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Het Enige objectieve vakblad voor de dakenbranche

Welk dak wordt het
Dak van het Jaar

2015?

Nationale
Daken Event
is breed platform
voor hele dakenbranche
• KOMO in lijn met CPR
• Zijn zonnepanelen rendabele vervanging van asbestdaken?
• Dakensector in verdrukking in de bouwkolom
• “Aanschafprijs veiligheidssysteem te vaak doorslaggevend”

Risico’s

Laatst las ik een artikel in de krant waarin de financiële problemen van vele bouwbedrijven werd besproken. Van alle oorzaken was het beheersen en opstapelen van de risico’s zeker
niet de minste. Om werken te kunnen scoren moeten kansen
en risico’s worden gewogen, waarbij kansen werden genomen en risico’s zelden of slechts marginaal werden afgeprijsd.
Iedere (onder)aannemer weet dat niet alle onbekende
factoren en risico’s in geld zijn uit te drukken. Maar ook dat
het je, als je alle risico’s van je afprijst, geen werk oplevert.
Om risico’s te kunnen bepalen is het in de aanbestedingsfase noodzakelijk dat er evenwichtige afspraken zijn tussen
aanbieder en aannemer.
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Hoe anders is het op dit moment. Door tegenvallers in het
verleden staan bestekken vol ‘risicoverleggingen’. Momenteel lijkt het erop dat ‘risico’ voor de opdrachtgever een vies
woord is. Niets wat ook maar een beetje op een risico lijkt, is
nog acceptabel. De meest absurde zaken, waarbij de opdrachtgever eventueel een risico zou kunnen lopen, worden
uitgesloten. En de krankzinnigste eisen worden in het Plan
van Aanpak geplaatst, al dan niet met boetes op het niet
inwilligen hiervan.
Laatst kreeg ik een aanvraag onder ogen waarin werd gesteld dat de aanwezige te slopen golfplaten niet asbesthoudend waren. In de opvolgende nota werd dit ietwat genuanceerd. De aanwezigheid van asbest was namelijk voor de
opdrachtgever op één locatie onderzocht. Maar mochten
de platen van één van andere aangevraagde complexen
wel asbesthoudend blijken te zijn, dan waren de onderzoekskosten en saneringskosten voor de aannemer van het werk.
Ja, u leest het goed. De aanvrager zegt eigenlijk ‘Mogelijk
hebben wij de werkzaamheden verkeerd aan u voorgeschoteld; in dat geval is dat heel erg jammer voor u, maar wij
zijn niet thuis als dat voor u extra kosten geeft”. Het al of niet
asbest saneren bij dit werk scheelt zomaar een factor 10, de
onderzoekskosten inbegrepen.
In diezelfde periode liep er een aanvraag waarin een semioverheidsinstantie een variatie aan werkzaamheden op
de markt had gezet. Hierbij moesten summier omschreven
werkzaamheden op één van de (niet nader benoemde)
locaties met de benoemde hoeveelheden en materialen
worden afgeprijsd.
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Dat kan, het is tenslotte de keus van de klant. Maar sommige
bijkomende wensen waren te absurd voor woorden. Zo eiste
het bestek dat bij lekkagemeldingen de telefoon binnen
20 seconden moest worden opgenomen door een echt
persoon. Verder eiste men dat, hoewel het voor de inschrijvers onbekend was op welke van de tientallen locaties de
werkzaamheden betrekking hadden, men bij een lekkagemelding 24/7 binnen 30 minuten ter plaatse zou zijn. Zo niet,
dan zou dat worden bestraft met een boete.
Ook zouden alle gevolgschades van een calamiteit binnen
de gewenste garantietermijn van 15 jaar voor kosten van de
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aannemer komen. Alle eventuele extra
kosten bij een garantieschade voor
het bereikbaar maken van het
dak (uit de aanvraag bleek
dat diverse daken niet zonder
hulpmaterieel zoals steigers
of hoogwerkers betreden
konden worden) kwamen in
die gevallen ten koste van
de dakaannemer. Wie kan
dat waarmaken? Wie durft
zoveel risico na uitvoering voor
de komende 15 jaar op zich te
nemen? Voor hoeveel geld denkt
de opdrachtgever al deze risico’s bij
de dakaannemer af te kopen, of verwacht
hij een bodemprijs omdat hij denkt zoveel werk te hebben
vergeven?
Op die momenten is het toch wel jammer dat er tussen de
partijen die voor het werk zijn uitgenodigd niet een soort
vooroverleg kan plaatsvinden. Wat zeg je nou Theo, je weet
toch dat zoiets 100% illegaal is? Ja, ik weet het. Anno 2015
mogen bedrijven geen afspraken meer met elkaar maken,
maar soms is het wel heel erg gewenst. Want opdrachtgevers die dit soort risico’s van zich af willen schuiven, vragen
erom dat er prijsafspraken worden gemaakt. Niet om de prijs
op te drijven, maar om de bedrijfstak gezond te houden en
de zekerheid dat een werk daadwerkelijk gemaakt en gegarandeerd kan worden.
Want laten we eerlijk zijn, wat schiet een principaal ermee op
als de aannemer op zijn werk de strop om wordt gedaan?
Of wat te denken van de werknemers van de ongelukkige
aannemer, die meent de risico’s te moeten nemen en het
werk scoort - en uiteindelijk zijn toko moet sluiten waardoor
zij op straat komen te staan? Zelfs de opdrachtgevers van
eerdere, goed afgeleverde werken van dit bedrijf zullen
hierdoor gedupeerd worden. Zij zien hun 10 jaar garantie
verdampen en met jaren verkorten. Maar vergeet indirect uw
eigen portemonnee niet als Moedertje Staat weer nodeloos
een aantal werklozen en hun gezin kan gaan onderhouden.
Echt: niemand wordt beter van dit soort fratsen.
Willen we onze bedrijfstak gezond maken… – ja: maken.
Want als ik ‘houden’ had geschreven, zou u kunnen denken
dat het allemaal hosanna is, nu het werk weer wat begint
aan te trekken. Dus: willen we onze bedrijfstak gezond maken, dan zullen opdrachtgevers zich moeten realiseren dat
ze de afgelopen jaren heel voordelig uit zijn geweest - maar
ook dat risico’s afgeprijsd moeten kunnen worden. Want anders is het goedkoop van de depressie toch nog duurkoop
in deze opkrabbelende markt.
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Dakensector in verdrukking in de bouwkolom
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De dakensector zit al jaren in de rol van onderaannemer en leverancier. Hoe
pakt de sector een zichtbare rol in het peloton van stakeholders in de bouwkolom?
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Het oude ambacht weer in ere hersteld
Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015? In dit artikel een beschrijving van de
dakrenovatie van het Promenadedek van appartementencomplex Bree in Veldhoven.

“Aanschafprijs veiligheidssysteem te vaak doorslaggevend”
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Hoewel hij nog maar 56 is, heeft Laurens Smets zich per 1 juni 2015 teruggetrokken uit Gevaco bv. Roofs vroeg hem naar het hoe en waarom van deze stap.

Nationale Daken Event is breed platform voor hele dakenbranche
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Op 28 en 29 januari 2016 zal in het NBC te Nieuwegein het Nationale Daken Event
worden georganiseerd: een tweedaags evenement waar een gespecialiseerde
dakenbeurs wordt gecombineerd met actuele en prikkelende congressen.

Landschappelijk dak op het vernieuwde Biesbosch Museum
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Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015? In dit artikel een beschrijving van het
turfdak van het vernieuwde Biesbosch Museum.
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KOMO in lijn met CPR
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Eind dit jaar zal Minister Blok een wetsvoorstel indienen om het toezicht op de bouw
in de toekomst op een andere wijze te organiseren. Wat betekent dit voor het huidige systeem van kwaliteitsverklaringen en beoordelingsrichtlijnen?

Zijn zonnepanelen rendabele vervanging van asbestdaken?
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De indruk bestaat dat de sanering van asbestdaken eenvoudig gefinancierd kan
worden met het plaatsen van zonnepanelen. Klopt dit?
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Nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche

22

Financiering van zonne-energieprojecten
De toepassing van zonne-energie is steeds rendabeler, en steeds meer banken zien
er inmiddels ook brood in (grootschalige) toepassing van zonne-energie voor te
financieren.
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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Welk dak wordt het
DAK VAN HET JAAR

2015?

NATIONALE
DAKEN EVENT
IS BREED PLATFORM
VOOR HELE DAKENBRANCHE

Foto voorplaat
Kraan van All-up,
geleverd aan
gebroeders Schaap
in 's Graveland.

• KOMO in lijn met CPR
• Zijn zonnepanelen rendabele vervanging van asbestdaken?
• Dakensector in verdrukking in de bouwkolom
• “Aanschafprijs veiligheidssysteem te vaak doorslaggevend”
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Het oude ambacht
weer in ere hersteld
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 beschrijving van de dakrenovatie van het Promenadedek
van appartementencomplex Bree in Veldhoven.

ven. Gezamenlijk is gezocht naar een oplossing
om de problemen definitief op te lossen. Op
basis van Design & Construct heeft T&G Terrein
en Groenvoorziening bv uit Schijndel i.s.m. het
dakdekkersbedrijf een volledig plan uitgewerkt.
Gekozen is voor een innovatieve opbouw die
een zekere waterdichting bewerkstelligt en een
slimme methode van waterafvoer.

Waterdichting
De oorspronkelijke betonnen ondergrond was
afgewerkt met een pvc dakbedekking. Deze
was door veroudering bij de dilataties gaan
scheuren als gevolg van de werking van de
constructie. Het oorspronkelijk toegepaste
afwateringssysteem bestond uit een lijngoot en
een onder afschot aangebrachte verharding.
Met behulp van klein materieel (vanwege de
beperkte draagkracht van de constructie) is het
oude dek gesloopt.

Het appartementencomplex Bree is ruim 35 jaar geleden
opgeleverd. De woningen bevinden zich op de eerste en
tweede verdieping. Tussen de woningen in bevindt zich een
openbare ruimte met een totale oppervlakte van 1500 m² op
een betonnen dek. Het dek overdekt de bergingen en garages. Al snel na de oplevering jaren traden op dit dek lekkages op, met name bij de opstanden, afvoeren en dilataties.
Tevens bleef de aanwezige klinkerverharding door het slecht
functionerende cunet continu vochtig waardoor er alg- en
mosgroei op de verharding aanwezig was, hetgeen leidde
tot gevaarlijke situaties. De dakbedekking is eigendom van
de VvE, alles daarboven is eigendom van gemeente Veldho-
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Voor zowel de waterdichte laag als de afwatering is bij de dakrenovatie een nieuwe oplossing
bedacht om te voorkomen dat de lekkages in
de toekomst weer terug zouden komen. Ben
Roos Dakbedekkingen uit Berkel en Rodenrijs kwam in beeld
met het uit de Verenigde Staten geïmporteerde dakbedekkingssyteem Hydrotech.
Het materiaal is in de Verenigde Staten al vele jaren op de
markt en er is in de loop van jaren een lijst aansprekende
referenties mee uitgevoerd, waaronder het Witte Huis in
Washington en het National September 11 Memorial &
Museum in New York. In Europa werd het tot voor kort alleen
nog in Engeland toegepast. Ben Roos Dakbedekkingen heeft
het product naar Nederland gehaald. Voor de import van
dit product werd een aparte organisatie opgezet: Seamless

Sealing. De verwerking van het materiaal vindt plaats met
geselecteerde verwerkers.
“Dit materiaal brengt het oude ambacht van dakdekken
weer terug,” vertelt John van Putten van het dakdekkerbedrijf. “Op dit project is de Hydrotech Monolthic Membrane

6125 aangebracht. De verwerking lijkt erg op die van de
oude mastiek, maar het betreft een bitumineus materiaal
met een EPDM toeslag. Het resultaat is een rubberachtig,
elastisch materiaal dat in blokken op de bouwplaats wordt
aangeleverd. Op de bouwplaats van verwerking wordt het
verhit in een speciaale ontwikkeld ketel en vervolgens als
een vloeibare dakbedekking aangebracht. Het materiaal
wordt in verschillende lagen aangebracht, te beginnen met
een voorsmeerlaag. Tussen de lagen dakbedekking wordt
een polyester wapening aangebracht voor extra stevigheid
van het systeem. Deze waterdichte lagen worden tenslotte afgewerkt met een protectielaag, eventueel in wortelwerende
uitvoering.
“Sinds we zijn begonnen met isoleren is de wijze van het
waterdicht maken van een dak duidelijk veranderd,” aldus
Van Putten. “Dat had op zich niets te maken met de kwaliteit
van de waterdichting: tegenwoordig liggen veel mastiek
daken er nog probleemloos bij. Hydrotech borduurt door op
de techniek van de mastiekdaken. Het materiaal is door
de combinatie van bitumen en EPDM elastisch. Doordat
het in verschillende lagen wordt aangebracht, is het gegarandeerd waterdicht. Door warmte wordt het bovendien
iets zachter, waardoor het materiaal, als het ca 90° C is,
zelfhelend is: eventuele beschadigingen vloeien weer
dicht.
“De verwerking lijkt op die van een vloeibare dakbedekking.
Het materiaal bevat echter geen chemische toevoegingen
en is dus zonder beschermende kleding en/of mondkapjes
aan te brengen. De verwerking neemt, zeker in het begin als
de verwerkers nog aan de methode moeten wennen, wat
meer tijd in beslag dan gebruikelijk is. Maar als iedereen op
elkaar is ingespeeld is de verwerkingstijd concurrerend.”

