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Het Enige objectieve vakblad voor de dakenbranche

Welk dak wordt het
Dak van het Jaar

2015?

BIM voor dummies
•C
 ongressen rond actuele ontwikkelingen
op het gebied van kwaliteit en techniek
• Waarom details luchtdichter moeten zijn dan de bouwdelen
• Recycling van zonnepanelen
• Glooiend landschapsdak vergroot biodiversiteit
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Als er dan toch een ongeluk gebeurt, wordt dat bij voorkeur
onderling geregeld want de politie maakt het alleen maar
ingewikkelder en duurder. Verzekeringsmaatschappijen zijn
er niet.
Wie het Indonesische verkeer kent, weet welke doodsangsten ik afgelopen zomer heb doorstaan. De eigen weghelft
is allerminst zaligmakend en wanneer twee voertuigen op
dezelfde weghelft elkaar naderen, wordt middels toeteren
en knipperen uitgemaakt wie er opzij moet (desnoods de
berm in).
Mijn veronderstelling dat alle Indonesiërs vroeg of laat in
het verkeer zullen omkomen, bleek in een gesprek met mijn
reisleider niet te kloppen. Verhoudingsgewijs vallen er in Indonesië niet méér verkeersslachtoffers dan in Nederland.
Hoe kan dat? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig. Wat voor
de westerse buitenstaander eruit ziet als een ongecontroleerde chaos, is in werkelijkheid een geavanceerd communicatiesysteem met toeter- en lichtsignalen. Uit de context waarin
die worden gebruikt, wordt duidelijk hoe de twee weggebruikers elkaar moeten passeren.
Zodoende worden alle weggebruikers gedwongen goed op
elkaar te letten en met elkaar rekening te houden. Dat is niets
minder dan zelfbehoud: onverantwoordelijk gedrag leidt
bijna zeker tot een ongeluk.
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Dat is alles. Het hele concept ‘voorrang’ is er bijvoorbeeld
onbekend: wie het eerst bij de kruising is, steekt als eerste
over. Dat betekent dus dat je nergens recht op hebt: er geldt
alleen een (morele) verplichting dat je tijdens het rijden
niets raakt. Wat er achter je gebeurt, is niet jouw verantwoordelijkheid.

Deregulering is al jarenlang
het mantra van de overheid,
en terecht, want er zijn inmiddels zo ontzettend veel
regels dat juist de regels
leiden tot anarchie: niemand weet meer waar
echt aan moet worden
voldaan – dus doet
iedereen maar wat hij
denkt dat goed is, of wat
hem door de een of andere
adviseur wordt ingefluisterd.
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Afgelopen zomer had ik het voorrecht om een paar weken
door Indonesië te reizen. Een andere cultuur is altijd verfrissend. Neem alleen al het verkeer. De enige verkeersregel
waar de Indonesische automobilist rekening mee hoeft te
houden, is: kijk uit dat je niet ergens tegenaan rijdt.

In de praktijk worden veelal de
regels als doel beschouwd (“als ik aan
die-en-die regel voldoe, dan is het in orde”) zonder dat nog
verder wordt gedacht aan het doel van de betreffende regel.
Daar komt bij dat de regelgeving doorgaans een minimum
kwaliteits- of veiligheidsniveau aangeeft. Wie zich op de bodem richt, heeft een grote kans daaronder terecht te komen.
Dat is iets wat een zichzelf respecterend bedrijf altijd zou
moeten willen voorkomen.
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Het gezond verstand mag kortom wel een wat grotere rol
spelen in de bouwpraktijk.
Daar hoort ook het besef bij dat een bouwproject geen solistische aangelegenheid is. In onze markt ontbreekt dat besef
nog wel eens, terwijl het zo voor de hand ligt. Wie zich verantwoordelijk en medemenselijk opstelt, zal daar de vruchten
van oogsten. Net als in het Indonesische verkeer wordt in de
bouw het eigen belang het best gediend als het algemeen
belang wordt gediend. Het eigen belang hangt immers één
op één samen met het algemeen belang.

Edwin Fagel

Dat is een interessant gegeven. Het roept de vraag op in
hoeverre het stelsel aan regels zoals wij dat hier hanteren
effectief is. Natuurlijk is het verkeer hier onvergelijkbaar, alleen
al omdat wij veel meer inwoners per vierkante meter hebben.
Toch is ons systeem waarin de weggebruikers volgens de
regels in bepaalde situaties bepaalde rechten hebben ook
het manco. Men zal zich immers focussen op de eigen rechten en zal daardoor minder geneigd zijn rekening te houden
met de rechten van anderen.
Hoe zit dat eigenlijk met de bouwregelgeving?
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Acht zinken vingers voor nieuwbouw NAVO
Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015? In dit artikel een beschrijving van de felsdaken op het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO in Brussel.
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Nico Hendriks Award stimuleert kwalitatief en innovatief dakdekken
De prijs voor het Dak van het Jaar, de Nico Hendriks Award, wil kwalitatief en innovatief
dakdekken stimuleren.
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Congressen rond actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit
en techniek
Tijdens het Nationale Daken Event 2016 worden er twee congresdagen georganiseerd over de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en techniek.
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Waarom details luchtdichter moeten zijn dan de bouwdelen
In eerdere artikelen zijn we ingegaan op de noodzaak van luchtdicht bouwen. Hoe is
dit in de praktijk op een juiste manier uit te voeren?
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Vluchten kan niet meer	
Per 1 december 2015 gaat Jos van der Borgt van SBD met pensioen. Hij was 13 jaar
lang het gezicht van de Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingbranche (SBD).
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BIM voor dummies
BIM is een steeds meer gehoorde term. Wat zijn de voordelen en de nadelen en
wanneer wordt dit voor u actueel?
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Recycling van zonnepanelen
Onlangs is de Stichting Zonne-energie Recycling Nederland opgericht. Deze stichting gaat als ‘producentencollectief’ binnen de WEEE (AEEA) wetgeving optreden.
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Glooiend landschapsdak vergroot biodiversiteit
Op het gebouw van WOW in Amsterdam is onlangs een zogeheten grasheuveldak
aangelegd.
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Dak Chinese tempel volgens Nederlandse kwaliteitseisen vernieuwd
Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015? In dit artikel een beschrijving van de
dakrenovatie van de Fo Guang Shan He Hua Tempel in Amsterdam.
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“EPDM is het traditionele dakbedekkingsmateriaal!”
In 1965 produceerde fabrikant Hertel in haar vestiging in Kampen de eerste rubberen dakbaan. Een halve eeuw verder is EPDM niet meer weg te denken van de
Nederlandse dakenbranche.
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Welk dak wordt het
DAK VAN HET JAAR

2015?

BIM VOOR DUMMIES
• Congressen rond actuele ontwikkelingen
op het gebied van kwaliteit en techniek
• Waarom details luchtdichter moeten zijn dan de bouwdelen
• Recycling van zonnepanelen
• Glooiend landschapsdak vergroot biodiversiteit

Foto voorplaat
Abdij Sion te Diepenveen,
uitgevoerd door Leidekkersbedrijf D. Koenders te Neede.

Foto: Theo Temmink.
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Acht zinken vingers
voor nieuwbouw NAVO
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 felsdaken
op het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO in Brussel.
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Het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO dat momenteel in
Brussel wordt gerealiseerd, bestaat uit acht vleugels. Het
complex behelst 120.000 m² kantoorruimten, als ook o.a. een
conferentiecentrum, vergaderzalen, faciliteiten voor restaurants, media, sport en ontspanning en een technisch gebouw. Het dakoppervlak is 35.000 m² en het totale oppervlak
van het project bedraagt 250.000 m². Daarmee behoort het
tot een van de grootste bouwprojecten van België.

prestaties van het bedrijf geëist. Denk alleen al aan de eisen
op het gebied van security, die bij een NAVO-project komen
kijken. Tevens was het niet mogelijk om het zink prefab aan
te leveren, waardoor het zetwerk op de bouwplaats moest
plaatsvinden. Al met al een enorm karwei, dat door het uitvoerende bedrijf tot een goed einde is gebracht.

Acht vingers

Het dak is uitgevoerd door het Nederlandse Ridder Skins for
Buildings. Alleen al vanwege de omvang van het project
vergde dit werk veel van de organisatie. Ook op het gebied van logistiek en communicatie werden uitzonderlijke

Het ontwerp is van de architectenbureaus Skidmore, Owings
& Merrill (VS) en ASSAR Architects (B). Het gebouw is vormgegeven als acht in elkaar grijpende vingers. Deze vingers
(‘longwings’) zijn met elkaar verbonden door een centraal
gebouw, de ‘agora’. De afzonderlijke ‘longwings’ zijn 200 m

lang en 18 m breed. Ze zijn voorzien van getoogde daken,
die zich aan de uiteinden dichtbij het maaiveld bevinden.
Naast de acht getoogde daken zijn daartussen, boven de
‘agora’, nog zeven kleinere getoogde daken (37x10 m)
uitgevoerd. De daken zijn bedekt met de zinken dakbedekking NedZink NOVA Pro-Tec. De dakbedekking is middels een
felssysteem aangebracht. Speciaal voor deze toepassing is
een aanvulling op de bestaande ATG ontwikkeld.
Het dak is op een staalconstructie aangebracht. Zolderse
Dakprojecten uit Lummen (B), de partner van Ridder Skins
For Buildings voor dit project, heeft op de Steeldeck cannelureplaten een primer aangebracht, zodat hier bovenop
de isolatie in de vorm van Foamglas (in bitumen geweld)
kon worden aangebracht. Vervolgens is een APP dakbaan
volledig gebrand op de isolatielaag aangebracht. Hier
bovenop is een PVC glijfolie aangebracht, deze is middels
klangen aangebracht in de kramplaten. De zinken felsdaken
zijn tenslotte hier bovenop gemonteerd. De felsdaken van de
‘longwings’ zijn in negen vlakken onderverdeeld, onderling
gescheiden door gootconstructies.

Op het dak is een veiligheidssysteem aangebracht om
periodiek de goten schoon te maken. De dakbedekking zelf
is onderhoudsvrij. “Zink veroudert op een natuurlijke manier,”
aldus Richard Verlijsdonk van de zinkverwerker. “Eventueel vuil
spoelt door regenwater vanzelf weg.”
Vanwege de lange lengte van de felsbanen was het niet
mogelijk ze prefab te fabriceren. Daarom zijn de felsbanen
van bijna 30 meter lang op de bouwplaats door Ridder Skin
For Buildings geprofileerd vanaf coils. Voor het overige moest
voortdurend intensief contact worden onderhouden met de
opdrachtgever en de overige bouwpartijen om alles goed
af te stemmen. Dit ging vooral in het Engels. Er werd strak in
planning gewerkt, zo onafhankelijk mogelijk van de weersomstandigheden.

Security
Hellingshoek
Op het hoogste punt van de daken is de hellingshoek van
de zinken daken nul graden.“Bij een dergelijk lage hellingshoek is kans op lekkage als gevolg van capillaire werking bij
harde regenbuien. In deze toepassing, met een Foamglas
isolatie in combinatie met afgedichte felsnaden, is dat risico
echter afwezig. Het isolatiemateriaal fungeert als dampremmende laag en daardoor is geen ventilatievoorziening
nodig. Doordat Ridder Skin For Buildings in samenwerking
met BDA Dakadvies de detailering heeft aangepast en
onder meer de felshoogte heeft verhoogd naar 38 mm (ipv
25 mm) kon een waterdicht dak gemaakt worden. Op deze
details is een reeks testen uitgevoerd om te komen tot een
aanvulling van de bestaande ATG. Hierbij is de toepassing
op ware grootte getest op waterdichtheid, treksterkte, werking
van de felsbanen, etc. Op basis hiervan kon het uitvoerende
bedrijf een aanvullende projectgarantie verlenen.

