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Het enige objectieve vakblad voor de dakenbrancHe

“ Overheid mOet  
sanering asbestdaken  
beter faciliteren!”

•Programma Nationale Daken Congres 2016 bekend 
•Aanmelden projecten Dak van het Jaar tot 10 november 2015
•‘Mozaïek’-zonnepanelen hebben minder last van vuil en schaduw
•Circulaire economie: next level duurzaamheid

Welk dak wordt het 
DAk vAN het JAAr 

2015?
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dakensectOr 
Moet gezAMeNliJk 
oPtrekkeN

Tijdens de voorbereidingen van het Nationale Daken Con-
gres (dat op 27-28 januari 2016 zal worden georganiseerd 
tijdens het Nationale Daken Event in het NBC te Nieuwegein) 
werden we met de neus op de feiten gedrukt. Uit gesprekken 
die we met de trendsettende personen en bedrijven hebben 
gevoerd om te inventariseren wat er op ons afkomt, is geble-
ken dat het absoluut noodzakelijk is dat de dakensector zich 
breed laat informeren.

Op de verschillende speelvelden (zoals de wetgeving, de 
technologische ontwikkelingen, certificering en verzeke-
ringen) wordt op hoog niveau geschaakt. Hier kun je je  
ogen niet meer voor sluiten, het is nu deelnemen aan het 
spel, of accepteren wat anderen voor de sector bedenken 
en gaan voorschrijven.

Volgens mij is de van huis uit innovatieve en actieve da-
kensector voor een actieve deelname en laat zij zich niet 
voorschrijven wat te doen. Bij de inventarisatie van de hot 
items voor het Nationale Daken Congres hebben wij louter 
enthousiaste personen gesproken, die veel tijd en energie 
stoppen in het op orde krijgen van de speelvelden.

Wat daarbij wel opviel, is dat het vooral afzonderlijke per-
sonen en/of groepjes zijn die de belangen veilig stellen. 
Doel van het congres en de daarbij behorende beurs is 
het samenbrengen van alle personen en groepjes zodat er 
branchegedragen speelvelden ontstaan, waar een ieder 
zich goed bij voelt. Dit vind ik een goed initiatief van de 
organisatoren. Jammer is dat de organisatoren ook tegen 
blokkades aanlopen waarbij delen van de sector aangeven 
zich (nog) niet geroepen voelen deel te nemen en open 
kaart te spelen.

Dat vind ik niet meer van deze tijd. Alleen als we gezamenlijk 
optrekken worden we als dakensector gerespecteerd in de 
bouwkolom. Doen we dat niet, dan krijgen we als dakensec-
tor de spelregels opgelegd door de nieuwe kwaliteitsborger, 
de verzekeraar en de systeemleverancier. Dat betekent dat 
de dakaannemers verworden tot uitvoerende ZZP’s.

Denk niet ‘het valt wel mee’. Kijk maar naar andere ontwikke-
lingen, zoals het toenemende mobiele internetgebruik en het 
bezoek aan sociale media websites. Als je dan leest dat het 

gebruik van gewone websites 
al krimpende is en dat deel 
van het web nu al ‘het oude 
web’ wordt genoemd, wordt dui-
delijk dat technologische ontwik-
kelingen leidend zijn in ons leven.

Waren we in de dakensector bijna zover 
dat iedere dakaannemer een website heeft, blijkt dat deze 
niet meer bezocht worden omdat de voorkeur uitgaat naar 
sociale sites zoals LinkedIn of Facebook, waar dagelijks vers 
nieuws is te vinden. 

Ontwikkelingen welke niet meer te stoppen zijn, maar waar-
van ik vind dat we met elkaar het speelveld moeten inrichten 
om de spelregels te bepalen, zijn wat mij betreft: de wettelijk 
voorgeschreven kwaliteitsborger die het dak dat u maakt 
voor u gaat controleren, de fabrikant/leverancier die bepaalt 
welke materialen u met elkaar mag combineren, en de 
verzekeraar die beschrijft hoe en wat u mag doen. Dit alles 
is voldoende stof om twee congresdagen met elkaar over te 
praten. U vindt het volledige congresprogramma elders in dit 
nummer.

