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Het enige objectieve vakblad voor de dakenbrancHe

Kwaliteitsborging: 
alleen het eindresultaat telt

•Warmteinstallaties en luchtdicht bouwen 
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•De ondergrond van begroeide daken nader bekeken
•Samenwerking voor asbestsanering
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angstzweet
Het is de laatste jaren een vast onderdeel van dakgere
lateerde bijeenkomsten geworden. Na de opening door 
de dagvoorzitter komt een persoon die we allemaal van 
tv kennen en die als het gaat om de staat van de wereld 
ook enige gezag heeft – een weervrouw dus, of een astro
naut – iets vertellen over het alarmerende tempo waarin het 
klimaat verandert, en waarmee we de aarde uitputten. Bij 
een onderwerp als brandveiligheid is er steevast iemand die 
iets vertelt over brandwonden of verstikking. Zodra er in de 
zaal voldoende angstzweet is gevloeid, wordt overgegaan 
op het meer zakelijke gedeelte: de beschikbare oplossingen. 
En vergeet tijdens de koffie niet de stands te bezoeken en de 
folders mee te nemen.

Het blijft frappant hoe het gedachtegoed van (voorheen) 
wereldvreemde idealisten tot in alle lagen van de maat
schappij is doorgedrongen. Ondernemers hebben na Al 
Gores Inconvenient truth niet zozeer ingezien dat de ‘milieu
freaks’ gelijk hadden, maar dat er geld te verdienen was aan 
de maatschappelijke beweging die op gang kwam. Dat is 
mooi, want in ons economische systeem gebeurt er niets 
als er geen geld aan kan worden verdiend: dat is de kracht, 
maar ook de zwakte van het systeem. Noodzakelijke ontwik
kelingen die niet rendabel zijn komen niet op gang.

Afgelopen maand werd in Rotterdam de Rotterdamse 
Dakendagen georganiseerd. Diverse aansprekende daken 
werden voor het publiek opengesteld om te laten zien wat 
er zoal mogelijk is en hoe het dak kan bijdragen aan een in 
alle opzichten prettiger leefomgeving. Tijdens de zogeheten 
‘expert meeting’ schetste een aantal beleidsmakers fraaie 
vergezichten van een stad op een stad, een utopische 
wereld waarin plaats is voor iedereen, het urban heat island 
effect tot het verleden behoort en waar ook alle regenwater 
op een efficiënte manier wordt opgevangen en hergebruikt. 

Vervolgens maakten de bezoekers van de expert meeting 
een wandeling door het centrum van Rotterdam langs 
diverse aansprekende daken  waardoor het eigenlijk vooral 
opviel hoe ontzettend veel daken er niet worden benut. En 
behalve het idealistische argument is er, lijkt me, voor veel 
gebouweigenaren weinig aanleiding om hier verandering in 
te brengen.

Natuurlijk: ook voor een gebouweigenaar die de wereld niet 
wil verbeteren kan het de moeite waard zijn iets met zijn dak 
te doen, het dak kan bijvoorbeeld worden ingericht als een 
recreatieruimte, of als een (zonne)energiecentrale. 

Maar ook die oplossin
gen kunnen het nodige 
angstzweet doen vloeien: 
hoe zit het met de wa
terdichtheid van het dak, 
groeien de wortels van de 
planten en bomen niet door 
de dakbedekking, waaien de 
zonnepanelen bij storm niet weg, 
hoe zit het met de levensduur van de 
onderconstructie – enfin, dat soort vragen. Dat betekent dus 
dat de kwaliteit van de dakopbouw doorslaggevend is voor 
het benutten van daken. Het is van essentieel belang dat 
zekerheid wordt geboden.

Het is u vast niet ontgaan dat de systematiek rond de kwali
teitsborging ingrijpend wordt aangepast, in dit nummer vindt 
u er een artikel over. Verandering brengt onzekerheid met 
zich mee en daarom is het belangrijk dat de veranderingen, 
en de consequenties daarvan, uitgebreid voor het voetlicht 
worden gebracht. Dat is een van de functies van een vak
blad als Roofs, maar het is ook nuttig om direct in gesprek 
te gaan met de betreffende partijen. Tot voor kort had de 
dakenbranche hiervoor elk jaar in november de Nationale 
Dakendag in Utrecht, dat door BDA werd georganiseerd. 
Tweejaarlijks was er bovendien de dakenbeurs het Dak Event 
in Nieuwegein, dat door Lindeman Events werd georgani
seerd. Beide organiserende partijen hebben inmiddels de 
handen ineengeslagen en op 28 en 29 januari 2016 zal in 
het NBC te Nieuwegein het eerste gezamenlijke evenement 
worden georganiseerd: het Nationale Daken Event. Dit eve
nement bestaat uit verschillende congressen over actuele 
onderwerpen zoals de kwaliteitsborging, asbestdaken en 
zonneenergie en een dakenbeurs. 

De dakenbranche heeft zo’n breed gezamenlijk platform 
hard nodig om goed in te kunnen spelen op de vele ontwik
kelingen. Het doel van het evenement is niet zozeer om 
angstzweet op te wekken, dat gebeurt al genoeg: op tv, in 
kranten en websites, door adviseurs en experts. Kennis is het 
enige dat werkt. Kennis biedt zekerheid, en zekerheid resul
teert in een minimum aan angstzweet. 

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

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

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

LICHTSTRATEN

Ug waarde = 
0,9 W/m2.K

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

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

Jachthuis Sint hubertus in oorspronkelijke staat hersteld
Het monumentale Jachthuis Sint Hubertus is volledig gerestaureerd. De voorberei
ding en uitvoering van deze omvangrijke (dak)renovatie was een intensieve klus 
voor alle partijen. 

alleen het eindresultaat telt
De systematiek voor kwaliteitsborging in de bouw is in de afgelopen jaren op de 
schop gegaan. In dit artikel een interview met kwartiermaker Harry Nieman van 
Instituut voor Bouwkwaliteit. 

Warmteinstallaties en luchtdicht bouwen 
Luchtdicht bouwen is ook (en vooral) een voorwaarde om zuiniger te kunnen sto
ken zonder ongewenste bijverschijnselen. 

Van dak naar stedelijk landschap
Dit artikel verkent de trend van de verstedelijking, de gevolgen daarvan en in hoe
verre de dakenbranche en opdrachtgevers op deze trend inspelen. 

Dak nVLU koelt binnenruimte en wekt zonne-energie op
Onlangs is in Utrecht voor ProRail een nieuwe verkeersleidingpost gerealiseerd. Het 
dak is uitgevoerd met een Energiedak®Plus en een PVsysteem.

Utrecht uitgeroepen tot Solar City 2015 
Op 5 juni 2015 werd de gemeente Utrecht uitgeroepen tot Solar City 2015, een 
beloning voor een consistent en actief beleid op het gebied van zonneenergie.

De ondergrond van begroeide daken nader bekeken
In een reeks artikelen neemt Albert Jan Kerssen het voortouw om één of meer
dere aspecten van de techniek voor dakbegroeiingen nader toe te lichten.

Samenwerking voor asbestsanering
BioLab verwacht dat de mogelijkheden in de asbestsanering voor dakdekkerbe
drijven met name zitten in strategische samenwerkingsverbanden.

MVO is een proces, geen eindbestemming
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is ondernemen met aan
dacht voor de zogeheten Triple P: People, Planet en Profit. 

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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All Up www.allup.nl

Gebr Bodegraven bv www.gb.nl

Conduct Technical Solutions bv www.roofsupport.nl
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EPS Profs www.epsprofs.com

Esdec bv www.clickfit.nl

Evenementenhal Hardenberg www.evenementenhal.nl
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Jobse bv www.jobsebv.nl

Lei Import bv   www.leiimport.nl
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Sunbeam bv www.sunbeampv.com

Veiligheid op daken www.dakweb.nl

ZinCo Benelux bv www..zinco.nl

2

10

18

22

18

10

22 

24

40

10

11

24

24

15

28

Dit nUMMer kWaM tOt StanD Met MeDeWerking Van

colofoncolofon
UitgegeVen DOOr 

Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar

Tel (072) 5400335 • Fax (072) 5405131

info@lumail.nl • www.roofs.nl 

www.dakweb.nl • ISSN: Nr. 1566-1458

UitgeVer Palmyra Lindeman

hoofdredactie Edwin Fagel • Salomonstraat 24,  

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

technische hoofdredactie

NicJan Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs,  

Raamsdonksveer • njbruins@dakengevelingenieurs.nl

redactiemedewerKers

Chris Appels, Ton Berlee, Chris Geurts, Albert Jan  

Kerssen, Otto Kettlitz, Marco de Kok, Dirk Lindeman, 

Rob Versluis, Will Verwer,  Theo Wiekeraad

VOrMgeVing/OpMaak

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • dtp@lumail.nl

aDVertentie-expLOitatie

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

druK  

Senefelder Misset, Doetinchem

VerSChiJningSFreqUentie 

11x per jaar

OpLage 7.500 exemplaren

administratie  

Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

abonnementen Opgave abonnementen uitsluitend 

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

ministratie of via email: abonnementen@lumail.nl. De 

kosten voor een jaarabonnement bedragen €50, excl. 

6% btw per jaar.  De kosten voor elk extra jaarabonne

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

abonnementenadministratie 

abonnementen@lumail.nl.

COpyright

Niets uit deze uitgave mag worden over 

genomen, vermenigvuldigd of gecopiëerd  

zonder uitdrukkelijke toestemming van  

de uitgever.

i



Roofs     76     Roofs

Het monumentale Jachthuis Sint 
 Hubertus, dat tussen 19151920 in 
opdracht van Helene KröllerMüller 
door de bekende architect H.P. 
Berlage is ontworpen en gebouwd, 
is volledig gerestaureerd. Naast 
een minutieuze restauratie van het 
interieur en de gevel, is ook nieuwe 
leien dakbedekking aangebracht 
en ook is het loodwerk vernieuwd. 
De voorbereiding en uitvoering van 
deze omvangrijke dakrenovatie was 
een intensieve klus voor alle betrok
ken partijen. 

Oorspronkelijk ontworpen als het 
buitenverblijf van het echtpaar 
KröllerMüller, geldt het gebouw op 
de Hoge Veluwe inmiddels als een 
van Nederlands meest markante 
monumenten. Het ontwerp is geïnspi
reerd op het Engelse countryhouse 
en is een prachtig voorbeeld van de 
kenmerkende stijl van de beroemde 
architect. Uitzonderlijk is, dat Berlage 
ook verantwoordelijk was voor het 
interieur en de omgeving van het 
gebouw, waardoor het geldt als 
Berlages enige Gesammetkunstwerk. 
Het pand is nu bijna een eeuw oud 
en de afgelopen jaren heeft het 
Rijksvastgoedbedrijf werk gemaakt 
van de restauratie van o.a. het lei 
en loodwerk, de technische instal
laties, het metsel en voegwerk, het 
tegelwerk en het schilderwerk. De 
werkzaamheden begonnen in 2012 
en zijn eind 2014 afgerond.

in oorspronkelijke staat 
Het omvangrijke project werd in twee 
fases uitgevoerd. Het lood en leiwerk 
was een belangrijk onderdeel van 
de werkzaamheden, van de dakbe
dekking, traptreden, balkonafwer
kingen en muurafdekplaten. Er is in 
het voortraject veel tijd en energie 
geïnvesteerd in het overleg tussen 
het Rijksvastgoedbedrijf, architecten
bureau Fritz uit Bussum en de diverse 
specialisten. Het architectenbureau 
is gespecialiseerd in de restauratie 
van monumentale panden. Pro
jectleider Marjella Prins vertelt dat 
het architectenbureau zich tot taak 
heeft gesteld eraan bij te dragen dat 
waardevolle, bestaande architec
tuur blijft bestaan. “Het dak van 
het Jachthuis Sint Hubertus is in de 

In deze artikelenreeks beschrijft Roofs de meest bijzondere daken die 

 momenteel worden uitgevoerd. Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015?  

In dit artikel een uitgebreide beschrijving van de restauratie  

van het dak van het Jachthuis Sint Hubertus.

Jachthuis Sint hubertus
in oorspronkelijke staat hersteld

loop der jaren al een aantal maal 
voorzien van een nieuwe dakbedek
king,” vertelt ze. “Het monumentale 
pand is inmiddels aan het derde 
dak toe. Bij de eerdere renovaties 
is het oorspronkelijke ontwerp van 
Berlage enigszins veronachtzaamd, 
dit wilde men met deze restauratie 
herstellen, daarnaast was ook de 
levensduur van het grootste deel van 
de leibedekking verstreken.”

Prins: “Van het oorspronkelijke 
ontwerp zijn geen tekeningen meer 
bewaard gebleven, daarom was 
het overgebleven fotomateriaal 
van het oorspronkelijke pand een 
zeer belangrijke informatiebron om 
de oorspronkelijke bedoelingen 
van Berlage ter achterhalen. Door 
nauwkeurige bestudering van de 
foto’s kon het leiwerk en de wijze van 
detailleren worden achterhaald. Het 
was de bedoeling in het pand in de 
oorspronkelijke staat te herstellen, 
maar technisch moest het dak na
tuurlijk worden uitgevoerd volgens de 
momenteel geldende eisen. De doel
stelling was de technische staat van 
het dak zodanig te verbeteren, dat 
de levensduur van het dak weer met 
zo’n 100 jaar zou worden verlengd. 
Daarom werd bijvoorbeeld onder de 
leien dakbedekking voor extra zeker
heid een dampopen, waterdichte 
folie toegepast en ook zijn verschil
lende details op een andere manier 
uitgevoerd dan destijds. Hiertoe 
hebben we gedurende het gehele 
proces nauw overleg gevoerd met 
zowel de leverancier als de leidekker.”