In totaal is het bedrijf ruim drie jaar bezig geweest met de
vervaardiging van het dak. Een dergelijk langlopend project
op grote afstand vergt veel organisatie en een strakke planning. De opdrachtgever stelde bovendien veel extra eisen
aan de medewerkers van de bedrijven die op de bouwplaats aan het werk waren.
“Het personeel (gemiddeld 14 man per dag) ging in Brussel
in de kost,” vertelt Verlijsdonk. “Bij een project van de NAVO
wordt niet zomaar iedereen op de bouwplaats toegelaten.
Integendeel: zonder pasje kom je het terrein niet op, en je
krijgt alleen een pasje na een zeer grondige screening. Men
wil natuurlijk niet dat er iemand met slechte bedoelingen
het terrein op komt. Dat ging zover dat ook de familieleden
van de medewerkers werden gescreend. Een leverancier
van materialen, bijvoorbeeld, kon alleen het terrein op
onder begeleiding van iemand die in het bezit was van een
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NAVO onder dak met NOVA
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15 JAAR
GEGARANDEERD
VAKWERK IN
DAKWERK
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.

pasje, en mocht alleen het terrein op om zijn goederen af te
leveren – en dan direct weer vertrekken. Het was belangrijk
dat we voortdurend voldoende mensen in onze organisatie
rond hadden lopen die in het bezit waren van het vereiste
veiligheidscertificaat. Dit certificaat, nodig voor het verkrijgen
van een toegangspasje, wordt toegekend door de Nationale
Veiligheidsoverheid en de behandeling van een dergelijke
aanvraag kan tot een paar maanden oplopen, dus het
was onmogelijk om iemand op het laatste moment te
vervangen.”

Ervaring
“Voor ons is het een bijzonder project geweest waar we veel
ervaring op hebben kunnen doen,” besluit Verlijsdonk. “Vanwege de zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de toegepaste producten, de verwerking van die producten en eisen die
aan de organisatie werden gesteld hebben we een intensief
leertraject achter de rug die we bij toekomstige projecten
goed kunnen gebruiken. Inmiddels hebben we deze ervaring
al kunnen benutten bij aansprekende projecten in Nederland. Felsdaken onder de 3 graden zijn dus mogelijk maar
niet zonder meer.”
Naar verwachting zal het nieuwe NAVO hoofdkwartier in de
zomer van 2016 worden opgeleverd. ●

Nieuwbouw hoofdkwartier NAVO te Brussel (B)
• Opdrachtgever:	NAVO, Brussel (B)
• Architect:	Skidmore, Owings & Merrill,
Chicago (VS) en ASSAR
Architects, Brussel (B)
• Hoofdaannemer:	BAM Alliance 3
• Dakdekker:	Ridder Skins for Buildings
te Uden (NL)
• Isolatie:	Foamglas te Tessenderlo (B)
• Foamglas montage:	ZDP Zolderse Dakprojecten
te Lummen (B)
• Leverancier zink:	NedZink te Budel (NL)

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

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

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

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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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

Om mee te bouwen aan de groei van onze
organisatie zoeken wij per direct een ervaren

ACCOUNT
MANAGER (M/V)

Voor de regio zuid en/of midden
Functie:

Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en
uitbreiden van ons relatiebestand. Onze relaties bestaan uit dakaannemers,
handelsondernemingen en voorschrijvende instanties.

Zit verkoop en relatiebeheer je in het bloed en ben je op zoek naar een
zelfstandige functie met een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid,
ben je klantvriendelijk , stress-bestendig en een teamplayer - dan ben jij diegene
die we zoeken.

Bauder B.V. te Maarsbergen is een dochter van het familiebedrijf Paul Bauder
GmbH & Co. KG te Stuttgart.
Binnen 6 fabrieken in Duitsland worden dakmaterialen voor platte, hellende en
groendaken geproduceerd.
Inmiddels hebben we op de Europese markt een unieke positie ingenomen.
Enerzijds als een ruim 155 jaar oud familiebedrijf, anderzijds door het brede
scala aan in eigen huis geproduceerde materialen.

Profiel:

Affiniteit met de bouwsector met technische kennis van
daken (platte – en hellende) is een pré, opleiding MBO-niveau
evt. aangevuld met commerciële opleiding
flexibel ingesteld
doorzetter, een echte 'bouwer'
ruime ervaring in commerciële functies, doel-en resultaat gericht
beheersing van de Duitse of Engelse taal is gewenst
In bezit van rijbewijs B/E

Bauder B.V. biedt u:

enorme uitdagingen en groeimogelijkheden binnen een familiebedrijf
een grote verantwoordelijkheid in een zelfstandige functie
een “platte” organisatiestructuur waardoor snelle
beslissingen kunnen worden genomen
een gedegen individuele inwerkperiode
een ervaren en gedreven team
een arbeidscontract met uitzicht op een vaste aanstelling,
met toekomstperspectieven
uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor Handel in Bouwmaterialen

Best
Workplaces 2013
Europe

Wil je werken bij een professioneel en vooruitstrevend bedrijf dat volop
in beweging en in ontwikkeling is?
Stuur dan je cv en motivatie binnen 3 weken na verschijnen van deze
advertentie naar wilco.vandreumel@bauder.nl.
Meer informatie over Bauder B.V. vindt u op onze website www.bauder.nl.
Voor eventuele vragen kan je bellen met de heer W. van Dreumel,
General Manager Benelux, 06 - 52 57 95 71.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Nationale Daken Event

2016

Is bouwen aan de toekomst

27 en 28 januari 2016 NBC Nieuwegein

Kijk voor meer informatie op www.nationaledakenevent.nl

Interview

Nico Hendriks Award
stimuleert kwalitatief en
innovatief dakdekken
Met gemengde gevoelens reageerde Nico Hendriks op het voorstel de award
voor het Dak van het Jaar naar hem te vernoemen. “Mijn verdiensten voor de
dakenbranche zijn geen verdiensten van mij alleen, ik heb het altijd samen
met anderen gedaan.” De prijs wil echter kwalitatief en innovatief dakdekken
stimuleren en dat is iets waar Hendriks zich vele jaren voor heeft ingezet.

De Nico Hendriks Award is de prijs
voor het Dak van het Jaar, een prijs
voor het project dat zich in het jaar
2015 op het gebied van techniek en
innovatie heeft onderscheiden. De
prijs is vernoemd naar Nico Hendriks
vanwege zijn bijzondere verdiensten
voor de dakenbranche, juist op deze
onderwerpen. Een eerbetoon dat niet
alleen hem toekomt, vindt Hendriks.
“Wanneer we het hebben over
belangrijke mensen voor de dakenbranche, dan kan er een aardige lijst
worden aangelegd. Het staat buiten
kijf dat Bureau Dakadvies (BDA) in
de loop der jaren een belangrijke rol
heeft gespeeld in de ontwikkelingen in
de markt. Ik ben samen met Hans van
Berk een van de oprichters van wat
het eerste en meest toonaangevende
dakadviesbureau van Nederland
werd. Het woord ‘dakadvies’ bestond
nog niet eens (volgens mij staat het
nog steeds niet in de Van Dale): dat
hebben wij verzonnen. Niet lang
daarna werd Albert van den Hout bij
de organisatie betrokken. Albert is
uitgegroeid tot de Dak-goeroe, veel
meer dan ik.”
ß
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Nico Hendriks.

“Al onze initiatieven, zoals het BDA Dakboekje, de BDA Praktijkbladen, het opleidingsinstituut, het laboratorium, de Nationale Dakendag, zijn gezamenlijke initiatieven geweest – en
in veel gevallen was ik ook niet degene die er de meeste tijd
en energie heeft gestoken. Bovendien zijn mijn activiteiten
niet uitsluitend op het dak gericht geweest. Ik heb me, ook in
mijn werkzaamheden als hoogleraar aan de TU Eindhoven,
altijd gericht op de volledige gebouwschil. Dat houdt naast
het dak en de gevel ook de vloer en de kelder (‘basements’)
in. In Nederland is men daar nog nauwelijks mee bezig maar
in Engeland zijn daar inmiddels al vele partijen mee bezig.
Ook ondergronds dient een gebouw waterdicht te zijn.”

‘…of gelijkwaardig’
Officieel werd BDA op 1 juli 1977 opgericht. Ooit (eind jaren
‘60) ontstond de gedachte om een adviesbureau voor
daken te beginnen tijdens het commissiewerk dat Hendriks
samen met o.a. Hans van Berk verrichtte voor de commissie baanvormige dakafwerkingen van de CRB (Commissie
Rationalisatie Beleggingsobjecten). Hieruit bleek dat er op
het gebied van kwaliteit van materialen en uitvoering maar
weinig houvast was. Hendriks: ‘Wij zagen dat hier een gat in
de markt lag en zijn er uiteindelijk op ingesprongen. Het was
pionieren, in de eerste jaren was er maar net genoeg werk
voor twee man, in de jaren die daarna kwamen hebben we
dit verder uitgebouwd, allereerst met Albert van den Hout. Wij
hebben ons ervoor ingezet om het wetenschappelijke gehalte van het vak te verbeteren: waarom moet in bepaalde
situaties voor bepaalde oplossingen worden gekozen, hoe
stellen we de (minimale) kwaliteitseisen vast, en hoe stellen
we vast dat een product aan deze, en eventuele aanvullende kwaliteitseisen voldoet? Een naam die in dit verband
ook genoemd moet worden is die van Luud Dupuy, die in
die beginjaren ook een belangrijke rol in de ontwikkelingen
heeft gespeeld, o.a. als hoofdredacteur van vakblad DIM,
waar Albert en ik ook veel voor schreven.”
“Met ons laboratorium hebben wij in de loop der jaren ontzettend veel (product)innovaties begeleid, en soms hebben
we ook sturend opgetreden. We konden een onafhankelijke
positie innemen en hebben veel testen en onderzoeksmethoden in eigen huis ontwikkeld, met gebruikmaking van
onze eigen kennis en die van de fabrikant/leverancier. Om
de kwaliteit te communiceren, zijn wij destijds gestart met
het BDA Certificaat Technische Goedkeuring (CTG), een
afkorting die nog steeds wordt gebruikt in de kwaliteitsborging. Een belangrijk deel van ons bestaansrecht is de
huidige praktijk in het voorschrijftraject, waar in de UAV in de
meeste gevallen de beruchte toevoeging ‘of gelijkwaardig’
staat aangegeven. Wat is ‘gelijkwaardig’, en wie bepaalt
dat? In de praktijk betekent het dat gekozen wordt voor een
goedkoper product, dat – net als het duurdere maar vaak
kwalitatief betere product – in het bezit is van een KOMO
attest-met-productcertificaat. Onze ervaring is dat je in het
bestek heel specifiek moet zijn. In onze BDA Agréments staat
altijd opgenomen dat de kwaliteitsverklaring niet geldig is
wanneer zonder toestemming van de betrokken partijen
van de beschreven – gespecificeerde - opbouw wordt
afgeweken. Dakdekkers hebben daar ook behoefte aan,

dan wordt er immers op kwaliteit geconcurreerd, in plaats
van prijs.”

