwaliteit die met de inhoud van het Dakpaspoort
gepaard moet gaan ook daadwerkelijk wordt geleverd,
wordt niet gecontroleerd. “Het Dakpaspoort maakt inzichtelijk
over welk vakmanschap de betreffende dakdekker, en het
betreffende bedrijf, beschikken. Vergelijk het met een rijbewijs.
Daarmee toon je dat je beschikt over de vaardigheden die
nodißg zijn om een auto te besturen. Het betekent niet dat je
geen fouten maakt, en nooit een overtreding begaat.”
De winst van het Dakpaspoort is dat het inzichtelijk maakt
welk vakmanschap het bedrijf of de persoon in huis heeft.
Van der Borgt: “Een aap krijgt een Mercedes ook in beweging; het gaat er echter om dat hij de auto gebruikt zoals
het door de fabrikant is bedoeld. Het Dakpaspoort toont
aan dat de persoon die op het dak met de materialen werkt
weet waar hij mee bezig is. Het onderscheidt de vakman van
de zogeheten ‘knutselaar’: wanneer een dakdekker of bedrijf
niet beschikt over het Dakpaspoort, kan het vakmanschap
van de betreffende dakdekker, of het betreffende bedrijf, niet
worden aangetoond. Natuurlijk kan een opdrachtgever er
dan nog steeds voor kiezen met een dergelijke partij in zee
te gaan, maar hij mist dan de zekerheid dat hij het dakwerk
laat uitvoeren door een professional. Een echte professional
heeft een Dakpaspoort.”

Doekle Terpstra (rechts) lanceerde op 21 april 2015 het Dakpaspoort.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Productnieuws

Reflecterende dakverf voor
Tot nu toe werd de verf ThermoShield voornamelijk via de verfgroothandel op
de markt gebracht. Vanwege de bijzondere reflecterende en isolerende eigenschappen van het materiaal en de maatschappelijke betekenis is volgens
de Nederlandse importeur Coateq een bredere toepassing noodzakelijk. Een
gesprek met directeur Ron Willemse en adviseur Eric Verweij van Finatrium.

Coateq is sinds 2009 voor de Benelux importeur van het
product en is sinds kort een samenwerkingsverband met
adviesbureau Finatrium aangegaan. “De betekenis voor
belangrijke vraagstukken zoals energiebesparing, CO2

De technologie die aan de basis ligt van het verfproduct
is begin jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld door
NASA om het hitteschild van de Space Shuttle te optimaliseren. De basis van het product bestaat uit microscopisch
kleine, holle, gevacumeerde, keramische bolletjes. Deze
zijn verwerkt in een UV-resistent bindmiddel. De combinatie van deze producten zorgt bij toepassing op- of binnen
een gebouw voor opmerkelijke eigenschappen, die een
positief effect hebben op zowel de constructie zelf, als de
binnenruimte en de directe omgeving van het gebouw.
Het product, dat door SICC in Berlijn wordt geproduceerd,
is al sinds 2001 in Europa op de markt en wordt onder de
naam ThermoShield verkocht. Het assortiment bestaat
uit toepassingen voor de gevel, voor de binnenruimte en
een dakverf: TopShield. Deze dakverf is – afhankelijk van
de ondergrond - zonder primer toepasbaar op de diverse
dakbedekkingsmaterialen voor platte en hellende daken.
De effecten van de diverse producten zijn internationaal
uitgebreid onderzocht en erkend door gerenommeerde
onderzoeksinstituten.
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reductie en beperking van het zogeheten urban-heatisland effect van deze ruimtevaarttechnologie is groot en
de verkoop via alleen de verfgroothandel is onvoldoende
effectief,” aldus Eric Verweij van het adviesbureau. “Het is
vooral de opdrachtgever die een direct belang heeft bij
toepassing van dit product, dat is dus de partij die direct
moet worden benaderd om de effecten onder de aandacht te brengen. Toepassing van dit product levert op
een eenvoudige manier een energiebesparing van soms
wel 20% (en daarmee 20% CO2 reductie) op, dat is het
meest in het oog springende voordeel. Maar de toepassing heeft nog veel meer gunstige effecten. Het is vaak
lastig uit te leggen omdat de effecten van het product
een gevolg zijn van de natuurkundige eigenschappen
van de materialen die in het product zijn toegepast. Op
de website is een uitgebreide lijst gepubliceerd met
rapporten van universiteiten en gerenommeerde internationale onderzoeksinstituten die de diverse claims van de
fabrikant bevestigen en onderbouwen.” In dit artikel een
kort overzicht van de eigenschappen van het product.

Zonreflectie
“Net als elke andere reflecterende dakbedekking of –
coating reflecteert TopShield het zonlicht,” vertelt Willemse.
“Maar de door NASA ontwikkelde minuscule keramische
elementen die in het product zijn verwerkt zorgen voor
een veel hogere reflectie. Bij toepassing van de witte variant is de reflectie tot 84%, maar ook bij andere kleuren
is de reflectie nog zeer hoog. Zoals bekend betekent de
reflectie van zonlicht dat de binnenruimte minder snel
wordt opgewarmd, wat met name in de zomer een forse
besparing in de koelbehoefte oplevert – en daarmee een
besparing in energieverbruik en CO2-uitstoot.
Verweij: “De temperatuursschommelingen van zowel de
onderliggende ruimte als de (dakconstructie) worden op-

terugdringen CO2 uitstoot
regio eromheen, moeten airconditioning systemen nog
harder koelen om de gebouwen te koelen waardoor de
warmteopbouw in die steden nog meer toeneemt. Volgens onderzoek brengt ThermoShield brengt de temperatuursstijging met 2 tot 4 graden terug.”
“Een vaak nog onderbelicht facet van dakcoating is de
verbetering van de onderhoudsinterval. De weerkaatsing
van UV zorgt ervoor dat de onderliggende dakbedekkingsconstructie wordt beschermd voor veroudering, wat
de levensduur verlengt. Daar komt bij dat de verf door de
samenstelling van het bindmiddel blijvend elastisch is. Het
‘werkt’ dus mee met de onderliggende dakbedekking,
ook bij temperaturen tot -40°C en +150°C. De onderliggende dakbedekking wordt zodoende zeer lang geconserveerd. Een verlengde levensduur is - in termen van
CO2-uitstoot reductie - eigenlijk net zo belangrijk voor het
milieu.”