Lekdetectiesysteem
De uitvoerende bedrijven bieden de opdrachtgevers bij dit
dak een garantie van 20 jaar op de
waterdichtheid van het dek. Hoewel
de verwerkers ervan overtuigd zijn
dat gedurende deze garantieperiode geen lekkage kan optreden, is
onder de waterdichte laag nog wel
het MSS-Permanente lekdetectiesysteem van Texplor Breda geïnstalleerd.
Het principe van het lekdetectiesysteem is, dat een elektrische stroom
altijd de weg van de minste weerstand tussen twee elektroden in
een elektrisch circuit volgt. Van deze
eigenschap van een elektrische
stroom wordt gebruik gemaakt door
buiten de als dicht aan te merken
dakconstructie door middel van
een sensorkabel een stroom in de
bodem te brengen. Deze wordt
vervolgens ‘opgevangen’ in een ‘tegenpool’ die onder de waterdichte
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dakbedekking is aangebracht. Als er een opening (lek) in de
waterdichte dakbedekking aanwezig is, waar vloeistof doorheen kan komen, dan zal de stroom ook via deze opening
de dakconstructie binnendringen en worden gemeten.
Het permanent meetsysteem bestaat uit een raster van sensoren/bekabeling en eventueel gewenst door de opdrachtgever een meetcomputer (die in een vastgestelde frequentie
metingen uitvoert). Wanneer een lekkage plaatsvindt, geeft
de sensorkabel de locatie van die lekkage aan. In zo’n geval
hoeft alleen de opbouw ter plaatse te worden verwijderd
en kan het lek worden verholpen. Het systeem kan worden
aangesloten op het meetsysteem van de leverancier en bij
het ontstaan van een lek een alarmsignaal afgeven in de
vorm van een visueel, optisch signaal en/of bijvoorbeeld
e-mail of sms.

Waterafvoer
Een grote uitdaging bij dit project was het op een verantwoorde manier afvoeren van het hemelwater. In tegenstelling tot het oude dek, dat het hemelwater via een lijngoot
afvoerde, is het nieuwe dek geheel waterafvoerend. Op de
waterdichte laag is boven alle hemelwaterafvoeren een
brede strookzone van drainagematten aangebracht, dit om
een snelle extra waterafvoerende capaciteit te bewerkstelligen. Deze drainagemat is vervolgens afgedekt met een filterdoek. Hier overheen is een laag gewassen split van Aquaflow
gebroken hardsteen aangebracht.

DIVISION INSULATION

Gemeentehuis Midden-Delfland
is een project van Inbo Amsterdam

UNILIN Insulation denkt mee vanaf de visiefase

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

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

Als afwerking is tenslotte gekozen voor een tegelsysteem
bestaande uit betonnen tegels (20x20 cm). Het tegelsysteem
is zonder afschot aangebracht. Om toch de benodigde
waterafvoer te krijgen is het Drainvoegsysteem van leverancier Drainvast bv uit Klein-Zundert toegepast. Dit is een strook
naaldvilt, vervaardigd uit polypropyleen en polyethyleen.
Het vilt wordt in de voegen van de tegels aangebracht en
zorgt ervoor dat het water versneld wordt afgevoerd. Volgens
de leverancier heeft het materiaal in deze toepassing een
afvoercapaciteit van meer dan 750 l/m² per uur. In totaal is
ongeveer 9000 meter Drainvoeg aangebracht.
Voor extra zekerheid, omdat de piekbelasting van regenbuien steeds groter wordt, is aanvullend een noodafvoersysteem
aangebracht in de vorm van de Drainbrick van dezelfde
leverancier. Dit is een stalen putje met de afmeting van
een straatbaksteen die is ontwikkeld om eenvoudig in een
klinkerwegdek te leggen om zeer lokale wateroverlast tegen
te gaan. Van Putten: “Dit product is uitsluitend uit voorzorg
geplaatst om er 100% zeker van te zijn dat er ook bij hevige
stortregen geen wateroverlast kan ontstaan. Als dat gebeurt
kan er immers aanslag ontstaan en kunnen mensen uitglijden. Omdat in het appartementencomplex voornamelijk
ouderen wonen, moet dat hoe dan ook worden voorkomen.”
Door toepassing van voor de Nederlandse markt innovatieve producten is zodoende voor deze situatie een zekere
oplossing gevonden waarmee de opdrachtgevers naar verwachting weer beschikken over een dek dat decennialang
probleemloos waterdicht is. ●

Renovatie promenadedek appartementencomplex Bree
te Veldhoven
• Opdrachtgevers:	Gemeente Veldhoven en Vereniging
van Eigenaren Bree
• Hoofdaannemer:	T&G Terrein en Groenvoorziening
te Schijndel
• Dakdekker:	Ben Roos dakbedekkingen te Berkel
en Rodenrijs
• Leverancier dakbedekking:	Seamless Sealing te Son
• Leverancier drainagesysteem:	Drainvast bv uit Klein-Zundert
• Leverancier lekdetectie:	Texplor Benelux bv te Breda

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Nationale Daken Event

2016

Is bouwen aan de toekomst

28 en 29 januari 2016 NBC Nieuwegein
50 jaar bewezen kwaliteit
WWW.HERTALAN.NL

Kijk voor meer informatie op www.nationaledakenevent.nl

Nationale Daken Event 2016

Nationale Daken Event is breed platform voor hele dakenbranche
Op 28 en 29 januari 2016 zal in het
NBC te Nieuwegein het Nationale
Daken Event worden georganiseerd:
een tweedaags evenement waar
een gespecialiseerde dakenbeurs
wordt gecombineerd met actuele en
prikkelende c
 ongressen. Het betreft
een samenvoeging en de vakbeurs

Tussen de sessies is er ruim gelegenheid voor de lunch en
het bezoeken van de beursvloer. Aansluitend wordt de prijs
voor Het Dak van het Jaar 2015, de Nico Hendriks Award,
feestelijk uitgereikt. De prijs is vernoemd naar medeoprichter en oud-directeur van BDA Dakadvies Nico Hendriks (zie
kader). Daarna is er een maaltijd en een borrel.
De tweede congresdag bestaat uit een ochtendsessie en
staat in het teken van de laatste ontwikkelingen in de techniek voor de uitvoering. Daarbij gaat het om daksystemen,
maar ook om digitale instrumenten in het werkproces en de
organisatie ervan en tenslotte de normering. Denk daarbij
aan asbestvervanging, de aangescherpte isolatie-eisen, PVdaken, etc.

Dak Event, die het gevolg is van

Het definitieve congresprogramma zal in de volgende editie
van Roofs bekend worden gemaakt.

de samenwerking tussen BDA

Full service concept

Dakadvies, Lindeman Events en
DGI Dak & Gevelingenieurs

Vakbeurs met congressen

Lindeman Events organiseert al sinds 2004 het tweejaarlijkse
Dak Event, de gespecialiseerde vakbeurs voor de dakenbranche BDA Dakadvies is organisator van de Nationale
Dakendag, een jaarlijkse dag in het Beatrixtheater in Utrecht,
waar congressen werden gehouden over de meest actuele
ontwikkelingen.
Beide organiserende partijen hebben de samenwerking
gezocht om een breed platform te creëren voor zowel de
hellende als de platte dakenbranche dat zowel inhoudelijk
als commercieel voor alle partijen in de dakenbranche een
niet te missen evenement moet worden.
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De eerste congresdag bestaat uit een ochtend- en middagsessie. Kernthema is het inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de dakenbranche. Dit is actueel vanwege het
nieuwe stelsel van kwaliteitsborging, met verschuiving naar
private partijen en naar aantoonbare kwaliteit ‘as built’ i.p.v.
vergunning vooraf. In combinatie met de behoefte aan meer
kwaliteit bij opdrachtgevers en diezelfde ambitie bij dakdekkers, is het tijd die kansen nu te benoemen en te pakken.

Aansluitend aan de middagsessie van het congres
wordt op donderdag 28 januari 2016 tevens de eerste
editie van de Nico Hendriks Award uitgereikt. Deze
nieuwe award voor de dakenbranche bekroont het
Dak van het Jaar. Dat is het project waarbij voor het
dak een bijzondere, esthetisch fraaie en/of innovatieve
oplossing wordt gekozen.

De vakbeurs wordt volgens het vertrouwde full service
concept georganiseerd en ook het uitnodigingsbeleid blijft
onveranderd. Dit betekent dat exposanten in de gelegenheid worden gesteld hun bezoekers gericht uit te nodigen,
zodat de kwaliteit van het bezoek wordt gegarandeerd.
Exposanten en bezoekers kunnen gratis gebruik maken van
de parkeergelegenheid en de op de beursvloer geserveerde
maaltijden, hapjes en drankjes.
Op het Nationale Daken Event is het standaard formaat van
de stands (3x4m), waardoor plaats is voor meer exposanten
en de route over de beurs ook overzichtelijker wordt. Het is
voor exposanten wel mogelijk om meerdere units naast of
achter elkaar te nemen. Op de beursvloer zullen pop up
lezingen worden georganiseerd.

Het tweedaags evenement wordt een combinatie van beide
bekende en gewaardeerde evenementen. De congressen
zullen worden georganiseerd rond de meest actuele onderwerpen van dit moment: kwaliteitsverbetering, kwaliteitsborging, luchtdicht bouwen en de laatste stand der techniek.
Tijdens de congressen is de beursvloer gesloten.

Nico Hendriks Award

The place to be
Tijdens de congressen worden de diverse actuele onderwerpen besproken door gezaghebbende sprekers. Op de beursvloer zullen alle leveranciers, opdrachtgevers, ontwerpers
en verwerkers die ertoe doen aanwezig zijn. Deelname aan
het Nationale Daken Event 2016 is daarmee een uitgelezen
instrument om op de hoogte te blijven en tegelijk bestaande
klanten te onderhouden en nieuwe klanten te werven. Met
dit bijzondere samenwerkingsverband is een breed platform
voor de dakenbranche gecreëerd: het Nationale Daken
Event zal een evenement worden dat voor de gehele
branche the place to be is. ●

Nico Hendriks behoeft voor de markt eigenlijk geen
verdere introductie. Hij was als medeoprichter en directeur van BDA Dakadvies decennialang een belangrijke factor in tal van ontwikkelingen die de dakenbranche heeft gekend. Hij is verantwoordelijk voor
tal van publicaties in diverse vakbladen en was tot zijn
emeritaat in 2005 hoogleraar aan de TU Eindhoven.
Tevens was hij jarenlang het gezicht van de BDA Nationale Dakendag. Als zodanig staat zijn naam synoniem
voor een juiste technische oplossing, maar ook voor
de innoverende kracht van de dakenbranche. Zijn
verdiensten zijn kortom talrijk en daarom leek het de
Stichting Dakpromotie gepast hem te eren door zijn
naam te verbinden aan deze brancheprijs.
In een volgende editie van Roofs zal de jury van het
Dak van het Jaar bekend worden gemaakt, als ook de
werkwijze en beoordelingscriteria.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Roofs

13

Stelselherziening kwaliteitsborging

KOMO in lijn met CPR
Momenteel wordt gewerkt aan een Stelselherziening kwaliteitsborging. Eind
dit jaar zal Minister Blok een wetsvoorstel indienen om het toezicht op de bouw
in de toekomst op een andere wijze te organiseren. Wat betekent dit voor het
huidige systeem van kwaliteitsverklaringen en beoordelingsrichtlijnen?

verlening. Om deze systematiek effectief in te zetten en op
een juiste manier te implementeren in het nieuwe stelsel voor
kwaliteitsborging, is het Platform Voorbereiding Stelselherziening opgericht, een tijdelijke organisatie die de ontwikkeling
van een instrument voor kwaliteitsborging begeleidt maar
uiteindelijk niet zal beheren. Het platform is een initiatief van
zo’n 30-tal (branche)organisaties uit de bouw waaronder
producenten, aannemers, borgers, het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging Overleg van Certificatie-instellingen
(zie ook www.stelselherziening.nu). Stichting KOMO is door
het platform gevraagd in de toekomst het beheer van het
nieuwe stelsel uit te voeren. Roofs interviewde Ton Jans van
Stichting KOMO.