De combinatie zoeken
Het kwaliteitsniveau in de dakenbranche heeft de laatste
jaren onder de economische omstandigheden te lijden gehad, weet ook Hendriks. Toch ziet hij dat met het aantrekken
van de marktomstandigheden het kwaliteitsbesef omhoog
gaat. “Er is veel innovatieve kracht in de markt en er zijn nu
tal van ontwikkelingen gaande die de kwaliteit van de daken
ten goede zal komen. Neem alleen al de ontwikkelingen op
het gebied van isolatie. Alle fabrikanten zijn hard bezig om
ervoor te zorgen dat met hun producten met zo min mogelijk
dikte voldoen aan de aangescherpte eisen op het gebied
van isolatie en luchtdichtheid. In veel gevallen zal een
combinatie van producten worden gezocht, om de meest
gunstige combinatie van prijs, opbouw en isolatiewaarde te
bereiken.”
“Je ziet dat de bitumineuze dakbanen steeds meer synthetisch gaan worden (bitumen-copolymeren). Ook de kunststof
en EPDM dakbedekkingen zijn voortdurend aan het innoveren. De ene TPO is de andere niet, en dat geldt ook voor
APP en EPDM: er zijn onderling grote verschillen dus je moet
goed opletten welke kwaliteit materiaal je toepast. Het is in
onze markt niet eenvoudig om innovaties door te voeren
omdat het een behoudende markt is. De directie kan wel
iets anders willen, maar het verwerkend personeel moet ook
mee en dat wil doorgaans het liefst gewoon op dezelfde
manier blijven doorwerken. Hier ligt een belangrijke taak voor
de opleidingen.”
“De strikte scheiding tussen fabrikanten en hun productsoorten is aan het wegvallen, de diverse isolatie- en dakbedekkingfabrikanten zoeken eveneens de combinatie. Partijen
die traditioneel alleen bitumineuze dakrollen produceerden,
hebben nu ook bijvoorbeeld kunststof dakbedekkingen en
diverse isolatiematerialen in het assortiment. Fabrikanten
gaan steeds meer systeemoplossingen aanbieden. Ook
‘daghet het in den Oosten’: een partij als het Russische
TechnoNICOL breidt steeds verder uit naar het westen en het
is een kwestie van tijd voor ze ook op de Nederlandse markt
actief worden. Dit zorgt voor onrust, maar ook voor innovaties:
de diverse partijen zullen zich wapenen.”
Kennisdeling blijft daarom van groot belang. Begin jaren ’90
begon BDA met de Studiemiddagen rond onderwerpen als
windbelasting en groendaken. Deze middagen ontwikkelden
zich later tot de Nationale Dakendag. In de combinatie met
het voormalige Dak Event zal dit concept worden voortgezet in het Nationale Daken Event. Hendriks geeft aan zeer
benieuwd te zijn hoe dit nu zal worden vormgegeven en hoe
het zal worden bezocht. Elders in dit nummer vindt u een
vooraankondiging van de congressen, die rond kwaliteitsborging, techniek en innovatie zullen worden georganiseerd. Het
volledige programma zal in een volgende editie van Roofs
bekend worden gemaakt. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Nationale Daken Event 2016

Congressen rond actuele
op het gebied van kwaliteit en techniek
Tijdens het Nationale Daken Event
2016, op 27 en 28 januari 2016 in
NBC Nieuwegein, worden er twee
congresdagen georganiseerd
over de meest actuele ontwikkelingen op gebied van kwaliteit en
techniek. Een ‘must’ voor dakdekkers, fabrikanten, dakadviseurs,
architecten en opdrachtgevers
die kansen willen pakken nu de
bouwsector weer opleeft. Interessant voor nieuwbouw èn renovatie.
Wat staat er op het programma?

Het Nationale Daken Event is een samenvoeging van
de Nationale Dakendag en het Dak Event. De congresdagen tijdens het Nationale Daken Event 2016 worden
georganiseerd door de Stichting Dakpromotie, in
samenwerking met BDA Dakadvies en DGI Dak & Gevel
Ingenieurs.

Verschillende vooraanstaande sprekers geven inzicht in
bestaande en nieuwe randvoorwaarden die gelden voor
de totstandkoming van kwaliteitsdaken. De sprekers zullen
onder leiding van dagvoorzitter Pepijn Nicolas (Spinner) een
overzicht op maat bieden van de impact van de veranderende bouwregels (o.a. in het kader van de Stelselherziening
Kwaliteitsborging) op de techniek. Tevens zullen zij innovatieve oplossingen voor knelpunten bieden.
De congresdagen hebben ieder een afzonderlijk thema en
zijn als geheel (passe-partout) of afzonderlijk van elkaar te
bezoeken.

Wat vindt u belangrijk?
Het programma is nog aan beweging onderhevig
omdat de organisatie op de laatste actualiteiten
wil inspelen. Dakprofessionals en opdrachtgevers
worden uitgenodigd de organisatie te informeren
over knelpunten waarover zij willen debatteren of
oplossingen voor willen zoeken. U kunt uw suggesties
richten aan: secretariaat@stichtingdakpromotie.nl.

Dag 1 ‘Kwaliteit borgen’
Kernthema is kwaliteit borgen ‘voor en door’ de dakprofes
sional en de opdrachtgever. Tijdens de ochtendsessie 
(10-12 uur) zal de actuele stand van zaken rond de bouwregelgeving en de ontwikkeling van een nieuw stelsel van
kwaliteitsborging worden geschetst. Met de inwerkingtreding
van deze regelgeving zijn private partijen verplicht aantoonbare kwaliteit ‘as built’ te waarborgen en vast te leggen.
Private partijen krijgen een veel grotere rol, anderzijds zal de
sector aan hogere eisen moeten voldoen om opdrachten
te winnen. Het is absoluut belangrijk de kansen die hierdoor
ontstaan te benoemen en te pakken. En om de boot niet
te missen: niets doen betekent dat de dakprofessional en
de opdrachtgever gedicteerd krijgen hoe te acteren. Hoe
houdt de daksector een goede rol in de bouwkolom? Tijdens
de middagsessie (14.30-17 uur) worden praktische tips en
handvatten gegeven.

14

Roofs

ontwikkelingen
Dag 2 ‘Techniek en innovatie’
Veranderde bouwregels, verduurzaming, digitalisering
en nieuwe producten bieden innovatieve technische en
organisatorische oplossingen. Hoe kan de dakprofessional
hiervan profiteren in zijn dienstverlening en bedrijfsvoering?
Tijdens de ochtendsessie (10-12 uur) zullen de meest actuele ontwikkelingen door vooraanstaande sprekers worden
gepresenteerd.
Op het programma staan onderwerpen als:
• De technische consequenties van een Rc van 6 voor platte
en hellende daken: wat zijn de knelpunten? Wat zijn de
oplossingen?
• PV-panelen op platte en hellende daken. Met name
zal worden ingegaan op de te leveren daktechnische
prestaties.
• Asbestverwijdering. Wat zijn de verplichtingen en waar
liggen de kansen voor de dakaannemers?
• Is het mogelijk de dakprofessional te vervangen door een
drone, camera of tablet - of schieten we door?
Aansluitend zal een interactief ‘challenge’-programma
worden georganiseerd waaraan u actief kunt deelnemen.
Er is een mooie prijs te winnen! Daarna kunt u het beurs
gedeelte van het Nationale Daken Event bezoeken.
In de volgende edities van Roofs zullen nadere details over
het programma bekend worden gemaakt. ●
Tijdens het congres zullen de belangrijkste issues, kansen en
de resultaten van een eerste pilot kwaliteitsborging specifiek
voor het bouwdeel ‘Dak’ worden gepresenteerd. Aan de
deelnemers van de pilot kunnen vragen gesteld worden.
Op het programma staan onderwerpen als:
• Wat zijn de consequenties van de nieuwe regelgeving
voor verzekeringen en verzekerde dakgaranties?
•K
 waliteitsborging door van product- naar systeemniveau
te gaan: hoe belangrijk wordt de fabrikant/leverancier?
•H
 oe is kwaliteit in de uitvoering te borgen? Welke instrumenten, werkwijzen, en wijze van vastlegging zijn te hanteren,
zodanig dat wordt voldaan aan de nieuwe regels?
• Kwaliteit waarborgen door toepassing van de juiste aan
bestedingstechnieken: welke zijn dit?
• Resultaten en ervaringen: presentatie van de uitkomsten
van de pilotprojecten.
Tussen de twee sessies in heeft u ruim de tijd de beurs te bezoeken om u verder te laten informeren over de verschillende
mogelijkheden. Aan het eind van de middagsessie zal de
prijs voor het Dak van het Jaar 2015, de Nico Hendriks Award,
feestelijk worden uitgereikt door Nico Hendriks van Kiwa BDA.
De dag zal worden afgesloten met een feestelijke borrel in de
speciaal hiertoe ingerichte VIP-ruimte en op de beursvloer.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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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

Plug & Play
●

Eenvoudige montage

●

Geen persoonlĳke
beschermingsmiddelen nodig

●

Brandklasse B end-use

www.epsprofs.com

EXPERT IN DUURZAME DAK EN GEVELBEKLEDING
KERAMISCHE
DAKPANNEN

BETONDAKPANNEN

LEIEN

Eternit is een toonaangevende producent van toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor dak en gevel.
Meer dan een eeuw bouwervaring garandeert dat Eternit een betrouwbare en solide partner is voor al uw residentiële, industriële en agrarische bouwprojecten.
Onze collectie voorziet in alle nodige bouwmaterialen gaande van het onderdak, leien, keramische dakpannen en betondakpannen, golfplaten tot en met zonnedaken.

Eternit NV

Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos

Tel. +31 547 28 88 07
Fax +31 547 28 88 08

Poorten voor het beveiligen

van toegangsopeningen

of een complete ladder „kit“

Gevaco alles op het gebied van valbeveiliging
Wilt u meer informatie neemt u
dan contact met ons op

info@gevaco.nl
tel. 043-6080090

info 0800 236 87 32
info.dak@eternit.nl

www.eternit.nl

Luchtdicht bouwen

Waarom details luchtdichter moeten zijn
dan de bouwdelen
In eerdere artikelen zijn we ingegaan op de noodzaak van luchtdicht 
bouwen. Hoe is dit in de praktijk op een juiste manier uit te voeren?

Ton Berlee.
De kennisdag van de Nederlands-Vlaamse Bouwfysiscavereniging dit jaar in Eindhoven werd geopend door de Deense
hoogleraar Björne Olesen. Hij presenteerde de resultaten van
onderzoek naar het presteren van mensen en de invloed
van de omgevingsfactoren. Een mooi onderwerp, omdat
het vakgebied bouwfysica zich bezighoudt met het spanningsveld tussen de binnencondities en de buitencondities.
Die binnencondities, zo bleek uit het onderzoek, zijn alles-
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bepalend voor de prestaties. Frisse lucht, een aangename
temperatuur, luchtvochtigheid, licht en zicht naar buiten,
geluidsniveau en geluidsachtergrond. Allemaal factoren die
van invloed zijn op het presteren. Eigenlijk, zo stelde hij, is het
rendement op de productie van mensen in de binnenruimte,
en daarmee van het gebouw, economisch belangrijker dan
de kosten van het gebouw zelf.

Gezond binnenklimaat
Enige jaren geleden was er veel ophef over de luchtkwaliteit

in pas opgeleverde woningen in de wijk Vathorst in Amersfoort. De huizen waren als een van de eersten voorzien van
‘balansventilatie’. De klachten van de bewoners waren ‘niet
van de lucht’, dat wil zeggen: de bewoners claimden veel
meer dan normaal last te hebben van benauwdheid en
hoofdpijn. En al snel werd de balansventilatie als hoofdschuldige aangemerkt. Niet goed afgesteld, of ingeregeld, of
opgeleverd, of uitgelezen - of wat dan ook. Vóór de balansventilatie had de aannemer nooit problemen gehad, dus
het kon niet anders. Er werden ook fouten in de regeling van
het balansventilatiesysteem gevonden en daarmee werd de
zaak afgedaan. Niet bekend is hoe luchtdicht de woningen
waren na oplevering. Een bouwschil die de binnenruimte niet
voldoende gecontroleerd afzondert van de buitenlucht, kan
mechanisch nooit goed onder controle komen. De balansventilatie werd verbeterd of verwijderd, het project verwierf
door het ‘sick-building-syndrome’ nationale bekendheid.
In de bouwwetgeving komt meer en meer aandacht voor
een gezond binnenklimaat. Een gezond binnenklimaat dat
	
   eens energiezuiniger moet zijn. En.. een gezond binook nog
nenklimaat dat ook nog eens gegarandeerd moet worden
in de	
   nabije toekomst, wanneer de Omgevingswet zijn intrede gaat doen. Om een gezond binnenklimaat te kunnen
garanderen, moeten we de schil rond de ruimte onder controle krijgen. Goed beschouwd hebben we die gebouwschil
slechts onder controle waar het wind- en waterdichtheid
betreft (en dat ook nog niet eens in alle gevallen, getuige de
vele adviesbureaus op dit gebied). Waar het temperatuurdichtheid betreft, begint het langzaam de goede kant op te
gaan: we isoleren steeds meer en ook langzaamaan steeds
beter. Ongewenste uitstroom van warme lucht door de constructie wordt steeds meer tegengegaan door meer en meer
luchtdicht te bouwen. Maar hoe zit het met de noodzakelijke
vocht- en luchtstroming? Wanneer we in gebouwen de luchtcondities in binnenruimten onder controle willen krijgen, dan
moet het bouwfysisch gedrag van de bouwschil bekend zijn.
Volledig luchtdicht is daarbij overigens uit den boze. Je kunt
niet wonen in een plastic jas, er zal enige doorgang behouden moeten blijven. Hoe gaan we dat bereiken?

controle te krijgen in de vlakken. In de vlakken immers is de
opbouw het meest homogeen waardoor de doorstroming van
warmte, vocht en lucht redelijk voorspelbaar zijn. Van iedere laag
is het gedrag redelijk onderzocht en bekend. Het gedrag van het
vlak is dan eigenlijk van laag naar laag te voorspellen. Omdat
die gevel- vloer- en dakvlakken steeds meer geprefabriceerd worden, is de controle op de uitvoering ook nog eens veel beter.
Omdat de binnenruimte de grootste tijd van het jaar warmer is
dan de buitenruimte, stroomt de (warme) lucht het meest van
binnen naar buiten. Het best is de doorstroom onder controle te
krijgen als die door de vlakken plaats heeft. De wet van de minste weerstand geeft dan aan dat je de meeste weerstand daar
moet aanbrengen waar je de minste doorstroom wenst. En dus
moeten de aansluitingen dichter zijn dan de vlakken. Niet alleen
in de zin van luchtdichtheid, maar ook in de zin van warmteweerstand. Voor de berekening van de warmteweerstand bij randen
en in hoeken moet namelijk rekening gehouden worden met
het feit dat in een hoek tegenover een kleiner oppervlak aan de
binnenzijde een groter oppervlak aan de buitenzijde aanwezig
zal zijn. Daardoor ontstaan in de hoeken sneller vochtproblemen
(zie schets 2).