Ik nodig daarom een ieder uit hieraan actief deel te nemen. 
Niet alleen voor het eigen belang, maar in het belang van 
de hele dakensector, waarvoor het komende jaar de toe-
komst wordt bepaald.

Nic-Jan Bruins
Wat zou Rembrandt kiezen?
U wilt een dak met een klassieke uitstraling, zoals Rembrandt zou kiezen? Monier biedt een bijzondere 
collectie klassieke Hollandse dakpanmodellen - bijvoorbeeld deze Kruispan. Gemaakt met dezelfde 
ambachtelijke toewijding als toen, maar met de techniek van nu. Kijk op watzouRembrandtkiezen.nl 
voor meer klassieke modellen van Monier én maak kans op een VIP-weekend in Amsterdam.  
Monier, altijd meer mogelijk.

Kruispan

www.watzouRembrandtkiezen.nl

MONIE1502_12_advertentie-roofs-230x300-def.indd   1 20-10-15   14:34
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Foto voorplaat
Uitzicht op Rotterdam  

vanaf de Dakakker.

 

Foto: Hendrik Jan Kaal.
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Dakensector moet gezamenlijk optrekken

theaterdak met curves stelt hOge eisen aan uitvOering 
Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015? Het dak van het nieuwe theater van 
 Emmen heeft een spectaculaire vormgeving en wordt voorzien van een groendak. 

ProgrAMMA NAtioNAle DAkeN CoNgres 2016 bekeND
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. Wat staat er op het programma?

“Overheid mOet sanering asbestdaken beter faciliteren!”
Per 2024 wordt het verbod op asbestdaken van kracht. “De overheid moet meer de 
regie nemen anders halen we de deadline niet.” 

DAkbeDekkiNgeN vANuit De ogeN vAN De ProFessioNele DAkhoveNier
De techniek voor dakbegroeiingen is de afgelopen tientallen jaren steeds verder door-
ontwikkeld. In een reeks artikelen wordt één of meerdere aspecten van de techniek 
voor dakbegroeiingen nader toegelicht.

‘MozAïek’-zoNNePANeleN hebbeN MiNDer lAst vAN vuil eN sChADuW
Zonne-energie is de toekomst. Maar wat is de toekomst van zonne-energie? In een  
serie gesprekken met onderzoekers van Energieonderzoek Centrum  Nederland (ECN) 
uit Petten brengt Roofs de ontwikkelingen in kaart.

PArAbolisChe kAP oP hAAgse WooNtoreN
Welk dak wordt het Dak van het Jaar 2015? In dit artikel een beschrijving van de bijzon-
dere kap op de woontoren Stadsbaken in Den Haag.

CirCulAire eCoNoMie: Next level DuurzAAMheiD
Duurzaamheid is een trend die al langer doorzet, maar er zijn signalen dat de ambities 
drastisch omhoog gaan. Wat betekent de circulaire economie en wat is het belang 
voor de dakenbranche?

geen fabels maar feiten
Op 1 juli van dit jaar is Eric Las gestart als directeur van de vereniging van EPS fabri-
kanten Stybenex. Roofs sprak met hem over de uitdagingen in de huidige markt voor 
isolatiematerialen in het algemeen, en die van EPS in het bijzonder.

AANMelDeN ProJeCteN DAk vAN het JAAr tot 10 NoveMber 2015
Op 27 januari 2016 zal de Stichting Dakpromotie de eerste Nico Hendriks Award uitrei-
ken aan het Dak van het Jaar 2015. Het Dak van het Jaar is het project dat zich heeft 
onderscheiden op het gebied van kwaliteit en inno vatie. 

NieuWsliJN
Nieuws voor en door de dakenbranche
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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

“ OVERHEID MOET 
SANERING ASBESTDAKEN 
BETER FACILITEREN!”