Ton Jans, Stichting KOMO.

Jans: “Dit betekent enerzijds dat de producenten in het kader
van de CPR verplicht worden om de essentiële kenmerken
van hun product te declareren in een prestatieverklaring.
Het private keurmerk KOMO is in overleg met BZK zodanig
aangepast dat het in lijn is met dit uitgangspunt. Hiermee
kunnen de bestaande 400 beoordelingsrichtlijnen en 6000
kwaliteitsverklaringen blijvend ingezet worden. Hiermee is
KOMO in lijn gebracht met de CPR. De bouw heeft hier naar
schatting zo’n 70 miljoen euro in geïnvesteerd. De systematiek bevat voor een belangrijk deel de know how van de
markt en vormt een belangrijke hoeksteen in de Stelselherziening kwaliteitsborging ”
“Recent is een KOMO instrument ontwikkeld
ten behoeve van de stelselherziening in de
bouw. Het KOMO Instrument Kwaliteitsborging,
KIK. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt
van de bestaande certificatiesystematiek.
Hiermee kunnen bouwrisico’s vooraf worden
geïdentificeerd en beheersmaatregelen
aangestuurd om het risico op problemen
te minimaliseren. Inzet van gecertificeerde
producten, processen en personen vormen
de basis; een risicogestuurd toezichtplan, met
bijbehorend vooraf vastgestelde controlemomenten voor de (externe) kwaliteitsborger
een andere. Het instrument vormt zodoende
mede een belangrijke basis voor het uiteindelijke opleveringsdossier. Het KIK zal enerzijds
gaan voldoen aan de eisen van de overheid
waarmee op basis hiervan een uitspraak kan
worden gedaan over het de voldoen aan de
wet, het Bouwbesluit. Anderzijds zal het ook
gaan voldoen aan de eisen van verzekeraars
zodat op basis van het KOMO Bouwrapport
een verzekering kan worden afgesloten. Dit
zal interessant zijn voor de bouwconsument
maar ook voor de aannemer die hiermee zijn restrisico’s
minimaliseert.”

KOMO-systematiek

In Roofs juli 2015 legde Harry Nieman van het Instituut voor
Bouwkwaliteit uit wat de Stelselherziening kwaliteitsborging
in zal houden. Een bouwplan hoeft niet meer vóór aanvang
van de bouw te worden goedgekeurd, op de omgevingsaspecten na. In plaats daarvan wordt de kwaliteit van het
gerealiseerde bouwwerk bij oplevering beoordeeld. Bouwers
zullen worden verplicht een dossier op te stellen over het
bouwwerk zoals het wordt opgeleverd (‘as built’). Dit opleverdossier wordt beoordeeld door een ‘kwaliteitsborger’, een
daartoe bevoegd bedrijf of instelling, die controleert of aan
de wettelijke eisen (en eventueel aanvullende eisen van de
opdrachtgever) is voldaan. De gemeente toetst enkel nog of
het opleverdossier volledig is en door een bevoegd bedrijf is
beoordeeld. De bouwer is verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het eindproduct en het bouwwerk moet verzekerbaar
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zijn. Dit laatste houdt in dat de bouwer een informatieplicht
heeft naar de opdrachtgever t.a.v. de verzekerbaarheid van
het opgeleverde bouwwerk.
In deze systematiek wordt zoveel mogelijk de expertise van
de specialist ingebracht op het moment dat het nodig is,
en worden aanpassingen (en onaangename verrassingen) gedurende het proces tot een minimum beperkt. De
rechtspositie van de gebouweigenaar wordt verbeterd en de
verantwoordelijkheden worden helderder.
De Nederlandse bouwwereld heeft de afgelopen decennia
veel geïnvesteerd in een uitgebreid systeem van normen,
uitvoeringsrichtlijnen, beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen voor bouwmaterialen, bouwprocessen en dienst-

Sinds juli 2013 is de Europese Constructions Products Regulation (CPR) van kracht, inclusief wettelijke overgangsperiode.
Een consequentie daarvan is dat de essentiële kenmerken
van een CE-plichtig bouwproduct alleen via CE-markering
en de daarbij horende Prestatieverklaring (DoP) naar de
markt gecommuniceerd mogen worden.
Als richtlijn voor deze bepaling wordt o.a. artikel 33 van de
CPR gehanteerd. Artikel 33 luidt:
“De CE-markering moet het enige merkteken zijn dat aangeeft dat het bouwproduct overeenstemt met de aange
geven prestaties en dat het voldoet aan de toepasselijke
eisen betreffende de uniale harmonisatiewetgeving. Andere
markeringen kunnen echter worden gebruikt mits zij bijdragen aan het verbeteren van de consumentenbescherming
en niet onder de bestaande uniale harmonisatiewetgeving
vallen.”

BRL bouwplantoetsing
Hoe ziet dit model eruit? Jans: “Het kwaliteitsborgingsinstrument zal uit verschillende deelinstrumenten worden opgebouwd. De private kwaliteitsverklaringen en attesten zijn
goed ingeburgerd in de bouw. De bestaande beoordelingsrichtlijnen voor bouwplantoetsing (BRL 5019 en 5006) vormen
dan ook een belangrijke pijler. Recent zijn enkele pilots uitgevoerd om te bekijken of deze bestaande richtlijnen aansluiten bij de beoogde stelselherziening. De conclusie hiervan
was dat deze BRL-en op zich inhoudelijk goed toepasbaar
zijn maar een ‘integratieslag’ behoeven om goed passend
te zijn voor een integraal project van planontwikkeling tot en
met uitvoering. Als gevolg hiervan worden momenteel dan
ook aanpassingen in deze BRL-en doorgevoerd. In de loop
van dit jaar is deze operatie afgerond. Daarnaast wordt een
nieuwe BRL 5029 ontwikkeld, op basis waarvan bouwbedrijven zich kunnen laten certificeren en daarmee kwalificeren
als kwaliteitsborger binnen het nieuwe stelsel. Kwalificatie
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Stelselherziening kwaliteitsborging

Insulation

Unidek Walker Platinum

nieuw

DAKISOLATIE VOOR RENOVATIE VAN PLATTE DAKEN

Uitstekende prĳs-/kwaliteitverhouding
●

Hoogwaardige kwaliteit

●

Energiebesparing

●

Voordelige renovatie
PRIJS

MILIEU

PLUG&PLAY

Milieuvriendelĳk
●

Afvalretoursysteem

●

100% recyclebaar

●

Duurzame dakisolatie

www.epsprofs.com

Plug & Play
●

Eenvoudige montage

●

Geen persoonlĳke
beschermingsmiddelen nodig

●

Brandklasse B end-use
van deskundigen, persoonscertificatie voor constructeurs,
bouwrisico-analisten, bouwplantoetsers en toezichthouders
zijn momenteel in ontwikkeling en zullen een onderdeel
vormen van het instrument.”

niet alleen constructieve gebreken, maar ook bijvoorbeeld
lekkages en gebreken in installaties. De verzekering heeft
een looptijd van 10 jaar en is bij verkoop van het gebouw
overdraagbaar.”

Risicomodel als webapplicatie

“De bouwondernemer heeft ook baat bij een dergelijke
verzekering. De aansprakelijkheid voor bouwbedrijven neemt
met de Stelselherziening immers toe, waarmee de risicoreservering van het bedrijf toe zal nemen. Deze risicoreservering
is bij het afsluiten van deze verzekering niet nodig. Het loont
bovendien om kwaliteit te leveren: de verzekeraar zal immers
de hoogte van de verzekeringspremie af laten hangen van
de schadehistorie van het bouwbedrijf.”

“KOMO heeft een risicomodel voor de bouw ontwikkeld
dat als webapplicatie beschikbaar zal komen,” vertelt Jans.
“De deskundige geeft hiermee vooraf aan welke risico’s het
bouwproject behelst en welke beheersmaatregelen nodig
zijn. Denk daarbij aan de intensivering van toezicht op een
bepaald aspect, maar ook aan de inzet van gecertificeerde
materialen, bedrijven en verwerkers. De beoordelingsaspecten worden geclusterd volgens de structuur van het Bouwbesluit. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aanvullende
aspecten te beoordelen. Deze webapplicatie genereert
tegelijk de basisinformatie voor het opleverdossier. Ook biedt
de applicatie de mogelijkheid indien nodig de borgingsstrategie aan te passen aan ontwikkelingen in de realiteit.
De webapplicatie zal regelmatig worden geactualiseerd op
basis van de ervaringen uit de praktijk. Vanaf najaar 2015 zal
een eerste versie beschikbaar komen.”

Verzekerbaarheid
Jans: “Een van de doelstellingen van de Stelselherziening is
een betere bescherming van de bouwconsument. Bij de ontwikkeling van het KOMO Instrument Kwaliteitsborging is de
input van het Verbond van Verzekeraars belangrijk. Immers
van belang is dat ook de verzekeraar vertrouwen heeft in de
risicobeheersing welke in het instrument is vormgegeven.
Inmiddels heeft een eerste verzekeraar zijn vertrouwen uitgesproken in het KIK en een zogenaamde ‘first party’ verzekering ontwikkeld, waarmee een bouwwerk is verzekerd tegen
onverhoopte (bij oplevering) verborgen gebreken. Dit betreft

Opleverdossier
Na invoering van de Stelselherziening moet een bouwwerk
worden opgeleverd met een opleverdossier. Hierin verklaart
de kwaliteitsborger onder meer dat is gebouwd volgens het
Bouwbesluit. Het KOMO risicomodel bevat alle relevante informatie over de risico’s en de beheersing daarvan. Naar onze
mening kan KOMO na de Stelselherziening een belangrijke
bijdrage leveren aan de beoogde private kwaliteitsborging,
een duidelijke rol is hiermee weggelegd voor de KOMO
systematiek.”
Momenteel zijn het Platform Voorbereiding Stelselherziening, het Instituut voor Bouwkwaliteit en het Ministerie van
VROM hierover in gesprek. Vanzelfsprekend zal Roofs u op de
hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. ●

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

Zijn zonnepanelen
rendabele vervanging
van asbestdaken?
Asbestdaken komen voor op agrarische hallen, bedrijfsruimten en op

Allereerst wordt er een inventarisatie uitgevoerd om vast te
stellen waar het asbest zich bevindt en in welke staat het verkeert. Wanneer dat bekend is, dient er een sloopmelding bij
de gemeente aangevraagd te worden. Zodra deze binnen
is, kan het asbestdak worden gesaneerd. Daarbij zorgt de
saneerder op hoofdlijnen voor de verwijdering, transport en
de stort van het asbest. Na de eindcontrole kan, wanneer het
asbest is verwijderd, het gebouw worden vrijgegeven.
De kosten van de sanering zijn afhankelijk van de opbouw
van het asbestdak. Voor het saneren van golfplaten gelden
onderstaande bandbreedtes. Voor een inventarisatie moet er
per object rekening worden gehouden met een bedrag van
circa € 500,- tot € 600,-.
Opbouw asbestdak

Kosten sanering per
bruto m2 dakoppervlak

woningen. Om aan het nieuwe asbestdakenverbod te voldoen, moet

(Prijspeil juli 2015, eenheidsprijzen zijn exclusief btw,
inclusief storten en exclusief
kosten voor eindcontrole)

er vooral in de agrarische sector actie worden ondernomen. De indruk
bestaat dat de sanering eenvoudig gefinancierd kan worden met het
plaatsen van zonnepanelen. Klopt dit of is de aanschaf van alleen een
nieuw dak voor een agrariër beter te overzien?

gevelpanelen. Het verbod komt voort uit de gevolgen die
asbestvezels met zich meebrengen. De asbestvezels kunnen
vrijkomen door verwering, beschadigingen en brand. De
overheid wil de blootstelling aan asbestvezels door invoering van het verbod terugdringen. De haalbaarheid van de
deadline in 2024 wordt geregeld in twijfel getrokken. Het zou
niet de eerste keer zijn dat de overheid een verbod uitstelt.
Een van de drempels om aan het verbod te kunnen voldoen,
is de financiële haalbaarheid. Er is een stimulans nodig om
de saneringsinvestering zo optimaal mogelijk te maken. De
indruk wordt gewekt dat het plaatsen van zonnepanelen
een interessante optie is om de sanering van de asbestdaken mee te financieren. AT Osborne stelt hier haar vraagtekens bij. Zijn zonnepanelen een interessante optie om
sanering van asbestdaken financieel haalbaar te maken?