Zoektocht naar de juiste lei
“Dit is het eerste leien dak dat Ber
lage ontwierp, waarschijnlijk omdat 
zijn opdrachtgever, mevrouw Kröller
Müller, daar expliciet om vroeg,” 
vertelt Prins. “Het is zelfs het enige 
leien dak van Berlage en mede 
daarom is dit een bijzonder gebouw. 
Om het ontwerp recht te doen en de 
bouwkundige staat van het dak voor 
langere tijd weer te zekeren, is op 
zoek gegaan naar een leisteen die 
zowel beschikte over de gewenste 
uitstraling als de gewenste kwali
teit. Het architectenbureau kwam 
hierdoor in contact met leverancier 
Lei Import. 
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DakrenOVatie JaChthUiS Sint hUbertUS
• OPdRAcHTgEvER: RIJkSvASTgOEdbEdRIJF
• ARcHITEcT: ARcHITEcTENbuREAu FRITz TE buSSum
• bOuwkuNdIg AANNEmER: AANNEmINgSbEdRIJF NIcO dE bONT TE vugHT
• LEIdEkkERbEdRIJF: JObSE bv TE mIddELbuRg
• LEvERANcIER NATuuRLEIEN: LEI ImPORT TE mAASbRAcHT

De toegepaste lei heeft volgens Prins waarschijnlijk niet he
lemaal dezelfde kleur zoals Berlage die oorspronkelijk heeft 
toegepast. De toegepaste lei is blauwgrijs van kleur, destijds 
is waarschijnlijk een iets bruinere lei op het dak aange
bracht. Bij levering van de leien hebben zowel de leverancier 
als de architect en de leidekker de levering gekeurd. De de
tails zoals bijvoorbeeld de muurafdekplaten werden in Wales 
tot op de millimeter nauwkeurig nagemaakt. 

Verschillende leilengtes
De uitvoering vond vervolgens eveneens in nauw overleg 
plaats. Leidekkerbedrijf Jobse bv is een zeer ervaren partij in 
de markt die vele aansprekende referentieprojecten heeft 
uitgevoerd. Toch was dit ook voor Jobse bv een bijzondere 
klus. De leien werden op de bouwplaats door de leidekker 
zoals gebruikelijk op dikte gesorteerd. Gebruikelijk is de leien 
op dik en dun te sorteren, maar de leidekkers van Jobse bv 
hebben de leien zelfs op vier dikten gesorteerd zodat de 
uitstraling van het dak zou worden geoptimaliseerd. 

Ook is gebruik gemaakt van verschillende lengtes leien. Dit 
had te maken met de horizontale belijning van het dak. “De 
horizontale belijning loopt als één lijn door over het gehele 
gebouw, ongeacht de verschillende dakhellingen,” vertelt 
bedrijfsleider Robert de Hamer van het leidekkerbedrijf. De 
voorgeschreven overlappen moesten daar vanzelfsprekend 
wel bij worden aangehouden. Aan de hand van de oude 
foto’s hebben we het oorspronkelijk aantal toegepaste 
leilagen bepaald. Dat betekent dat we ten opzichte van de 
bestaande situatie het aantal lagen in de hoogte hebben 
teruggebracht. We hebben de leien vervolgens vanaf de 
middenlaag aangebracht, terwijl we steeds van beneden 
naar boven werkten.”

Het leidekkerbedrijf kreeg te maken met een aantal bijzonde
re details, die bepalend waren voor de esthetische uitstraling 
van het dak. Denk hierbij aan de doorgedekte killen en de 
fraaie hoekkeperafwerkingen. Tevens zijn ook de loodafwer
kingen mooi gedetailleerd: de afmetingen zijn door Berlage 
prachtig afgestemd op het lijnenspel en de maatvoering 
van het leien dak, hier is met deze dakrenovatie recht aan 
gedaan. Onderzoek van het fotomateriaal wees tevens uit 
dat oorspronkelijk ook leihaken zijn toegepast, naast beves

tigers die in de kleur van de natuurlei zelf waren uitgevoerd 
zodat ze een fraai geheel vormen met het dakvlak.

Vakmanschap
De dakrenovatie van het Jachthuis Sint Hubertus is een fraai 
voorbeeld van een werk waarbij ouderwets vakmanschap 
werd gecombineerd met nieuwe technieken en voorschrif
ten. Het monument is op deze manier in de oude luister 
hersteld en door het herstel van fouten uit het verleden is het 
dak van dit monumentale gebouw voor langere tijd weer 
technisch in orde. Al met al is door vakwerk van alle betrok
ken partijen een fraai resultaat gerealiseerd waar het bijzon
dere ontwerp van Berlage mee recht wordt gedaan. ●

Directeur Johanna Gruijthuisen van de leverancier vertelt: 
“Bij de oorspronkelijke bouw is waarschijnlijk een leisteen uit 
Frankrijk of OostDuitsland toegepast en er moest gezocht 
worden naar een leisteen met dezelfde uitstraling en een 
hoogwaardige kwaliteit. Uiteindelijk is gekozen voor een lei 
uit de Cwtygroeve in Wales. Wij zijn bekend met deze groeve 
en wisten dus dat een goede kwaliteit zou worden geleverd. 
Alle groeven waar wij mee werken brengen de leien onder 
CE op de markt. Dat is geen kwaliteitskeurmerk: er is een 
grote bandbreedte in de geleverde kwaliteit, daarom laten 
wij in voorkomende gevallen de leien aanvullend testen. De 
kwaliteit van de lei wordt enerzijds visueel vastgesteld, ander
zijds hebben we de samenstelling van het gesteente laten 
onderzoeken door een laboratorium van de Universiteit van 
Gent. Zo werd uitgesloten dat er bijvoorbeeld (oxiderend) 
ijzer of carbonaat in het gesteente aanwezig was en konden 
we de levensduur van de lei garanderen. De groeve geeft op 
deze natuurleien een schriftelijke garantie van 100 jaar.”

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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loodgieters leidekkers koperslagers

JOBSE bv is een landelijk werkend bedrijf dat gespecialiseerd is 
in het verwerken van loden, koperen en zinken bekledingen en 
natuursteenleien bedekkingen op o.a monumentale gebouwen 
alsmede nieuwbouwprojecten.

NIEUWBOUW
                 ONDERHOUD
       RESTAURATIE
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Unidek Walker Platinum
DAKISOLATIE VOOR RENOVATIE VAN PLATTE DAKEN

MILIEUPRIJS PLUG&PLAY

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

Milieuvriendelĳk
�  Afvalretoursysteem
�  100% recyclebaar
�  Duurzame dakisolatie

Plug & Play
�  Eenvoudige montage
�   Geen persoonlĳke 

beschermingsmiddelen nodig
�  Brandklasse B end-use

nieuw

www.epsprofs.com

Slate Line
Als importeur van kwalitatief     
hoogwaardig en exclusief leisteen 
biedt Lei Import leisteen aan, dat         
geschikt is voor alle denkbare    
toepassingen.

Cast PMR dakramen
De maatwerk Cast PMR dakramen 
hebben een slanke stalen           
profilering en creëren een optimale 
lichtinval. Geschikt voor elk soort 
dakbedekking.
wwww.castpmr.nl

Restauratie Nieuwbouw

Cast PMR dakramenVloeren

Productadviseurs
De adviesrol is Lei Import op het lijf 
geschreven. Een enthousiast team 
werkt aan zeer uiteenlopende     
opdrachten.

‘’De vraag en behoefte van de opdrachtgever staan centraal’’

Battenweg 10 | 6051 AD Maasbracht | Tel: 0475-436439 | www.lei-import.nl
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De systematiek voor kwaliteitsborging in de bouw is in de afgelopen jaren  

op de schop gegaan. Roofs heeft hier verschillende artikelen aan gewijd.  

In dit artikel een interview met kwartiermaker Harry Nieman van Instituut  

voor Bouwkwaliteit.

Kwaliteitsborging

weinig aandacht voor het eindproduct. Bovendien zijn in 
het oude stelsel onvoldoende prikkels tot het streven naar 
kwaliteit ingebouwd: de focus ligt teveel op tijd en geld. Het 
huidige publiek/private stelsel (want in het huidige stelsel is 
de markt verantwoordelijk voor het voldoen aan het Bouw
besluit) blijft in de nieuwe situatie gehandhaafd, maar de 
accenten zullen verschuiven zodat de verschillende verant
woordelijkheden gedurende het bouwproces eenduidiger 
zullen zijn. Het naar elkaar wijzen bij problemen wordt daar
mee verleden tijd. De klant krijgt wat hij/zij wil en waarvoor is 
betaald.”

Het vernieuwingsproces heeft ertoe geleid dat momenteel 
een nieuw stelsel klaarligt en de wetswijziging voor invoering 
van dit nieuwe stelsel zal dit najaar naar de Tweede Kamer 
worden gestuurd. Momenteel zijn de activiteiten van het 
Instituut voor Bouwkwaliteit gericht op het verspreiden en 
ophalen van informatie en kennis over het nieuwe stelsel en 
het creëren van draagvlak.

Wat gaat er zoal veranderen? In Roofs januari 2015 is nader 
ingegaan over de veranderingen op productniveau die het 
gevolg zijn van de Stelselherziening. Essentiële eigenschap
pen van producten mogen bijvoorbeeld uitsluitend nog via 
de Declaration of Performance (DoP) in het CEmerk worden 
gecommuniceerd. De kwaliteit van samengestelde produc
ten, vervolgens, mag volgens Bouwbesluit artikel 1.18 via 
andere (kwaliteits)keurmerken worden gecommuniceerd. 
Dit geschiedt volgens een Erkende Kwaliteitsverklaring (EKV) 
voor zowel het product als het proces. De kwaliteit van de 
toepassing van het samengesteld product in het bouwwerk, 
tenslotte, wordt gecommuniceerd door de verklaring van 

de kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger is een marktpartij die 
bevoegd is om de kwaliteit van het gebouw te controleren 
en te borgen. 

proportionaliteit
Dit alles betekent dus dat de aanvrager van de omgevings
vergunning direct het borgingsinstrument meldt (en de kwa
liteitsborger, die dat instrument mag toepassen), passend bij 
de gevolgklasse waarin het project valt. De kwaliteitsborger 
toetst het ontwerp en controleert de uitvoering, en geeft 
tenslotte de verklaring af dat het project voldoet aan de 
bouwregelgeving. 

“Het basisbegrip bij de invoering van het nieuwe stelsel voor 
kwaliteitsborging is ‘proportionaliteit’,” aldus Nieman. “Je 
moet uitkijken dat je niet met een kanon op een mug schiet. 
Belangrijk is dat bij alle typen projecten op elk moment 
in het bouwproces de kwaliteit van product en proces is 
geborgd. Een ontwerp voor gevolgklasse 1 (eenvoudige 
bouwwerken) kan bijvoorbeeld door een erkende architect 
worden gemaakt, die vervolgens controleert (als borger) 
of de bouwer zijn ontwerp ook daadwerkelijk uitvoert. Ook 
een bouwbedrijf dat aantoonbaar voldoet aan de kwali
teitseisen en werkt met goed opgeleide medewerkers kan 
als kwaliteitsborger voor gevolgklasse 1 optreden. Voor de 
hogere gevolgklassen worden zwaardere eisen aan het 
instrument voor kwaliteitsborging en aan de borger gesteld. 
Zo zal waarschijnlijk de mate van onafhankelijkheid groter 
moeten zijn. De markt kan het beschikbare stelsel aan kwali
teitsverklaringen en garantieregelingen blijven gebruiken en 
efficiënt en effectief inzetten om het bouwproces te borgen. 
Al bij de bouwaanvraag dient aangegeven te worden welke 
instrumenten zullen worden ingezet en hoe de kwaliteit zal 
worden geborgd. De verklaring van de kwaliteitsborger bij de 
gereedmelding van het project aan de gemeente geeft aan 
dat wordt voldaan aan de bouwregelgeving. Aanvullend 
kunnen vanzelfsprekend tussen de opdrachtgever en de op
drachtnemer andere kwalitatieve eisen worden afgesproken. 
Additioneel kan het instrument ook voorzien in de borging 
van deze eisen, echter dat deel van het instrument zal niet 
worden gecontroleerd door de overheid, maar dat zal moe
ten gebeuren door de marktpartijen zelf.”

Verantwoordelijkheden
Hoe zijn de verantwoordelijkheden in het nieuwe stelsel gere
geld? Nieman: “Het is eigenlijk heel eenvoudig. De verkoper 
(wettelijk: de aannemer) is verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor ontwerp en uitvoering. De borger is verantwoordelijk 
voor het correct toepassen van het instrument. De toezicht
houder toetst tijdens het proces alleen of gebruik wordt 
gemaakt van het juiste instrument en kwaliteitsborger. Bij de 
oplevering toetst de kwaliteitborger of alle benodigde docu
menten in het dossier aanwezig zijn. De kwaliteitsborger stelt 
bij de oplevering een verklaring op dat het gebouw voldoet 
aan alle wettelijke eisen. De controlerende rol van de over
heid is dus zeer beperkt: BWT controleert enkel aan het begin 
van het bouwproces (met behulp van de door de Toelatings
organisatie beheerde registers) of het gekozen instrument 
past bij de gevolgklasse van het project en of een borger 

wordt aangesteld die het instrument mag toepassen. 