•Programma Nationale Daken Congres 2016 bekend 
•Aanmelden project Dak van het Jaar 2015 tot 10 november 2015
•‘Mozaïek’-zonnepanelen hebben minder last van vuil en schaduw
•Circulaire economie: next level duurzaamheid

Welk dak wordt het 
DAK VAN HET JAAR 

2015?

Adra www.adra.nl
AG Plastics www.agplastics.com
All Up www.all-up.nl
Carlisle Construction Materials www.hertalan.nl
Derbigum Nederland bv www.derbigum.nl
DGI Dak & Gevel Ing bv www.dakengevelingenieurs.nl
Eternit bv www.eternit.nl
Eurosafe www.eurosafesolutions.com
Gebr. Bodegraven bv www.gb.nl
Gevaco www.gevaco.nl
Monier www.watzouRembrandtkiezen.nl
Nationale Daken Event www.nationaledakenevent.nl
Sunbeam bv www.sunbeam-pv.com
Troostwijk www.TroostwijkAuctions.com
Ubbink bv www.ubbink.nl
Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com
Veilig werken op daken www.dakweb.nl
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In het kader van het Masterplan Emmen Centrum wordt het Dierenpark 

 Emmen verplaatst. Aan de entree van het nieuwe dierenpark (Wildlands 

 Adventure Zoo) verrijst aan het stadscentrum een nieuw theater. Het dak  

heeft een spectaculaire vormgeving en wordt voorzien van een  groendak. 

Een  bijzondere uitdaging voor het uitvoerende dakdekkerbedrijf,  

Serco Dakspecialisten uit Lemelerveld.

theaterdak met curves stelt hoge eisen aan uitvoering

Het dak is spectaculair 
vormgegeven. Het ont-
werp van het Deense ar-
chitectenbureau Henning 
Larsen Architects voorziet 
in een dak met verschil-
lende curves, waarbij de 
toneeltoren het hoogste 
punt vormt en de steilste 
helling vormt (tot bijna 
90°). Hoe is een dergelijk 
dak op een zekere manier 
waterdicht te maken, 
zonder dat er gevaarlijke 
situaties ontstaan voor het 
verwerkend personeel? 
Het gebouw is ontworpen 
op een Rc-waarde van 
5,0: hoe is dat te bewerk-
stelligen zonder afbreuk te 
doen aan het ontwerp? 
Dakdekkerbedrijf Serco 
Dakspecialisten heeft in 
samenspraak met haar 
partners veel energie in 
het project gestoken om 
de verschillende vraag-

stukken het hoofd te bieden. Roofs sprak met directeur 
Patrick Grobbée en projectleider Sven Kruger.

Abseilen
De grootste uitdaging was natuurlijk de steile helling van 
de toneeltoren. Om hier een goede oplossing voor te 
zoeken, is het gesprek aangegaan met constructeurs-
bureau Van de Berg Groep uit IJsselmonde. Uiteindelijk 
is een geschikte dakopbouw samengesteld die aan alle 
eisen zou voldoen. Tevens is een methode bedacht om 
de dakmaterialen op een veilige manier aan te brengen. 

Bovenaan de helling is namelijk over de hele breedte van 
het dak een rail van 35 m in de ondergrond bevestigd, 
vanaf welke de dakdekkers de materialen abseilend kon-
den aanbrengen.  De rail is aangebracht door Eurosafe 
Solutions.

“Vanzelfsprekend hebben onze medewerkers vooraf-
gaand aan de werkzaamheden een training van een 
gecertificeerd instructeur gevolgd,” vertelt Grobbée. “Een 
veilige verwerking van de materialen had onze focus. 
Daarom is de instructeur gedurende de werkzaamheden 
dagelijks op het werk aanwezig. Er is op het dakvlak in de 
breedte ruimte voor zes man personeel, alle medewerkers 
op de bouwplaats hebben de instructie gevolgd en kun-
nen dus abseilend aan het werk.”