Kosten
Brand bij asbest zorgt voor grote overlast en sociale onrust.

ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE- AT Osborne
en ir. Michelle Ham - AT Osborne

Begin maart dit jaar maakte staatssecretaris Mansveld
bekend dat er vanaf 2024 een verbod komt op asbestdaken.
Het verbod gaat uitsluitend in op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht.
Buiten de definitie van het verbod vallen asbesthoudende
toepassingen in gebouwen en boeidelen, dakgoten en

18

Roofs

Om de kosten inzichtelijk te maken, zetten we onderstaand
e.e.a. op een rijtje. De vermelde bedragen zijn steeds bandbreedtes of gemiddelden van de momenteel geldende
tarieven.
Saneringskosten:
Het saneringsproces van een asbestdak is in de illustratie op
pagina 21 gevisualiseerd. Daarbij wordt sanering van eventuele verontreinigde bodem buiten beschouwing gelaten. De
genoemde stappen moeten worden uitgevoerd door een
daarvoor gecertificeerd bedrijf. Een dakdekker kan bij deze
stappen nog geen rol van betekenis spelen, tenzij deze beschikt over de benodigde certificaten.

Golfplaten zonder isolatie

€ 10,- tot € 12,50

Isolatie (onder andere glaswol)
onder golfplaten

€ 20,- tot € 22,50

Riet onder golfplaten

€ 25,- tot € 27,50

PUR-schuim onder golfplaten

€ 32,- tot € 40,-

In de asbestsector zijn vele initiatieven aanwezig die ingaan
op het behalen van het verbod in 2024. Ook is er vanaf 1 juli
2015 het nieuwe protocol SCi-547 in werking getreden, zodat
er een mogelijkheid bestaat voor nieuwe saneringstechnieken in een lage risicoklasse. Mogelijk kan een dakdekker in
de toekomst bij sanering met een lage risicoklasse een rol
van betekenis spelen.
Kosten voor de aanleg van een nieuw dak:
Wanneer de asbesthoudende dakplaten zijn verwijderd, wordt
er een nieuw dak op het desbetreffende gebouw geplaatst.
Het is van belang dat de constructie een levensduur heeft
van 30 tot 40 jaar en een belasting kan dragen van 12 tot
15kg. Dit om gedurende de levensduur van de zonnepanelen
geen werkzaamheden aan het dak uit te hoeven voeren.
Er zijn verschillende dakbedekkingsvormen te kiezen. Twee
prijsindicaties staan in onderstaande tabel en zijn inclusief
montage, hulpstukken, kranen, transport, veiligheid en engineeringskosten.

Aanschaf zonnepanelen:
De aanschaf van de zonnecellen en de installatie is de
laatste kostenpost voor er gekeken kan worden naar de
baten van de zonnepanelen. De aanschafprijs en installatie
van 1 vierkante meter ligt tussen de € 275,- en de € 295,-. De
kosten zijn afhankelijk van de kwaliteit van het systeem dat
aangeschaft wordt en de installateur. De techniek rondom
zonnepanelen is enorm in ontwikkeling. Dit heeft de afgelopen jaren al een dalend effect gehad op de prijs. Wanneer
deze trend zich doorzet, wordt de aanschaf van zonnepanelen interessanter.

Baten
De kosten die worden gemaakt om het asbestdak te saneren en de zonnepanelen te installeren moeten worden
terugverdiend met de opbrengsten uit de opgewekte stroom.
Ervan uitgaande dat de factoren die invloed hebben op de
hoeveelheid stroom die opgewekt wordt gemiddeld zijn, kunnen we van de onderstaande baten bandbreedte uitgaan.
Een bedrijf met een kleine aansluiting mag een gedeelte van
de stroom binnen de salderingsgrens terugleveren. Boven de
salderingsgrens wordt er een terugleververgoeding per kWh
verstrekt. De prijs kan verschillen per energieleverancier en
is afhankelijk van de hoeveelheid energie die wordt teruggeleverd. De grootte van de aansluiting is maatgevend voor de
hoeveelheid stroom die teruggeleverd kan worden aan het
net. Dit kan een knelpunt veroorzaken bij teruglevering.
Aspect
Opgewekte stroom per vierkante meter
Salderingsprijzen (afh. van de energie leverancier):
0-10.000 kWh
10.000-50.000 kWh
>50.000 kWh
Terug leververgoeding na salderen

120 tot 130 Kwh

€ 0,18 per kWh
€ 0,10 per kWh
€ 0,08 per kWh
€ 0,04 tot € 0,07 per kWh

Naast de baten zijn er ook verschillende fiscale regelingen en
subsidies voor bedrijven, bijvoorbeeld EIA, MIA en Vamil. Deze
dekken rond de 20% tot 30 % van de investeringskosten. Door
de regelingen heeft de overheid veel inkomstenderving. Dit
zal in de toekomst leiden tot aanpassing van de regelingen
en subsidies.

De praktijk
Dak type

Kosten (per m excl. btw)

Damwandprofielplaat

€ 35,- tot € 45,-

Sandwichpaneel

€ 55,- tot € 65,-

2

De hoeveelheid dakoppervlak dat in de aankomende 9 jaar
vervangen moet worden om aan het verbod te voldoen, is
zo’n 130 miljoen vierkante meter. Per jaar zal in Nederland
gemiddeld 14,5 miljoen dakbedekking moeten worden gelegd, een grote opgave voor de dakdekkersbranche. Dit zou
prijsopdrijvende gevolgen kunnen hebben voor sanering en
nieuwe daken.

Om antwoord te geven op onze vraag, zijn de kosten en
baten in een voorbeeld met elkaar in relatie gebracht (dit is
een rekenvoorbeeld op hoofdlijnen.)
Het agrarische bedrijf van meneer Oudkerk heeft een bedrijfsgebouw met een golfplatendak. Dit gaat hij saneren. Op
een nieuw damwandprofieldak plaatst hij zonnepanelen om
de sanering financieel haalbaar te maken. In totaal verbruikt
meneer Oudkerk 200.000 Kwh energie per jaar, en heeft hij
een grootverbruikersaansluiting. Het totale dakoppervlak is
4000m2. De totale kosten van de vervanging liggen tussen de
€ 1.280.500,- en de € 1.410.600,-. Waarbij de kosten van het
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dak enkel € 180.000,- tot € 230.000,- bedragen. Wanneer meneer Oudkerk een golfplatendak met isolatie zou willen laten vervangen voor sandwichpanelen met daarop zonnepanelen liggen de kosten tussen € 1.400.500,- en de € 1.530.600,-. Waarbij de kosten
van het dak € 300.000,- tot € 350.000,- euro bedragen.
De baten die meneer Oudkerk de aankomende 15 jaar kan verwachten, wanneer hij 120 tot 130 kWh stroom per vierkante meter
per jaar opwekt en een terugleververgoeding van € 0,04 cent tot € 0,07 cent per kWh ontvangt, ligt tussen de € 288.000,- en de
€ 546.000,-. Dit is niet voldoende om binnen 15 jaar de investeringen terug te verdienen. Ook wanneer meneer Oudkerk aanspraak
maakt op de fiscale regelingen en subsidies kan hij de investering niet terug verdienen.

Op dit moment hebben 4.236 huishoudens in de
gemeente Utrecht zonnepanelen. Utrecht is daarmee
koploper in Nederland. De gemeente Utrecht wil dat in
2020 15.000 huishoudens panelen op hun dak hebben.

Kosten (exclusief btw) die meneer Oudkerk kan verwachten:

De gemeente Utrecht biedt daarvoor:
- een tegemoetkoming in de organisatie- en/of advieskosten
voor bewoners met een plan voor zonnepanelen voor meer
dan 10 woningen;
- een duurzaamheidslening voor bewoners voor de aanschaf
van zonnepanelen tegen gunstige voorwaarden;
- financiële steun vanuit het Energiefonds voor bedrijven om
bewoners leasecontracten voor zonnepanelen te kunnen
aanbieden.

Kosten posten

Nog ruim 10.000 zonnesystemen erbij.
Utrechters willen wel. De gemeente Utrecht helpt.
Helpt u mee?
Utrecht is de beste zonne-energiestad in 2015!

Utrecht.nl/utrechtseenergie

Eenheidsprijs
ondergrens
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Bovengrens
4000m2

€ 500,-

€ 600,-

€ 500,-

€ 600,-

Sanering golfplaten zonder isolatie (per m2)

€ 10,-

€ 12,50

€ 40.000,-

€ 50.000,-

Sanering golfplaten met isolatie (onder
andere glaswol)(per m2)

€ 20,-

€ 22,50

€ 80.000,-

€ 90.000,-

Nieuw damwandprofiel dak (per m2)

€ 35,-

€ 45,-

€ 140.000,-

€ 180.000,-

Nieuw sandwichpanelen dak (per m2)

€ 55,-

€ 65,-

€ 100.000,-

€ 260.000,-

Aanschaf zonnepanelen(per m2)

€ 275,-

€ 295,-

€ 1.100.000,-

€ 1.180.000,-

Totale kosten damwandprofiel dak

€ 320,-

€ 352,50

€ 1.280.500,-

€ 1.410.600,-

Totale kosten sandwichpanelen dak

€ 350,-

€ 382,50

€ 1.400.500,-

€ 1.530.600,-

Scenario’s

Baten
(cumulatief voor 15 jaar)

Scenario 1 (120 kWh en €0,04)

€ 288.000,-

Scenario 2 (130 kWh en €0,04)

€ 504.000,-

Scenario 3 (120 kWh en €0,07)

€ 312.000,-

Scenario 4 (130 kWh en €0,07)

€ 546.000,-

Conclusie
Er zijn verschillende knelpunten die de financiering van asbestsanering met zonnepanelen vermoeilijken:
• Technische knelpunten, waardoor niet alle opgewekte
stroom aan het net kan worden teruggeleverd.
• Ontwikkeling van de energieprijzen waardoor de opbrengsten dermate lager zijn dan de kosten.
• De fiscale regelingen en subsidies die niet toereikend zijn.
• Groeiende prijzen van sanering en nieuwe daken door de
krapte op de markt.
Vervanging van asbestdaken wordt als kansrijke oplossing
gepresenteerd, maar met de hoge investeringskosten en de
lage opbrengsten is het geen haalbare oplossing. Op dit moment kan een businesscase voor een individuele ondernemer niet sluitend worden gemaakt. Als de overheid wil dat de
asbestdaken gesaneerd worden, dan moet er een nieuwe
incentive worden geboden. Het is nu voordeliger om alleen
een nieuwe dak te bekostigen. Een investering van een paar
ton is namelijk een stuk overzichtelijker dan een investering
van anderhalf tot twee miljoen. ●
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Ondergrens
4000m2

Inventarisatiekosten per object (niet meegenomen in het totaal van de eenheidsprijzen)

Baten die meneer Oudkerk kan verwachten:

Sind
s

Eenheidsprijs
bovengrens

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
Ingmar Scheiberlich
MSc MRE - AT Osborne.
Het saneringsproces van een asbestdak.

Michelle Ham
- AT Osborne.

AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken op en levert
met 150 specialisten de meest uiteenlopende diensten van
project- en procesmanagers tot experts op het gebied van techniek, financiën, risico’s, milieu, allianties of juridische vraagstukken.
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Zonne-energie

Financiering van
zonne-energieprojecten

in (grootschalige) toepassing van

Het mag duidelijk zijn dat de financiering van dit
soort zonne-energieprojecten uitsluitend interessant
is voor de grotere projecten. De bank hanteert een
minimale (totale) projectomvang van ongeveer 1,3
miljoen euro. Momenteel heeft men in Nederland
vier zonne-energieprojecten lopen. Dit zijn allemaal
projecten op grotere gebouwen, maar ook is er een
aantal kleinere projecten geclusterd. In het verleden
zijn, in met name Frankrijk, diverse zonneparken
gefinancierd.

zonne-energie voor te financieren.

Selectiecriteria

De toepassing van zonne-energie is
steeds rendabeler, en steeds meer
banken zien er inmiddels ook brood

De ASN Bank heeft al jaren actief
beleid op dit gebied. Een interview
met account manager zonneenergie Sonja van der Eijk.

De ASN Bank is in 1960 opgericht vanuit de vakbeweging.
Het doel hiervan was dat het vermogen van werknemers op
maatschappelijk verantwoorde wijze zou worden geïnvesteerd. Voor haar investeringen en beleggingen heeft de
bank duurzame criteria opgesteld. De bank neemt verder
standpunten in over onderwerpen als klimaatverandering,
mensenrechten en biodiversiteit. Daarnaast worden projecten gesteund van maatschappelijke partners die duurzame
zaken als eerlijke handel (dus geen kinderarbeid) en duurzame energie stimuleren. In de loop der jaren heeft de bank
daardoor gewerkt aan een duurzame en rechtvaardige
samenleving. Dat alles past bij de missie van de bank: het
verduurzamen van de samenleving.