Toepassing

gevangen. De airco hoeft daardoor in de zomermaanden
minder te draaien en de constructie wordt minder belast.
De mate waarin de zon de constructie opwarmt wordt
veelal onderschat. Doordat gebouwen tegenwoordig veel
beter zijn geïsoleerd dan vroeger, duurt het langer voor de
binnenruimte is opgewarmd, maar als de binnenruimte
eenmaal warm is, duurt het ook veel langer voordat de
warmte weer weg is. De warmte gaat (als gevolg van conductie) in de constructie zitten, met name in de isolatie,
en blijft die warmte afgeven aan de binnenruimte - met
alle gevolgen voor de koeling van dien. Het is dus zaak te
voorkomen dat de constructie opwarmt. Een combinatie van een goede isolerende laag met daarboven een
reflecterende laag is optimaal.”
“Een belangrijk verschil met bijvoorbeeld een witte dakbedekking of coating, is dat deze verf straling over het volledige spectrum diffuus reflecteert, en dat dit ook gebeurt
in allerlei andere kleuren dan wit. De reflecterende verf
hoeft dus niet te verblindend te zijn voor wie op het dak
kijkt (zoals bij bijvoorbeeld hoger gelegen appartementen). Belangrijk bijkomend effect is dat er sprake is van
een gunstig effect op het rendement van zonnepanelen.
Onderzoek in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat
dit voordeel in rendement kan oplopen tot wel 10%.”
“Tenslotte draagt dit product bij aan een reductie van het
urban-heat-island effect. Dit effect wordt, zoals uit allerlei
onderzoeken blijkt, een steeds groter probleem in de
steden. Doordat de temperatuur in grote steden tijdens
warme dagen meer dan 4 graden hoger ligt dan in de

De verf is op de meest uiteenlopende ondergronden
toepasbaar: het is (na verwijderen van stof en vuil) direct
aan te brengen op de diverse dakbedekkingsmaterialen
voor het platte dak (bitumen, de meeste kunststoffen
EPDM), bepaalde dakpannen en metalen ondergronden zijn eenvoudig met het product te bewerken na een
voorbehandeling met primer. Het materiaal bevat geen
weekmakers en oplosmiddelen, wat betekent dat het
materiaal zonder beschermende maatregelen voor de
verwerker is aan te brengen.
“Alle producten uit het assortiment zijn wereldwijd gecertificeerd volgens Greenguard Gold,” aldus Willemse. “De
producten voldoen hiermee aantoonbaar aan de strengste eisen op het gebied van milieu, duurzaamheid en
gezondheid. De producten worden erkend door leidende
certificeringsprogramma’s zoals LEED en BREEAM.”
Verweij besluit: “In de industriële markt hebben wereldwijd grote multinationals zoals Shell, Sony, BMW, Samsung,
IKEA, Siemens, Toyota, McDonalds, etc. de verf al toegepast. De uitdaging in de gebouwde omgeving ligt in het
toepassen van innovaties die tegen een relatief geringe
investering een flinke klap teweeg kunnen brengen in het
verminderen van het energieverbruik en daarmee de CO2
uitstoot. Alle verven uit het assortiment leveren aantoonbaar aanzienlijke besparingen op en geven daarmee
vastgoedeigenaren een eenvoudig en goedkoop handelingsperspectief om een bijdrage te leveren aan het grote
maatschappelijk vraagstuk hoe deze planeet leefbaar te
houden voor toekomstige generaties.” ●
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Onderzoek

Duurzame daktechnologieën

in koude klimaten

Duurzame daktechnieken, zoals witte dakbedekking, groendaken en zonneenergie, worden steeds vaker toegepast vanwege hun milieutechnische
voordelen. Praktijkonderzoek van deze ontwikkelingen vindt dikwijls plaats
in warme gebieden, waardoor niet alle milieutechnische aspecten in beeld
worden gebracht. In een onderzoek van de Universiteit van Calgary wordt
de milieuprestatie gedurende de gehele levensduur van witte dakbedekkingen, begroeide daken en PV-panelen in het koude klimaat van Canada
geëvalueerd.
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Daken in stedelijke gebieden hebben vanwege hun oppervlaktes de potentie om de milieuprestatie van een gebouw
te vergroten. De mogelijkheden worden vaak nog onderschat. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar, maar
het is complex om te bepalen welk systeem ecologisch en
economisch de beste keuze is.
Ontwerpen of upgraden van daken met duurzame technologieën, zoals begroeide daken, witte daken, PV-panelen, hebben gunstige economische en/of milieutechnische effecten
op het gebied van energie, luchtkwaliteit, waterhuishouding,
etc. Doorgaans worden deze technologieën op slechts
enkele aspecten beoordeeld. Eerdere LCA studies concentreren zich op de prestaties van de afzonderlijke technologieën.
Een vergelijking tussen de verschillende technologieën heeft
nog niet op systematische wijze plaatsgevonden. Daar komt
bij dat veel groendaken en witte daken worden beoordeeld
in warme klimaten en niet of nauwelijks in de koudere, zoals
bijvoorbeeld de Nederlandse. Daarmee is de impact van
deze technologieën onvoldoende in kaart gebracht.
De studie is uitgevoerd op het dak van een groot kantoorgebouw, uitgaande van een 50-jarige levensduur van
het gebouw, in drie geselecteerde gebieden: Vancouver,
Calgary en Toronto. Omdat het bestaande daken betreft, is
de fabricage, transport en applicatie van de onderliggende
dakconstructie niet bij het onderzoek betrokken. Voor de
vergelijking tussen de verschillende technologieën is gebruik
gemaakt van gebouwprestatie simulatiesoftware.