“De dakdekkers hingen in een speciaal harnas aan de 
rail. Dit is vanzelfsprekend een ander harnas dan een 
valharnas: bij het abseilen moet men in het harnas kun-
nen zitten. Dan nog is het heel zwaar werk, het was van 
belang om regelmatig rust te nemen, bijvoorbeeld door 
te wisselen in werkzaamheden. Industrieel klimmen is iets 
anders dan bergsport, je gebruikt spieren waarvan je niet 
wist dat je ze had. Lastig is ook dat je bij het aanbrengen 
van de parkers jezelf wegduwt, je moet dus op een heel 
andere manier kracht zetten dan je gewend bent.”

Verder is over een lengte van 45 m aan beide zijden 
randbeveiliging aangebracht, want ook abseilend wil 
je niet over de rand vallen. Voor veiligheid tijdens de 
onderhoudsfase wordt een Latchways kabelsysteem voor 
groendaken aangebracht.

Dakopbouw
De dakopbouw is als volgt:

• Ondergrond: staaldak 6200
• Bitumineuze dampremmer
• Tweelaags isolatiesysteem (Ecoplus en Unidek Walker)
•  Eenlaags wortelwerend bitunmineuze dakbedekkings-

systeem (Wédéflex D4 No Roots 4mm), koudverkleefd, 
naden geföhnd.

• Sedumdak

“Bij het ontwerp was duurzaamheid een belangrijk 
uitgangspunt,” vertelt Kruger. “Het gebouw is ontworpen 
toen de minimale isolatie-eis nog Rc=3,5 was. Dit gebouw 
is ontworpen op Rc=5. Zo snel gaan de ontwikkelingen: 
inmiddels is de minimale eis zelfs hoger. De isolatie-
waarde is bereikt door toepassing van twee lagen EPS 
isolatie, in de vorm van een eerste laag Ecoplus en een 
tweede laag Unidek Walker. Door een tweelaags systeem 

Het nieuwe theater wordt gebouwd aan de westzijde van 
het centrum van Emmen, waar men vanaf het nieuwe 
centrumplein naar het entreegebied van het park en the-
ater kan lopen. Het nieuwe theater, dat de naam ‘Theater 
en de Wereld van Ontmoeting’ krijgt, zal onder het motto 
‘cultuur naast natuur’ fungeren als entree voor het die-
renpark. Het theater krijgt een grote zaal (ca. 800 stoelen) 
en een multifunctionele kleine zaal met 300 zitplaatsen of 
1000 staanplaatsen. In het theatergebouw zullen tevens 
de kantoren voor het personeel van het dierenpark wor-
den gevestigd.
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

aspect van het project, met name van-
wege de uitvoering: het risico dat tijdens 
het werk de touwen waarin de medewer-
kers hangen worden doorgebrand moet 
worden uitgesloten. Daarom is gekozen 
voor een koudverkleefd systeem dat in de 
naden met behulp van hetelucht wordt 
geföhnd. Vooraf en achteraf is de dakop-
bouw bij BDA uitvoerig op modellen getest 
(systeemtest en afschuiftest) om er zeker 
van te zijn dat het dak gedurende de ge-
hele levensduur zijn functie vervult. Tijdens 
de uitvoering was voortdurend afstem-
ming tussen de verschillende bouwpar-
tijen, het project was LEAN georganiseerd.”

trots
Na oplevering van de waterdichte laag 
wordt deze geïnspecteerd door BDA. Pas 
na de goedkeuring van de waterdichte 
laag wordt het groen in de vorm van 
sedummatten aangebracht door hove-
niersbedrijf Van Ginkel. Eind 2015 moet de 
eerste fase gereed zijn om te kunnen be-
ginnen aan de inrichting van onder meer 
het restaurant. In maart 2016 wordt vervol-
gens het eerste gebouwdeel (kleine zaal 
en congresfaciliteiten) in gebruik geno-
men. Op 1 juni 2016 zal het gebouw in zijn 
geheel worden opgeleverd, het theater zal 
naar verwachting op 1 oktober 2016 haar 
deuren openen voor het publiek.