Aansluitingen dichter dan vlakken

	
  
	
  

Stellen we ons de binnenruimte voor als een afgebakende ruimte met vlakken en hoeken (zie schets 1). De
doorgang van warmte en vocht is het eenvoudigst onder

Tot slot de duurzaamheid van de details. Gebouwen moeten
langer meegaan dan de 10 jaar garantie die nu nog wordt
gegeven. Gebouwen ‘zetten’ en krimpen, trillen en bewegen
continu. Het is waarom er dilataties gemaakt worden, om spanningen gecontroleerd af te laten vloeien. Aanhechtingen en
afdichtingen moeten die bewegingen volgen. Dakdekkers kennen als geen ander het verschijnsel van scheuren in en onder
de dakbedekking als gevolg van die bewegingen. Het is daarom
dat afdichtingen bij de aansluitingen, die beter moeten zijn
dan in het vlak, niet moeten worden uitgevoerd met kit, tape en
PUR maar duurzaam moet worden ingevuld. Kijk eens naar
de SBR details. Ze zijn net vernieuwd en uitgewerkt. Zie hiervoor
www.sbr.nl. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Succes Award winnaar
in de daktechniekbranche!
Mawipex B.V.
De Poort 21
4411 PB Rilland
T 0113 55 77 77
info@mawipex.com
www.mawipex.com

advertorial

DE ENE EPDM LIJM IS BESLIST DE ANDERE NIET

IS IEDERE EPDM LIJM VOLDOENDE
DUURZAAM IN EEN DAKSYSTEEM?
Alfred Vermeulen, verkoopleider bij Mawipex Dakoplossingen, onderdeel van
Tectum-Group uit België en onder andere importeur van Firestone RubberGard/
RubberCover EPDM, vraagt zich af of het toepassen van diverse spuitbare contactlijmen bij verschillende merken EPDM een duurzaam daksysteem biedt.

Wij komen helaas dakconstructies in de markt
tegen waarbij de door de producent voorgeschreven lijm van de EPDM is vervangen door
een alternatieve lijm, wat volgens Vermeulen
zeer ongewenst is.
Deze lijmen zijn soms niet gecertiﬁceerd of niet
in een daksysteem getest. Daarbij geldt, dat een
goede aanvangshechting geen garantie geeft
voor een correct daksysteem voor de lange
termijn!
Vermeulen geeft aan dat alle EPDM producenten zorgvuldig een lijm hebben geproduceerd
die afgestemd is op de speciﬁeke fysieke
eigenschappen van hun EPDM membraan en
afgestemd is op de lange levensduur van de
EPDM (>40 jaar).
Onlangs heeft Kiwa BDA Testing B.V. in opdracht
van Mawipex diverse lijmen getest die door
verschillende leveranciers in Nederland worden aangeboden en die
geschikt zouden moeten zijn voor het verkleven van EPDM Dakbedekking.
Al deze lijmleveranciers geven aan dat de door hun geadviseerde
lijm geschikt is voor een duurzaam EPDM Daksysteem en dat de lijm
inzetbaar is voor het merk Firestone EPDM of andere merken EPDM;
Dit is PERTINENT onjuist!

TESTRESULTATEN
Kiwa BDA Testing B.V. heeft ons na uitvoerig testen van de diverse
lijmen de testresultaten overhandigd. Daarbij is gebleken dat de
meeste van de door ons geteste lijmen niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen.
John van Gool, technisch adviseur bij Mawipex heeft al te vaak
een schaderapport moeten opmaken waarbij de verkeerde lijm de
oorzaak is van de schade. Uiteraard is er op dat moment een acuut
aansprakelijkheidsprobleem, waarbij de dakdekker vrijwel altijd aan
het kortste eind trekt, aldus van Gool.
Uit de Kiwa BDA testen bleek dat zelfs één type lijm bezweek bij een
trekkracht van slechts 5N*(50 mm)¯¹, dit is nog geen 20% van de
vereiste minimale treksterkte.
De kwaliteitseis die wordt gesteld aan de treksterkte van een
volledig verkleefd Firestone EPDM Daksysteem is minimaal 25N*
(50 mm)¯¹. De resultaten van Firestone lijmen liggen minimaal 70%

boven deze minimale waarde. Wij willen de
markt erop attenderen dat vrijwel iedere lijm
(aangeprezen als geschikt voor het verkleven
van EPDM Dakbedekking) in aanvang wel een
goede tot zeer goede hechting heeft op de
EPDM dakbedekking. Echter na intensieve opwarming door de zon en/of in combinatie met
een hoge luchtvochtigheid, nemen de hechtresultaten sterk af waardoor het daksysteem niet
meer voldoet aan de minimale eisen. Garantiekwesties worden dan vaak een zeer onplezierige
en lange weg met veel verliezers!
John van Gool benadrukt nogmaals dat de
zeer grote temperatuurverschillen in een korte
periode vaak worden onderschat. De temperatuur van een EPDM daksysteem kan binnen
1 uur van 15°C naar 80°C stijgen. Dit geeft een
grote belasting op de kleefkracht van de spuitlijm, wetende dat EPDM 400% elastisch is.

ADVIES
“Neem geen risico en maak een dakopbouw (dampremmende
laag, Isolatie, lijm, dakbedekking) met producten die op elkaar zijn
afgestemd. Het systeem is goedgekeurd en gecertiﬁceerd met
gebruikmaking van de voorgeschreven producten. Die zijn getest en
goed bevonden. De prijsverschillen per vierkante meter zijn klein en
bij problemen kan anders geen gebruik worden gemaakt van de
door de leverancier afgegeven garantie”, aldus Vermeulen.

DE TESTEN ZIJN UITGEVOERD CONFORM ONDERZOEKMETHODE
• EN 13956:2012
• BRL 1511-1:2012
• BRL 1511-4:2013
• M.O.A.T. NR. 66:2001
TREKSTERKTE TESTEN ZIJN UITGEVOERD MET FIRESTONE EPDM 1.1 MM
OP BETON, VOLLEDIG GEKLEEFD CONFORM OPGAVE LEVERANCIER
• NA 24 UUR BIJ 90°C
• NA 28 DAGEN 80°C
• NA 7 DAGEN 70°C BIJ EEN RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID VAN 90%

Afscheidsinterview

Vluchten kan niet meer
Per 1 december 2015 gaat Jos van der Borgt van SBD met pensioen. Hij was
13 jaar lang het gezicht van de Stichting Bedrijfstakregelingen
Dakbedekkingbranche (SBD). Een afscheidsinterview.

In december 2002 begon Van der Borgt na een periode van
bestuurlijke onzekerheid als interim manager van SBD. Hij
had toen al een lange loopbaan bij de vakbeweging achter
de rug, o.a. als regiohoofd van FNV Bouw. Hij hield zich in die
hoedanigheid voornamelijk bezig met arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden en vakopleiding. Als geschoold bouwkundige en bestuurskundige heeft hij in de jaren ’70 lesgegeven
aan de vakopleiding bouwkunde. In 2004 werd hij vast bij
SBD aangesteld.

Horizon
In de afgelopen 13 jaar was Van der Borgt een belangrijke
factor in tal van ontwikkelingen in de dakenbranche. De SBD
heeft tal van campagnes en activiteiten gecoördineerd,
veelal in samenwerking met andere (branche)partijen,
die op verschillende gebieden positieve ontwikkelingen
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voor de dakenbranche op gang hebben gebracht. Zo is
bijvoorbeeld het ziekteverzuim in die periode aanzienlijk gedaald, het aantal (val)ongevallen is afgenomen, de instroom
is gestegen en het imago van de dakenbranche is in die
periode duidelijk verbeterd. Deze resultaten zijn natuurlijk
behaald door een gezamenlijke inspanning van diverse
partijen.
SBD heeft bij de diverse activiteiten, onder leiding van Jos
van der Borgt, een belangrijke rol gespeeld. Het meest recent
is de organisatie belast met de coördinatie van de uitvoering van het Sectorplan BIKUDAK, waarvan de invoer van het
Dakpaspoort een onderdeel is. De eerste fase daarvan wordt
momenteel afgerond, volgend jaar zal het vervolg gestalte
worden gegeven. Een belangrijk ander thema daarbij is de
duurzame inzetbaarheid van dakdekkers.

“Eigenlijk ben ik zelf het prototype van het levenslang leren,”
vertelt Van der Borgt met een knipoog naar een van de
campagnes die de SBD heeft geïnitieerd. “Ik vind het belangrijk dat een mens zich blijft ontwikkelen en er een gezonde
leefstijl op nahoudt. Daarom heb ik me af en toe wel eens
gestoord aan de neiging van veel partijen in de dakenbranche om zich op te sluiten in het eigen kleine wereldje en
vanuit die positie te klagen op de rest van de bouwwereld. Ik
heb altijd de raad van mijn moeder in gedachten gehouden, zij zei: ‘Onderzoek alles en behoud het goede’. En ik
herinner me een wandeling die ik met mijn vader maakte
over de dijk (ik ben in Zeeland opgegroeid). Mijn vader wees
naar de zee en naar het land en zei: ‘De horizon heeft twee
zijden.’ Die twee opmerkingen hebben voor mij altijd als
leidraad bij mijn activiteiten gediend. Met een open houding
en een zo breed mogelijke blik zijn wij in de loop der jaren
strategische samenwerkingsverbanden aangegaan. Op die
manier hebben wij op een brancheoverschrijdende manier
ontwikkelingen op gang kunnen brengen.”

zijn voorhanden, en betaalbaar, maar het vergt een andere
werkhouding: het is veel gemakkelijker om op je dak te blijven staan klagen.”
“De dakdekker moet uit zijn comfortzone gehaald worden.
Om jezelf te verbeteren, moet je eerst erkennen dat je iets
niet goed (genoeg) doet. En dat is niet eenvoudig. Het verbeteren van de werkpraktijk is als het goed is een voortdurend proces, zoals LEAN dat is. Tijdens het werkproces moet je
alert zijn op leermomenten. Een professioneel bedrijf is dan
ook voortdurend bezig met ‘on the job’ trainen, begeleiden
en coachen. Vakmensen zijn geïnteresseerd in hun vak en
veilig en gezond werken is daar onderdeel van. En het leren
gaat beter naarmate je er meer plezier in hebt. Ik herinner
me dat ik als tiener al belastingformulieren invulde. Ik hield
mijn vrienden voor dat dat niet moeilijker was dan een brommer uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Het is maar net
waar je je voor interesseert. En inziet dat je ook door ogenschijnlijk vervelende zaken te doen meer kunt realiseren dan
in je comfortzone te blijven.”