Het privaatrechtelijke deel van het wetsontwerp bevat drie 
aanpassingen die zullen worden opgenomen in het Burger
lijk Wetboek:

a  Definitie verborgen gebreken. Wanneer een ‘gebrek’ niet in 
het dossier is opgenomen dat tijdens de oplevering wordt 
opgesteld, dan geldt het als een verborgen gebrek.

b  Retentierecht. 5% van de aanneemsom gaat in depot, de 
klant heeft de bevoegdheid het depot vrij te maken. In de 
praktijk zal dat gebeuren als de klachten door de aanne
mer naar tevredenheid zijn verholpen.

c  De aannemer heeft informatieplicht over de afdekking en 
de risico’s. Bij een bouwwerk dient verplicht een ‘bijsluiter’ te 
worden meegeleverd, vergelijkbaar met die bij medicijnen, 
om de vooraf te waarschuwen voor eventuele ‘bijwerkingen’.

Nieman besluit: “Met de verbeterde kwaliteitsborging worden 
de rollen en verantwoordelijkheden helder, en wordt de 
positie van afnemers en consumenten versterkt. Bijkomende 
voordelen zijn dat het bouwproces wordt versneld en 
verbeterd en dat de faalkosten naar beneden gaan. Indien 
een van de partijen in gebreke blijft, volgt ook daadwerkelijk 
een sanctie (wellicht in de vorm van een boete of intrekking 
van de erkenning). Het bouwproces dient als gevolg van de 
Stelselherziening verder te worden gestroomlijnd (procesin
novatie bij ontwerpers en bouwers (BIM), verbeteren verwer
kingsinstructies en communicatie (advies) daarover door 
fabrikanten, ondersteunen consument door consumenten
organisaties). Er zou tevens een uniform gebouwdossier voor 
de consument moeten worden ontwikkeld, zodat de woning 
of het gebouw correct zal worden gebruikt.  De Stelselher
ziening is een grote kans voor zowel de marktpartijen als de 
consument (en hun organisaties) om de bouwkwaliteit te 
verbeteren en te leveren wat de klant verwacht en waar hij 
recht op heeft. 

In komende edities zal Roofs nader ingaan op de praktische 
invulling van het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de 
bouw. ●

Het Instituut voor Bouwkwaliteit is opgericht om de invoering 
van het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw te 
begeleiden. Harry Nieman is als één van de drie kwartierma
kers (de anderen zijn ir. Hajé van Egmond en ing. GertJan 
van Leeuwen) o.a. verantwoordelijk voor het creëren van 
het draagvlak voor de veranderingen. “De invoering van het 
nieuwe stelsel is een proces dat alle bouwpartijen gezamen
lijk ondergaan,” vertelt hij. 

Het proces voor het aanpassen van de systematiek voor 
kwaliteitsborging is al langere tijd aan de orde. Het invoeren 
van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie 
Dekker stond in het regeerakkoord van het Kabinet Rutte 1, 
en is overgenomen door Rutte 2. Insteek is de bouw flexibeler 
te maken en te dereguleren. De aanpassingen hebben tot 
doel de verantwoordelijkheden op een betere en duidelij
kere manier te regelen en ook de kwaliteit van de bouw zelf 
te verbeteren. De borging van de kwaliteit moet door de 
markt zelf worden georganiseerd, de overheid hoeft alleen 
nog maar te checken of deze borging op een juiste manier 
heeft plaatsgevonden. Specifieke kennis moet al aan het 
begin van het bouwproces worden geborgd, zodat het 
ontbreken van deze kennis later in het bouwproces niet voor 
problemen zorgt. Denk hierbij aan de verwerker, waarvan niet 
mag worden verwacht dat die kennis heeft van het ontwerp. 
Het bouwwerk op de tekening verschilt in de huidige situatie 
dikwijls nog teveel van het bouwwerk in de praktijk. De positie 
van de eindgebruiker laat bovendien te wensen over omdat 
de specifieke kennis van, en ervaring met de bouw en de 
contracten die in de bouw worden gesloten. Het wetsont
werp kent twee pijlers, het publiekrechtelijke deel, namelijk 
de verbetering van de kwaliteitsborging van het Bouwbesluit 
en het privaatrechtelijk deel, de versteviging van de positie 
van de consument.

nieuw stelsel
Nieman: “In de oude situatie toetste Bouw en Woningtoe
zicht (BWT) op aannemelijkheid en werd incidenteel toezicht 
gehouden op de uitvoering. Dit creëert schijnveiligheid. De 
Commissie Dekker is bovendien tot de conclusie gekomen 
dat er in de traditionele bouwwereld veel fricties zitten: er 
wordt veel dubbel werk uitgevoerd (wat leidt tot onnodige 
kosten), de verantwoordelijkheden zijn diffuus en er is te 

Alleen het eindresultaat telt

Harry Nieman, kwartiermaker Instituut voor Bouwkwaliteit.

Stelsel in vogelvlucht.
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Het belang van luchtdicht bouwen is in eerste instantie ingegeven door 

 energiebesparing. Waar warme lucht wegstroomt van binnen naar buiten, 

stroomt ook energie weg. Luchtdicht bouwen is ook (en vooral) een voor

waarde om zuiniger te kunnen stoken zonder ongewenste bijverschijnselen.

Warmte-installaties 
en luchtdicht bouwen

luchtdicht bouwen

bouwschil stroomt; dat dit, 
omdat die bouwschil een 
warme en een koude zijde 
heeft, consequenties heeft 
voor het vocht dat in wa
terdampvorm meestroomt; 
dat vocht condenseert op 
de eerste koude laag in 
de bouwschil. Om die hoeveelheid condens te beheersen, 
wordt er een barrière aangebracht aan de warme zijde van 
de bouwschil, de dampremmende laag. Niets nieuws onder 
de zon, gaat al tijden goed. Echter….

Verwarmen en koelen
Onze installaties om te verwarmen (en te koelen) zijn sinds 
de potkachel aanzienlijk verbeterd. In onze woningen en 
gebouwen staan stevige verwarmingsinstallaties met een 
behoorlijk vermogen opgesteld. We kunnen met gemak 
stoken tot een niveau dat het overal behaaglijk warm is. Wel 
met een behoorlijk gasverbruik. De temperatuur daarbij is 
constant en het vermogen van de installatie is ruim vol
doende om die temperatuur constant te laten zijn. Op koude 
dagen is het binnen lekker warm, met overdruk tot gevolg 
en de warme binnenlucht in de woningen en de gebouwen 
stroomt ongehinderd door alle luchtlekken van de bouwschil 
en consequent in dezelfde richting: van warm naar koud, 
met dezelfde constante als de binnentemperatuur. 

De verwarmingsinstallatie is de motor van die constante 
stroom. Wanneer de lucht zonder al te veel obstakels door 
het lek stroomt, valt het met het condensaat nog mee. Hoog
uit stevig bemoste pannen boven de spouwen en de nok (in 
het geval van hellende daken) of een boeiboord dat vaker 
geschilderd moet worden. Belemmeren we de lucht achter 

het lek, dan leidt dat tot grotere vochtproblemen, iets wat 
bij toenemende isolatie sneller het geval is dan bij dunne 
isolatie. Warme vochtige lucht die langzaam stroomt en 
 circuleert, heeft meer condensaat tot gevolg dan wanneer 
het ongehinderd en snel stroomt. 

Meer isolatie maakt dat de geïsoleerde ruimte 
met  minder energie verwarmt hoeft te worden. Dus 
heb je voor de ver warming minder vermogen no
dig en kun je overgaan op een soort van verwar
ming met minder piekvermogen, wat nog meer 
energie bespaart. Denk daarbij aan lage tempe
ratuurverwarming waarbij een vloer, een wand of 
plafond op een temperatuur van 25° C gehouden 
wordt. Denk aan elektrische warmtepompen, op 
water of op lucht zoals die nu toegepast worden 
in energienul woningen. De benodigde elektri
sche energie wordt daarbij zomers opgewekt door 
zonnepanelen en in de winter benut. Restwarmte 
van nabijgelegen industrie kan gebruikt worden 
en er zijn nog meer varianten te verwachten, ge
baseerd op lage temperatuurverwarming. 

Wanneer bij een dergelijke soort van verwarmen 
teveel warme lucht wegstroomt, dan is het ver
mogen van de installatie niet toereikend om de 
binnentemperatuur constant  
te houden, een opgegeven Rc waarde die de 
warmtestroom aangeeft per m² bouwschil ten 
spijt. Wanneer het dan ook nog waait en de 
bouwschil ongelijk op luchtdruk wordt belast, dan 

zal bij een verminderde overdruk binnen door het lek ook 
nog koude lucht instromen. Het comfort in de  binnenruimte 
staat dan letterlijk op de tocht. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Om het effect van verwarming op het binnenklimaat te illu
streren wil ik herinneren aan de grote schoonmaak. In het 
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem is mij de mythe 
van ons propere volkje eens verklaard. In vroegere tijden 
werd in onze contreien in de winter vooral turf gestookt en 
het meest in een centraal opgestelde kachelpot. Die hete 
 kachelpot gaf in de directe omgeving vooral stralingswarmte 
af en het was goed toeven in de nabijheid. In ons natte 
klimaat betekende dat ook dat de hete kachel de vochtige 
binnenlucht in de woning deed circuleren, waarbij verve
lende neveneffecten optraden in de vorm van schimmels. De 
grote schoonmaak was dus vooral noodzakelijk om het huis 
en de meubels in het voorjaar helemaal ontdoen van schim
mel en aanslag. Bij nader inzien een niet zo fris verhaal dus, 
die grote schoonmaak. 

Luchtdruk
In mijn eerste bijdrage heb ik een luchtballon als voorbeeld 
gebruikt om aan te geven dat warme lucht een grotere 
luchtdruk heeft dan koude. En hoe warmer de lucht, hoe 
groter de druk. Hoe groter de druk, hoe meer lucht weg
stroomt naar koudere delen. Omgekeerd gaat ook op: een 
koelcel vergt een deur met een van een hefboom voorziene 
deurkruk om geopend te worden. In de koelcel heerst ‘onder
druk’, is de druk lager dan daarbuiten, waardoor de deur 
zich moeilijk laat openen. Staat de deur met behulp van de 
hefboom eenmaal op een kier, dan stroomt de lucht snel 
naar binnen en is het verschil in luchtdruk snel opgeheven: 
een kleine kier en de lucht stroomt. Een lekke koelcel geeft 
aan de ijsvorming ook aan hoe ontzettend veel vocht bin
nenstroomt. Nu vergt het opwarmen en het koelen energie 
(koelen ca. 3x zo veel als verwarmen) en op de energie 
willen we nu juist besparen  en dus isoleren we de buitenste 
schil van het gebouw. We weten dat de lucht ook dóór de 

Ton Berlee

BRON: Bol.com.

Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

             Veilig werken op daken

De methode Ben met je vak bezig is meer dan een 
procedure of een managementsysteem. Veilig en gezond 
werken is een onderdeel van het vakmanschap én de 
bedrijfscultuur. Want voor de moderne ondernemer die 
ernaar streeft zijn materiaal, materieel én personeel 
duurzaam in te zetten, moet veilig en gezond werken een 
gewoonte zijn...  

Dit boekje beschrijft onder andere de werkplekken die de 
medewerkers in hun dagelijks werk kunnen tegenkomen 
en de veilige toegang er naar toe. 

Dit is een directe vertaling van wettelijke regels en branche-
informatie naar de praktijk én een uitstekende invulling van 
voorlichting aan het personeel.

Deze eerste druk heeft een verkoopprijs van €17,50 
(incl. BTW, excl. verzendkosten) en is te bestellen 
bij Lindeman Uitgevers via info@lumail.nl

Bestel 
nu!

veiligheidsboekje2012.indd   1 29-06-15   17:24
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Een steeds groter deel van de wereldbevolking zal de komende decennia  

in steden gaan wonen en die verstedelijking geldt ook voor Nederland en 

Europa. Wat kan de dakenbranche doen om al die mensen een goed leef

klimaat te bieden? Dit artikel verkent de trend van de verstedelijking, de 

 gevolgen daarvan en in hoeverre de dakenbranche en opdrachtgevers  

op deze trend inspelen.

Van dak naar stedelijk landschap

trendwatcher

de eisen toe aan de infrastructuur, intensiteit van ruimtege
bruik en kwaliteit van leven. Dit vraagt om een nieuwe kijk op 
de stad.
 
Er zijn mensen die hier koploper in zijn en nieuwe ideeën 
omarmen. Stef Janssen, zelfverklaard dakgoeroe, ziet de stad 
niet alleen als een (steen)landschap, maar als een ecolo
gisch systeem. De natuur moet opnieuw door de stad heen 
lopen in plaats van eromheen. Door groendaken op een 
slimme manier te koppelen aan openbare ruimten, draag je 
volgens Janssen bij aan de revitalisering van binnensteden. 
Naast een verzameling gebouwen is een stad ook een ver
zameling leefpatronen. De grote ‘verloren ruimte’ van daken 
in steden moet dringend een functionele, esthetische en 
ecologisch verantwoorde invulling krijgen. Hij ziet daken als 
‘het tweede maaiveld’. 
 