Het dakdekkerbedrijf kijkt met trots terug 
op de werkzaamheden. “Dit zijn de uitzon-
derlijke werken die je als dakdekker niet 
zo vaak maakt en waar je over 20 jaar 
nog steeds trots op zult zijn,” zegt Grobbée. 
“Het maken van dit dak is een bijzondere 
ervaring geweest waar we als organisatie 
alleen maar van leren.” ●

in halfsteensverband te plaatsen is het risico op ther-
mische lekken beperkt. Grote vraag is natuurlijk hoe 
met EPS-platen de curves van het dak konden worden 
gerealiseerd. “Het materiaal zet zich na verloop van tijd 
naar de ondergrond en blijft dan in de juiste vorm,’ ver-
telt Grobbée. “Er is grote aandacht besteed aan een 
juiste aansluiting tussen de isolatieplaten. De isolatie is 
middels tules (ter voorkoming van thermische lekken) 
aan de ondergrond verankerd. Daar overheen is de 
laag Unidek Walker gelegd. Voor dit laatste product is 
gekozen vanwege de buigzaamheid.”

Kruger: “Vanwege het groendak is voor de waterdichte 
laag gekozen voor de Wédéflex D4 No Roots, een 
bitumineuze, wortelwerende dakbedekking met een 
dikte van 4 mm. De brandveiligheid was een belangrijk 

theater en de wereld van OntmOeting te emmen
• OPdRAcHTgEvER: gEmEENTE EmmEN
• ARcHITEcT:   vAN dEN BERg gROEP I.S.m.  

HENNING LARSEN ARCHITECTS (DK)
• BOUWkUNdIg AANNEmER:  dURA vERmEER BOUW TE HENgELO
• dAkdEkkER:  SERcO dAkSPEcIALSTEN TE LEmELERvELd
• HOvENIER:  kONINkLIJkE gINkEL gROEP TE vEENENdAAL
• LEvERANcIER dAkBEdEkkINg:  WédéFLEx TE ’S-HERTOgENBOScH
• LEvERANcIER ISOLATIE:  kINgSPAN UNIdEk TE gEmERT
• vALBEvEILIgINg: EUROSAFE SOLUTIONS TE zWOLLE

eurosafesolutions.com

Eurosafe Solutions biedt veiligheid voor mensen die op hoogte werken. 
Zonder compromis. Met hoogwaardige valbeveiligingsoplossingen, 
volledig toegespitst op uw specifi eke situatie. Oplossingen die onder alle 
omstandigheden voldoen aan de strengste eisen. Door risico’s zorgvuldig 
te inventariseren, deskundig te adviseren, op maat te installeren, gebruikers 
gericht te instrueren en nauwgezet te inspecteren, zorgen wij ervoor dat uw 
medewerkers en derden veilig en verantwoord hun werk op hoogte kunnen 
verrichten. En door ook de toegang tot hoog gelegen werklocaties, redding 
& evacuatie en persoonlijke beschermingsmiddelen in het veiligheidsplan 
op te nemen, vervolmaakt Eurosafe Solutions de veiligheidscirkel. Naast 
innovatieve en duurzame valbeveiligingsproducten bieden we met een 
team van specialisten aanvullend reparatie- en onderhoudsservices op 
moeilijk bereikbare plaatsen.

Veilig op hoogte 
zonder compromis

Altijd al een tweede huis willen hebben? 
Grijp nu uw kans en koop er één in Burundi!

Veel huizen in Burundi zijn door de burgeroorlog grotendeels verwoest. Veel vluchtelingen die 
terugkeren hebben nog geen onderdak. Hier het verhaal van Albert en zijn gezin: Albert is 40 jaar oud 
en woont hier met zijn vrouw Sylvane. Het echtpaar heeft twee zonen en zes dochters. Albert vluchtte 
in 1972 naar Gatumba vluchtelingenkamp in Tanzania. In het kamp bouwde zijn familie een leven op door 
gewassen te telen op het land geschonken door de regering van Tanzania. Hij keerde jaren later terug 
naar zijn geboortedorp. Daar ontdekte hij dat er een kerk op zijn stuk land was gebouwd. Na overleg 
kreeg hij zijn eigendom terug en kreeg hij de kans om een huis te bouwen met de hulp van ADRA. Albert 
hoopt dat er nog meer kwetsbare personen worden geholpen zoals hij. 