Driehoek
“Bij veilige en gezonde werkomstandigheden heb je altijd
te maken met drie factoren: de regelgeving, de werkplek en
de persoon. Als je dus de omstandigheden wilt beïnvloeden,
zul je aan die drie knoppen moeten draaien. Van belang
daarbij is dat je situationeel leiderschap toont.”

“Net als bij een brandverzekering zal bij de verzekering van
de werkzaamheden vooraf steeds beter gelet worden op de
maatregelen die het bedrijf heeft genomen om de veilige en
gezonde werkpraktijk te bevorderen. Vluchten kan niet meer.”

Toekomst
Wat betreft regelgeving is sinds 2012 voor nieuwbouwprojecten na een langdurig proces geregeld dat al in de
ontwerpfase voorzieningen dienen te worden getroffen om
veilig onderhoud mogelijk te maken. De praktijk wijst uit dat
er – ook nadat deze regelgeving van kracht is geworden –
ontwerpen worden afgeleverd waarin geen rekening wordt
gehouden met een veilige onderhoudsfase. En dat terwijl uit
de statistieken blijkt dat zeker 40% van de (val)ongevallen op
de werkplek te maken hebben met keuzes uit het ontwerp.
Ook wordt nog in heel veel gevallen een PBM gebruikt waar
volgens de regelgeving een collectieve voorziening toegepast had moeten worden.”
“Als je dan navraag gaat doen, hoor je vaak het argument
dat de opdrachtgever de voorzieningen niet wil. Dat is geen
argument want het gaat hier om dwingende wetgeving. Het
moet. Er is, zou je kunnen zeggen , sprake van ‘de vier o’s’:
Onwil, Onmacht, Onduidelijkheid en Ondeskundigheid. Het
vergt een constante aandacht van leidinggevenden in de
bedrijven om hier verbetering in te brengen.”
Hoe gaat SBD hiermee om? “De regelgeving is er, wij kunnen
alleen aan de knoppen ‘werkplek’ en ‘persoon’ draaien. Als
je mensen op het dak echt wil laten nadenken over een
veilige en gezonde werkplek, dan moet je ervoor zorgen dat
men er een beleving bij heeft. Daarom gaan wij al jarenlang
met onze arbovoorlichters naar de verwerkers op het dak
toe om te laten zien hoe veilig en gezond werken op het
dak eenvoudig kan worden gerealiseerd. De oplossingen

Momenteel zijn de verschillende partijen in overleg over
de vraag hoe het vertrek van Jos van der Borgt zal worden opgevangen. Van der Borgt: “Mijn vertrek valt namelijk
samen met een heroriëntatie van de sociale partners op de
uitvoeringsorganisatie van de bedrijfstakeigen regelingen in
de BIKUDAK-branche . Nu loopt dat nog via diverse organen
en organisaties. In de toekomst wil men SF BIKUDAK daarin
duidelijker positioneren. Tijdens het Nationale Daken Event
zal meer duidelijkheid worden gegeven over de nieuwe
structuur. Hier zal dan ook in Roofs uitgebreid op in worden
gegaan.”
Zelf zal Van der Borgt ook na zijn pensionering niet stilzitten.
“Ik ben iemand die altijd graag bezig is en ik zal meer tijd
krijgen voor allerlei activiteiten waar ik me nu toch al mee
bezighoud: mijn kleinkinderen, hardlopen, lezen, diverse
bestuurstaken, etc. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden kan mijn vrouw tegelijk met mij met pensioen.”
Het eerste afscheid vindt plaats op 1 december. Van der
Borgt heeft dan zijn laatste SBD-bestuursvergadering en krijgt,
na overdracht van de dossiers, een etentje aangeboden.
Rondom of tijdens het Nationale Daken Event is er een afscheid voor (externe) relaties. Vanzelfsprekend zal Roofs daar
t.z.t. verslag van doen. ●

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

BIM voor dummies
BIM is een steeds meer gehoorde term. Veel dakdekkersbedrijven hebben
inmiddels wel de klok een paar keer horen luiden, maar weten nog niet waar
de klepel hangt. Deze keer in ‘Trendwatcher’ aandacht voor BIM. Opdracht
gevers werken er soms mee, op een beurs heeft u ongetwijfeld wel eens
stands van leveranciers van software gezien en het gebruik ervan lijkt terrein
te winnen. Inmiddels is hier en daar het werkwoord ‘BIMMEN’ al te beluisteren.
Wat zijn de voordelen en de nadelen en wanneer wordt dit voor u actueel?

Hendrik Jan Kaal
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.

Wat is BIM en wat kan het?
De afkorting BIM heeft veel varianten als betekenis, die allemaal wel min of meer op hetzelfde neerkomen: Building
Information Modeling, Bouwwerk Informatie Model, Bouwwerk
Informatie Modellering of Bouwwerk Informatie Management.
In de kern is BIM een systeem van afspraken, standaarden en
software om een integraal model in 3D van een gebouw te
ontwerpen. Aan het 3D model zijn alle gegevens gekoppeld
die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en beheren van

het bouwwerk. Het begrip ‘integraal’ is hierbij heel belangrijk.
Dat wil namelijk zeggen dat alle partijen die bij het tot stand
komen van het gebouw betrokken zijn er aan bijdragen om
het ontwerp compleet te maken. Het systeem is dus eigenlijk
een instrument om op een andere, meer proactieve manier
samen te werken. Uiteindelijk levert dat idealiter niet alleen
een ontwerp op, maar ook een technische specificatie en
op de langere termijn eventueel ook specificatie en vastlegging van instandhouding en onderhoud. Een BIM van een
gebouw heeft, als het goed is, nut tijdens de gehele levensduur van een gebouw.
Een BIM is heel geschikt voor informatie-uitwisseling tussen
alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces. Dat betekent dat het ook gebruikt kan worden bij vergunningaanvragen, opstellen van bestekken, maken van werktekeningen
en het goedkeuren van (onderdelen) voor productie door
toeleveranciers.
Een bijzondere functionaliteit is de zogenaamde ‘clash
control’. In het model kan gecheckt worden of er strijdigheden zitten in het ontwerp. Bijvoorbeeld doorvoeren voor
installaties op plekken waar dat constructief niet mogelijk of
toegestaan is. Het 3D karakter maakt dit snel inzichtelijk.

Wie gebruiken het

Systabo.
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De grootste gebruikers van BIM zijn architecten, aannemers
en installateurs. En in toenemende mate stellen opdrachtgevers voor grotere projecten de eis dat het bouwteam in BIM
werkt. Het betreft voor het merendeel dus constructief-bouwtechnische aspecten en installaties. Volgens een persbericht
van Bouwkennis (http://www.bouwkennis.nl/persberichten/
onderzoek-bim-gebruik-neemt-komende-jaren-toe-kennisis-struikelblok/) wordt in 2014 bij 29% van de projecten BIM
ingezet. Architecten en aannemers lopen hierin voorop,
installateurs zijn bezig met een inhaalslag. Van de groep die
nu nog niet met BIM werkt, denkt gemiddeld zo’n 30% dit in

2015 of volgend jaar wel te gaan doen. Hierbij valt onder andere op dat installateurs vaak met BIM zijn begonnen, omdat
dit een wens is van opdrachtgevers. Opdrachtgevers spelen
dus een stimulerende rol in de toepassing van BIM.
De overheid, in de vorm van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB),
is ook het pad van BIM ingeslagen. In 2012 heeft het RVB
aangekondigd om de RVB BIM norm te gaan toepassen als
prestatie-eis in de outputspecificatie van DBFMO contracten.
Een opdrachtnemer moet vanaf de ingebruikname van het
gebouw het gebouwmodel en de daaruit geëxporteerde
bestanden actueel houden en beschikbaar stellen aan het
RVB. Het RVB stelt eisen aan de inrichting, betrouwbaarheid
en veiligheid van die digitale uitwisselingsomgeving. Ook
gaat het RVB de komende tijd deze norm toepassen in DBM
contracten en voor integraal-beheercontracten voor beheer
en onderhoud (http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertiseen-diensten/b/building-information-modelling/inhoud/
toepassing-rvb-bim-norm-bij-geintegreerde-contracten).
Ook woningbouwcorporaties bereiden zich voor op het
werken met BIM. De koepelorganisatie van woningbouwcorporaties Aedes heeft onlangs een visie op het gebruik van
BIM gepubliceerd onder de titel “Regie op informatie” (te
downloaden op: http://www.aedes.nl/content/artikelen/
bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/bim--regie-over-informatie.xml). Aedes ziet grote voordelen van BIM, niet alleen
bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw en beheer
en onderhoud. Uit de visie van Aedes: “De data(-structuur)
van BIM is inzetbaar gedurende de gehele levensloop van
vastgoed. Ook voor de bestaande primaire processen binnen de woningcorporatie is de informatie van de ‘gebouwde
omgeving’ die BIM beschrijft belangrijke broninformatie. De
BIM-werkmethodiek is bijvoorbeeld een goede basis om te
komen tot een verbeterde meerjaren-onderhoudbegroting
(MJOB). Door dezelfde data opnieuw te gebruiken én te actualiseren vanuit werkprocessen zoals mutatieonderhoud of
reparatieverzoeken, blijft de vastgoedinformatie actueel en
waardevol.” Het Amsterdamse Eigen Haard heeft als eerste
woningcorporatie een Bouwwerk Informatie Model(BIM)protocol voor haar bouwprocessen ontwikkeld.

Voor- en nadelen van BIM
De voordelen van BIM kunnen veelzijdig zijn:
•H
 et 3D beeld geeft al in het ontwerpstadium een ruimtelijk
beeld van het gebouw. Hierdoor kunnen problemen die
anders pas tijdens de bouw aan het licht komen eerder
worden geïdentificeerd. Zo kunnen faalkosten worden voorkomen en de bouwkosten in de hand worden gehouden.
• Gegevens zijn toegankelijk voor alle gebruikers van BIM
en worden dus gedeeld. Dit voorkomt misverstanden,
aangezien iedereen over dezelfde informatie uit dezelfde
bron beschikt. Er is dus ook consistentie in de tekeningen.
• Ook leidt dit er toe dat alle partijen zien welke oplossingen
zij kiezen en op deze basis kan beter en sneller worden
afgestemd tussen partijen. Dat vermindert het aantal
tussentijdse wijzigingen tijdens het bouwproces.
• Door bovenstaande voordelen kan vaak ook efficiënter

en sneller worden gewerkt, wat de beheersing van de
doorlooptijd ondersteunt.
Als nadelen van, of belemmerende factoren voor, gebruik
van BIM worden volgens Bouwkennis vooral gezien het feit
dat training nodig is om kennis op te bouwen, dat BIM door
verschillende partijen verschillend gebruikt wordt, dat het te
complex is, financiële investeringen vraagt en tijd kost.

Hoe werkt BIM
Het werken met BIM veronderstelt informatie-uitwisseling
tussen alle partijen betrokken bij een bouwproces, vanaf het
begin tot het einde van de levenscyclus. Alle partijen gebruiken in wezen hetzelfde model. Dat vraagt om gestandaardiseerde informatie. Binnen de Bouwcampus stelt het BIM Loket
(De Stichting BIM Loket is een initiatief van kennisorganisaties
binnen de bouw) het volgende: “Als je informatie digitaal uit
wilt wisselen moeten de zendende en ontvangende partij in
staat zijn de data te verwerken. Hiervoor zijn afspraken nodig,
die worden vastgelegd in de BIM-standaarden. BIM-standaarden maken het dus mogelijk dat partijen die werken met
BIM de informatie van hun partners kunnen (her)gebruiken”
(bron: http://www.bimloket.nl/40).
Het gebruik van standaarden zorgt ervoor dat gebruikers
met verschillende software toch samen kunnen werken met
behulp van BIM en niet in compleet nieuwe programmatuur
hoeven te investeren.