Uitgangspunten
Bij de LCA-studie van de milieueffecten van de diverse systemen van productie tot de ‘end of use’ (productie, transport,
installatie, gebruik), wordt uitgegaan van een 50-jarige
levensduur, dit ook om een goede vergelijking met andere
studies ten kunnen maken. Het afval is geen onderdeel van
het onderzoek omdat de afvalverwerkingsmethoden voor de
verschillende technologieën niet gestandaardiseerd zijn en
er onvoldoende data hierover beschikbaar zijn. Toekomstig
onderzoek moet dit in kaart brengen.
Witte dakbedekkingen
Witte daken hebben een hoge zonreflectie en een hoge
thermische afgifte. Dakmaterialen met een hoge zonreflectie
verminderen de hoeveelheid hitte die door het materiaal
wordt geabsorbeerd, wat resulteert in lagere oppervlaktetemperaturen ten opzichte van materialen met een lage
zonreflectie. Thermische overdracht is onafhankelijk van kleur.
De potentiële voordelen van witte daken zijn: (1) vermindering van het energieverbruik voor koeling van het gebouw;
(2) langere levensduur van de dakbedekking als gevolg
van de kleinere temperatuursfluctuaties; (3) reductie van de
lokale luchttemperatuur en urban-heat-island effect (verbetering luchtkwaliteit en vermindering smogvorming); en (4)
reductie van de piek van de energievraag van het gebouw.
Daar staat tegenover dat de lagere absorptie van zonlicht
de vraag naar verwarming van het gebouw kan doen stij-
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Figuur 1: Vergelijkend LCA-onderzoek.
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Cubi van
et al.,, natuurlijk
LCA of Rooftop Technologies in Cold Climates
zijn o.a. de esthetische uitstraling, het creëren
gebied, verbetering luchtkwaliteit, reductie van het urban
heat island-effect, waterbuffering, geluidsisolatie, verlenging
van de levensduur van de dakbedekking en energiebesparing. Planten absorberen sommige metalen en vergeleken
met zwarte daken reflecteren groendaken meer zonlicht.
Gekozen is voor toepassing van een extensief groendak,
omdat dit het meest eenvoudig is aan te brengen. De
levensduur wordt vastgesteld op 50 jaar (dit is een levensduur die gebruikelijk wordt gehanteerd). Het bestudeerde
extensieve groendak bestaat uit een LDPE drainagelaag, een
LDPE wortelwerende laag, 150 mm substraat en vegetatie. De
vegetatie en de samenstelling van het substraat verschilden
iets per locatie. Het transport van de materialen wordt door
de onderzoekers als verwaarloosbaar gezien.
PV
PV-panelen op daken wekken duurzame energie op en
reduceren daarmee de elektriciteitsvraag van het net. De
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De opstelling is op het zuiden georiënteerd met een hoek
van 50°. De rijen zijn op een afstand van 2,5 m van elkaar
opgesteld om schaduwwerking te voorkomen. In totaal zijn
345 PV-panelen (15 rijen x 25 panelen) opgesteld in een
gebied met een oppervlakte van 433 m². De panelen zijn
afkomstig uit China, ze werden per schip naar Vancouver
vervoerd en van daar uit naar Calgary en Toronto. De veronderstelde levensduur van de PV-panelen is 25 jaar, ze worden
dus gedurende levensduur van het gebouw eenmaal
vervangen.
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100%
Rela ve contribu on of use and upstream phases to impact
reduc ons (%) - Toronto

PV-panelen zorgen er ook voor dat de dakbedekking in de
schaduw ligt, wat in de zomer verkoeling betekent, maar in
de winter zorgt voor meer verwarming. Levenscyclusanalyse
(LCA) toont aan dat de terugverdientijd van PV korter is dan
de levensduur, zelfs in de minst gunstige omstandigheden.

Op deze manier willen de onderzoekers inzicht bieden in de
milieuprestatie van witte dakbedekkingen, extensieve groendaken en zonne-energie (PV) op daken, gedurende gehele
levensduur van de daken, in koudere klimaten. Over het
geheel genomen blijkt dat zonne-energie in al deze categorieën het best presteert.
De onderzoekers concluderen dat de toepassing van zonnepanelen het meest duurzaam is, met name vanwege
de prestaties op het gebied van vermeden CO2-uitstoot en
energiebesparing. Ook een groendak geeft CO2-reductie,
maar niet in vergelijkbare omvang. Dakbegroeiing reduceert
als enige optie het energiegebruik voor zowel opwarming
als koeling van het gebouw. In een koeler klimaat vervalt het
voordeel van een wit gecoat dak op de onderzochte factoren en is de milieu-impact, vanwege de ‘heat penalty’ en het
elke tien jaar vernieuwen van de coatinglaag, zelfs negatief.
De onderzoekers geven aan dat begroeide daken veel meer
positieve effecten op de omgeving hebben dan in het onderzoek zijn meegenomen. Los van esthetische waarde, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld zonnepanelen, zijn er ook
andere positieve milieueffecten te noemen (zoals geluidsreductie, biodiversiteit en waterberging). Daarnaast worden
in de studie alleen extensieve groene daken onderzocht. De
onderzoekers geven aan dat intensieve varianten (daktuinen) naar verwachting veel gunstigere milieueffecten geven.
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Onderzoek
Het effect van de diverse daken op het energieverbruik
van de gebouwen is gemonitord met behulp van de tool
EnergyPlus 8.1. De milieu-impact van de verschillende technologieën is gemonitord op het gebied van fabricage, transport en installatie. Verder was de mate van energieopwekking en –besparing onderwerp van onderzoek, alsook het
effect van het dak op de luchtkwaliteit en de waterbuffering.
De onderzoekers hebben de resultaten inzichtelijk gemaakt
in tabellen die de ‘impactreductie’ van het dak laten zien.
Dat houdt in dat positieve en negatieve resultaten van de
daktoepassing (ten opzichte van een standaard zwart dak)
in één grafiek zijn verwerkt. In het algemeen lieten de daken
in Calgary, Vancouver en Toronto dezelfde waarden zien.
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Figure 2 Relative contribution of use and upstream phases in Toronto. Positive values are impact reductions. Negative values are
contribution to impact. For example, for the carcirogens impact category of white roofs, the use phase has a positive impact (i.e., it
contributes2:tovergelijkende
reducing impact). However,
the upstream phases have a negative impact that it is approximately 9 times larger (−90% vs.
Figuur
impactreductie.
10%). WR = white roof; GR = green roof; PV = photovoltaics; Ca = carcinogens; NC = noncarcinogens; RI = respiratory inorganics;
RO = respiratory organics; AEt = aquatic eco-toxicity; TE = terrestrial eco-toxicity; TA = terrestrial acidification; AA = aquatic
acidification;
AEu roof;
= aquatic
GW =PV
global
warming; NE = nonrenewable
energy.
WR
= white
GReutrophication;
= green roof;
= photovoltaics;
Ca = carcinogens;