Ook de wereld van design heeft inmiddels het dakenland
schap ontdekt. In 2014 deed Tijmen Dekker zijn project 

Roofscape aan de Design Academy in Eindhoven onder 
het motto ‘Just look up’. Zijn project bracht op verschillende 
manieren daken in kaart. Uit zijn toelichting: ‘With different 
heights, surfaces, vegetation, wildlife and levels of sun expo
sure, city rooftops are a landscape in their own right. Hidden 
from view, they are underused’. Tijdens de Rotterdamse 
Dakendagen in juni werd aangegeven dat de gemeente 
Rotterdam een 3Dmodel van de gehele gemeente heeft 
laten maken, inclusief de ondergrondse infrastructuur en de 
daken. Er blijkt dat er ca. 14,5 km² aan platte daken in de 
gemeente is. 

Ook in België zijn er initiatieven: in ‘De 5e Gevel’ werken par
tijen met elkaar samen om de benutting van platte daken 
te stimuleren. Zij zijn van mening dat een dak als onbenut 
areaal vandaag geen optie meer mag zijn en willen het in
zetten van die ruimte als werkruimte, ontspanningsruimte en 
opbrengstruimte stimuleren. Om nieuwe technieken te testen 
die hierbij ingezet kunnen worden, bouwen zij gezamenlijk 
hun ‘Laboratoriumdak’. 

De overheid pakt dit inmiddels ook op in al haar geledin
gen. De rijksoverheid heeft al enkele jaren terug in de Nota 
Ruimte doelstellingen geformuleerd, die focus leggen op en 
eisen stellen aan de stedelijke leefomgeving. Deze betreffen 
onder andere de ontwikkeling van zes stedelijke centra en 
optimale benutting van verdichtingsmogelijkheden. Gebruik 
van daken kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 
Inmiddels wordt dit door lokale overheden ook concreet 
opgepakt en in beleid en projecten vertaald. In de Strate
gische Agenda van de provincie Utrecht is een centraal 
vraagstuk, hoe om te gaan met de spanning tussen de 
behoefte aan extra woningen en het gebrek aan ruimte. In 
de Notitie Meervoudig Ruimtegebruik ziet zij het gebruik van 
hetzelfde grondoppervlakte voor meer dan één functie als 
een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit 
van de binnenstedelijke omgeving en efficiënter binnenste
delijk ruimtegebruik. 

De gemeente Rotterdam gaf tijdens de Dakendagen bij 
monde van Maarten Nypels een inkijkje in haar visie: zij ziet 
de stad als een verzameling van meerdere infrastructuren, 
die ‘het podium bieden waarop de burgers functioneren’. 
In het kader van Rotterdam Climate Proof ziet de gemeente 
daken als onderdeel van de energie infrastructuur en de 
waterhuishouding. Ook ziet men kansen voor daken als 
onderdeel van de logistieke infrastructuur, met pakketbezor
ging via drones op daken. Er zijn zelfs ideeën over ‘extrusie’: 
het bouwen van een stad over de stad heen, waarbij nieuwe 
daken ontstaan op niveaus boven de bestaande.

Een interessante invalshoek biedt ook het KennisCentrum 
Healthy Urban Living (KC HUL). Het Inspiratiedocument 
Gezonde Verstedelijking (april 2015) geeft aan hoe gezonde 
verstedelijking als ontwikkelings en (her)inrichtingsconcept 
kan worden ingevuld. Dit vanuit de overtuiging dat een 
gezonde omgeving niet alleen gezondere inwoners oplevert, 
maar ook op sociaaleconomisch gebied concurrerend 
kan zijn. En ‘last but not least’, een gezonde leefomgeving is 
ook aantrekkelijk om in te wonen. Met name aan dit laatste 
kan de dakenbranche een goede bijdrage leveren. Denk 
aan aspecten als luchtindicatoren, wateroverlast, hittestress, 
beschikbaarheid van groenvoorzieningen en sportfaciliteiten.  
In dit inspiratiedocument is de bijdrage van benutting van 
daken aan gezonde verstedelijking niet expliciet ingevuld. Dit 
biedt een mooie uitdaging aan de dakenbranche.

Daken kunnen veel bijdragen
In de praktijk worden inmiddels allerlei functionaliteiten aan 
daken toegevoegd. Sporten, parkeren, voedsel verbouwen, 
energie opwekken, water bergen, recreëren zijn allemaal 
 activiteiten waarvan succesvolle voorbeelden zijn gerea
liseerd en die steeds vaker overwogen worden bij nieuwe 
gebouwen of renovatie.

Dit heeft veel positieve effecten op de stedelijke leefomge
ving. Om enkele belangrijke te noemen:

•  groendaken hebben een positieve invloed op het leef
klimaat in de stad. De TU/e heeft in een studie de eigen
schappen van groene daken en gevels in kaart gebracht. 
Daaruit blijkt dat een dak van 2000 m² gras jaarlijks  
4000 kg fijnstof af kan vangen. Bij toepassing van struiken  
is dit zelfs meer. Groendaken vangen ook CO2 af en kunnen 
stoffen ozon, stikstofoxide en zwaveldioxide verwijderen. Ook 
kan het zogenaamde ‘urban heat island effect’ worden 
tegengegaan. Toepassing van groene daken en gevels 
kunnen de temperatuur in stedelijk gebied laten dalen met 
ongeveer 24 °C;

•  de waterhuishouding in de stad kan verbeterd worden. de 
verwachte toename van neerslag in de komende decen
nia legt druk op de rioolsystemen en afwatering. De hierbo
ven genoemde studie van de TU/e laat zien dat door het 
toepassen van groene gevels en daken retenties mogelijk 
zijn van tussen de 50% en 75%, naast het vertragend en 
bufferend effect.

groei vooral in vier stedelijke gebieden
Naar verwachting woont in 2030 zestig procent van de 
wereldbevolking in steden. Die ontwikkeling speelt wereldwijd, 
maar ook in Europa en Nederland. In Europa woont momen
teel 75% van de bevolking in stedelijke gebieden. In 2020 is 
dat 80%. Zo groeit de bevolking van Londen tweemaal zo 
snel als de bevolking van de rest van Engeland. Voor Ne
derland stellen het CBS en het Planbureau voor de Leefom
geving in de ‘Regionale prognose 20132040’ het volgende: 
“Van de vier grote gemeenten laat Utrecht de sterkste bevol
kingstoename zien tussen 2012 en 2025 (21%) en Rotterdam 
de laagste (5%). Voor Amsterdam wordt 11% groei voorzien, 
voor Den Haag 7%. Tot 2025 groeien deze steden tezamen 
ruim tweemaal sneller dan het landelijk gemiddelde”.

De verwachting van het Planbureau voor de Leefomge
ving (PBL; zie ‘Demografische ontwikkelingen 20102040’ uit 
2013) is dat er nog 700.000 woningen bij gebouwd moeten 
worden in de stedelijke gebieden. Voor bedrijven en kantoren 
ligt er echter een belangrijke opgave voor herstructurering, 
gezien het huidige overaanbod, aangezien de beroepsbe
volking wel blijft groeien. Tenslotte signaleert het PBL dat de 
groei van bevolkingsgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden 
en allochtonen, meer culturele en recreatieve voorzieningen 
vraagt in de stadscentra.

Voor de vastgoed en dakenbranche betekent dit in elk ge
val kansen met betrekking tot nieuwe daken en renovatie.

een nieuwe kijk op de stad
De branche zal de kansen alleen ten volle benutten als er 
anders gewerkt gaat worden. Als er meer bijgebouwd moet 
worden en er groei plaatsvindt in de steden, dan nemen ook 

Hendrik Jan Kaal
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trendwatcher

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat er verband 
is tussen de dichtheid van steden en concurrentiekracht 
in  Europees verband.  Een aantrekkelijke leefomgeving is 
een succesfactor voor het aantrekken van internationale 
bedrijven, het ontwikkelen van een kenniseconomie en 
 bijvoorbeeld het aantrekken van creatieve industrieën. 
 Daken kunnen faciliteiten bieden die daaraan bijdragen.  
We hebben dus ook een economisch belang bij investeren 
in onze daklandschappen.

De branche is uit de startblokken
Goed nieuws is dat de branche inmiddels uit de startblokken 
is. Er worden interessante projecten gerealiseerd.  Er ontstaan 
nieuwe samenwerkingsverbanden van dakdekkersbedrijven 
met gespecialiseerde bedrijven in andere functionaliteiten, 
zoals landschaps en tuinarchitecten en ontwerpers en fabri
kanten van speel en sporttoestellen en sportvloeren.  Voor 
zowel dakdekkers als specialisten beteken dit dat er nieuwe 
markten geopend kunnen worden en groeikansen ontstaan. 
Er ontstaan nieuwe allianties uit de ambitie om daken beter 
en veelzijdiger te benutten. Soms zijn dit commerciële initia
tieven die gericht zijn op het integraal aanbieden van daken 
met meerdere functies, soms initiatieven met een not for 
profit doelstelling, zoals het bieden van een kennisplatform. 

Fabrikanten, dakdekkersbedrijven en dakadviseurs doen 
steeds meer ervaring op. Opdrachtgevers en gebouwei
genaren overwegen echter nog niet structureel om in hun 
dak te investeren in het licht van energie, duurzaamheid of 
meervoudig ruimtegebruik. Dientengevolge is het ook voor 
architecten niet altijd een vanzelfsprekendheid om een 
dergelijk voorstel te doen. Tot slot valt op te merken dat in de 
huidige wijze van aanbesteding de prijs vaak nog een (te) 
doorslaggevende rol speelt en dit bevordert meervoudig 
ruimtegebruik niet.

Strategische kansen 
Voor de dakenbranche liggen er mooie kansen in het 
verschiet. Van belang is om opdrachtgevers nog meer te in
teresseren voor investeren in de benutting van het dak. Daar
voor is enerzijds een positieve business case nodig voor de 
opdrachtgever. De investering moet rendement opleveren, 
hetzij financieel, hetzij in duurzaamheid en maatschappelijk 
opzicht. De dakenbranche kan veel doen aan het ontwikke
len van overtuigende business cases. 

De dakenbranche kan zich daarnaast beter organiseren om 
meer invloed uit te oefenen op beleidsmakers en diegenen 
die aanbestedingen in de markt zetten om de beoordeling 
ervan zodanig aan te passen dat dit soort nieuwe ideeën 
kans van slagen maken. Overheidsbeleid om meervoudig 
ruimtegebruik in te zetten bij verbeteren van de stedelijke 
leefomgeving leidt niet vanzelfsprekend tot investeringen 
van individuele opdrachtgevers, ook niet als de overheid zelf 
opdrachtgever is. Een krachtige sector kan dit stimuleren. De 
branche zal zich proactief moeten verbinden aan opdracht
gevers en gebruikers van de daken, al dan niet als publieke 
ruimte. Cocreatie is hier het motto. 

Tot slot dient de kwaliteit van daken met een nieuwe functi
onaliteit boven elk twijfel verheven te zijn. Zolang een nieuw 
type dak door eigenaren als een risico wordt gezien, zullen 
zij aarzelen hiertoe over te gaan. De branche kan zich dus 
beraden hoe de kwaliteit geborgd kan worden en hoe ken
nis en competenties op de been worden gebracht om dit 
te realiseren. Als de branche deze randvoorwaarden kan 
creëren, is dit de beste kans in tijden om de dakenbranche 
een stevigere rol in de bouwsector te geven door (veel) meer 
toegevoegde waarde te bieden en daarvoor erkenning te 
krijgen in haar betekenis in de sector èn in rendement.

Conclusies
Samengevat biedt het dak als stedelijk landschap een 
belofte volle toekomst:

•  de verstedelijking in Nederland zet de komende decennia 
door en de overheid zet in op meervoudig ruimtegebruik. 
Dit speelt in heel Europa;

•  Trendsetters nemen ook aspecten als design, sociale cohe-
sie en gezondheid mee. Ook de wetenschap doet meer 
onderzoek;

•  daken kunnen een veelzijdige rol spelen bij het leef
baarder, schoner en duurzamer maken van de stedelijke 
leefomgeving; 

•  de sector is uit de startblokken, er ontstaan nieuwe projec
ten en nieuwe allianties om kennis aan te haken; 

•  de sector heeft een kans om meer toegevoegde waarde te 
bieden. Daarvoor is nodig de krachten te bundelen, overtui
gende business cases te presenteren en proactief op te 
treden naar opdrachtgevers en beleidsmakers;

 •  de kwaliteit mag nooit als een risico worden gezien door 
opdrachtgevers. ●
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In deze artikelenreeks beschrijft Roofs de 

meest bijzondere daken die momenteel 

worden uitgevoerd. Welk dak wordt het 

Dak van het Jaar 2015? In deze afleve

ring het energie opwekkende dak van 

de nieuwe verkeersleidingpost Utrecht 

(NVLU) van ProRail.