BIM mondjesmaat in de dakensector
Een rondje langs de velden in de dakensector leert dat
BIM nog maar mondjesmaat wordt toegepast en dat ook
opdrachtgevers voor de dakbedekking dit niet vaak eisen.
Naarmate dit meer gemeengoed wordt, kan het ook commercieel voor dakadviseurs en -ingenieurs van belang
worden om hier in mee te gaan. Voor uitvoerende partijen
lijkt het belang vooralsnog niet groot. Voor dakaannemers
met een adviserende rol kan het wel weer sneller relevant
worden, want die adviserende rol zal op termijn vaker via
het communicatiekanaal van BIM gaan verlopen. Vullen
dakaannemers die rol niet (meer) in, dan zullen andere
partijen dat gat opvullen.
Verder ziet men toepassing eerder toenemen bij multifunctionele daken en gebruiksdaken dan voor meer rechttoe-rechtaan standaard daken. Deze kennen meer onderdelen en het
belang van het dak ten opzichte van het gehele gebouw
neemt dan toe, zowel in investering als in functionaliteit.
Ook is te voorzien dat het in eerste instantie nieuwbouw zal
betreffen en in later stadium renovatie en groot onderhoud.
Naarmate echter meer gebouwen met behulp van BIM zijn
neergezet en BIM ook voor beheer en onderhoud wordt
ingezet, zal ook daar toepassing groeien. Ook is mogelijk om
voor start van renovatie de bestaande bouw 3D in te scannen en zo een basis voor gebruik van BIM te scheppen.
Wat nu al wel positief gewaardeerd wordt, is het 3D inzicht
dat geboden wordt door BIM. Veel dakdekkersbedrijven
hebben daar kennis mee gemaakt doordat tekeningen nu
al – zij het niet via BIM - in 3D worden aangeleverd. Dit geeft
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veel beter inzicht in vorm, bereikbaarheid en logistiek dan
2D tekeningen. Ook kan het helpen bij een goede aanbieding: het zien van bijvoorbeeld 25 dakdoorvoeren in 3D is
anders dan ze als een tekstregel in een specificatie te zien
staan en geeft een betere inschatting van de hoeveelheid
werk: tekst is abstract en beeld is concreet. Daarbij ziet men
wel als potentieel voordeel dat je met BIM, als gemeenschappelijk model, minder interpretatieverschillen krijgt. Bij
2D tekeningen hangt de interpretatie meer af van het individuele voorstellingsvermogen en dat leidt sneller tot verschillende interpretaties.
Het opbouwen (en onderhouden) van de kennis over BIM
wordt als een belemmerende factor gezien. Dit in combinatie
met de kosten ervan. Het lijkt voor een gemiddeld dakdekkersbedrijf niet doenlijk om er een BIM specialist op na te
houden. Zeker als dat werk beperkt blijft tot met name afschottekeningen en dakplattegronden. Nu is het zo dat ook
dakadviseurs vaak hun 2D tekeningen aanleveren of laten
omzetten tot 3D en de aannemer desgewenst deze in een
BIM model verwerkt. Projectmatige inhuur voor de benodigde 3D en BIM tekeningen lijkt voor de nabije toekomst meer
voor de hand te liggen.

Geleidelijk toegroeien naar BIM
Als hij geen deel uitmaakt van de BIM gebruikers, mist de
adviseur en/of dakdekker ook de voordelen van het aangehaakt zijn bij de BIM toepassing. Hij ziet niet wat anderen
doen, kan niet met hen afstemmen en geen alternatieve
oplossingen voorstellen. Zo is voorstelbaar dat BIM voordelen
oplevert in de afstemming van dakadviseurs en dakdekkers
met installateurs die de leidingen voor hemelwaterafvoeren
en noodoverlopen in het ontwerp aanbrengen. Of met architecten die daktuinen en dakterrassen en de daarvoor benodigde constructies in het ontwerp verwerken. Hetzelfde geldt
voor de afstemming met installateurs die installaties voor
klimaatbeheersing en liften op en door het dak aanbrengen.
Uiteindelijk is het dus wel de bedoeling dat de dakensector gaat deelnemen in ‘BIM-teams’ om te voorkomen dat
andere partijen een deel van het werk gaan overnemen of
meer gaan bepalen wat en welke kwaliteit er geleverd moet
worden.

Fabrikanten zijn actief met BIM bezig en stellen steeds vaker
oplossingen en details met hun eigen producten beschikbaar in BIM formats. Op deze wijze ondersteunen zij partijen
in de bouwkolom en vergemakkelijken zij tegelijkertijd het
opnemen van hun producten en oplossingen in ontwerpen
en bestekken. Dit is echter nog lang niet voor alle producten
dekkend. Zie hiervoor Nederlandse Bouw Documentatie van
Cobouw (http://www.nbd-online.nl/#bimencad).
Naar verwachting zal verdere toepassing van BIM in de
dakensector geleidelijk verlopen. Te voorzien is dat toepassing eerst ingang zal vinden bij dakadviseurs en ingenieurs,
naarmate meer architecten en aannemers dit gaan doen
bij een groter deel van hun opdrachten.
Vervolgens zullen dakaannemers zich hierbij aansluiten
als de kritische massa groot genoeg is geworden. Dit heeft
vooral betrekking op het kunnen werken met BIM om de
uitvoering goed te kunnen doen en waar nodig het aanpassen van details die in de praktijk blijken af te wijken. Er zijn nu
enkele witte raven onder de dakaannemers die stellen klaar
te zijn voor BIM. Voorbeelden waar ook het samenwerkingspotentieel van BIM wordt benut zijn Renolution en Built4U,
beiden samenwerkingsverbanden van bedrijven die oplossingen bieden voor verduurzaming en renovatie, die BIM
modellen als onderdeel van hun werkwijze hanteren.

De trend in een notendop
Kort samengevat is de trend dat BIM steeds vaker toegepast
zal worden:
• Gebruik door architecten, aannemers en installateurs
neemt hand over hand toe, ook de komende jaren.
• Opdrachtgevers, inclusief het Rijksvastgoedbedrijf, vragen
steeds vaker om werken met BIM, dan wordt het ook voor
de dakensector belangrijk om opdrachten te verwerven.
• Het werken met BIM heeft voordelen op gebied van kosten,
snelheid en kwaliteit, ook voor de dakensector.
• Het tempo waarmee opdrachtgevers en aannemers met
BIM gaan werken bepaalt of dakadviseurs en dakdekkers
BIM-werk projectmatig uitbesteden of zelf kennis en capa
citeit opbouwen.
• Bij voldoende kritische massa van BIM bij architecten en
aannemers is het wel zaak voor de dakensector om deel
uit te gaan maken van ‘BIM-teams’.
Wanneer gaat u BIMMEN? ●

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

Reacties zijn welkom via de redactie van Roofs: edwin@lumail.nl.
Hendrik Jan Kaal
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Zonne-energie

Recycling van zonnepanelen
Onlangs is de Stichting Zonne-energie Recycling Nederland opgericht. Deze
stichting gaat als ‘producentencollectief’ binnen de WEEE (AEEA) wetgeving optreden. Dat is volgens de verantwoordelijke werkgroep van branchevereniging
Holland Solar nodig vanwege de dynamiek en onvoorspelbaarheid van de markt.

Sinds februari 2014 zijn de bedrijven die actief zijn in de
Nederlandse zonne-energiebranche zelf verantwoordelijk
voor de inname en verwerking van zonnepanelen die afval
zijn geworden. Dit gold al voor omvormers. E.e.a. is geregeld
in de zogeheten WEEE-richtlijn, die de producentverantwoordelijkheid regelt voor elektronisch afval. Bedrijven die
zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten zijn hiermee
verplicht deze te registeren in het WEEE Register, waarbij
aangetoond moet worden dat de recycling in de toekomst
op een adequate manier is geregeld.
Producenten van elektronische producten zijn verplicht zich
te registreren. Webshops vallen hier overigens ook onder.
Voor verwerkers geldt een registratieverplichting in het geval
de producten niet door een producent of via een collectief
inzamelsysteem worden ingezameld.

Recycling
Door natuurlijke veroudering of door schade tijdens installatie of gebruik, kan een zonnepaneel zijn nuttige functie
verliezen. Een zonnepaneel bevat normaal gesproken een
aluminium frame, een glasplaat, de cellen, een kunststof
achterplaat, geleiders en EVA folie. Tijdens het recycling
proces worden al deze stoffen van elkaar gescheiden.
Losse cellen worden versnipperd en het silicium wordt
versmolten met nieuw silicium, om zo als basisgrondstof
te dienen voor nieuwe zonnecellen. Het aluminium wordt

omgesmolten naar andere aluminium producten. Het glas
wordt vermalen tot kleine stukjes en kan dan met de normale glasrecycling meegaan om weer flessen of potjes van
te maken.
Het kunststof EVA folie en de achterplaat die geplakt zit
aan de cellen, wordt weggesmolten en verbrand hierdoor,
deze warmte wordt gebruikt om de oven op temperatuur
te houden. De aansluitdraden kunnen zonder moeite worden gebruikt om als hoogwaardig koper te worden hergebruikt, bijvoorbeeld als kabel of draad.

Stichting
De belangrijkste doelen van de Stichting zijn:
• De aangeslotenen zo goedkoop mogelijk aan de WEEE
wetgeving te laten voldoen;
• Importeurs zelf maximale regie te geven over de imple
mentatie van de WEEE wet.
Het bestuur bestaat uit de bij Holland Solar aangesloten leden SolarWatt, SolarClarity en 3XL SolarSolutions. Verder zijn
IBC en SolarCentury nauw betrokken bij de oprichting.
Sinds half augustus zijn de operationele zaken in handen
van Jan-Willem Jehee. Hij zal tijdens de Energie Vakbeurs een
presentatie geven over de mogelijkheden van de Stichting.●
Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Groendaken

Glooiend landschapsdak
Op het gebouw van WOW
in Amsterdam is onlangs
een zogeheten grasheuveldak
aangelegd, een glooiend groendak
dat water buffert en door een
diverse vegetatie de biodiversiteit
op het dak s timuleert. Het dak
is aangelegd, en wordt
gemonitord, door Rooflife.

De aanleg van het grasheuveldak betreft een testopstelling. Het is aangelegd op een gedeelte van het dak van de
Amsterdamse broedplaats en hostel WOW. Op een ander
gedeelte is de witte dakbedekking Profatec van Nebiprofa
aangelegd. Het dak is namelijk aangelegd als onderdeel
van innovatieproject Daklab. Rooflife is één van de hoofdsponsors van het project. Het bedrijf heeft dit dak aangelegd
om de effecten ervan in kaart te kunnen brengen. Met name
gaat de aandacht uit naar de mate van waterretentie, de
mate van isolatie en de biodiversiteit. Jan van den Luitgaarden van Rooflife legt uit.

Grotere variëteit
De gunstige effecten van een groendak op de stedelijke
omgeving zijn in Roofs vaak besproken. Ten opzichte van een
‘kaal’ dak vermindert een groendak de belasting van het
riool omdat het water buffert. Het is bovendien effectief in het
tegengaan van het ‘urban heat island’-effect en de isolatie
van de onderliggende constructie, mede vanwege deze
zelfde waterbufferende eigenschap. Ook zorgt een groendak
voor een grotere biodiversiteit: de beplanting zorgt voor de
aanwezigheid van diverse organismen, zowel insecten als
vogels.
Het idee van het grasheuveldak is dat al deze effecten in
versterkte mate zullen optreden. Van den Luitgaarden vertelt:
“Het betreft een groendak die glooiend wordt aangelegd en
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vergroot biodiversiteit
“De opbouw van het grasheuveldak verschilt
niet zoveel van dat van een ‘normaal’ groendak,” aldus Van den Luitgaarden. “Het geheel
wordt aangelegd op een wortelbestendig
daksysteem. Afhankelijk van de gewenste
waterretentie wordt op een beschermdoek een
drainagelaag aangebracht, in dit geval een systeem van Nophadrain. Een filterdoek voorkomt
dat het substraat wegspoelt. Afhankelijk van de
gewenste begroeiing wordt de keuze voor het
substraat bepaald. Minimaal is een extensief
substraat van 50 mm dik nodig met 10% inklink.
Tenslotte wordt de vegetatiemat type sedum
aangebracht, minstens 85% volgroeid voorgekweekt op cocosmat met verschillende grasen kruidensoorten. Het dak is te combineren
met diverse soorten waterbufferingssystemen
waardoor een optimale situatie gecreëerd kan
worden. Het grasheuveldak beschermt bovendien de onderliggende dakconstructie waardoor de levensuur hiervan wordt verlengd.”
Door dit dak te monitoren moet in kaart worden
gebracht wat de precieze effecten van dit dak
zijn: hoeveel water houdt het dak vast, wat is
het isolerende effect, hoe gedraagt het dak
zich bij harde wind of felle zon, etc. Zodra hier
meer over te melden valt, zal Roofs hier nader
over berichten. ●

daarmee een gevarieerde substraatdikte heeft, een grote
variëteit aan beplanting en ook een variatie in vochtigheid
van de ondergrond. Het grasheuveldak bevat diverse soorten kruiden, grassen, bloeiende beplanting en verschillende
soorten sedum. Deze variëteit zorgt voor een natuurlijke
omgeving waarin vogels en insecten het goed doen. Naast
deze voordelen is het ook een aantrekkelijk dak om naar te
kijken.”