NC = noncarcinogens; RI = respiratory inorganics; RO = respiratory organics;
This is owing to the poor energy performance of white roofs in

little GHG emissions reduction impact owing to the low car-

AEt
= aquatic
eco-toxicity;
TE heating
= terrestrial
TA = terrestrial
acidification;
cold climates
because
they increase the
load. eco-toxicity;
bon intensity
in British Columbia’s
electricity generation mix
Figure 3 highlights greenhouse gas (GHG) emission consisting of approximately 92% hydro. The results (figure 3b)
AA = aquatic acidification; AEu = aquatic eutrophication; GW = global warming;
reductions, which corresponds to impact category GW for show that green roofs in each location provide reductions in
white
(a), green roofs energy.
(b), and PV (c). The results focus both heating and cooling energy use. GHG emissions reducNE
= roofs
nonrenewable
on GHG emissions reductions because this impact category tions in the use phase of green roofs, owing to decreased heatreflects interesting trade-offs between the impacts associated ing energy use, are larger than the adverse emissions in the
with heating and cooling energy use and electricity production, upstream phases, resulting in a net positive impact in the three
which are the most likely to influence investment decisions.
locations.
Variations in heating and cooling energy use strongly depend
The beneficial impact of PV electricity production on GHG
on climate. Calgary and Vancouver, the coldest and warmest emissions reductions is 10 to 30 times larger than the impacts
cities in that order, show the largest variations in heating and derived from the variations in cooling and heating energy use, as
cooling energy use, respectively. PV electricity generation varies well as the upstream phases. The large variations in PV GHG
depending on availability of solar radiation. Calgary and Van- emissions reductions are mainly a result of the differences in
couver are the cities with the highest and lowest PV generation, electricity carbon intensity across provinces.
respectively. GHG emissions resulting from upstream activities
are similar across each city.
Sensitivity Analysis
The additional heating energy consumed as the result of
white roof reflectance is larger than the cooling savings in
Electricity carbon intensity is the input that has the largest
terms of both final energy and GHG emissions reductions in impact on GHG emissions results. There are variations in electhe three studied locations. Upstream white roof impacts fur- tricity use with white and green roofs resulting from their coolther decrease the potential to reduce GHG emissions with this ing load reduction. Figure 4 presents the sensitivity of the GHG
technology. Cooling energy savings for white roofs in Van- emissions reductions in Toronto depending on the electricity
couver (the city with the largest relative cooling loads) have grid carbon intensity, weather, envelope thermal resistance, and
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Eerder onderzoek uit Zwitserland toonde overigens al aan
dat groene daken en zonnepanelen elkaar zeker niet in de
weg hoeven te zitten – integendeel. Wanneer ze gecombineerd worden heeft de vegetatie een koelend effect op de
panelen, wat de stroomopbrengst verhoogt. ●

Lees het volledige rapport op www.roofs.nl
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Zonne-energie

Freeform zonnepanelen

luiden nieuwe fase solarbranche in
Zonne-energie is de toekomst. Maar
wat is de toekomst van zonne-energie?
In een serie gesprekken met onderzoekers van Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN) uit Petten, het grootste
onderzoeksinstituut op het gebied van
energie in Nederland, brengt Roofs de
ontwikkelingen in kaart.
Het onderzoeksinstituut is in binnen- en buitenland
actief. Naast de hoofdvestiging in Petten heeft
het instituut vestigingen en laboratoria in Amsterdam, Eindhoven (in het samenwerkingsverband
Solliance), Brussel en China. De in totaal ruim 500
medewerkers houden zich niet alleen bezig met de
ontwikkeling van zonne-energie, maar onderzoeken
en ontwikkelen ook oplossingen op het gebied van
o.a. windenergie, biomassa en energie-efficiency.
Ook voert men beleidsstudies uit. Men onderhoudt vanzelfsprekend nauwe banden met het bedrijfsleven en de overheid; de activiteiten worden gefinancierd uit het bedrijfsleven
en nationale en Europese subsidies.
Op het gebied van zonne-energie heeft het instituut momenteel zo’n 80 onderzoekers actief. Roofs sprak met onderzoekers Wouter van Strien en John van Roosmalen. Zij vertellen
dat de focus van het onderzoek op dit gebied met name
is gericht op de verbetering van het rendement van kristallijn panelen en dunne-film-zonnepanelen. Ruim 90% van de
markt bestaat uit kristallijn. Maar ook de vormgeving van de
panelen is onderwerp van onderzoek omdat de standaard
zonnepanelen veelal als esthetisch niet erg fraai worden
ervaren. Het gesprek met beide heren handelt over de zogeheten ‘freeform’ zonnepanelen, een innovatie die een vrijere
vormgeving, en dus bredere toepassing, van zonnepanelen
mogelijk maakt als gevolg van de ‘back contact’-technologie. Momenteel zijn verschillende fabrikanten bezig deze
technologie te implementeren in hun productieproces.