Dak nVLU koelt binnenruimte en wekt zonne-energie op

Het nieuwe pand, met een oppervlakte 4500 m², bevat o.a. 
een ontvangstruimte, techniekruimte en een 5 meter hoge 
seinzaal (controlroom). Daarnaast zijn er verdiepingen met 
kantoren en overlegruimten. De gevel is fraai uitgevoerd 
met cortenstaal (een verwijzing naar het spoor). Het nieuwe 
gebouw biedt ruimte aan 100 medewerkers. Het binnenkli
maat wordt op een duurzame wijze gerealiseerd. De ligging 
van de seinzaal, het gevelontwerp, drievoudig glas, hybride 
koelmachines en een EnergiedakPlus® dragen bij aan een 
comfortabele werkomgeving met veel daglicht. 

koeling
Het dak van het nieuwe pand is uitgevoerd met een 
Energiedak®Plus om de koeling van het gebouw en de in 
het gebouw aanwezige apparatuur en systemen te verzor
gen. Daar bovenop is een PVsysteem aangebracht waar
mee aanvullend een deel van de eigen elektriciteitsbehoefte 

wordt opgewekt. Het werk is uitgevoerd door Schiebroek 
Dakbedekkingen uit Best. Directeuren John Gooren en Emile 
Hoogeveen geven aan dat dit met name een bijzonder 
project was vanwege de hoge eisen die aan het dakwerk 
werden gesteld. 

Hoogeveen: “Wij zijn al in een vroegtijdig stadium als volwaar
dige contractpartner in het bouwproces aangeschoven om 
ervoor te zorgen dat het dak gegarandeerd de afgesproken 
prestatie levert. Het dakdekkerbedrijf verzorgde het dak 
vanaf de CADtekeningen tot en met de uitvoering. Het ge
hele proces werd namens de opdrachtgever gedurende de 
gehele uitvoering gemonitord door Arcadis Nederland, vanaf 
de fabricage (FAT) tot en met de uitvoering op de site zelf 
(SAT). Er zijn weinig partijen in de markt die op deze manier 
expertise en commitment kunnen leveren.”

De eis van de opdrachtgever was een binnenruimte te cre
eren die voldoende koel zou blijven omdat de in het pand 
aanwezige apparatuur van zichzelf al veel warmte produ
ceert. De koeling zou zo min mogelijk moeten worden gere
aliseerd door de air conditioning omdat dit – zeker over een 
langere periode – veel kosten met zich mee zou brengen. 
Een goede isolatie van het pand was dus een must. De koe
lende werking van het dak werd dus enerzijds gerealiseerd 
door de isolatielaag en anderzijds door de reflecterende 
FPO dakbedekking. Aanvullend werd een Energiedak Plus® 
toegepast, waarmee het dak zelf ook zou zorgen voor de 
nodige koeling en bovendien zelf energie op zou wekken.

De dakopbouw is als volgt:
• Ondergrond staaldak, cannelures gevuld met beton.
• bitumineuze dampremmende laag.
• EPS-HR isolatie (140 mm)
• Energiedak® Plus
• waterdichte laag (FPO)
• Thin-film Pv laminaten (gelamineerd op FPO dakbaan)

pV-modules 
Het principe van het Energiedak is nagenoeg bekend in de 
markt. Het betreft een dakelement dat is uitgerust met alu
minium collectorplaten en daaronder een temperatuurge
leidend leidingenstelsel van Unopor kunststof leidingen met 
aluminium kern. Dit leidingenstelsel onttrekt de zonnewarmte 
aan de dakbedekking. Het vloeistofmengsel dat door de lei
dingen stroomt, transporteert de warmte naar de gewenste 
plek: dit kan een warmtekoude opslagsysteem zijn, of een 
warmtepomp, een boilervat, zwembad, etc. In dit geval wordt 
de overtollige warmte uit het gebouw via het leidingensys

Station Utrecht Centraal is het centrale knooppunt voor trein
verkeer binnen Nederland. Het station verwerkt de meeste 
treinverkeer in Nederland. De verkeersleidingpost (VL) is 
daarom een zeer belangrijke schakel in het spoorwegennet. 
Onlangs is in Utrecht voor ProRail een nieuwe verkeersleiding
post gerealiseerd. Dit was nodig omdat het gebouw waar 
de oude post in was gevestigd was verouderd. Bovendien 
voldeed de locatie niet meer, omdat deze in het ontruimings
gebied van Utrecht Centraal was gelegen. Bij een eventuele 
ontruiming van het stationsgebied kan met het nieuwe pand 
het treinverkeer doorgang blijven vinden. Ook was het pand 
nodig voor de noodzakelijke spreiding van personeel en 
materieel, zodat de verkeersleiding ook tijdens een eventuele 
calamiteit operationeel kan blijven. 
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nieUWbOUW nVLU te UtreCht
• OPdRAcHTgEvER: PRORAIL
• ARcHITEcT:  dE JONg gORTEmAkER ALgRA (dJgA)  

TE ROTTERDAM
• PROJEcTmANAgEmENT: ARcAdIS NEdERLANd
• bOuwkuNdIg AANNEmER: vISSER & SmIT bOuw (vOLkERwESSELS) 
• dAkdEkkER: ScHIEbROEk dAkbEdEkkINgEN TE bEST
• INSTALLATIES: HOmIJ TEcHNIScHE INSTALLATIES TE RIJSwIJk
• LEvERANcIER dAkbEdEkkINg:  QuALITy ROOFINg SySTEmS (QRS)  

TE ‘SHERTOGENBOSCH
• LEvERANcIER ISOLATIE: kINgSPAN INSuLATION TE TIEL

Het pand is begin juni 2015 officieel in 
gebruik genomen. Pier Eringa van 
ProRail opende samen met de 
directievoorzitters van NS en 
Koninklijk Nederlands Vervoer de 
deuren op ceremoniële wijze. 
Vanuit het NVLU wordt vanaf dat 
moment gewerkt aan een goede 
doorstroming van het treinverkeer 
met een verhoogde spoorcapaciteit 
rond station Utrecht Centraal. Dankzij 
het dak kunnen de medewerkers daar het 
hoofd koel bij houden. ●

teem naar de cv ketels geleid en bij warm weer wordt het 
uitgestraald naar de buitenlucht. De speciaal ontwikkelde 
regelunit Roofbooster zorgt voor een efficiënte verdeling van 
de warmte en daarmee voor een optimaal rendement. 

Op een EnergiedakPlus zijn aanvullend CIGS PVmodules 
toegepast, die prefab zijn aangebracht op een lichte, kunst
stof dakbedekking. De opbrengst per m² is vergelijkbaar met 
kristallijne panelen (ongeveer 100 Wp/m²). Dat is het gevolg 
van diverse factoren. De modules hebben voldoende aan 
diffuus licht. De koeling van de dakbedekking heeft een gun
stig effect op de opbrengst van de modules, omdat terugval 
in de opbrengst als gevolg van oplopende temperaturen 
wordt beperkt. In geval van sneeuw kunnen de modules 
eenvoudig met het onderliggende Energiedak® sneeuwvrij 
worden gemaakt zodat de modules door kunnen gaan met 
het opwekken van zonneenergie.

Onderhoud
Gooren: “Het is bij een dergelijk project van groot belang dat 
bij de betrokken dakdekkers een goede expertise en know 
how van de toe te passen systemen en producten aanwezig 
is. Ons team dakdekkers heeft in de loop der jaren weinig ver
loop gekend en daarmee is een hoop ervaring opgebouwd. 
In nauwe samenspraak met de andere bouwpartijen heb
ben we onze kennis op een goede manier kunnen inbrengen 
waardoor een optimaal resultaat werd bereikt. Tevens zijn wij 
verantwoordelijk voor de jaarlijkse inspectie en onderhoud 
van het dak, en de verslaglegging hiervan in het dossier.”

technical solutions
Stockholm 31, 2993 LM  Barendrecht
T 0180 - 53 11 20 F 0180 - 53 11 21 I www.roofsupport.nl

Hét unieke kabelmanagement systeem voor op daken!

Voor Informatie bel Conduct! 0180-531120 
of mail: roofsupport@conduct.nl

RoofSupport omvat een duurzaam kabel- 
geleidingsysteem op basis van thermisch 
verzinkte- of RVS draadgoot in combinatie 
met betongevulde daksteunen. 

RoofSupport wordt snel geïnstalleerd,  
netjes en stormvast opgeleverd!

Roofsupport wordt op basis van één 
artikelnummer als complete set (4 lengtes 
van 3 meter) inclusief koppelingen en 
daksteunen geleverd via de landelijk 
dekkende elektrotechnische groothandels.

Leverbaar in verschillende uitvoeringen:
RS6060 - 12M: 60x60mm 12 meter
RS60100 - 12M: 60x100mm 12 meter
RS35100 - 12M: 35x100mm 12 meter
Bredere draadgoot is op aanvraag verkrijgbaar.

powered by

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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langrijk om de samen
leving bij de ontwikke
lingen te betrekken.  

Utrecht 
De gemeente Utrecht 
heeft, in vergelijking met 
andere Nederlandse 
steden, een hoge ambi
tie voor de toepassing 
van zonneenergie en 
hun doelstelling om in 
2030 klimaatneutraal te 
zijn. Utrecht is volgens 
de jury al jaren een 
koploper op het gebied 
van gemeentelijk 
energiebeleid: binnen 
de gemeente zijn over 
een breed scala opvallend veel projecten gestart en gerealiseerd. Dit is 
in een stad als Utrecht, alleen al door het ruimtegebrek, niet altijd een
voudig en daarom had de jury lof voor de wijze waarop de gemeente 
actief zoekt naar haalbare oplossingen.

Het langjarig programma ‘Utrechtse Energie’, de actieve betrokkenheid 
van wethouders, het actief betrekken van eigen medewerkers, benoe
men van energieambassadeurs en vele buurtinitiatieven dragen posi
tief bij aan de realisatie van de ambitieuze doelstellingen. Opvallende 
gerealiseerde projecten zijn onder meer het gecombineerde zonne
stroom/zonnewarmteproject bij het nieuwe Stadskantoor, projecten bij 
sociale huurwoningen, Slim Laden Lombok, Solease, Overvecht, Lage 
Weide, en Cargo hopper.

Tenslotte signaleerde de jury dat de meeste steden die goed scoren 
op het gebied van zonneenergie studentensteden zijn. Dit is volgens 
de jury geen toeval: studenten dragen in belangrijke mate bij in de 
motivatie om te verbeteren. De lokale kennis van de universiteiten en 
hogescholen komt goed van pas en de jury roept gemeenten dan ook 
op nauw samen te werken met opleidingsinstituten. ●

De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Stich
ting Solar Days als onderdeel van de promotiecampagne 
Solar Days, die dit jaar plaatsvonden van 17 juni 2015. Drie 
gemeenten waren voor de titel genomineerd: naast Utrecht 
ook Wageningen en Delft. Bij alle lof voor de genomineerde 
gemeenten signaleerde de jury ook dat de toepassing van 
zonnewarmte in de meeste gemeenten nog onvoldoende 
in het beleid is opgenomen. Tijdens de uitreiking werd het 
belang van zonnewarmte voor een duurzame leefomgeving 
dan ook nog eens benadrukt. De landelijke overheden zet
ten hier al op in, met o.a.  het Energieakkoord. Ook vroeg de 
jury de gemeenten om meer aandacht te geven aan het 
stimuleren van de esthetische integratie van zonneenergie 
in gebouwen. 

Delft en Wageningen
Delft had de nominatie te danken aan een aantal opval
lende initiatieven. Het project Delft Blue Roofs is een aan
sprekend voorbeeld dat zowel voor woningeigenaren als 
huurwoningen wordt uitgevoerd. Tevens heeft Delft een 
eigen energiecampagne ‘Steek Energie in je Eigen Woning’ 
en wordt in het kader van het programma Delft Solar City  
samengewerkt met de TU Delft. Lokale kennis wordt hierdoor 
gebundeld met lokale bedrijvigheid en gebruikers. De jury 
juicht de doelstelling van de gemeente om in 2015 het 
geïnstalleerde PV vermogen te verdubbelen toe en roept de 
gemeente op dit ook met zonnewarmte te gaan doen. 

Wageningen 
heeft de doel
stelling in 2030 
klimaatneutraal 
te zijn en werkt 
al enkel jaren 
actief aan de 
realisatie hier
van onder regie 
van de Stichting 
Zonneenergie 
Wageningen. 
Dit is tactisch en 
strategisch be

ZOnne-energie

Tijdens het Nationaal Solar eve nement in Nijmegen werd op 5 juni 2015  

de gemeente Utrecht uitgeroepen tot Solar City 2015, een beloning voor 

een  consistent en actief beleid op het gebied van zonneenergie.

Utrecht uitgeroepen tot
Solar City 2015

Zonnepanelen (380 kWp) op het Beatrixgebouw van de 

Jaarbeurs. Op de achtergrond is het stadskantoor zicht-

baar, met in de gevel geïntegreerde zonnepanelen. 

Uitreiking Solar City 2015. V.l.n.r.: Monique Hoogwijk (programma-

manager Utrechtse Energie!), Lot van Hooijdonk (wethouder Ver-

keer & Mobiliteit, Duurzaamheid en Milieu) en Rogier Coenraads 

(projectleider zonne-energie).