Dakopbouw
De hoogteverschillen, die het glooiende effect bewerkstelligen, worden gecreëerd door gebruik te maken van gerecyclede polystyreen (voorzien van een speciale coating).
De heuvels kunnen zodoende variëren in grootte, vorm en
functie. Het gewicht van de dakopbouw is niet of nauwelijks
groter dan dat van een gewoon intensief groendak, omdat
gebruik wordt gemaakt van lichtgewicht polystyreen. De
heuvels zorgen voor een grotere substraatoppervlakte waardoor er in dit dak meer water kan worden opgenomen. De
gemiddelde waterretentie is nog in onderzoek.

Fijnstof
Het gebouw van WOW ligt in Amsterdam-West, pal langs de A10. Op deze
locatie is het interessant om fijnstof af te vangen. Het grasheuveldak
kan hier een rol in spelen. Mocht toepassing hiervan (bijvoorbeeld vanwege het gewicht) niet mogelijk zijn, is de toepassing van een fijnstof
afvangende dakbedekking ook een mogelijkheid. Op hetzelfde dak is de
witte dakbedekking Profatec van Nebiprofa aangelegd om de effecten
van een dergelijke dakbedekking inzichtelijk te maken. Deze effecten
behelzen zowel de oppervlaktetemperatuur van het dak (de witte dakbedekking reflecteert zonlicht en geeft dus minder warmte door aan de
constructie en eventueel de onderliggende ruimte) als de luchtkwaliteit. De dakbedekking is namelijk afgewerkt met een speciale coating
die onder invloed van UV werkt als een katalysator die stikstofoxiden
(NOx) en zwaveloxiden (SOx) omzet in milieuneutrale stoffen, die door
de regen worden weggespoeld. Zie voor meer informatie het artikel
Nieuwe dakrol combineert verschillende ecologische functies in Roofs
september 2011.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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Dak Chinese tempel
volgens Nederlandse
kwaliteitseisen vernieuwd

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 de Fo Guang Shan He Hua
Tempel, een Chinese, boeddhistische tempel in het centrum van
Amsterdam.

De tempel is zo’n 12 jaar geleden gerealiseerd door Chinese
monniken, die de materialen uit hun vaderland meenamen,
en ook dezelfde techniek als in China toepasten. De dakpannen werden bijvoorbeeld in een laag cement gelegd. In het
Nederlandse klimaat heeft een dergelijk dak, zo bleek al snel,
geen lange levensduur. Door de werking van het materiaal
en het natte en winderige Nederlandse klimaat waren veel
dakpannen gescheurd en ook de cementlaag vertoonde
scheuring. Op sommige plekken waren al lekkages.
Ruim drie jaar geleden werd besloten tot vervanging van
het dak. Vanaf dat moment is men op zoek gegaan naar
een geschikte dakpan, die zo min mogelijk mocht afwijken
van de oorspronkelijk toegepaste pan, zowel in vormgeving
als in kleur. Tevens dienden de gevelpannen, de nok en de
ornamenten op maat te worden gemaakt en verglaasd. Het
verantwoordelijke dakdekkerbedrijf, Konrad Roof Technology
uit Winkel, was al in een vroeg stadium bij het project betrokken en coördineerde de zoektocht naar de juiste producten
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en toebehoren. Ook verzorgde het bedrijf de complete
voorbereiding, inclusief vergunningen en tekeningen van de
architect. Roofs sprak met directeur Karsten Konrad.

Dakopbouw
De dakopbouw tot en met de isolatielaag kon op het dak
blijven liggen. Alleen de dakpannen zijn inclusief cementlaag verwijderd. Op de PIR isolatie is vervolgens een waterdichte folie in de vorm van de MDM Ventia premium aangebracht. Dit is een stevige, UV-bestendige en luchtdoorlatende
spinvliesfolie die tot een helling van 7° een waterdichte laag
verzorgt. Hier bovenop werden de tengels en panlatten
aangebracht en de dakpannen gelegd. Alle daktoebehoren werden geleverd via European Building Supply (EBS) uit
Alkmaar.

uitgevoerd. Doordat wij het proces zorgvuldig bewaakten en
met de juiste, betrouwbare partners hebben samengewerkt,
hebben wij de opdrachtgever ervan kunnen overtuigen
van de kwaliteit van het nieuwe dak. Voor het overige zijn
de groot romaanse dakpannen van Monier toegepast. De
hulpstukken en de groot romaanse pannen werden met
een speciaal transport naar een fabriek in Frankrijk vervoerd.
Deze fabriek is gespecialiseerd in het verglazen van pannen.
Dit was nodig om de pannen in de specifieke okergele kleur
te verglazen.”
De originele, Chinese ornamenten dienden in principe volgens het oorspronkelijke ontwerp te worden vernieuwd. “De
zoektocht naar de juiste partij die dit kon verzorgen leidde
naar een pottenbakker in ons netwerk. Al snel werd duidelijk
dat het niet mogelijk was alle oorspronkelijke ornamenten

De oorspronkelijk toegepaste dakpannen moesten worden
vernieuwd, maar er mocht geen afbreuk worden gedaan
aan de uitstraling van het oorspronkelijke dak. De zoektocht
verliep via Traditec Roofing Materials. Via het netwerk van
deze leverancier werd een Zuid-Duitse fabrikant gevonden
die de dakpannen ornamenten vervaardigde. Met name het
okergeel luisterde heel nauw. De ronde onderpannen en ornamenten dienden volledig opnieuw te worden ontwikkeld,
of nagemaakt, en op maat worden gemaakt.
Konrad: “De originele pannen werden naar de fabrikant
gestuurd zodat ze precies konden worden nagemaakt. De
pannen konden pas na goedkeuring van de opdrachtgever
worden toegepast. Wij coördineerden het contact tussen
de verschillende partijen. Tijdens dit proces moest het vertrouwen van de opdrachtgever worden gewonnen omdat
men in eerste instantie sceptisch was of het oorspronkelijke,
Chinese dak op een juiste manier opnieuw kon worden
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Er wordt over gesproken om aanvullend op het dak het duivenwerende Nopaloma toe te passen. Dit is een kit die voor
een ribbelige ondergrond zorgt waardoor duiven niet graag
op het oppervlak gaan zitten. Het materiaal wordt eenvoudig middels een kitpistool met een dikte van 8 mm op een
schone ondergrond aangebracht. De kit is transparant en
heeft dus geen invloed op het uiterlijk van het gebouw. Hier
zal na oplevering van het dak een beslissing over worden
genomen.

Logistieke organisatie
Het project bracht wat logistieke vraagstukken met zich mee
omdat de tempel aan de Amsterdamse Zeedijk staat, hartje
centrum dus. Het betreft een doorgaande straat, die mocht
daarom niet worden afgesloten om een kraan te plaatsen.
Alle materialen en producten dienden daarom met behulp
van een ladderlift naar het dak te worden getransporteerd.
Dit betekende dus ook dat de dakpannen in een beperkte
hoeveelheid konden worden aangevoerd. Af en toe werd
overigens wel gewerkt met een gedeeltelijke afzetting zodat
er voor passanten geen gevaar zou ontstaan.
Omdat de tempel tijdens de werkzaamheden gewoon in
gebruik bleef, moest al het hijswerk al om 7 uur ’s ochtends
gedaan zijn. Tussen 7 tot half 8 was dit niet mogelijk omdat
tussen deze tijdstippen in de tempel wordt gebeden. Het verticale transport zou teveel geluidsoverlast opleveren. Alleen
het hijsen moest overigens achterwege blijven, op het dak
mocht wel door worden gewerkt omdat de gebedsruimte
zich niet bevindt onder het te vernieuwen dak. Het dak werd
gedeelte voor gedeelte uitgevoerd zodat de overlast tot een
minimum beperkt zou blijven. Door een goede communicatie met de omwonenden kon worden voorkomen dat de
tijdstippen van werken tot irritatie zou leiden.

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Dakrenovatie Fo Guang Shan He Hua Tempel te Amsterdam
• Opdrachtgever:	F.G.S. He Hua Tempel te Amsterdam/
Gemeente Amsterdam
• Architect:	Moodmakers te Amsterdam
• Projectmanagement:	Nehemia Bouwconsultancy
te Amsterdam
• Leverancier speciale dakpannen:	Traditec Roofing Materials
te Bergen op Zoom
• Leverancier daktoebehoren:	European Building Supply bv
te Alkmaar
• Dakdekkerbedrijf:	Konrad Roof Technology te Winkel
• Steigerbouwer:	DEG Steigerverhuur & Montage
te Amsterdam

Dakpannen aan vernieuwing toe?

Uw dak, Ons vak!

weer op het dak te plaatsen. De oorspronkelijke ontwerpen
waren te kwetsbaar voor het Nederlandse klimaat, met
name vanwege de windbelasting. In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een lager aantal ornamenten,
die bovendien wat compacter werden vormgegeven.”

“Het oorspronkelijke Chinese
dak is zodoende volgens de
Nederlandse kwaliteitseisen volledig vernieuwd,” aldus Konrad.
“Door een zorgvuldige uitvoering
en intensief contact met alle
bouwpartijen hebben we dit
bijzonder fraaie resultaat kunnen
bereiken. Wij leveren op dit dak
een 30-jarige garantie (15 jaar
op de verwerking). De Amsterdamse binnenstad is verrijkt met
het fraaie dak van de Chinese
tempel dat nu niet alleen esthetisch, maar ook technisch van
hoge kwaliteit is.” ●

Groot onderhoud aan uw pannendak?

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw
van dakpannen daken!

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen
op uw dak zouden kosten?
Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website

www.konrad-rooftech.com

E: info@konrad-rooftech.com

Tel: +31 (0)224 54 0001
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Jubileum

“EPDM is het traditionele d
In 1965 produceerde fabrikant Hertel
in haar vestiging in Kampen de eerste
rubberen dakbaan. Drie jaar later werd
dit de EPDM rubber, een Europese
primeur. Een halve eeuw verder is EPDM
niet meer weg te denken van de
Nederlandse dakenbranche. Momenteel is de fabrikant onderdeel van
Carlisle Construction Materials (CCM).