Traditioneel standaard formaat
De ´back contact´-technologie is een duidelijke volgende
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stap in de ontwikkeling van
zonnepanelen. Standaard zijn PV-panelen seriegeschakeld.
De zonnestroom wordt opgevangen in silicium plaatjes die
met draadjes aan elkaar zijn verbonden. Seriegeschakeld
betekent dat de vele plaatjes één geheel vormen: als één
plaatje minder presteert, heeft dit effect op het geheel.
De zonnestroom wordt van de voorkant van het zonnepaneel getransporteerd naar de achterkant. Aan de voorkant
wordt immers het zonlicht opgevangen, terwijl men het aan
de achterkant van het paneel, de binnenruimte, nodig heeft.
De verbinding tussen plus (+) en min (-) loopt dus van de
voorkant naar de achterkant van het paneel. Vervolgens
wordt het verder getransporteerd naar een omvormer die de
energie geschikt maakt voor toepassing.
Deze praktijk zorgt voor enkele technische begrenzingen
waar iedere producent van PV-panelen mee te maken heeft.
De panelen hebben een maximaal formaat (1,6 x 1 m). De
koperdraadjes, via welke de zonnestroom wordt getransporteerd, zijn doorgaans in een vast patroon over het paneel
verdeeld. Dit patroon zorgt voor een optimalisatie van de
opbrengst. Het vaste formaat van de PV-panelen maakt
tevens massaproductie mogelijk, wat er weer voor zorgt dat
de panelen betaalbaar blijven. Het gebruik van de koperdraadjes heeft als belangrijke nadelen dat het bewerkelijk is
en dat de draadjes in de weg zitten van het licht. Ook kleeft
er zoals gezegd een esthetisch bezwaar aan de traditionele
zonnepanelen: ze worden vaak niet mooi gevonden. Dit
staat momenteel in veel gevallen toepassing van zonnepanelen in de weg.

Backcontact
ECN heeft een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee de

technische en vormtechnische nadelen van de momenteel
gangbare technologie worden opgelost. Door toepassing van
een koperfolie aan de voorkant van het paneel is het gebruik
van de koperdraadjes aan de voorkant overbodig geworden.
Het hele paneel vangt het zonlicht op, wat een verhoogde
capaciteit betekent: het blad vangt zo’n 9 Ampere op. De
stroom wordt via het geprint metaal en een geleidende lijm
door een zestiental kleine gaatjes in het oppervlak naar de
achterkant van het paneel geleid. Hier zijn de draadjes (de
plus en de min) bevestigd die de stroom verder transporteren.
“Dit betekent dat de gehele voorkant van het zonnepaneel
gebruikt kan worden voor het opwekken van energie,” aldus
Van Strien. “Het technische gedeelte is volledig verhuisd naar
de achterzijde van het paneel (back contact), met alle gevolgen van dien. Niet alleen is de opbrengst met deze technologie hoger, het is ook een minder bewerkelijke systematiek. Schaduw heeft alleen op de schaduwplekken zelf een
nadelig effect. Belangrijk is de mogelijkheid van ‘freeform’.
Bij traditionele panelen moet een bepaald aantal series
van cellen in een rechte lijn aan elkaar geschakeld worden.
Vandaar de rechthoekige vorm. Omdat in de ‘backcontact’
technologie de serieschakeling flexibel in de koperfolie
aangebracht kan worden, is het paneel niet meer gebonden
aan de vaste, rechthoekige vorm.”
Van Roosmalen voegt toe: “Het is een ‘pick and place’concept. Hiermee hebben we een technologie ontwikkeld
die een hogere opbrengst oplevert en tevens belangrijke
designvoordelen biedt. De verbindingen tussen de cellen
worden namelijk flexibel, die kunnen op verschillende manieren tot stand worden gebracht. Voor het slagen van deze
technologie is het belangrijk dat massaproductie mogelijk
blijft. In plaats van één standaard zonnepaneel krijgen we
nu een beperkt aantal modules van verschillende vorm of
grootte (die in volume kunnen worden geproduceerd), die
op diverse manieren aan elkaar te koppelen zijn. Hierdoor is
een zeer grote variëteit te bereiken in de vormen waarmee
de zonnepanelen kunnen worden toegepast, er is dus meer
‘solar architectuur’ mogelijk.”

“De prijzen van
zonnepanelen zijn
nu zo laag dat de
solarbranche in de
fase komt waarbij
er op het gebied
van design meer
mogelijk wordt.
Wij werken samen
met verschillende
ontwerpbureaus
om de diverse
mogelijkheden uit
te werken. Denk
hierbij bijvoorbeeld
aan Dutch Design.
Er zijn allerlei mogelijkheden: naast
de vormvrijheid
– waarmee ook
het aantal toepassingsmogelijkheden aanzienlijk
wordt vergroot – maakt de technologie het ook mogelijk om
met kleur te werken. Men kan bijvoorbeeld een kleurenfolie
toepassen en een logo of een foto in het ontwerp verwerken.”
Diverse partijen zijn met deze nieuwe technologie aan de
slag gegaan en zijn inmiddels klaar om te gaan produceren. “Het is de afgelopen jaren bij veel partijen minder goed
gegaan, waardoor er weinig ruimte was om te investeren,”
vertelt Van Strien. “Momenteel is die ruimte er wel en we
verwachten dat deze technologie op korte termijn op de
markt zal worden gebracht. Wij zijn ervan overtuigd dat deze
nieuwe technologie op de lange termijn de standaard gaat
worden voor het opwekken van zonne-energie.” ●

Free form
“Dit houdt ook in dat deze technologie nieuwe applicaties
mogelijk maakt voor situaties waar de toepassing van zonnepanelen in de traditionele situatie niet mogelijk of niet
rendabel is,” zegt Van Strien. “Als je nu iets speciaals met zonne-energie wil, dan moet dat ‘custom made’ en dat maakt
het direct drie keer zo duur. Men kan die keuze maken, maar
dat is dus geen investering uit economische motieven. De
‘back contact’-methode is een methode waarbij de panelen nog steeds grootschalig kunnen worden geproduceerd
(waardoor de prijs dus laag kan blijven) maar waar al in het
productieproces ook een grote vormvrijheid is ingebouwd.
De panelen worden op computergestuurde machines geproduceerd, waarbij eenvoudig de gewenste vorm van het
paneel kan worden ingevoerd. Overigens zijn de afmetingen
van de panelen, uit praktische overwegingen (zoals gewicht
en de maximale hoeveelheid stroom die veilig kan worden
opgewekt) niet onbeperkt.”