In 2030 klimaatneutraal
Sonja van der Eijk is account manager ‘Zonne-energie’ bij de
ASN Bank, onderdeel van de afdeling Duurzame Financieringen. Deze behelst ook accounts voor bijvoorbeeld windenergie, decentrale energie, (sociale) woningbouw, maatschappelijk vastgoed en zorg en welzijn.
De afdeling Duurzame Financieringen is in 2007 opgericht.
Destijds was het nog een kleine afdeling maar de groei van
de markt voor duurzame energie is ook bij de bank zichtbaar: momenteel zijn er zo’n 20 man werkzaam in de beoordeling en uitvoering van de financieringsaanvragen voor o.a.
zonne-energieprojecten.
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project een aparte bv te worden opgericht. “Wij
hanteren vervolgens een aantal selectiecriteria voor
de toekenning van financiering,” aldus Van der Eijk.
“Daar controleren we heel nauwgezet op want we
willen koste wat kost voorkomen dat een project dat
wij (mede) financieren niet blijkt te voldoen op het
gebied van o.a. duurzaamheid, bijvoorbeeld als het
gaat om arbeidsomstandigheden.”

De zonnepanelen op het pand van ASN Bank in Den Haag.

het zonnedak. (BRON: ZonnepanelenDelen)

Op welke onderwerpen wordt een financieringsaanvraag beoordeeld? “Op alle relevante onderdelen
van zowel het product als de installatie wordt een
duurzaamheidstoets uitgevoerd,” aldus Van der Eijk.
“Wat betreft het product zullen we eerst nagaan
waar en hoe de panelen zijn geproduceerd. Is er bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van kinderarbeid,
zijn de arbeidsomstandigheden in de fabrieken
in orde? Wij bezoeken de fabrieken niet zelf, maar
gaan uit van data die wij van verschillende bureaus
inkopen, waaronder bijvoorbeeld Sustainalytics.”

dat een jaar later de dakbedekking moet worden vernieuwd. Tevens
willen wij een overzicht van het te verwachten onderhoud. Het milieu
dient bij het project vanzelfsprekend zo min mogelijk te worden belast.”

Ook stelt de bank eisen aan de opbrengst van de
zonnepanelen, de ondergrond en het onderhoud.
“We verlangen bij de aanvraag ook een instralingsrapport. Hierin wordt een legplan overlegd en
een schatting van de verwachte opbrengst van de
panelen. De eisen aan de ondergrond zijn gericht
op een langdurig probleemloos, dus duurzaam, gebruik. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de
zonnepanelen op het dak worden geïnstalleerd en

“Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het project gedurende bouw zorgvuldig door onze medewerkers gemonitord. Ook
hier geldt dat we niet de projecten zelf bezoeken maar ons wel via de
diverse bronnen laten informeren over de voortgang van het werk. Tenslotte dient er een opleverrapport te worden opgesteld waarin dient te
zijn vastgelegd hoe aan de eisen van financiering is voldaan.”

In lijn hiermee heeft de bank zich tot doel gesteld in het jaar 2030 klimaatneutraal te zijn. “Dit betekent dat elke investering die CO2 uitstoot,
bijvoorbeeld een gebouw, gecompenseerd moet worden door een
investering die CO2 vermijdt, bijvoorbeeld een zonnepark,” vertelt van
der Eijk. “De doelstelling en de wijze waarop we dit meten is op onze
website gepubliceerd. Dit proces zal zich al gaande moeten ontwikkelen: met de eerste stappen hebben we relatief snel resultaat gehaald,
maar met name de laatste loodjes zullen – zoals wel vaker – het
zwaarst zijn.” De bank hoopt hiermee een voorbeeldfunctie te kunnen
vervullen voor andere banken en zodoende een aanjager te zijn van
duurzame ontwikkelingen.

“Belangrijk aandachtspunt is ook de arbeidsomstandigheden tijdens
de montage van de panelen, en de montage zelf,” aldus Van der Eijk.
“Dat betekent dat we eisen stellen aan het verwerkende bedrijf. We
letten daarbij op de certificering van het bedrijf en het opleidingsniveau van het personeel. Ook kijken we naar eventuele ongelukken in
het verleden en proberen we in kaart te brengen hoe het bedrijf daar
mee om is gegaan.”

Maatschappelijk verantwoord
Van der Eijk: “Een goede voorbereiding en volledige documentatie is
dus noodzakelijk. Daardoor zijn we na verloop van tijd bij de gerenommeerde partijen bekend en bestaat een aanvraag voor een groot
deel uit een herhaling van zetten. Dat punt is momenteel nog niet
altijd bereikt. Wij hopen met onze inspanningen bij te kunnen dragen
aan grootschalige toepassing van zonne-energie (op de daken en
in zonneparken), op projecten die volledig op een maatschappelijk
verantwoorde manier worden gerealiseerd.
“Onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn houdt ook in dat we
voortdurend op zoek moeten gaan naar nieuwe mogelijkheden en
instrumenten die wij als bank kunnen gebruiken - zoals de financiering
van het Nationaal Energiebespaarfonds, dat energiebesparing van
woningen mogelijk maakt, en investeringen in projecten van partners.
We staan wat dat betreft nog aan het begin van de ontwikkelingen.” ●

Grotere zonne-energieprojecten
De ASN Bank verleent in het geval van zonnepanelen alleen projectfinanciering en dus geen bedrijfskrediet. Om de scope van de
financiering hanteerbaar te houden, dient voor het zonne-energie-

Initiator Ton Out van het Amstelveen College wordt geïnterviewd bij de opening van

Sonja van der Eijk, accountmanager Zonne-energie
ASN Bank.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Dakdoorvoeren
van hoog niveau!

valbeveiliging
hellend dak

staander

15 JAAR
GEGARANDEERD
VAKWERK IN
DAKWERK

hek

kantplank

Gecertificeerd volgens de hoogste Europese
veiligheidsnorm NEN-EN 13374 klasse C
plat dak
contragewicht

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

hek

staander

T 085 782 16 02
info@rss-roof.com
www.rss-roof.com

Ubbink combineert optimale prestatie
met perfecte afwerking
Rookgasafvoer en luchtaanvoer voor de HR ketel, (mechanische) ventilatie,
rioolontluchting of een combinatie daarvan: allemaal voorbeelden van
leidingen die door het dak naar buiten gaan. Door toepassing van verkeerde
dakdoorvoeren en lelijke montage, ontstaat al snel een oerwoud aan
pijpjes die schots en scheef op het dak staan. Voor hetzelfde geld en met
minder moeite monteert u eenvoudig de nieuwste generatie slimme
dakdoorvoeren van Ubbink, voor een beter resultaat én uiterlijk!

Swiss
made

Alles voor de professional:
•
•
•
•
•

Brandveilig
werken!

Leister ELECTRON ST
Robuuste Leister koffer
Leister mondstuk 75 mm
Leister aandrukrol 80 mm
Leister toestelsteun

 € 399,00

Luchtdicht

www.leister.nl

Leister ELECTRON ST Promo SET

€ 520,00
or:
Als set nu vo

Bevestigingsmaterialen

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS VAN
DE STICHTING DAKMEESTER

ELECTRON ST
• Voor bitumineuze dakbanen
• 3400 Watt. Slechts 1,1 kg
• Tweecomponenten handgreep
• Snel schoon te maken luchtfilters
• Automatische koolborstelstop
• Bescherming van het element

www.ubbink.nl/dakdoorvoeren

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS BELOOFT
DAT EEN HELLEND DAK
• is gemaakt door een dakdekker met het Komo-proces-certificaat
hellende daken, aangesloten bij de Stichting Dakmeester;
• beschikt over vastlegging van alle relevante facetten tijdens de
bouw in een digitaal dossier;
• is gecontroleerd door het onafhankelijke IKOB/BKB;
• wordt opgeleverd met een garantiecertificaat voor
15 jaar met bijbehorend bouwdossier.

VOOR MEER INFORMATIE
Stichting Dakmeester

U bespaart 23%!

Postbus 29 | 3417 ZG Montfoort

Prijzen geldig tot 31-12-2015

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

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

Kijk op www.dakmeester.nl voor de
Dakmeester bij u in de buurt.

Vraag er naar bij uw dealer
Promo kit Electron ST_A5.indd 1

We know how.
02.10.14 11:41

DSG_ADV 94x265 mm ROOFS.indd 1

12-03-13 11:22

Trendwatcher

Dakensector in verdrukking

op het woord 'keten' in een andere betekenis van toepassing
is. Het is keten in de kolom, zou je kunnen zeggen. Iedereen
buitelt over elkaar, op zoek naar het eigen voordeel.”

in de bouwkolom

Het dak is als bouwdeel een essentieel onderdeel van een gebouw. Daksystemen ontwerpen, construeren en aanleggen is een specialisme dat niet aan
de eerste de beste kan worden overgelaten. De dakensector zit al jaren in de

Voorbeeld van ketensamenwerking. Bij LEAN gaan de ketenpartners
vooraf in gesprek om de planning op elkaar af te stemmen.

rol van onderaannemer en leverancier. In die rol is een goede kwaliteit waar
te maken. Toch zijn er tendensen die het specialisme en een goede uitvoering
daarvan naar de achtergrond dreigen te schuiven. Hoe pakt de sector een
zichtbare rol in het peloton van stakeholders in de bouwkolom?
Hendrik Jan Kaal

Het economisch en maatschappelijk belang van
daken groeit…
In de rubriek Trendwatcher behandelt Roofs actuele en toekomstige ontwikkelingen in de dakenbranche. Er is veel dynamiek en de dakenbranche ziet zich voor veel uitdagingen
geplaatst. De rubriek wordt verzorgd door Hendrik Jan Kaal.

Een voorbeeld van ketensamenwerking. Op 31 maart overhandigde

Dakbedekkingsystemen vormen het sluitstuk van een gebouw. Zonder dat sluitstuk is geen enkel gebouw functioneel.
Maar dat kan ook nog voor andere bouwdelen gesteld
worden. Toch groeit het belang van daken snel. Innovatieve
daken spelen een toenemende rol in de leefbaarheid van
stedelijke omgevingen, bijvoorbeeld door meervoudig
ruimtegebruik mogelijk te maken en zo functies in de stad te
brengen waar anders geen ruimte voor zou zijn. Mooie voorbeelden zijn recreatie, sport en parkeergelegenheden. Ook
bij de aanpassing aan klimaatverandering spelen daken
een grote rol, bijvoorbeeld door waterbuffering, vermindering
van hittestress en het afvangen van fijnstof. Merk op dat deze
belangen niet alleen die van de eigenaren van de gebouwen zijn, maar van een bredere groep bewoners en stakeholders. Zie ook de eerdere artikelen in de rubriek Trendwatcher.
Daarnaast is er een toenemend economisch belang door
energiewinning op daken, hetgeen met name gebouweigenaren mogelijkheden biedt om meer rendement te maken.
Ook zijn er ideeën om daken deel uit te laten maken van de
transportinfrastructuur binnen stedelijke omgevingen, bijvoorbeeld met landingsplaatsen voor aflevering van goederen
door drones.

revolutionair zijn materialen ook kunnen zijn, is daar weer
toeleverancier van. Daarbij zal het niet de eerste keer zijn,
dat de aanbesteding van het dak pas halverwege de bouw
plaatsvindt, evenals het definitief maken van ontwerp en
bestek. Dat betekent dat de opdrachtgever vaak al buiten
beeld is en niet zelf zaken doet met de dakbedrijven en ook
geen zicht heeft op wat er gebeurt.
De wetgeving draagt ook bij aan dit beeld. Het voorstel voor
de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, waar elders in
Roofs al aandacht aan besteed is, ziet vooral op kwaliteitsborging op het niveau van het gehele gebouw en besteedt
niet expliciet aandacht een specifieke bouwdelen, zoals het
dak. In pilots die gedaan worden om ervaring op te doen
met het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborgers, wordt de
rol van kwaliteitsborger vaak uitgevoerd door partijen met
een algemeen profiel en niet door specialisten op dakengebied (of andere bouwdelen).
Tot slot zien we regelmatig nieuwe contractsvormen opkomen zoals Design, Build, Maintain, Operate (DBMO). Veelal
wordt dit door opdrachtgevers en gebouweigenaren geïnitieerd, die liefst volledig ontzorgd willen worden. Dit is vaak
vanuit het terechte besef dat een ziekenhuis, school of bank
geen expert is op gebied van vastgoed en dit ook niet hun
kernactiviteit is. Zo worden ook activiteiten als ICT en beveiliging vaak uitbesteed. In deze contractsvormen wordt het
echter voor bouwdeelspecialisten nog moeilijker om op het
netvlies van de opdrachtgever te komen. Zo is bijvoorbeeld
bij een universiteit die onderhoud in percelen aanbesteedt,
voor terrein & infra, installatietechniek, gebouwautomatisering, ook een partij gecontracteerd voor het bouwkundig onderhoud. Kennelijk zag men geen aanleiding om het dak als
afzonderlijk specialisme te benoemen en aan te besteden.