Copyright cu2030.nl

BOUW COMPLEET
Een ontmoeting voor bouwend Nederland 

Gorinchem 15, 16 en 17 september 2015
Hardenberg 6, 7 en 8 oktober 2015

VRAAG UW TICKETS AAN: 
Gorinchem: evenementenhal.nl/bouw-go   |   Hardenberg: evenementenhal.nl/bouw-hb

Mawipex B.V.  -  De Poort 21  -  4411 PB Rilland  -  Tel: 0113 - 55 77 77
Fax: 0113 - 55 77 78  -  www.mawipex.com  -  email: info@mawipex.com

dakoplossingen

www.tectumgroup.be
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Begroeide daken nemen toe in popu lariteit. De techniek voor dakbegroeiin gen 

is de afgelopen tientallen jaren steeds verder doorontwikkeld. In een reeks arti

kelen neemt Albert Jan Kerssen, eigenaar van BGA Bouwen met Groen (inge

nieurs en adviesbureau gespe cialiseerd in bouwwerkbegroeiingen) en auteur 

van het Handboek Groene Daken, het voortouw om één of meer dere aspecten 

van de techniek voor dakbegroeiingen nader toe te lichten.

De ondergrond van begroeide daken nader bekeken

begrOeiDe Daken: teChniSChe aSpeCten (2)

meest voorkomende schades aan dakbegroeiingen worden 
veroorzaakt door problemen met de waterdichting, niet door 
problemen met de dakbegroeiing zelf. Daarom, zoals een 
reguliere hovenier kritisch is over de kwaliteit van de grond 
waarop een tuin of landschap wordt aangelegd, hoort een 
dakhovenier kritisch te zijn over de dakbedekking waarop 
een begroeiing wordt aangebracht. 

aandachtspunten
De primaire functie van een dak is het droog en warm hou
den van de onderliggende ruimten. Er zijn binnen de huidige 
stand der techniek diverse mogelijkheden om een goed wa
terdicht dak te verkrijgen en deze van isolatie te voorzien. Wat 
een begroeid dak anders maakt dan ‘normale’ daken, is dat 
er rekening gehouden moet worden met extra belastingen 
op de gekozen dakbedekkingsconstructie, relatief intensief 
bouwverkeer over het dak tijdens aanleg, een afwijkende 
waterhuishouding en het voorkomen van wortelgroei in de 
dakbedekking. Zaken waar onervaren partijen in de bouw
keten niet altijd voldoende rekening mee houden, zowel 
opdrachtgever, architect, constructeur, bouwaannemer, 
dakdekker of de hovenier spelen een rol in de kwaliteit van 
het eindproduct.

Er moet dus nauwlettend aandacht gegeven worden aan 
zowel dakconstructie als dakbedekking. Allereerst moet 
de bouwkundige dakconstructie voldoende draagkracht 
bezitten om de extra daklast van dakbegroeiing te kunnen 
dragen. We praten al gauw over een minimum (waterver
zadigde gewichten) van 50 kg/m2, tot in sommige extreme 
gevallen oplopend tot meer dan 5000 kg/m², bijvoorbeeld 
bij grote bomen en andere zware inrichtingselementen. De 
constructieve dakvloer moet geschikt zijn voor het toepas
sen van een dakbegroeiing (vlakke, gladde en gesloten 
ondergrond). Aanvullend op de in de Vakrichtlijn Gesloten 

Dakbedekkingssystemen omschreven voorwaarden voor 
het realiseren van een goede waterdichting verdient het 
voorkomen van horizontaal watertransport in de constructie 
extra aandacht. Horizontaal watertransport in de dakvloer 
bij lekkages vormt een groot risico; tussen de plek waar de 
lekkage zich manifesteert in het onderliggende pand en de 
plek waar de fysieke lekkage zit in de dakbedekking kunnen 
vele meters zitten. Door de afwerking van het dak met een 
begroeiing is het zoeken naar een lek ingewikkeld, kostbaar 
en levert schade op aan de dakbegroeiing. Daarom is het 
van belang om ervoor te zorgen dat het water zich bij een 
lekkage niet in horizontale richting kan verplaatsen binnen 
de dakconstructie.

Waterdichtheid
Om diezelfde reden heeft het de sterke voorkeur om ook de 
dakbedekkingsconstructie zodanig uit te voeren dat water, 

bij een onverhoopte lekkage, zich niet horizontaal 
kan verplaatsen onder de dakbedekking. Terwijl 
in Nederland de warmdakconstructie verreweg 
het meest wordt toegepast op platte daken, is dit 
voor dakbegroeiingen om deze reden de minst 
gunstige variant. Veel meer zekerheid biedt een 
omgekeerd dakconstructie, waarbij de dakbedek
king volledig verkleefd aangebracht kan worden 
op de ondergrond, daarbij vormt de XPSisolatie 
bovenop de dakbedekking een ‘natuurlijke’ be
schermlaag tegen mechanische beschadigingen 
van die dakbedekking. En in sommige gevallen 
verdient het zelfs de voorkeur om een compact 
dak uit te voeren: hoewel vaak relatief kostbaar, 
biedt dit een uitzonderlijk goede waarborging van 
de waterdichting. Tenslotte, om dezelfde motivatie 
is het advies de dakbedekking altijd volledig te 
verkleven aan een (niet poreuze!) ondergrond. 

Wat betreft de dakbedekking zelf, heeft u vroeger 
wel eens een opgeblazen ballon volgesmeerd 
met scheerschuim met een scherp mes mogen 
‘scheren’? Het dunne synthetische materiaal 
van de ballon zou men, metaforisch gesproken, 
kunnen vergelijken met sommige dakbedekkings
materialen die worden voorgesteld in combinatie 
met dakbegroeiingen of daktuinen. Met name de 
enkellaags aangebrachte kunststof dakbedekkin
gen van 1 á 2 millimeter dikte vormen een groot 
risico met betrekking tot de kans op mechani
sche beschadigingen. Zelfs de goed opgeleide 
dakhovenier kan niet altijd volledig voorkomen 
dat er puntbelastingen of andere belastingen op 

de dakbedekking optreden, nog afgezien van de bouwaan
nemer of diens onderaannemers die de dakvloer maar al 
te vaak misbruiken als werkvloer.  Wat de potentiële ellende 
verder vergroot is dat beschadigingen soms zo klein zijn 
dat ze nauwelijks met het blote oog te traceren zijn, zoals 
bijvoorbeeld bij losliggende EPDMmembranen het geval is. 
Een EPDMmembraan werkt net als een fietsband, een klein 
gaatje trekt door de elasticiteit van het materiaal visueel 
dicht, maar is toch lek, met alle gevolgen van dien. On
danks het feit dat kunststof dakbedekkingen verschillende 
positieve eigenschappen kennen, in combinatie met een 
dakbegroeiing, daktuin of dakbestrating wegen die voorde
len niet op tegen het grote nadeel van het hoge risico op 
beschadigingen tijdens aanleg en onderhoudswerkzaam
heden. Veel meer zekerheid wordt geboden wanneer met 
een tweelaags, onderling en op de ondergrond volledig 
verkleefde dakbedekkingssysteem wordt gewerkt, zoals de 

In de vorige aflevering van deze reeks artikelen hebben we 
toegelicht dat er een aantal universele kenmerken zijn die 
voor ieder dakbegroeiingssysteem gelden. Ongeacht de 
herkomst of vorm van materialen, of de type beplanting, 
dient iedere dakbegroeiing tenminste aan een aantal 
basisvoorwaarden te voldoen. De basisvoorwaarden kunnen 
uitgedrukt worden in functionele lagen: 

De dakconstructie en de dakbedekking dragen voor een 
belangrijk deel bij aan het uiteindelijke succes van de dak
begroeiing. Het cliché ‘een goed begin is het halve werk’ is 
hier meer dan op zijn plaats. Een goede waterdichting vormt 
de basis voor een probleemloze dakbegroeiing; verreweg de 

Albert Jan Kerssen, BGA Bouwen met Groen
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Figuur 1 

Bron: Handboek Groene Daken

1 Onderconstructie
2 Wortelwerende dakbedekking
3 Beschermlaag
4 Drainagelaag

5 Filterlaag
6 Substraatlaag
7 Vegetatie
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begrOeiDe Daken: teChniSChe aSpeCten (2)

Samengevat, de essentie voor een goed dakbedekkingssys
teem bestemd voor toepassing in combinatie met begroeide 
daken of gebruiksdaken, rekening houdend met de juiste uit
gangspunten, hoeft in wezen niet veel complexer te zijn dan 
een regulier dak. Toch komen er regelmatig schadegevallen 
voor waarbij lekkages optreden, soms al tijdens het werk 
in uitvoering, vaak ook na oplevering van het dak. Meestal 
worden deze schades niet veroorzaakt door de dakhovenier, 
mits goed opgeleid, noch de systeemopbouw van de dak
tuin.  Verreweg de meeste schades worden veroorzaakt door 
onvoldoende kennis van de materie bij de opdrachtgever, 
ontwerper, bouwkundig aannemer of dakdekker, waardoor 
verkeerde materialen en detailleringen worden voorgeschre
ven, of als bezuiniging worden doorgevoerd. Een andere veel 

voorkomende oorzaak is de planning en logistieke afhande
ling tijdens de bouw, waarbij er ontoelaatbaar veel bouw
verkeer over de dakbedekking plaatsvindt, ondeskundige 
partijen op het dak worden toegelaten, het dak als opslag
plaats wordt gebruikt, enzovoorts. En uiteraard berust er een 
belangrijke verantwoordelijkheid bij de dakhovenier, die het 
werk van anderen moet kunnen beoordelen en accepteren 
om vervolgens zelf op de juiste wijze te werk te gaan. Zoals 
vaak in de bouw het geval is, ligt de verantwoordelijkheid 
voor een goed eindproduct bij elke schakel in de bouw, van 
opdrachtgever tot architect en van bouwkundig aannemer 
tot dakdekker en dakhovenier. Het kweken van onderling 
begrip en het ‘verstaan’ van elkaars vakgebieden is van es
sentieel belang. ●

gangbare  bitumineuze dakbedekkingen. De totale dikte van 
het systeem (ca. 8 mm) in combinatie met de meestal gro
tere stugheid van het materiaal maakt het een veel betere 
ondergrond voor werkzaamheden die daarna op het dak 
uitgevoerd moeten worden. 

Wortelwerendheid
Inmiddels is het voor veel partijen gelukkig vanzelfsprekend 
dat elk toegepaste dakbedekkingsmateriaal worteldoor
groeibestendig moet zijn conform prEN 13948. Hoewel de 
meeste kunststof dakbedekkingen dit van nature wel zijn, is 
dit bij de bij voorkeur gewenste bitumineuze dakbedekkin
gen in de basis niet het geval. Daarom moeten bitumineuze 
dakbedekkingen wortelwerend geproduceerd worden, dit 
wordt gedaan door toevoe
ging van een worteldodende 
substantie, ingesloten en 
gebonden aan het bitumen. 
Indien een dakbedekking niet 
wortelwerend is uitgevoerd, 
moet er een wortelwerende 
laag worden aangebracht. 
De inkoop en het aanbrengen 
van deze wortelwerende laag, 
bestaande uit een kunststof 
folie, is vaak relatief kostbaar 
en complex in vergelijking 
met de verwerking van de 
wortelwerende uitvoering 
van een dakbedekking. Het 
loont vaak zelfs om, zeker bij 
een wat oudere, bestaande 
dakbedekking, het dakbedek
kingssysteem zo mogelijk te 
overlagen met een extra laag 
wortelwerende dakbedek
king, zodat de levensduur van 
het dakbedekkingssysteem 
verlengd wordt en gelijktijdig 
wortelwerend gemaakt wordt. 
Overigens is het een nog te vaak gehoorde misvatting dat 
de door de dakhovenier toegepaste beschermdoeken, zoals 
in bovenstaande afbeelding weergegeven, wortelwerend 
zouden zijn. Dit beschermdoek is uitsluitend bedoeld om de 
dakbedekking te beschermen tegen mechanische bescha
digingen en dient naar gelang de zwaarte van de opbouw 
een naar rato oplopende sterkteklasse te kennen, maar is 
nimmer bestemd als wortelwerende laag.  

Met bovenstaande basisuitgangspunten in gedachten komt 
het daarna vooral aan op allerlei essentiële detailleringen en 
de kwaliteit van de uitvoering. Bij het realiseren van een goe
de waterdichting worden dakdetails in het ontwerpstadium 
vaak onderbelicht. Zaken zoals voldoende hoge opstanden 
en dakranden, type afvoeren en detaillering van afvoeren, 
doorvoeren en noodafvoeren zijn van wezenlijk belang. In de 
bestaande vakrichtlijnen wordt hier veel over beschreven en 
in de komende uitgaven van Roofs zullen diverse details aan 
bod komen. 
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Per 2024 moeten alle asbestdaken zijn gesaneerd. Een gigantische klus,  

waar ook de dakenbranche in de komende jaren de handen vol aan zal 

krijgen. Wat komt er allemaal bij het saneren van asbestdaken kijken en welke 

rol speelt het dakdekkerbedrijf? BioLab is gespecialiseerd in o.a. asbestonder

zoek. Het bureau verwacht dat de mogelijkheden voor dakdekkerbedrijven 

met name zitten in strategische samenwerkingsverbanden.