Eindeloos veel mogelijkheden met Freeform zonnepanelen.
BRON: Droog Design, DeMakersVan, Studio Molen, Design Innovation
Group, TKI Solar Energy, ECN Solar Energy.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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The Solar Future NL’15

Focus zonne-energie
verschuift naar kwaliteit
en esthetiek
Tijdens een goedbezochte editie van
het jaarlijkse congres The Solar Future
NL, in het Hilton Rotterdam Hotel op
27 mei 2015, werd aan de hand van
de actuele ontwikkelingen een beeld
geschetst van de vooruitzichten van
de solarbranche. Die zijn positief: de
focus verschuift van prijs naar kwaliteit

FOTO: SolaRoad.

en esthetiek.

The Solar Future NL is een jaarlijks terugkerend evenement tijdens welke alle trends en ontwikkelingen worden besproken,
en een beeld wordt geschetst van de te verwachten ontwikkelingen op de lange termijn. Als keynote speaker vertelde
astronaut André Kuipers over zijn ervaringen in de ruimte. Kuipers heeft als enige Nederlander twee ruimtemissies op zijn
naam staan en vertelde over wat het betekent om de aarde
vanuit de ruimte waar te nemen. De kwetsbaarheid van de
aarde, en de uitputting van de aarde door de mens, is vanuit
de ruimte goed waarneembaar en daarom is Kuipers een
warm voorstander van toepassing van zonne-energie.

Paneldiscussie
Dat de solarbranche nu echt voet aan de grond heeft gekregen, werd duidelijk tijdens de paneldiscussie die volgde op
de spreekbeurt van Kuipers. Enkele ‘marktleiders’ in de keten
kwamen aan het woord over de huidige ontwikkelingen, en
de kansen en bedreigingen die er voor de branche aan
komen. Deelnemers aan de paneldiscussie waren Dennis
Gieselaar (Oskomera Power Solutions), Peter Desmet (SolarClarity), Roebyem Anders (Sungevity) en Vincent van Vaalen
(Libra Energy).
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Beide groothandels (SolarClarity en Libra Energy) signaleren
een duidelijke trend in de toepassing van esthetisch aantrekkelijke PV-panelen zoals ‘all black’-panelen en BIPV (Building
Integrated PV). Van Vaalen: “We raken eindelijk uit de spiraal
van de discussie rond de kosten en de terugverdientijd en
de focus verschuift meer richting de vraag hoe we zonneenergie, dat vaak nog als lelijk wordt ervaren, zodanig
kunnen toepassen dat het ook mooi is om naar te kijken.” De
klant raakt steeds meer op de hoogte en weet steeds beter
wat hij wil. Wel wordt toepassing vaak nog als te ingewikkeld ervaren: een van de uitdagingen van de sector is de
toepassing van zonnepanelen eenvoudiger te maken. Een
andere kans ligt in het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden. Roebyem Anders van Sungevity droeg een
zonne-energie opwekkende jurk om de potentie van zonneenergie te onderstrepen.

‘Game change’
Traditiegetrouw verzorgde Peter Segaar van Polder PV weer
een overzicht van de meest actuele cijfers en trends in de
solarbranche. Hij stelde dat Nederland een ‘game change’
tegemoet gaat, vanwege de hoge groei van de toepassing
van zonne-energie in sectoren die tot nu wat achterbleven.
Traditioneel past de residentiële sector de meeste PVpanelen toe, maar de groei van de komende jaren is vooral

te verwachten van de kleinere bedrijven met MVO-doelen.
Het aantal (grote) projecten dat de komende tijd onder
de SDE-regeling wordt uitgevoerd stijgt explosief en ook de
overheidsgebouwen zullen in toenemende mate worden
voorzien van zonnepanelen.
Segaar ging tenslotte in op een aantal scenario’s waarop de
markt zich op de korte en langere termijn zou kunnen ontwikkelen. 2015 wordt een recordjaar, Segaar acht
het heel goed mogelijk dat de Nederlandse
solarbranche in Nederland in 2015 dubbel
zo groot wordt. Mits de financiering in orde is,
zal vanaf 2016 een verdere groei gerealiseerd
moeten kunnen worden. De diversiteit van de
toepassingen zal groeien.

‘High end’ voor massa
De spreekbeurt van Wim Sinke van ECN sloot
hier goed op aan. Hij liet zien hoe het aantal
toepassingen van zonne-energie kan stijgen
door slimme systemen toe te passen. Hij verwees in dit verband naar de toepassing van
de SolaRoad in Krommenie, een fietspad met
zonnecellen dat in november 2014 is geopend
door minister Kamp. Hij ging ook nader in op
de ontwikkeling van de freeform zonnepanelen
(zie elders in dit nummer). Hij schetste ook een
zonnig toekomstperspectief: “Zonnestroom is
in 2023 de goedkoopste vorm van elektriciteit.
De opwekkosten zijn geen drempel meer, de
uitdaging ligt nu bij het inpassen van PV in
de gebouwde omgeving. De komende jaren
zal de branche meer esthetisch overtuigende voorbeelden
moeten laten zien. We kunnen wat dit betreft veel leren van
de modewereld. Hier vinden juist de ‘high end’ voorbeelden,
de exclusieve ontwerpen, hun weg naar de massamarkt. De
tijd van een bulkproduct is voorbij.”
Men kon hierover tijdens de lunch verder discussiëren aan
de zogeheten ‘Hot topic tafels’: diverse items werden onder

leiding van een
gespreksleider
nader besproken.
Hier kwamen
o.a thema’s als
leasing van zonnepanelen en
crowdfunding
aan de orde, maar ook werd bijvoorbeeld de vraag behandeld hoe de markt voor PV in de huursector gestimuleerd
kan worden.