Dick Keus, Senior bedrijfsadviseur van TNO Bouw (rechts), het eerste
exemplaar van het werkboek 'Resultaatgericht samenwerken bij

…maar de positie van de daksector verzwakt

renoveren en onderhouden van hellende daken aan Jan Willem van

In de dagelijkse praktijk zien we dat de dakensector stevig in
het peloton zit opgesloten en geen kans krijgt te demarreren
en zichzelf in de kijker te rijden. Bij grote nieuwbouwprojecten
is een dakadviseur soms nog in een vroeg stadium betrokken. Dakdekkerbedrijven zijn vrijwel altijd onderaannemer
van de hoofdaannemer voor de bouw en de fabrikant, hoe

der Groep, Programmamanager Energiesprong Platform 31 Duurzaam Gebouwd. Het praktische werkboek vormt een leidraad voor
dakdekkers en hun ketenpartners om onderhoud en renovatie van
hellende daken op een gestructureerde en resultaatgerichte manier
uit te voeren.
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Duwen en trekken in het peloton leidt tot
valpartijen
In de bouwkolom is het zodoende soms lastig opereren. De
rolverdeling tussen partijen leidt vaak tot prijsdruk. Piet Oskam (Centrum voor innovatie in de Bouwkolom) zegt het op
www.bouwkolom.org als volgt: “Niet minder spannend is het
in de bouwkolom. Daarbinnen spelen zich taferelen af, waar-

De TU Delft doet promotieonderzoek naar ketenintegratie
in de bouw. Zij ziet onder andere de volgende problemen in
de keten:
• De bouw is een minder gestructureerde sector dan andere
sectoren, met een groot aantal spelers rond de ontwikkeling en bouw van een object.
• Het feit dat bouwen een vraaggedreven proces is en het
ontwerpen en het produceren vaak afzonderlijke activiteiten zijn, leidt tot problemen.
• Omdat er vele specialismen bij komen kijken, en veel kleine
bedrijfjes, blijven problemen die aan het begin van de productie ontstaan vaak bestaan of worden zelfs ernstiger.
Deze punten geven risico’s voor de dakensector. Gedurende
de bouw opgelopen vertragingen leiden tot meer tijdsdruk
naarmate de geplande oplevering van het gebouw nadert.
Hetzelfde geldt voor overschrijdingen van het financiële
budget, die leiden tot – min of meer gedwongen - besparingen op de werkzaamheden die nog plaats moeten vinden.
Allemaal zaken die het lastiger maken om toegevoegde
waarde en kwaliteit te leveren.

Waar liggen de kansen?
De daksector hoeft niet in haar lot te berusten, maar zal wel
in beweging moeten komen als zij een prominentere positie
wil innemen in de bouwkolom. Deze kansen liggen in technologische ontwikkelingen, in nieuwe functies van daken,
in nieuwe contractvormen en in ketenintegratie. Ik ga hier
achtereenvolgens op in.

Zichtbaar in integraal ontwerp via BIM
Toepassing van Building Information Modelling (BIM) kan ertoe leiden dat men in een vroeger stadium als dakadviseur,
dakdekker of fabrikant op het netvlies komt. Een dergelijke
integrale wijze van ontwerpen, waarbij ook ontwerpkeuzen
scherper aan het licht komen, kan een kans bieden om als
specialist betrokken te worden. Keuze voor en specificatie
van constructie en materialen vindt in vroegtijdig stadium
plaats. Zo kunnen opdrachtgever, installateur, constructeur
en dakdekker gelijktijdig en voor start van de bouw hun
ontwerp op elkaar afstemmen. Ook de opdrachtgever krijgt
zo mogelijk beter zicht op het dakspecialisme.

Profilering met multifunctionele daken
De dakensector kan zich bij opdrachtgevers profileren met
dakoplossingen die meerwaarde bieden. Enerzijds economische meerwaarde voor gebouweigenaren, variërend van
rechtstreekse opbrengst (denk aan energiedaken) tot snellere
en betere verkoop (bijvoorbeeld van appartementen met
duurzame daken). Op deze wijze is denkbaar dat opdrachtgevers deze functies gaan opnemen in hun PvE. Dakadviseurs
en leveranciers kunnen zo bij de opdrachtgever of gebouweigenaar hun producten onder de aandacht brengen voordat
een hoofdaannemer aan de bal is. Het opbouwen van een
relatie met architecten kan dit ondersteunen.
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Daarnaast is het zaak om je als sector te profileren met innovatieve en hoogwaardige oplossingen bij beleidsmakers,
zoals lokale en provinciale overheden. Rotterdam kent een
Climate Change Adaptation Program, waarin daken een
prominente rol spelen. Maak duidelijk wat er mogelijk is,
innoveer hierop en stimuleer ondersteunend beleid voor de
inzet van daken bij klimaatverandering en duurzaamheid.
Ook meervoudig ruimtegebruik maakt deel uit van beleid
op lokaal en provinciaal niveau. De dakensector moet
overwegen om een lobby op te zetten. Mogelijk ook richting
innovatieve initiatieven als de Bouwcampus en koepels als
Bouwend Nederland.
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De DBMO-achtige contracten ontzorgen de opdrachtgever
en brengen de sector als onderaannemer buiten beeld. Een
resultaatcontract is een contractvorm waarbij ook bedrijven
uit andere sectoren hun producten en diensten rechtstreeks
aan de eindgebruiker leveren. Soms wordt hierbij het gebruik
of de functie geleverd en niet de eigendom van de spullen. Denk aan de automatisering van werkplekken, waarbij
een ICT leverancier de goede werking van kantoorautomatisering voor een x aantal werkplekken gedurende de
komende 5 jaar levert en garandeert. De dakensector kan
vormen ontwikkelen, waarbij zij gedurende 20 of 30 jaar een
waterdicht en goed isolerend dakbedekkingsysteem levert.
Daarbovenop zijn nog andere resultaten te benoemen, zoals
gedurende 10 jaar een minimale elektriciteitsopbrengst van
y KWh of een bepaalde waterbufferingscapaciteit. Hierbij kan
men zover gaan dat de materialen eigendom blijven van de
leverancier of aan het eind van de looptijd van het contract
overgaan naar de gebouweigenaar. De eerste experimenten
met energiedaken zitten in de pijplijn.
Tot slot is het goed als opdrachtgevers en gebouweigenaren
zich afvragen of zij door zich te laten ontzorgen wel het beste
uit hun contractspartners halen. Een resultaatcontract of
DBMO-contract mag niet leiden tot het ‘over de muur gooien‘
van de zorgen. Bij een dergelijk contract hoort even goed
intensieve communicatie over eisen en wensen enerzijds, en
mogelijkheden en onmogelijkheden anderzijds.

Samenwerken in de keten kan voor de dakensector vooral
betekenen dat zij eerder in het ontwerp- en bouwproces
betrokken wordt. Dat is van belang met het oog op zichtbaarheid, maar even goed met het oog op verminderen
van risico’s voor kwaliteit, kosten en doorlooptijd. De kunst is
van een klant-leverancier verhouding naar een relatie als
partner te komen. Dit is niet alleen een kwestie van andere
contracten en afspraken, maar ook van houding en cultuur.
En daarbij moet wel bedacht worden dat ook vele andere
specialismen in de bouwkolom hetzelfde willen bereiken, dus
de dakensector zal dit nooit alleen kunnen. Ketenintegratie
heeft groot potentieel, zo vindt ook Maxime Verhagen van
Bouwend Nederland op www.ketensamenwerking.nl: “Specialisatie en steeds complexer wordende bouwwerken zorgen
ervoor dat de noodzaak van ketensamenwerking elke dag
groter wordt. Dan is vertrouwen een voorwaarde, maar met
alleen vertrouwen kom je er niet. Je moet ook je nek durven
uitsteken. De belofte is groot: Met meer klantwaarde wordt
het duurzamer, efficiënter, innovatiever en niet te vergeten
veel leuker.” Dit laat zien dat er bij een belangrijke koepel als
Bouwend Nederland draagvlak is om te investeren in ketenintegratie. De dakenbranche kan hierop proactief op inspelen.

De trend in een notendop
Kort samengevat is de trend dat de daksector in de
verdrukking zit in de bouwkolom te keren door:
• Aandacht te vragen voor kwaliteitsborging op
bouwdeelniveau.
• Te innoveren in producten en concepten richting multi
functionele daken en meervoudig ruimtegebruik.
• Te innoveren in werkwijze door samenwerking te zoeken in
integraal ontwerpen via BIM, ketenintegratie en zichzelf bij
architecten onder de aandacht te brengen.
• Te innoveren in contractsvormen door resultaatcontracten
te onderzoeken en opdrachtgevers en gebouw-eigenaren
te ontzorgen.
• Een lobby op te zetten naar gebouweigenaren, opdrachtgevers en beleidsmakers en lokale en andere overheden.
• Zich sterker te profileren richting koepels als Bouwend
Nederland en innovatieve initiatieven als de Bouwcampus.
Tijd voor een demarrage uit het peloton! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Hendrik Jan Kaal is een ervaren professional op gebied van strategie en organisatie. Hij
helpt bedrijven als projectleider, adviseur of coach bij het formuleren van strategische
doelen, het realiseren van groei en het verbeteren van prestaties. Zijn drijfveer is om met
bedrijven mee te denken over hun toekomst en bij te dragen aan het waarmaken van hun
ambitie.
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Reacties zijn welkom via de redactie van Roofs: edwin@lumail.nl.
Hendrik Jan Kaal
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Valbeveiliging

“Aanschafprijs veiligheidssysteem te vaak doorslaggevend”
Hoewel hij nog maar 56 is, heeft

Smets heeft een belangrijke bijdrage

van veiligheidsmiddelen in de bouw niet gangbaar; Smets
heeft zich er in de loop der jaren voor ingespannen dat
het onderwerp op de agenda werd gezet, en hij was actief
betrokken bij de totstandkoming van de stand der techniek
op dit gebied. In eerste instantie voornamelijk in de gevel- en
glazenwassersbranche, later ook in de dakenbranche. Per
1 juni jl. heeft Smets de leiding van het bedrijf overgedragen
aan John Zwaart. Een opvallende ontwikkeling, waarom
treedt Smets terug?

geleverd aan de ontwikkeling van de

Collectief of pbm?

Laurens Smets zich per 1 juni 2015 teruggetrokken uit Gevaco bv, leverancier van
valbeveiligingsproducten in Berg en Terblijt.

valbeveiligingsbranche. Roofs vroeg hem
naar het hoe en waarom van deze stap.
Laurens Smets is sinds 1978 actief in de bouw. Op 15-jarige
leeftijd ging hij aan de slag in het aannemersbedrijf van
zijn vader. Enkele jaren later nam hij het bedrijf over. Gevaco
werd opgericht als dochteronderneming van het aannemersbedrijf. Smets is altijd een enthousiast klimmer geweest
en zodoende is hij al op jonge leeftijd geïnteresseerd
geraakt in beveiligingsmiddelen. In die tijd was het gebruik

“Ik heb een passie voor veiligheid,” aldus Smets. “Het plezier
in dit werk heeft hem voor mij altijd gezeten in de innovatie
van de producten: hoe bewerkstellig je een veilige oplossing tegen een marktconforme prijs? De laatste jaren is mijn
enthousiasme hiervoor minder geworden omdat de focus in
de markt op prijs blijft liggen en niet op veiligheid. Ik doe dit
werk al vele jaren en ook daarom was het steeds moeilijker
om mezelf te motiveren. Ik ben daarom tot de conclusie
gekomen dat het zowel voor het bedrijf als voor mij persoonlijk gezonder zou zijn om terug te treden en het stokje over
te dragen aan de jongere generatie. Het bedrijf is bij John
Zwaart in goede handen, hij is al jarenlang in het vakgebied
werkzaam.”