Samenwerking 
voor asbestsanering

asbest

Het onderzoeksbureau BioLab is vanuit Barendrecht actief in 
een drietal werkgebieden, namelijk wateronderzoek, luchton
derzoek en asbestonderzoek in gebouwen. Daarnaast biedt 
het bedrijf een totaalconcept voor het beheer van het bin
nenmilieu, levert het een volledige gebouwscan en verzorgt 
het bedrijf diverse trainingen en opleidingen op het gebied 
van o.a. veiligheid en gezondheid. Het bedrijf vierde vorig 
jaar haar 10jarig jubileum en is momenteel met zo’n 25 me
dewerkers actief voor ruim 1300 opdrachtgevers in uiteenlo
pende sectoren (overheid, zorg, recreatie en industrie). 

Het bureau meet, controleert en inspecteert op bijvoorbeeld 
de aanwezigheid van o.a. legionella, brandveiligheid, onge
dierte – en, zoals gezegd, asbest. DIA Jimmy Parmanand is 
gespecialiseerd op het gebied van asbestinspecties. Het be
drijf werkt met name voor zakelijke opdrachtgevers (woning
corporaties, vastgoedbeheerders, overheid, zorg). Teamleider 
Inside Sales Hugo Gerritse vertelt dat het bureau zich tot 
doel stelt de opdrachtgever op het gebied van veiligheid en 
gezondheid zoveel mogelijk te ontzorgen.

inspectie en sanering
“Voor sloop of renovatiewerkzaamheden aan gebouwen 
die vóór 1994 zijn gebouwd, is het verplicht een asbestinven
tarisatie volgens NEN 2991 uit te laten voeren. Indien asbest 
aanwezig blijkt, dient een sloopmelding te worden gedaan. 
Dat is overigens ook verplicht als meer dan 10 m³ sloopafval 
vrij komt. Eventueel aanwezig asbest moet voor aanvang 
van de werkzaamheden worden gesaneerd,” aldus Gerritse. 
“Indien er geen volledige sloopmelding gedaan is of er is 
nog asbest aanwezig, mogen de werkzaamheden niet wor
den uitgevoerd. Dit soort werkzaamheden uitvoeren zonder 
sloopmelding geldt als een economisch delict. Het dakdek
kerbedrijf heeft vanuit de Arbowet de verplichting een RI&E 
op te stellen voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Daar 
wordt de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in meegeno
men. Asbest is een stof waarmee dakdekkers in aanraking 
kunnen komen en zou derhalve opgenomen moeten zijn in 
de RI&E. Indien bij een project wordt vastgesteld dat op een 
dak asbest aanwezig is, dan mogen de werkzaamheden 
niet worden uitgevoerd totdat het asbest is geïnventariseerd 
conform SC540 en gesaneerd conform SC530.”

Wat houdt een asbestinspectie precies in? Parmanand: “Er 
zijn in hoofdlijnen twee typen inspecties: beperkt destructief 
(type A) en destructief (type B). De beperkt destructieve 
inspectie is voornamelijk een visuele inspectie die wordt 
ingezet in panden die bijvoorbeeld nog in gebruik zijn en 
omvat desk research en het in kaart brengen van zichtbare 
asbest, waarbij van verdachte materialen monsters worden 
genomen. Een destructieve inspectie wordt als aanvulling 
op een type A onderzoek uitgevoerd, hierbij worden ook niet 
zichtbare asbesttoepassingen onderzocht, waarvoor vaak 
hak en breekwerk vereist is. Door analyse van materiaal
monsters wordt onderzocht of, en zo ja hoeveel asbest het 
materiaal bevat en van welk type dit is. Bij hechtgebonden 
asbest zijn de vezels sterk verankerd in het bindmiddel. Niet 
hechtgebonden asbest is dus een gevaarlijkere variant 
omdat de kans op emissie bij dit type asbest groter is, en dus 

het risico dat de asbestvezels in de luchtwegen van in het 
pand aanwezige personen terecht komen.”

“Indien asbest wordt aangetroffen, dient dit te worden aan
gemeld bij de database SMART,” aldus Paramand. “In het 
geval van daken zijn met name golfplaten, imitatieleien, 
schoorsteenpijpen, ontluchtingskanalen en gevelbeplatin
gen punt van aandacht. De op het dak aangetroffen asbest 
dient vervolgens te worden 
gesaneerd. Bedrijven die 
asbest saneren dienen te 
zijn gecertificeerd volgens 
SC530. Bij de sanering wor
den eveneens verschillende 
risicoklassen onderscheiden: 
indien een object in zijn ge
heel kan worden afgevoerd, 
geldt een laag risico (1). Op 
het dak zal dat in de meeste 
gevallen niet mogelijk zijn 
en vallen de werkzaam
heden binnen de zwaardere 
risicoklassen (2 of 3).”

Samenwerkingsverbanden
In de komende jaren moet een gigantische oppervlakte 
asbestdaken worden vervangen, veel méér dan de huidige 
markt aankan. Het is de vraag hoe het Asbestdakenverbod 
in de praktijk is uit te voeren. Zie hiervoor ook het artikel ‘Hoe 
is het Asbestdakenverbod tijdig uit te voeren?’ in Roofs mei 
2015. Noodzakelijkerwijs zal de capaciteit van de markt moe
ten worden vergroot en hier kan een belangrijke rol zijn weg
gelegd voor de dakdekkerbedrijven. De dakdekker is immers 
in principe de verantwoordelijke partij voor het dak. Maar er 
zijn slechts weinig dakdekkerbedrijven die beschikken over 
de juiste expertise, en de juiste papieren. Het ligt voor de 
hand dat dakdekkerbedrijven een samenwerkingsverband 
aangaan met asbestsanerende bedrijven. Hoe zien Gerritse 
en Parmanand dat?

“Het zou verstandig zijn om de samenwerking te zoeken, en 
op deze manier tot synergie te komen,” aldus Gerritse. “Beide 
branches beschikken over specifieke kennis en expertise die 
is benodigd om te komen tot een verantwoorde sanering 
van de op dit moment in Nederland aanwezige asbest
daken. Het is nodig dat het bewustzijn op dit gebied wordt 
vergroot onder de op het dak actieve partijen. Wij kunnen 
hier een rol in spelen met ons dienstenaanbod. Wij kunnen 
asbestinventarisaties uitvoeren en saneringen begeleiden. 
Daarnaast bieden we bijvoorbeeld een cursus asbesther
kenning aan zodat dakdekkers risico’s op dit gebied beter 
kunnen inschatten.”

Het kan niet anders dan dat de markt voor asbestsanering 
op daken op korte termijn explosief zal groeien. Het is voor de 
dakenbranche zaak om op een goede manier in te spelen 
op de toekomstige ontwikkelingen. ●
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is ondernemen met  

 aandacht voor de zogeheten Triple P: People, Planet en Profit. Dakdekker 

bedrijf Gebr. Janssen te Beugen heeft het onderwerp een aantal jaar gele 

den  opgepakt en verhaalt van de implementatie  van MVO in de praktijk.

MVO is een proces, 
geen eindbestemming

MaatSChappeLiJk VerantWOOrD OnDerneMen

Het dakdekkerbedrijf heeft momenteel circa 120 medewer
kers en houdt zich bezig met het adviseren, ontwerpen, instal
leren en monteren van dakbedekkingen, installatietechniek, 
sanitair en riooltechniek. Het bedrijf heeft zich bij monde van 
Peter van Houtum tot doel gesteld concreet en aantoonbaar 
aandacht te hebben voor MVO. Hij vertelt dat in het verle
den veel keuzes op het gebied van MVO vooral onbewust 
werden genomen en niet met de buitenwereld gecommuni
ceerd. “Een gemiste kans,” aldus Van Houtum. “Er wordt o.a. 

bij selectieprocedures steeds nadrukkelijker gekeken naar de 
aandacht voor MVO binnen het bedrijf. Er liggen ook kansen, 
bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, afvalre
ductie, minder uitval, hogere efficiëntie, beter klantcontact, 
etc. MVO moet binnen de organisatie worden verankerd, en 
dat vergt een proces, een ‘reis’.”

Structuur
Sinds de deelname aan een MVOleergang heeft Van 
Houtum binnen het bedrijf het voortouw genomen om de 
eerste stappen richting MVO te zetten. “We zijn de aarde aan 
het uitputten, doorgaan op de huidige manier kan echt niet 
meer,” aldus Van Houtum. “Maar wat houdt MVO precies in? 
In de kern komt het erop neer dat een bedrijf de verantwoor
delijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten 
op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om 
een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Om 
hier handen en voeten aan te geven, is een pakket maat
regelen beschikbaar dat kan helpen duurzaamheid te im
plementeren. De maatregelen zijn met name gericht op het 
bevorderen van de betrokkenheid van het management en 
een positieve beïnvloeding van het gedrag van de werkne
mers. Belangrijk is dat gekozen wordt voor een MVObeheers
systeem, zodat er structuur komt in de bedrijfsprocessen en 
er duidelijkheid ontstaat.”

“Wij hebben een 
MVO Mission 
Statement gefor
maliseerd en een 
MVO Gedragscode 
opgesteld. In de 
gedragscode is 
vastgelegd waar wij 
als dakdekkerbe

drijf voor staan. 
Denk daarbij 
aan zaken als 
niet discrimi
neren, veilig 
werken, dat 
rekening wordt 
gehouden met 
de omgeving, 
etc. Verder is het 
programma op
gebouwd rond vier kernthema’s: ‘kwaliteit & veiligheid’, ‘mens 
& milieu’, ‘lokale gemeenschap’ en ‘duurzame oplossingen’. 
Binnen de kernthema’s zijn doelstellingen, actieplannen en 
meetinstrumenten ontwikkeld om de voortgang en resultaten 
te bewaken. Het is belangrijk hierover voortdurend in dialoog 
te treden met de stakeholders (people). Duurzaam han
delen doe je niet alleen: betrek dus klanten, medewerkers 
en leveranciers in het proces om op zoek te gaan naar de 
gezamenlijke waarde.”

Duurzaamheidsstapjes
Van Houtum: “Het blijven voldoen aan, of zelfs overstijgen 
van, maatschappelijke ontwikkelingen draagt bij aan het 
vermogen om de continuïteit te waarborgen. MVO 
is een proces, geen eindbestemming. De doelen die 
worden nagestreefd veranderen in de tijd en met 
elke bedrijfsbeslissing. Middels het overbrengen van 
ideeën, tips en adviezen, of gewoon door inzet en 
passie, worden kleine duurzame stapjes genomen. 
Om wat voorbeelden van die stapjes te geven: wij 
hebben besloten Fair Wear kleding als bedrijfskleding 
in te voeren, onze koffie en thee is van het Fair Trade
keurmerk, wij gebruiken draagtassen van gerecycled 
papier en we streven naar een volledig digitaal 
factureringssysteem. Verder hebben we op ons eigen 
pand zonnepanelen toegepast en zijn we lid geworden van 
MVO Nederland en ondersteunen we MVO Loont.”

“Door dit nieuwe beleid presenteren wij ons steeds meer als 
partner die energiebesparende en levensloopbestendige 
oplossingen in huis heeft,” aldus Van Houtum. “Natuurlijk 
voeren wij uit wat de markt vraagt, maar we laten nu veel 
actiever dan voorheen zien wat allemaal mogelijk is. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan toepassing van dakbedekkingma
terialen die een gunstig effect hebben op het binnenklimaat 
(minder koeling), de constructie (levensduurverlengend) en 
de omgeving (luchtzuivering).”

“Dat MVO veel voordelen heeft, is in de praktijk vaak be
wezen,” besluit Van Houtum. Denk daarbij aan zaken als 
risicoreductie, hogere efficiëntie (dus lagere kosten), beter 
klantcontact en hogere medewerkerbetrokkenheid (stij
ging arbeidsproductiviteit). Er is dus kortom veel waarde te 
creëren. Afwachten is geen optie. Gewoon gaan doen is het 
advies.” ●

Het volledige verslag van Peter van Houtum van Gebr. Janssen  

te Beugen is als e-book te downloaden op www.roofs.nl.

Peter van Houtum 
van Gebr. Janssen.
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UnetO-Vni en Mkb-nederland maken 
werk van duurzame inzetbaarheid
UNETOVNI en MKBNederland gaan van start met het programma ‘Duur
zame inzetbaarheid in de installatiebranche’. Directeur Erik van Engelen 
van UNETOVNI en directeur LeendertJan Visser van MKBNederland 
tekenden daarvoor op 24 juni een convenant in Den Haag. Doel van het 
programma is om ondernemers in de installatiesector te stimuleren om 
werknemers duurzaam inzetbaar te houden en daarmee ook de continu
iteit van bedrijven te waarborgen.

OpnieUW grOOt prOJeCt (2,3 MW) 
UitgeVOerD Op FLatFix FUSiOn
Recentelijk is er gestart met de bouw van één van grootste zakelijke zonne
stroomprojecten van Nederland. Verdeeld over twee locaties van ThyssenKrupp 
Materials Nederland in Veghel en Zwijndrecht worden ruim 13.000 Solar Frontier 
zonnepanelen op het FlatFix Fusion montagesysteem geplaatst. Dit uitdagende 
en complexe project, met een omvang van 2,3 MW, wordt door Ikaros Solar 
uitgevoerd in opdracht van KiesZon. KiesZon doet de investering en exploiteert 
het totale project de komende tien jaar in een Operational Lease constructie. 
De oplevering van het project is gepland voor medio juli 2015. 
 