16 GW
Opvallend was ook de bijdrage van Bas Vet van classificatieen adviesbureau DNV GL. Hij presenteerde de resultaten uit
het rapport over het PV potentieel, dat in opdracht van het
Planbureau voor de Leefomgeving is opgesteld. Het potentieel op de Nederlandse daken wordt volgens dit rapport geschat op 66 GWp: “Pas bij een totaal van 27 GWp is volgens
ons aanpassing aan de capaciteit van de elektriciteitsnetten
nodig om overbelasting te voorkomen. Het totale potentieel
van zonne-energie in de gebouwde omgeving reikt veel
verder zodra zonneparken ook langs spoor –, snelwegen en
dijken geplaatst worden. Een totaal van 150 GWp is in de
toekomst mogelijk.” Vet concludeerde dat het onvermijdelijk
is dat dit potentieel ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.
De toekomst voor de solarbranche ziet er dus rooskleurig uit,
maar alles staat of valt met de financiering. Enkele tijdens
het congres aanwezige banken gaven expliciet te kennen
deze markt interessant te vinden en mee te willen denken
over gunstige financieringsvormen. De verschuiving van de
focus betekent ook een grotere aandacht voor kwaliteit. En
daar de groei voorlopig nog opgevangen kan worden door
het net, staat niets een gezonde groei van de solarbranche
in de weg. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Eerste editie Rotterdamse Dakendagen
Van 11 t/m 14 juni 2015 vindt de eerste editie van de Rotterdamse Dakendagen plaats. Met dit initiatief willen de organisatoren het dakgebruik
stimuleren.Onderdeel van het festival is een expert meeting, waar de
toekomst van gebruiksdaken besproken zal worden.
Gedurende de Rotterdamse Dakendagen zullen meer dan 40 gebouwen
hun daken openstellen voor bezoek. Er is één centrale locatie op Parking
Westblaak, middenin de stad met uitzicht op de Witte de Withstraat. Al deze Rotterdamse daken fungeren als inspirerende voorbeelden
van wat er zoal met het dak mogelijk is. Het festival wordt georganiseerd door de Stichting Rotterdamse Dakendagen, waar verschillende instanties (waaronder de Gemeente Rotterdam) en organisaties in zijn verenigd.
Het festival wordt op 11 juni geopend met een borrel voor genodigden. Een dag later, op vrijdagmiddag 12 juni, zal onder de titel ‘Kansen voor de bovenstad’ een expertmeeting over het ontwerpen en ontwikkelen van stadsdaken worden georganiseerd. Sprekers zijn
o.a. Christoph Maria Ravesloot (Hogeschool Rotterdam), Erik Steegman (Leven op Daken), Daan de Leeuw (Dakdokters) en Dirk van
Peijpe (Urbanisten). Tijdens de expert meeting zullen per fiets een aantal aansprekende Rotterdamse daken bezocht worden.
Het daarop volgende weekend geldt als een Publieksweekend, wat inhoudt dat deelnemers van het festival op zaterdag en zondag
tussen 10.30 – 17.00 uur de daken mogen bezoeken. Tijdens het weekend zullen dakactiviteiten voor het hele gezin worden georganiseerd. Ook ’s avonds zullen de daken worden benut, met een stille disco en filmvoorstelling op vrijdag, een popconcert op zaterdag en
een salsafeest op zondag.
De organisatie geeft aan dat het tonen van de ‘wereld van de daken’ een belangrijke doelstelling van het festival is. Het is de bedoeling
van de Rotterdamse Dakendagen een jaarlijks of tweejaarlijks terugkerend evenement te maken.

Dolfsma Dakbedekkingen
viert jubileum
Op vrijdag 22 mei 2015 vierde Dolfsma Dakbedekkingen
haar 40-jarig bestaan met een open dag. De hoofdvestiging van het bedrijf te
Kampen was die dag
opengesteld voor het
publiek. Er was van alles
te doen, van vakdemonstraties tot spannende
klimactiviteiten op een
speciale klimwand. Ook
was er een beursvloer
waar leveranciers hun innovatieve dakbedekkingen presenteerden. Op
het dak was informatie
verkrijgbaar over onder andere groendaken en valveiligheid en de voordelen en montage van zonnepanelen.
Wethouder Gerrit-Jan Veldhoen verrichtte een speciale
jubileumhandeling ter afsluiting van de feestelijkheden.
Het bedrijf, dat sinds 2008 wordt geleid door Johan Boeve
en Henk Overhein, heeft de zeven magere crisisjaren
goed doorstaan. “Een kwestie van vasthouden aan onze
uitgangspunten van kwaliteit en vakmanschap”, weet het
directeurenduo. “Daar doen we geen concessies aan. Zo
werken we op het dak vrijwel uitsluitend met eigen, goed
geschoolde vakmedewerkers. Daarnaast zijn we heel trots
op onze eigen vakwerkplaats.”
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Eerste exemplaren van hoogste aanhangwagen ladderlift naar K-Rentool
All-up levert de eerste twee nieuwe Paus City-Star 37WH ladderliften
aan K-Rentool in Den Haag. De City-Star 37 WH ladderlift is een
nieuwe ladderlift op aanhanger met een werkhoogte van 37 meter.
Daarmee is het de grootste ladderlift in de markt tot nu toe. De
machines voor K-Rentool zijn voorzien van een speciaal ontwikkeld plateau voor de steigerbouw. Dit plateau is aan beide zijden

uitschuifbaar. Het hefvermogen van de City-Star 37 WH is 300 kg. Een
sterke, onderhoudsarme 3-cilinder Yanmar dieselmotor zorgt voor de
aandrijving. Naast de bediening op de ladderlift wordt er ook een
afstandsbediening meegeleverd waarmee de ladderlift op afstand
bediend kan worden.