“Veiligheid is relatief eenvoudig te bewerkstelligen. Als collectief kan, is dat in alle gevallen de meest veilige oplossing. Dit is ook de wetgeving. Je moet eerst zorgen dat er
geen gevaar ontstaat. Alleen als dat niet mogelijk is, kun je
maatregelen als pbm’s treffen om je tegen het gevaar te
beschermen. In de praktijk wordt hier veelal van afgeweken,
hetzij om budgettaire redenen, hetzij om esthetische – wat allebei oneigenlijke redenen zijn. De uitdaging was steeds een
collectief veiligheidsmiddel te ontwikkelen dat het argument
voor toepassing van een pbm zou wegnemen. Overigens is
het op de lange termijn altijd kostentechnisch gunstiger om
te kiezen voor een collectief systeem. Doorgaans let men alleen op de aanschafprijs, die voor pbm’s inderdaad lager is
– maar daar is het jaarlijks onderhoud nog niet bij gerekend,
om nog maar te zwijgen van voorkomende reparaties (die
bij kabel- en dakankersystemen relatief vaak nodig zijn).”
“Ik ben altijd een groot tegenstander geweest van de massale toepassing van pbm’s. De keuze voor een persoonlijk
beschermingssysteem wordt in veruit de meeste gevallen
vanwege budgettaire redenen gemaakt. Vergelijk het met
een fabriek waar het personeel met mondkapjes rondloopt
vanwege fijnstof dat in het productieproces vrijkomt. Er wordt
wel aan de gezondheid gewerkt, maar veel beter zou natuurlijk zijn als het fijnstof voorkomen wordt (bronaanpak) en als
tweede keuze direct bij de machine wordt afgezogen (collectieve maatregel). Die keuzemethodiek is de enige juiste,
ook op het dak, maar wordt in veel gevallen niet gemaakt
omdat dat te duur is. De overheid laat steeds meer aan de
markt zelf over, dus controle vanuit de overheid vindt niet of
nauwelijks plaats.”
“Voor de veiligheid op het dak is dat geen goede zaak,
ook al omdat de kennis over veiligheid, en waarom voor
bepaalde oplossingen dient te worden gekozen, wegvloeit.
De overheid beperkt zich immers tot doelvoorschriften: de
invulling ervan wordt aan de markt overgelaten. Het is dus
lastig om bepaalde regelgeving terug te vinden: waar staat
bijvoorbeeld dat de opstand minimaal 1 m of 1,10 m moet
zijn? De invulling van de doelvoorschriften is divers en in veel
gevallen tegenstrijdig, mede doordat uit kostenoverwegingen steeds de grens van het haalbare wordt opgezocht.
Wanneer steeds minder goed bekend is wat de grens is, en
waarom dat de grens is, zal men die grens steeds gemakkelijker overschrijden.”

Bewustwording
Laurens Smets op het demodak van Gevaco.
Op de achtergrond een inklapbaar hekwerk,
wat het esthetische bezwaar tegen deze hekwerken ondervangt.
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In de tijd dat Smets Gevaco opzette, was veilig werken op
hoogte nog nauwelijks een item in de dakenbranche. De gevelbranche heeft in dit opzicht een voortrekkersrol gespeeld.
Het bedrijf was bij deze eerste ontwikkelingen betrokken met
de Safesit producten. Smets: “Bij werkzaamheden aan de
gevel is het, in tegenstelling tot het dak, meteen duidelijk dat

er maatregelen moeten worden getroffen. Het onderwerp
is destijds middels het convenant Gevelonderhoud actief
opgepakt door de overheid, de branchevereniging, vakopleidingen en marktpartijen. Wij hebben als leverancier een
rol in gespeeld in de ontwikkeling van de regelgeving en
normering op het gebied van veilig gevelonderhoud.”
“De ontwikkelingen zijn op het gebied van het dak veel later
op gang gekomen. Het dak zie je niet, dus is men minder
snel bereid daar in te investeren. Het heeft veel tijd en energie gekost om het onderwerp veilig werken op hoogte in de
dakenbranche op de agenda te krijgen. De cultuur was er
lange tijd niet naar om veiligheidsvoorzieningen toe te passen, een dakdekker heeft niet het gevoel dat hij van het dak
kan vallen. Maar je ziet dat in de loop der jaren, met name
onder zzp’ers, de nodige ongelukken gebeuren – de laatste
tijd met name in het aanbrengen van zonnepanelen. Het
bewustzijn bij de gebruikers maar ook opdrachtgevers
begint steeds meer te groeien.”
“Het is de commercie die de vraag creëert, de regelgeving
loopt daar altijd achteraan. Ik heb me altijd ingespannen om
betrokken te zijn bij de totstandkoming van de regelgeving.
Enerzijds is dat natuurlijk een commercieel belang, anderzijds
vind ik het belangrijk dat de regelgeving volgens de – volgens mij – juiste uitgangspunten tot stand komt. Je ziet dat de
veiligheidsindustrie op gang is gekomen als gevolg van financiële overwegingen, bijvoorbeeld het imago van een bedrijf
als er een ongeval plaatsvindt. De verzekeringsmaatschappijen hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling
van de veiligheidsindustrie, de claimcultuur. Dat verklaart
deels het succes van onze signaleringsbordjes, terwijl signaleringsbordjes op het dak welbeschouwd een beetje vreemd
zijn. Gezond verstand is vaak voldoende om een veilige
situatie op het dak te verkrijgen. Er spelen echter altijd andere
overwegingen mee, overwegingen die feitelijk niets met veiligheid te maken hebben. En daar begint de verwarring.”

Ideeën
Dit zijn allemaal factoren geweest in het besluit van Smets
om zich uit Gevaco, en daarmee uit de veiligheidsbranche,
terug te trekken. “Mijn passie voor veiligheid (het beschermen van mensenlevens) en voor productontwikkeling is
niet weg. Vooralsnog bevalt het besluit me goed, lichamelijk
ben ik in ieder geval gezonder geworden doordat ik meer
beweeg en minder zit. Ik zal het dit jaar nog wat rustiger aan
doen, maar ik heb nog steeds legio ideeën voor productinnovatie op het gebied van veilig werken op hoogte. Het lijkt
me een kwestie van tijd dat ik die concreet ga maken, op
welke manier dan ook.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Landschappelijk dak op het vernieuwde Biesbosch Museum
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 beschrijving
van het turfdak van het vernieuwde Biesbosch Museum.

“Wat betreft het dak is de facetstructuur van de zeshoeken
gebruikt en uitvergroot. Aan de buitenzijde van het gebouw
is met behulp van gestapelde XPS-platen (i.v.m. het gewicht)
een aarden wal aangelegd en de daken hebben een
grasdak gekregen. Daardoor krijgt het museum uiterlijk iets
weg van de bestaande forten in het gebied. Het grasdak
zorgt ervoor dat het dak enerzijds wordt geïntegreerd in het
bestaande landschap, maar door de merkwaardige geometrische vormen van het dak is het toch ook een opvallend
gebouw geworden. Rond het gebouw is bovendien voorzien
in een waterlandschap dat fraai aansluit op de omgeving.”

gemaakt met behulp van de POCB Universal van leverancier
Icopal. Vanwege het vochtige weer tijdens de uitvoering
is ervoor gekozen de dakbedekking mechanisch bevestigd aan te brengen. Daarom was het zaak om tijdens de
uitvoering extra aandacht te besteden aan de overlappen
en de diverse aansluitingen zodat de waterdichtheid van de

Turf in balen
Het landschappelijk effect van het dak is bereikt door
toepassing van het Ganzewinkel dakturf-pakket dat op XPS
isolatieplaten is aangebracht. Het is met een totale oppervlakte van 3500 m² de eerste grootschalige toepassing van
het Noorse dakturf op de Nederlandse markt. Het product is
al sinds 2009 op de Nederlandse markt verkrijgbaar en in de
tussenliggende jaren al op diverse aansprekende panden
aangebracht. Het product kenmerkt zich door een relatief
eenvoudige opbouw, bestaande uit zakken turf waar zaden
in zijn aangebracht. De zaden zorgen na verloop van tijd
voor de begroeiing.

Directe aanleiding voor de ontwikkeling van het Biesbosch
Museumeiland is de ontpoldering van de Noordwaard. In het
geval van hoog water moet daar in de toekomst het water
van de Nieuwe Merwede zoveel mogelijk richting zee worden
afgevoerd. Hierdoor komt het museum op een eiland in de
Biesbosch te liggen. Dit was aanleiding om het gebouw te
herontwikkelen, waarbij direct de gelegenheid te baat werd
genomen de uitstraling en voorzieningen van het museum te
verbeteren. Uitgangspunt van het ontwerp was de bestaande bebouwing van het Biesbosch Museum te handhaven en
een uitbreiding te realiseren. De oppervlakte van het gebouw
is hiermee anderhalf keer zo groot geworden. Het biedt
ruimte aan het museum, een multifunctionele bezoekersruimte, horeca en kantoren voor het museum, Staatsbosbeheer
en het Parkschap.
Het eiland wordt vergraven tot een ondiepe kreek die is omringd door een dijk, zodat variaties in de waterstand direct
merkbaar zijn en een grote diversiteit aan plantensoorten en
fauna wordt gestimuleerd. Deze visie op duurzame ontwikkeling is ook in het gebouw doorgezet. De belangrijkste keuze
op dit gebied was het behouden en uitbouwen van de
bestaande gebouwen. Verder zijn waar mogelijk maatregelen genomen die de duurzaamheid van het gebouw en het
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gebruik ten goede komen. Het gebouw wordt bijvoorbeeld
deels middels passieve zonne-energie verwarmd, de isolatie
wordt verzorgd door het grasdak en de aarden wallen. Het
museum zet verder in op sociale duurzaamheid, o.a. door de
streekeconomie te stimuleren.

Zeshoeken in het landschap
Verantwoordelijk architectenbureau is Studio Marco Vermeulen uit Rotterdam. Directeur Marco Vermeulen vertelt dat
de grootste uitdaging bij het ontwerp was een gebouw, en
aansluitend een omliggend landschap te maken, waarin
bezoekers kennis kunnen maken met de Biesbosch. “Wij
hebben ons dan ook tot doel gesteld het gebouw beter in te
passen in de natuurlijke omgeving en ook de omgeving binnen te laten. In het nieuwe ontwerp hebben we het bestaande gebouw als vertrekpunt genomen, maar het ingepast in
de omgeving.”
“Aan de westzijde wordt het gebouw zo open mogelijk, zodat
het uitzicht biedt op het Mueseumeiland. Daarom wordt het
oorspronkelijk zeshoekig vormgegeven gebouw uitgebouwd
met een rechthoekige uitbouw met uitzicht. Het museum
ligt op vier meter hoogte t.o.v. het eiland, wat zorgt voor een
spectaculair uitzicht vanuit het museum.”

De Dakturf is zowel toepasbaar op platte als op hellende
daken. Het materiaal heeft een temperatuurregulerende
werking en zorgt voor een natuurlijke waterhuishouding. Het
materiaal wordt in balen (3,2 per m²) op het werk aangeleverd. Droog weegt het materiaal 65 kg/m² (17 kg per baal),
vochtig weegt het vanzelfsprekend zwaarder, tot maximaal
130 kg/m². Tot een helling van 25° kan het zonder extra
voorzieningen worden aangebracht. Bij steilere hellingen
wordt gebruik gemaakt van houten of kunststof frames om
de balen op hun plaats te houden. Het project is in goede
samenwerking tussen de leveranciers en verwerkers tot stand
gekomen.

Aanbrengen van de turflaag
Het pakket is aangebracht door dakhovenier Van Helvoirt
Groenprojecten. Het nieuwe dak is grotendeels op de bestaande daken aangebracht, een deel van het pand is zoals
gezegd nieuwbouw.
Het hoveniersbedrijf werkt voor dit type daken in de meeste
gevallen samen met dakspecialist ZND Nedicom, dat de
waterdichte laag verzorgt. Zo ook bij dit project. De oorspronkelijke pannendaken werden tot op de sandwichpanelen
gesloopt. De dampremmende laag is aan de onderzijde van
de sandwichpanelen aangebracht, en bij de uitbreiding als
eerste laag opgenomen in de toegepaste dakdozen. De daken werden door het dakdekkerbedrijf vervolgens waterdicht
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Volgens de leverancier heeft het pakket relatief weinig onderhoud
nodig. Toch zal het dak jaarlijks geïnspecteerd moeten worden en
het gras zal tevens periodiek moeten worden gemaaid, bemest en
onderhouden. Om deze werkzaamheden op een veilige manier
te kunnen uitvoeren, is een veiligheidssysteem op het dak aangebracht, in de vorm van een Uniline lijnsysteem. De ankerpunten zijn
mechanisch in de ondergrond aangebracht en vervolgens met een
rozet waterdicht ingewerkt.