De lage dakbelasting, de zeer snelle en eenvoudige montage en de 20 jaar 
garantie waren de belangrijkste redenen om voor het FlatFix Fusion systeem 
te kiezen. Ook worden er enkele schuine daken van ThyssenKrupp voorzien 
van zonnepanelen. Dit wordt gedaan met het ClickFit montagesysteem voor 
schuine daken. Voor elk type schuin dak is er een oplossing beschikbaar.
Eerder realiseerde Ikaros Solar al samen met Esdec de installatie van 5.500 
panelen op het dak van Ikea Zwolle. Ook dit project werd uitgevoerd met het 
FlatFix Fusion systeem.

Vierde editie Roof Garden Arnhem van start
Met hulp van meer dan honderd enthousiaste stadsbewoners  
en ondernemers wordt het betonnen parkeerdek dit jaar van  
2 juni t/m 2 augustus alweer voor de vierde keer omgetoverd tot 
een levendige stadstuin.  
 
Wat zijn de nieuwe plannen? In het kort: meer dak, meer pro
gramma en meer groen. Er wordt meer gebruik gemaakt van het 
dak. Niet alleen om het groen meer de ruimte te geven, maar 
ook om plaats te maken voor een heuse podiumunit. Een geïso
leerd podium waarin muziek gemaakt wordt en films te zien zullen 
zijn zonder dat de buren last van lawaai hebben. Leuk weetje: het 
podium wordt gebouwd van oud materiaal van de steigers van 
de Eusebiuskerk. 
 
Roof Garden Arnhem staat bekend om de goede sfeer en die wil 
men behouden. Na een drukke dag staat ook dit jaar elke avond 
de bekende dakhap weer klaar. Bereid door de beste Arnhemse 

chefkoks die met groenten van eigen dak de lekkerste maaltijden voorschotelen. Niet alleen de maaltijden zijn regionaal, ook het drank
assortiment is veelal regionaal of biologisch. Alle energie die Roof Garden Arnhem gebruikt, wordt zelf opgewekt door middel van zonnepa
nelen. Copernico is één van partijen die Roof Garden Arnhem daarbij gaat helpen.

FOTO: Iris van Gils.
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branchevereniging Vhg start  
project Duurzame inzetbaarheid
Branchevereniging VHG start, ondersteund door MKB Cursus & Training en Stigas, een 
nieuw project rondom duurzame inzetbaarheid in de groene sector. Het project is in  
juni 2015 van start gegaan en is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid in samenwerking met MKB Nederland. VHG is één van de 17 bran
ches die hiervoor begin april een uitvoeringsconvenant tekende. 

Binnen het project krijgen circa 24 ondernemingen en maximaal 25 zzp’ers de moge
lijkheid om duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers of, in het geval van  zzp’er, 
zichzelf een sterke impuls te geven. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot 6 juni 
aanmelden bij VHG. Per onderneming is € 4.000, beschikbaar en per zzp’er € 800,.  
Met deze subsidie worden maatwerkadviestrajecten gefinancierd. 

NieUwe GeNeRAtie BiK LichtKoepeLs scc
De nieuwe generatie Lichtkoepels SCC van JET BIK zorgt voor maximale 
inval van daglicht maar houdt zonnewarmte buiten. De afkorting SCC staat 
voor Sun Control Clear. Deze zonwerende lichtkoepels zijn gemaakt van 
duurzaam en slagvast polycarbonaat. JET BIK past nu een nieuwe, heldere 
variant toe waardoor de lichtdoorlatendheid toeneemt tot 80%. Het heldere 
zonwerende polycarbonaat benadert het aanzien van glas. Hierdoor sluit 
het materiaal esthetisch beter aan bij de rest van de woning. Lichtkoepels 
SCC zijn leverbaar in verschillende vormen en in een groot aantal maten. 
Ook als inbraakwerende variant of voor de dakterrasentree koepel. 

Agenda
1517 september 2015 
bOUW COMpLeet gOrinCheM
Evenementenhal Gorinchem

68 oktober 2015 
bOUW COMpLeet harDenberg
Evenementenhal Hardenberg

35 november 2015 
bOUW COMpLeet Venray
Evenementenhal venray

23 oktober 2015
2De beLgian rOOF Day 
Brussels Kart Expo
www.belgianroofday.be

26 november 2015 
batimat
Parc des expositions, Parijs (F)
www.batimat.com

2829 januari 2016 
het natiOnaLe Daken eVent
NBC te Nieuwegein
www.nationaledakenevent.nl

25 februari 2016 
dach + holz international
Messegelände Stuttgart (D)
www.dachholz.de

kingspan ontvangt 
Lean and green Logistics award

Duurzaamheid, in de breedste zin van het 
woord, is al vele jaren een belangrijk onder
deel van de bedrijfsvoering van Kingspan. 
De producten van Kingspan Insulation zijn 
ontworpen met duurzaamheid als basis cri
terium, maar ook wordt er kritisch gekeken 
naar de eigen organisatie. Zo is er een 
project gestart om de CO2uitstoot van de 
Kingspan Insulation vrachtwagens te reduc
eren. Dit werpt zijn vruchten af en is beloond 
met de Lean and Green Logistics Award.

DUiZenDen het Dak Op tiJDenS rOtterDaMSe DakenDagen
Naar schatting 6000 mensen zijn tijdens de Rotterdamse Dakendagen (1114 juni 2015)  
in Rotterdam het dak op gegaan. Tientallen gebouwen in de Maasstad hadden hun 
daken opengesteld. Wat betreft platte daken is Rotterdam een unieke stad in Neder
land. Dat komt door de wederopbouw van de stad in de jaren vijftig. Het resultaat 
daarvan is in totaal 14,5 km² aan platte daken. Dat is 76% van het totale dakoppervlak 
in Rotterdam.

De organisatie had allerlei festiviteiten in de hoogte geregeld, zoals een vrijdagmid
dagborrel en een salsafeest. Ook werd er een expert meeting georganiseerd. Sprekers 
waren o.a. Christian Stadil van de Deense Thornico Group, Erik Steegman van Leven 
op Daken en Daan de Leeuw van de Dakdokters. Deze laatste demonstreerde het 
fenomeen waterretentie aan de hand van zijn haardos. Tevens werd tijdens de expert 
meeting een aantal aansprekende Rotterdamse daken bezocht. 

Miller introduceert turbolite en twin turbo
In Nederland vinden elk jaar duizenden ernstige ongevallen plaats bij het werken op hoogte. 
Om ervoor te zorgen dat professionals veilig kunnen werken op grote hoogte introduceert Miller 
Turbolite en Twin Turbo. Het Turbo Lite valstopapparaat is een alternatief voor schokdempende vang
lijnen. Dit valstopapparaat is voorzien van een automatisch oprollende reddingslijn. Daarnaast introdu
ceert Miller het Twin Turbo systeem. Dit systeem combineert twee gesplitste schokdempende vanglijnen, 
zodat men altijd een gespannen lijn heeft.

'POTENTIEEL ZONNEPANELEN
OP ALLE DAKEN ZWAAR 

OVERSCHAT'
Met zonnepanelen op daken  

kan veel minder stroom worden  
opgewekt dan tot nu toe werd  
voorspeld. Dat stelt Sungevity, 

een aanbieder van zonne 
panelen. Als alle daken van  
particulieren benut worden,  

kan volgens berekeningen van  
dat bedrijf maximaal 16 Gigawatt  
worden opgewekt. Dat is iets meer  

 dan de helft van alle stroom  
die Nederlandse huishoudens  

samen verbruiken.

Vrijdragende dakelementen oplossing voor na-isoleren oneffen daken

Naisoleren van oude daken kan een lastige opgave zijn. Moet het oude (kromme) dak beschot vervangen worden en  
is het  misschien beter om de reeds aanwezige beperkte isolatielaag te verwijderen? Kostbare werkzaamheden die ook  

zorgen voor veel overlast voor de bewoners. 

Met haar nieuwe dakelementen SlimFix RenoTwin  
heeft  IsoBouw een oplossing bedacht voor deze 
 problematiek. Het kan direct worden toegepast  
op de bestaande  constructie. Dit betekent dat  
de werkzaamheden, en  daarmee de kosten, sterk 
 gereduceerd worden. Bovendien kan een reeds  
aanwezige isolatielaag worden  geïntegreerd in  
het nieuwe isolatiepakket. Hierdoor zijn er extra  
besparingen mogelijk op de kosten van de  
nieuwe isolatielaag.

‘ZOnnepaneeL StrakS COnCUrrent energieSeCtOr’
Zonnepanelen zijn nu nog in opkomst, maar over pakweg 
vijftien jaar vormen ze waarschijnlijk een geduchte con
current van de traditionele energiecentrales en bedrijven. 
Adviesbureau Roland Berger rekent erop dat zonne 
energie in 2030 voorziet in zeker 8% van onze elektriciteits
behoefte.

Eind vorig jaar hadden 250.000 huishoudens, projectont
wikkelaars en kleine bedrijven in Nederland gezamenlijk 
voor 1 GW aan panelen op hun dak staan. Hun vermogen 
is nu al vergelijkbaar met dat van de twee kolencentrales 

op de Eerste Maasvlakte. En dat zal tot 2030 bijna vertien
voudigen, voorziet Roland Berger.

De prijs van zonnepanelen is de laatste tijd al flink omlaag 
gegaan. Komende jaren worden de panelen waarschijn
lijk nog rendabeler, en daarmee aantrekkelijker om aan te 
schaffen. Bovendien spelen de technologische ontwikke
lingen in onder meer de batterijindustrie de groei van het 
aantal zonnepanelen in de kaart. Eigenaren van zonne
panelen kunnen de opgewekte energie steeds beter zelf 
benutten, aldus de onderzoekers.
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De natiOnaLe DakenDag + Dak eVent 
= het natiOnaLe Daken eVent 2016

De dakensector blijft volop in beweging. De actuele 
marktontwikkelingen maken het steeds belangrijker 
om sterk te blijven staan. Het is van groot belang om 
op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelin
gen en hier op een juiste manier op in te spelen. Er 
liggen grote kansen voor de dakenbranche, denk 
alleen maar aan de opkomst van de branche voor 
zonneenergie en zonnewarmte en het verbod 

op asbestdaken per 2024. 
Ook de bouwregelgeving 
en kwaliteitsborging is aan 

belangrijke verander
ingen onderhevig.
   
Lindeman Events 
en BDA heb
ben de handen 

ineengeslagen. De gespe
cialiseerde dakenbeurs Dak 

Event en de jaarlijkse BDA Nationale Dakendag zijn 
allebei een begrip in de markt. Met de samenwer
king tussen beide organiserende partijen worden 
twee sterke merken verenigd. Op 28 en 29 januari 
2016 zal in NBC te Nieuwegein het Nationale Daken 
Event worden georganiseerd: een tweedaags 
evenement waar een gespecialiseerde dakenbeurs 
wordt gecombineerd met actuele en prikkelende 
congressen.

Derde praktische dakbijeenkomst Vihamij sneek

Vihamij organiseerde in samenwerking met haar leveranciers 
EPDM Systems, Icopal, AGS, Kingspan en JetBik op dinsdag 16 juni 
voor de derde keer een regionale dakbijeenkomst op een van 
haar filialen. In Sneek waren de aanwezigen zeer geïnteresseerd 
in de praktische workshops met het thema “eenlaags dakdekken 
zonder lekken”.

De opzet van de avond spreekt de klant aan. Vihamij speelt in 
op de actualiteit en recente wijzigingen in de regelgeving. Hier is 
duidelijk behoefte aan in de markt. Naast het delen van vak
kennis wordt de praktische opzet van de avond als zeer positief 
ervaren. Niet alleen door afnemers, maar ook de betrokken leve
ranciers zijn enthousiast.

naden en kieren effectief en snel luchtdicht 
De eisen die aan gebouwen worden gesteld op 
het gebied van luchtdichtheid worden steeds 
strenger. Vanaf 1 januari 2015 is de EPCnorm 
verder verlaagd naar 0,4, waardoor de behoefte 
aan praktische oplossingen voor het  luchtdicht  
afdichten van naden en kieren alsmaar toe
neemt. Plaka Nederland introduceert met 
Blowerproof Liquid Brush een snelle, flexibele en 
duurzame oplossing voor het vervaardigen van 
luchtdichte bouwaansluitingen.

Dit is een watergedragen polymeer pasta 
versterkt met vezels. Na droging vormt de pasta 
een volledig naadloos lucht en dampdicht 
membraan. De afdichting neemt de vorm van de 
ondergrond aan, waardoor risico’s op luchtlek
ken worden vermeden. In combinatie met de 
hoge rekbaarheid en hechting wordt een duurzame afdichting gerealiseerd die ook op lange termijn zijn luchtdichte werking blijft 
behouden.

Blowerproof Liquid Brush is inzetbaar in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. De pasta wordt in grote hersluitbare emmers van 
5 kilo geleverd en heeft een verbruik van ca. 1 kg/m².

Ontdek de kracht 
van Dakweb

• dagelijks de meest recente actualiteiten • up to date bedrijfsnieuws
• up to date agenda • zoek een leverancier of product • zoek een dakdekker

. . . . . . . . . . . . .
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RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

NIEUW

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

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

GEPATENTEERD 
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