15 JAAR
GEGARANDEERD
VAKWERK IN
DAKWERK

Verkiezing 10 mooiste natuurleien daken
Op donderdag 16 april heeft Lei Import tijdens de Restauratiebeurs de ‘10 mooiste natuurleien daken’ verkiezing gehouden.
Leidekkers konden hun projecten met natuurleien daken nomineren. In totaal werden er 47 projecten ingestuurd. Voorafgaand
aan de uitreiking hield Johanna Gruijthuijsen van Lei Import
een betoog over het initiatief ‘10 mooiste natuurleien daken van
Nederland’: ‘’Eigenlijk is elk project een winnaar, want het is met
liefde gemaakt door de leidekker.”

De winnaar is:

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

Rooms Katholieke
Kerk te Rietmolen
Leidekker: Loodgieters& Leidekkersbedrijf
D. Koenders, Neede.
Leisoort: Natuurleien
uit Wales.
Formaat: 35 x 25 cm
met afgeschuinde
hoek.

De overige projecten staan in willekeurige volgorde:
• J achthuis Sint Hubtertus te Hoenderloo
Leidekker: Jobse bv, Middelburg
•O
 nze Lieve Vrouwen Kerk te Helmond
Leidekker: Leidekkersbedrijf van de Kimmenade, Helmond
• Argentijnse Ambassade te Wassenaar
Leidekker: Leidekkersbedrijf Willem van Boxtel, Weurt
•R
 ooms Katholieke Kerk Heilig Hart te Roermond
Leidekker: Verkoelendak Nederland, Beegden
•P
 etruskerk te Vught
Leidekker: Loodgieters- & Leidekkersbedrijf Walter Verhoeven BV,
Nieuwkuijk
• Vitus Kerk en Toren te Hilversum
Leidekker: Bogaert- van Nuland, Ravenstein
• Antoniuskerk te Utrecht
Leidekker: Leidekkersbedrijf Engelberts, Sleeuwijk
• Villa de Brink
Leidekker: Herbert Bakker Dakwerken, Waalre

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS VAN
DE STICHTING DAKMEESTER
Daksysteemgarantie PLUS is een product van
de Stichting Dakmeester; de kwaliteitsspecialisten 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 fabrikantenopleidingen 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.

VOOR MEER INFORMATIE
Stichting Dakmeester
Postbus 29 | 3417 ZG Montfoort
Kijk op www.dakmeester.nl voor de
Dakmeester bij u in de buurt.

•K
 asteel Heemstede te Houten
Leidekker: Leidekkersbedrijf Engelberts, Sleeuwijk

DSG_ADV 94x265 mm ROOFS.indd 1
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VentiStrip metalen vogelschroot
De verzinkt stalen vogelschroot VentiStrip is het verbeterde alternatief op de kunststof en aluminium vogelschroten. Tilmar brengt
hiermee een product op de markt, dat geschikt is voor plaatsing
onder alle dakpannen, alle
daken en alle golfplaten.
Naast de daktoepassingen
ook uitermate effectief tegen
dierlijke indringers achter
geveldelen, bijvoorbeeld bij
potdekselen.
De strip kan voor, achter of
tussen panlatten, planken en
platen worden gemonteerd.
Dit kan door middel van spijkeren, schroeven, klemmen of
lijmen. Toepassing is mogelijk
zowel bij nieuwbouw als bij
renovatie. De verzinkt stalen
strip heeft een lengte van 1
meter, de hoogte van de pennen is 55mm.

Braat 1844 Delft
pakt groots uit
in Brussel
Het project Docks Bruxsel, een winkelcentrum in de Belgische
hoofdstad, zal voor een groot deel worden uitgevoerd in glas.
Een oppervlakte van maar liefst twee voetbalvelden wordt
door Braat 1844 voorzien van een glasdak. Het bedrijf, tegenwoordig onderdeel van de Hak4t Groep uit Dedemsvaart, zet
met dit megaproject zichzelf internationaal op de kaart. “Dit
is ons eerste grote project in België. Met een doorlooptijd van
ruim 1,5 jaar is het ook het langstlopende project. Braat 1844
zet hiermee een belangrijke internationale stap,” zegt Marc
Hakvoort van de Hak4t groep.

Het project Docks Bruxsel is 61.500 m² groot. Het bedrijf
monteert bijna 10.000 m² ‘Braat 1844 HI’ beglazing systeem’
en bijna 800 m² geïsoleerde gootconstructies. Er is zonwerend HR++ isolatieglas toegepast. Afmeting van de grootste
ruiten zijn: 3900 x 1350 mm. Daarnaast levert het bedrijf in
totaal 430 m² verschillende beglaasde luifelconstructies. Van
het beglazingssysteem zal 6000 m² beloopbaar worden voor
onderhoud. Om het winkelcentrum bij brand veilig te kunnen
ontruimen, worden er in het atriumdak ca. 550 rookluiken
gemonteerd. Deze luiken zorgen er tevens voor dat er tijdens
warme dagen voldoende geventileerd kan worden.
De werkzaamheden voor het bedrijf beginnen dit najaar.

Najaar 2015 zal dit project worden beschreven in de reeks
Dak van het Jaar 2015 in Roofs.
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BITUMEN

Voor elke situatie het beste bitumenproduct.
Beton, hout, staal... Kwaliteit leeft het langst op elk
materiaal. Vakmensen werken daarom met de bitumineuze
dakrollen van Troelstra & de Vries. Die behoren al sinds 1930
tot de beste in de markt. Met zoveel keuze kiest u altijd
voor de beste oplossing.

✓Bestand tegen hoge temperatuurverschillen
✓10 jaar Venedakgarantie
✓KOMO attest met productcertificaat
✓Makkelijk verwerkbaar
✓Recyclebaar
✓Topservice, zoals bezorging op het dak

V LO E I B A A R

KU N S T S TO F

Vakmensen werken
met Troelstra & de Vries

B I J ZO N D E R E
DAKEN

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