Zonnestroomsystemen voor elk dak.

Dakraam voor dakpanpanelen
www.profiledwindow.com
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De ver- en nieuwbouw van het Biesbosch Museum betekent een duidelijke verfraaiing van het oorspronkelijke pand - én van de oorspronkelijke omgeving. Het dak speelt hier een belangrijke rol in, het dak
is op een bijzondere manier geïntegreerd in het omliggende (water)
landschap. ●
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Hoogwaardige kunststoffen scheppen
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.bureaugroenadvies.nl

van-boven.com
www.altena-groep.nl

constructie gegarandeerd kon blijven worden. De
keuze voor de Universal is hierbij belangrijk geweest,
omdat de rups die ontstaat bij het lassen een extra
visuele controle betekent.

DAKSPECIALITEITEN
www.provatherm.nl

www.vrf.eu

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO
www.qualityroofingsystems.nl
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Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.flowlight.nl
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www.weversbv.nl
www.wev
ersbv.nl

www.aabofix.nl

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.
www.aabotools.nl

RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORTEC
RENOLIT ALKORTOP

Waterlandschap

Rapid Schroeven & Advies

www.renolit.com/roofing

Uw website
ook hier?

Renolit pub "dakspecialist op internet" 40 x 24 mm
25/06/15
LIGGEND
10:50
06.indd 1

Bel 072-5400335

www.domelichtstraten.nl

Op de waterdichte laag is vervolgens losliggend een
houten raster gelegd. Dit raster zorgt ervoor dat het
groenpakket na aanbrengen stabiel blijft liggen. Het
groenpakket bestaat uit zakken turf waar graszaden
in zijn verwerkt. Na verloop van tijd wordt het pakket
door sproeien en door de wortelbegroeiing van de
ingezaaide grassen één geheel. Het raster is dan niet
meer nodig en zal na verloop van tijd verrotten. Op
enkele plaatsen is de dakhelling 70° en was een steviger wapening nodig. Deze is gevonden in de vorm
van de kunststof Tensar grid, een rooster dat d.m.v.
van ty-wraps werd bevestigd en waardoor de zakken
dakturf ook op de steilere helling stabiel konden
worden bevestigd.

www.comhan.com

Wat betreft de afvoer van het hemelwater is een
bijzondere oplossing gevonden. Door het landschap
van het dak is een waterweg aangelegd waardoor
het dak een actieve bijdrage levert aan de al eerder
genoemde diversiteit in flora en fauna. Het water dat
op het dak valt, wordt via deze waterweg afgevoerd
naar het omliggende terrein en waterpartijen. Deze
open goten zijn gerealiseerd door de XPS-platen zodanig te leggen dat een goot ontstond. Er zijn geen
andere hwa’s op het dak aangelegd. Ook het aantal
dakdoorvoeren voor ventilatie en rookgasafvoer is tot
een minimum beperkt.

Ver- en nieuwbouw Museum Biesboch MuseumEiland
• Opdrachtgever:	Stichting Biesbosch Museum/provincie NoordBrabant
• Architect:	Studio Marco Vermeulen te Rotterdam
• Hoofdaannemer:	Station Bouw te Werkendam
• Dakdekker:	ZND Nedicom te Eindhoven
• Dakhovenier: 	Van Helvoirt Groenprojecten
te Berkel-Enschot
• Leverancier groenpakket: 	Van Ganzewinkel Dakturf te Horn

Roofs
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nieuwslijn

Agenda
15-17 september 2015
Bouw Compleet Gorinchem
Evenementenhal Gorinchem

6-8 oktober 2015
Bouw Compleet Hardenberg
Evenementenhal Hardenberg

nieuwslijn

RECTIFICATIE
Per abuis is in het artikel ‘Dak NVLU koelt
binnenruimte en wekt zonne-energie op’,
in Roofs juli 2015, de fotograaf van het vooraanzicht van het pand onvermeld gebleven.
Deze foto’s zijn gemaakt door fotograaf
Christian Richters.

23 oktober 2015
2de Belgian Roof Day
Brussels Kart Expo
Info: www.belgianroofday.be

Roof2Roof is een voorloper op het gebied van bitumen
recycling. BRN, een initiatief van de brancheverenigingen
VEBIDAK en Probasys Benelux, is daarom zeer verheugd met
het partnerschap. Deze samenwerking zal het hoogwaardig
recyclen van bitumen dakbedekking een verdere impuls
geven. Inmiddels zijn er in de Benelux al een drietal installa
ties operationeel waar oude bitumen dakbedekking wordt
gerecycled in nieuwe dakbedekking. Daarnaast is er ook een
installatie waar bitumen dakbedekking wordt gerecycled
voor gebruik in de wegenbouw

2-6 november 2015
Batimat
Parc des expositions, Parijs (F)
Info: www.batimat.com

2-5 februari 2016
Dach + Holz International
Messegelände Stuttgart (D)
Info: www.dach-holz.de

Mawipex wint Succes Award Daktechniek
Mawipex is gekozen tot ‘Winnaar van de Business Succes Award in de branche Daktechniek’. Daarmee dingt Mawipex nu mee naar
de felbegeerde ‘Nationale Business Succes Award’.
De vakjury besloot Mawipex te nomineren vanwege
haar verdiensten op het gebied van imago, service,
kennis, specialisatie en innovatie.

Rockwool maakt grote stap in sociale duurzaamheid
Onze maatschappij ondergaat een transitie naar een duurzame en circulaire economie, met steeds meer aandacht voor de sociale
duurzaamheid. Rockwool onderstreept de overgangsfase waarin we ons bevinden met de presentatie van haar MVO-verslag ‘(Re)builing the future’, het manifest Sociale Duurzaamheid en de tool ‘AQSI’ waarmee inzicht wordt verkregen in de sociale prestaties van een
gebouw. De presentatie vond op 30 juni 2015 plaats bij de Deense ambassade, waar talrijke MVO-deskundigen en Mark Frequin, Directeur Generaal
Wonen en Bouwen, hun visie op de transitie gaven.
MVO wordt gedefinieerd als de integratie van sociale en milieu-overwegingen binnen uw gehele bedrijf en het zegt alles over het lange termijn
concurrentievermogen van uw bedrijf’, opende de Deense ambassadeur Ole Emil Moesby de bijeenkomst bij de Deense ambassade in Den
Haag.”‘Denemarken is één van de koplopers op het gebied van MVO
en sociale duurzaamheid. Rockwool is dat ook als bedrijf in de Benelux.
Uitgangspunten daarbij zijn waardedeling en een win-win situatie creëren.
Het gaat om oplossingen voor de bouwsector en een strategie die zowel
het bedrijf als de maatschappij voordelen biedt. Maar dat kun je niet alleen. Die uitdaging moet je samen met de stakeholders aangaan.”
Hannie Stappers, director Public Affairs bij Rockwool, overhandigde vervolgens het tweede MVO-verslag aan Willem Lageweg, directeur
MVO Nederland en Sabine Denis, directeur van het Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift.
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Op 2 juli 2015 heeft BRN (Bitumen Recycling Nederland) met Roof2Roof een partnerovereenkomst gesloten. Beide organisaties
zetten zich in voor een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking. BRN richt zich daarbij op stimulering,
voorlichting, regelgeving, kwaliteitsborging en acties om de landelijke inzamelstructuur te optimaliseren. Bovendien verstrekt BRN
certificaten als bitumen dakbedekking adequaat is ontmanteld en aangeboden bij een recyclingbedrijf dat bitumineus dakafval
verwerkt volgens de acceptatiecriteria van BRN.
Roof2Roof is een bedrijf dat bitumen dakbedekking beoordeelt op de geschiktheid voor recycling, en vervolgens
zorgt voor de optimale inzameling en voorbewerking voor
hoogwaardige recycling. Met het BRN- partnerschap zullen
voortaan voor de Roof2Roof projecten en aan Roof2Roof
gelieerde bedrijven ook BRN-certificaten worden verstrekt.

3-5 november 2015
Bouw Compleet Venray
Evenementenhal venray

28-29 januari 2016
Nationale Daken Event
NBC te Nieuwegein
Info: www.stichtingdakpromotie.nl

BRN en Roof2Roof tekenen partnerovereenkomst

Personalia
De Enk Groen & Golf

Per 1 juni jl. is Peter Koop in dienst getreden als Projectleider
Realisatie bij De Enk Groen & Golf. Als Projectleider is hij eindverantwoordelijk voor de realisatie van de aanlegwerken. Hij
volgt hiermee René van Swieten op die, na jarenlange trouwe
dienst, begin dit jaar is vertrokken. Samen met een zeer ervaren
uitvoeringsteam zal Peter Koop binnen De Enk leiding geven
aan de uitvoering van aanlegwerken.
Koop heeft 10 jaar bij ZinCo Benelux
gewerkt waarvan de laatste 4 jaar als bedrijfsleider. ZinCo Benelux is leidinggevend
op het gebied van levering en advies van
daktuinsystemen. De Enk is een expert op
gebied van daktuinen waardoor de kennis die Koop met zich meebrengt goed
aansluit met de projecten binnen De Enk.

De partnerovereenkomst is namens BRN ondertekend door de voorzitters
(de heren Rob Bootsman en Dick van der Bom) en de directeuren
(Cees Woortman en Lodewijk Niemöller) van de brancheverenigingen VEBIDAK en Probasys Benelux, en namens Roof2Roof
door de directeuren Gerben Bijker en Martin Smit

Hamer gecertificeerd asbest
verwijderaar voor de industrie
Op 29 mei heeft Hamer het SC-530 asbestverwijderingscertifi
caat ontvangen. Met dit certificaat kan het bedrijf een
bijdrage leveren aan het asbestvrij maken van industrieel
Nederland Als totaalinstallateur, in o.a. de brandstofvoorziening en de chemische en voedingsmiddelen-industrie, is het
bedrijf gewend om volgens strikte regels en protocollen te
werken.
Na het gecontroleerd en veilig verwijderen van asbest in
gebouwen, installaties en machines kan men weer snel en
efficiënt opbouwen of geheel vernieuwen. Het bedrijf heeft
alle benodigde kennis en materieel in huis en hoeft niets te
huren. De asbest wordt afgevoerd met eigen, speciaal daarvoor ingerichte wagens.

Kingspan Insulation neemt Finse PIR fabrikant SPU over
Kingspan Groep heeft het Finse bedrijf SPU, fabrikant van PIR isolatie, overgenomen. De overname maakt deel uit van Kingspans
groeistrategie en het biedt de kans om bestaande producten in nieuwe markten te introduceren.
De isolatiedivisie van Kingspan laat over de afgelopen decennia constante groei zien, mede door continue investeringen in
marktontwikkeling, het vergroten van productiecapaciteit en het leveren van service, gepaard met groei door overnames. SPU
produceert een veelomvattend productassortiment PIR isolatie en heeft een solide basis in Scandinavië en de Baltische staten. De
overname van SPU zorgt voor een uitzonderlijk aanbod aan producten en buitengewone expertise in de Noord-Europese markt.
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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:

All-in-one ECO dakbaan

Gorinchem: evenementenhal.nl/bouw-go | Hardenberg: evenementenhal.nl/bouw-hb

Er kan er maar 1 de beste zijn !

artilan

Nieuwe producten
beschikbaar bij
Veilig lopen op
tussenliggende dakgoten

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

Valleywalk

Air Care Technology

Handig bij
schoonmaakwerkzaamheden

• Coating van speciaal titaniumdioxide (TiO2)
• Zet NOx en SOx om in milieu-neutrale stoffen
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Recycling
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Ontdek de kracht
Ontdek de kracht van Dakweb

van Dakweb

• Aanzienlijk aandeel gerecyclede grondstoffen
• Zelf ook 100% recyclebaar

. . . . . . . . . . . . .

Kee Guard

CO2 reductie

Hekwerk voor collectieve dakrandbeveiliging

• Witte reﬂecterende afwerking met climatiserend effect
• Vermindering CO2 uitstoot van gebouw

. . . . . . . . . . . . . Beschikbaar met diverse montagemogelijkheden
Topfix
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Ontdek de kracht
van Dakweb
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Tel. 043-6080090

Foldshield

aat!
Keur certific

www.gevaco.nl

info@gevaco.nl

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

Nebiprofa bv - Postbus 45, NL-4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1, NL-4791 PD Klundert
Tel: +31 (0168) 409 309 - Fax: +31 (0168) 409 312 - www.nebiprofa.nl - verkoop@nebiprofa.nl

BITUMEN

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

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

V LO E I B A A R

KU N S T S TO F

Vakmensen werken
met Troelstra & de Vries

B I J ZO N D E R E
DAKEN

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