Roofs sprak met manager R&D Onno Fokkinga en marketing
manager Benno Nijenhuis van het bedrijf over de diverse
ontwikkelingen die het bedrijf en het materiaal in de loop
der jaren hebben doorgemaakt. EPDM maakt inmiddels
een significant deel van de markt uit (volgens de Dakmeter
momenteel ongeveer 20%, EPDM is na APP het tweede dakmateriaal van Nederland). CCM is EPDM marktleider op de
Nederlandse markt en staat op verschillende manieren stil
bij het 50-jarig jubileum van de productgroep Hertalan®

Rubber
Hertel is al sinds 1895 actief. Het was van oorsprong een
Amsterdams bedrijf dat afdichtingen voor de scheepvaart
produceerde, waarvan veel materialen werden vervaardigd
uit rubber. Na de Tweede Wereldoorlog nam de ontwikkeling van synthetisch rubbers een grote vlucht. EPDM is zo’n
synthetische rubber en voor het maken van met name
dakbedekkingen heeft het aanzienlijke voordelen. Dit zijn
bijvoorbeeld de elasticiteit en goede mechanische eigenschappen, het is niet gevoelig voor veranderende weersomstandigheden, UV- en ozonstraling. Het materiaal werd dan
ook begin jaren ’60 in eerste instantie vooral in het MiddenOosten en Afrika toegepast, niet alleen vanwege de zonsinvloed maar ook vanwege de aanzienlijke temperatuursverschillen tussen dag en nacht.
De ontwikkeling van EPDM rubber werd begin zestiger jaren
opgepakt door DSM, die in Hertel een partner vond voor de
productie en verkoop van dakbanen uit deze innovatie. Hertel opende in 1961 haar locatie in Kampen, waar het bedrijf
tegenwoordig nog steeds is gevestigd. De eerste dakbaan in
1965 was een dakbaan op basis van butyl rubber, later werd
dit dus de EPDM van DSM, genaamd Keltan®. Het was des-

36

Roofs

tijds vanzelfsprekend een nicheproduct, dat met name werd
toegepast op kleine daken en schuurtjes. In 1968 werd één
van de eerste projecten uitgevoerd. Sommige van de projecten uit die tijd liggen nog steeds en zijn in de loop der jaren
ook uitvoerig getest. In datzelfde jaar werden de namen
Hertel en Keltan® gecombineerd in de nieuwe merknaam
Hertalan®. Onder deze naam heeft het bedrijf tot 2012 op de
Nederlandse markt geopereerd.

Rollerhead technologie
De productie van EPDM dakbedekking nam een vlucht toen
in 1978 de zogeheten ‘Rollerhead technologie’ werd geïntroduceerd, daarvoor werd er met een kalander geproduceerd. Hiermee werd een belangrijke verbeteringsslag in de
kwaliteit en efficiency van produceren gerealiseerd. Fokkinga:
“De folie werd vanaf dat moment gevulkaniseerd met hete
lucht, voorheen werd dit middels stoom gedaan. Vanaf
dat moment waren wij in staat grotere volumes te produceren. Hertalan was een voorloper in de toepassing van
deze techniek. De (huidige) collega’s van het Amerikaanse
Carlisle kwamen destijds op bezoek om de vooruitstrevende
techniek te bekijken.”

dakbedekkingsmateriaal!”
“Onze EPDM producten worden zo breed mogelijk op de
markt gezet,” vertelt Nijenhuis. “Niet alleen op het dak, maar
ook in de meest uiteenlopende toepassingen als vijvers,
biogas en geveltoepassingen; en niet alleen direct aan de
professionele verwerker, maar ook via de vakhandel, retail en
doe-het-zelf markt. Ook werd het bedrijf midden jaren ’90 actief op diverse buitenlandse markten. De oprichting van de
vereniging voor EPDM fabrikanten VESP in 1995 was eveneens
een belangrijke stap in de ontwikkeling van het materiaal.
We realiseerden als producenten dat we elkaar nodig hadden om voet aan de grond te krijgen op de (Nederlandse)
dakenmarkt.”
De groei van de internationale markt had zijn effecten op
de organisatie. Deze groei leidde in 1999 tot de opening van
nieuwe vestigingen in Engeland en Duitsland. In 2005 werd in
Roemenië een tweede productielocatie geopend, specifiek
voor de productie van membranen en toebehoren. Fokkinga:
“We zochten een nieuwe productielocatie om de productie
verder te standaardiseren en kwamen via-via in Roemenië
terecht. Hier zijn we begonnen in een oude kippenschuur.
De productielocatie kwam onder leiding te staan van een
Nederlandse medewerker van ons, die voor deze baan naar
Roemenië is verhuisd. Het transport hebben we in eigen
beheer gehouden.”

Uitbreiding
De groei van het bedrijf leidde in 2007 tot een management
buy out. Fokkinga: “De management buy out was de uitkomst van een langdurend proces waarbij het moederbedrijf
Hertel zich meer ging concentreren op de petrochemische
industrie. Na een korte periode van onzekerheid werden wij
in de gelegenheid gesteld het bedrijf via een management
buy out te kopen. De jaren die volgden, van 2007 tot 2012,
waren jaren van duidelijke groei, wat opvallend is in een
teruglopende markt. Dat heeft ermee te maken dat EPDM
steeds minder een niche product werd, gecombineerd met

onze klantgerichte marktbenadering. In die jaren hebben we
ook onze productielocatie in Kampen ingrijpend verbouwd,
het pand werd uitgebreid en kreeg een eenduidige uitstraling. Tevens werd geïnvesteerd in een uitbreiding van de capaciteit: er kwam een tweede productielijn in Kampen, en in
2009 een splinternieuwe fabriek in Roemenië. De bestaande
productielijnen konden de aanvraag nog wel aan maar we
produceerden inmiddels vrijwel 24/7. Eventuele storingen of
andere calamiteiten werden steeds lastiger op te vangen. De
uitbreiding van de capaciteit was dus noodzakelijk.”
“Toen in 2012 ten onrechte het verhaal in de markt ging dat
Hertalan te koop stond, meldde Carlisle zich,” vertelt Nijenhuis. “Een overname van het bedrijf paste in de strategie van
de Amerikaanse marktleider om een stevige positie op de
Europese markt te verkrijgen. Er was een klik, we merkten dat
we dezelfde taal spraken en we hadden al snel vertrouwen
in de samenwerking. De deal was vrij snel gesloten. Momenteel is Carlisle Construction Materials (CCM), waar wij onderdeel van uitmaken, marktleider in Nederland op het gebied
van EPDM dak- en gevelsystemen.”

Toekomst
Het bedrijf staat op verschillende manieren stil bij 50 jaar
praktijkervaring op het dak. Voor de bouwvak is de kick off
van de feestelijkheden gehouden. Verder zitten er nog meerdere activiteiten in de pen, voor zowel het eigen personeel,
ons dealernetwerk en de verwerkers. Ook wordt eenmalig
een magazine vervaardigd waarin de ontwikkelingen in de
afgelopen 50 jaar uitgebreider zullen worden belicht.
Waar liggen volgens Nijenhuis en Fokkinga de kansen voor
de toekomst? Nijenhuis: “De groei van het marktaandeel in
vierkante meters van EPDM is de afgelopen jaren enigszins
gestagneerd, daarentegen is procentueel ons marktaandeel
groter geworden. Met het aantrekken van de nieuwbouwmarkt liggen er ook voor EPDM weer nieuwe kansen voor
verdere groei. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, recycling en brandveiligheid gaan steeds verder
en op dat gebied heeft het materiaal EPDM al een duidelijk
streepje voor.”
“EPDM wordt door sommigen nog steeds gezien als een
nieuwkomer op de Nederlandse markt, terwijl het materiaal
al langer op de markt aanwezig is dan bijvoorbeeld bitumineuze gemodificeerde dakrollen,” besluit Nijenhuis. “Feitelijk
is EPDM dus het traditionele daksysteem! De gestage groei
van het marktaandeel laat zien dat de potentie nog groter
is, de buitenlandse markten tonen dat ook aan. Het materiaal heeft dus een rijke historie, maar onze blik blijft op de
toekomst gericht!” ●

Marketing manager Benno Nijenhuis (links) en manager R&D Onno
Fokkinga, CCM.

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

PERSONALIA
Derbigum Nederland
Onlangs zijn de volgende nieuwe werknemers bij Derbigum
Nederland geïntroduceerd:
Peter van der Dussen is per 1 september 2015 aangesteld als commercieel
technisch manager Vaeplan (kunststof
dakbedekking). Hij werkt sinds 1989 in de
dakenbranche en heeft hier verscheidene functies uitgeoefend, zoals inspecteur, operationeel manager en docent
bij Tectum.

ZinCo introduceert het eerste “Bijen- en vlinder” groendak
Nog geen jaar na de lancering van het daktuinsysteem op basis van
bioplastics “Natureline” introduceert ZinCo als eerste het “Bijen- en
vlinder”groendak. De fabrikant van systeemopbouwen voor daktuinen
wil hiermee de bijenpopulaties ondersteunen. Dit groendaksysteem
bestaat uit speciaal op elkaar afgestemde producten waarbij uiteindelijk de bij- en vlindervriendelijke beplanting van 19 variëteiten
met een hoge nectarproductie de sleutelrol speelt. Deze beplanting
(sedum, kruiden en vaste planten) is op biologisch verantwoorde wijze
gekweekt (zonder kunstmest) en vloeit voort uit een vierjarig onderzoek
uitgevoerd in samenwerking met het hoofdkantoor van ZinCo in Stuttgart en de universiteit van Sheffield. De daktuinsystemen van ZinCo zijn
voorzien van een 10-jarige garantie.

Loodsnijmachine voor veiliger werken
Erik van Emst is per 1 september 2015
aangesteld als regiomanager Noord en
vervangt Atze Walsweer die werd aangesteld als technisch manager Nederland. Hij heeft 17 jaar ervaring binnen
de dakenbranche in de commerciële
binnen- en buitendienst.

Sylvie Stokkermans is per 1 juni 2015
aangesteld als marketingcoördinator
en verantwoordelijk voor het verder
opzetten van de marketing en marketingcommunicatie in de Nederlandse
markt, alsmede een stuk marktbenadering. Sylvie heeft ruim 14 jaar
marketingervaring, mede opgedaan
in technische organisaties.

Cityroofs samen met Leven op Daken

Het werken met zachte metalen zoals bladlood brengt vaak een aantal
risico’s en problemen met zich mee. Daarom bedachten enkele dakdekkers
een handige oplossing. Leverancier Luedinghauser-werkzeuge (D) introduceert een nieuwe, gepatenteerde snijmachine voor lood op rol. Het pivoterend en kogelgelagerd mes zorgt voor
een correcte en scherpe snede. De
nieuwe loodsnijmachine is vervaardigd uit staal en aluminium maar is
toch licht van gewicht en neemt niet
al te veel plaats in. Ze is verkrijgbaar
in twee afmetingen (50 en 100cm) en
in enkele seconden gebruiksklaar. De
dakdekker wint er heel wat tijd mee
op de bouwplaats. Tests in de praktijk
spreken zelfs van meer dan 50%.

Xtratherm opent productie- en distributiefaciliteit in Feluy (B)
Tijdens een officiële ceremonie in Feluy (B) heeft de Waalse minister Jean
Claude Marcourt van Economie de nieuwe productie- en distributie faciliteit
van de Ierse fabrikant van Xtratherm isolatie officieel geopend. De nieuwe

Leven op Daken neemt de activiteiten van Cityroofs volledig
over. Dit betekent een samenvoeging van twee grote spelers
op het gebied van meervoudig ruimtegebruik.
Zoontjens heeft nu besloten zich vooral te concentreren op
haar core business: specialistische, innovatieve en duurzame
systemen, om zo te kunnen blijven inspelen op de complexe vraag naar dakbestratingssystemen in alle mogelijke
toepassingen en materialen. Deze stap betekent een verdere
versterking van de activiteiten van Leven op Daken.

vestiging wordt verantwoordelijk voor de productie van Xtratherm hoogwaardige plaat isolatieproducten. De initiële investeringsfase beslaat de
productie en de opslagfaciliteiten van circa 20.000m², met de mogelijkheid
voor toekomstige uitbreiding.
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CURSUSKALENDER
NAJAAR 2015
Oktober
08.10

Praktijktraining Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik

1 dag

09.10

PV-installatie aansluiten op de meterkast

1 dag

12.10

Workshop Veranderend bouwproces

1 dag

14.10

Duurzame daken

1 dag

28.10

Onderhoud en beheer van platte daken

2 dagen

29.10

Zonnige huurwoningen

1 dag

02.11

Ontwerp zonnestroomsystemen

3 dagen

03.11

Daken voor administratief personeel

1 dag

05.11

Dakcursus groene daken

1 dag

10.11

Ontwerp en installatie kleine windturbines

2 dagen

17.11

Onderhoud en beheer van gevels

2 dagen

26.11

Onderhoud en beheer van pannendaken

1 dag

November

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en
Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen
Avelingen West 33

Postbus 818

T. 085 48 71 910

4200 AV Gorinchem

E. info@bdaopleidingen.nl

F. 0183 630 630

www.bdaopleidingen.nl
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RenoTopHR

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

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

www.isobouw.nl/RenoTop