U kunt deze mensen een nieuwe start bieden, een nieuwe woning met een stukje land voor slechts €575,-
. Met de juiste training en landbouwmaterialen kunnen ze zelfstandig een nieuwe toekomst opbouwen. 

Helpt u de inwoners van Burundi aan een nieuwe woning 
en een nieuw bestaan? 

Info: christa@adra.nl of 06-20110596. 

U kunt ook rechtstreeks doneren via 
rekeningnummer: NL57RABO 0378 3857 47 
o.v.v. Burundi R. Zie ook www.adra.nl.

   Veilig werken op daken

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

Dit boekje beschrijft onder andere 
de werkplekken die de medewer-
kers in hun dagelijks werk kunnen 
tegenkomen en de veilige toe-
gang er naar toe. 

Dit is een directe vertaling van wet-
telijke regels en branche-informa-
tie naar de praktijk én een uitstekende 
invulling van voorlichting aan het personeel.

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

gezond werken een gewoonte zijn...  

tie naar de praktijk én een uitstekende 

Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

Bestel
nu



Het nieuwe
roken
Kompakt Schoorsteen 2.0

De Ubbink Kompakt Schoorsteen 2.0
Een slimme en eigentijdse oplossing
voor dakhellingen 15°- 55°!

• Minimale dakdoorbreking door haakse montage
• Eén uitvoering voor alle dakhellingen tussen de 15°- 55°
• Altijd dezelfde bevestigingsmethode en sparing
• Geïntegreerd indekdeel, geschikt voor alle pannen
• Montagegemak en gegarandeerd waterdicht

Brengt u en anderen
rondom u ernstig 

voordeel toe!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
 www.ubbink.nl/kompaktschoorsteen2.0

UBB Adv Kompakt Schoorsteen 230x300.indd   1 17-09-15   14:22

Is bouwen aan de toekomst

27 en 28 januari 2016 NBC Nieuwegein

Nationale Daken Event

2016

Kijk voor meer informatie op www.nationaledakenevent.nl

adv-nationaledakenevent2016.indd   1 01-10-15   06:32
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Tijdens het Nationale Daken Event 2016, op  

27 en 28 januari 2016 in NBC Nieuwegein,  

worden er twee niet te missen 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 én renovatie.  

Wat staat er op het programma?

Programma Nationale Daken 
Congres 2016 bekend

NAtioNAle DAkeN eveNt 2016

10.00 - 10.30: kwaliteitsborging op systeemniveau
Ir. Chris v.d. Meijden, technisch directeur BDA Groep.  
Meerwaarde van en regelgeving rond certificering op 
systeemniveau. Hoe wordt de rol van de spelers: fabrikant, 
dakaannemer, opdrachtgever?

10.30 - 11.00: kwaliteitsborging in de uitvoering 
Ing. Nic-Jan Bruins, directeur DGI Dak & Gevel Ingenieurs, 
voorzitter Stichting Dakpromotie, redacteur Roofs. 
Hoe is betere kwaliteit in de uitvoering te borgen: 
 instrumenten, werkwijze, vastlegging. Hoe te voldoen aan 
nieuwe regelgeving?  

11.00 - 11.30: kwaliteit in aanbestedingen  
Paul Verkaik, directeur BDA opleidingen aanbestedingsrecht.
Stimuleert EMVI de kwaliteit? Hoe kwaliteit meer leidend te 
maken in aanbestedingen? 

11.30 - 12.00: verzekeringen en verzekerde garanties 
Mr. drs. Hendrik Jan Kaal, projectleider, adviseur voor 
 strategie, groei en organisatie, Trendwatcher Roofs. 
Wat eist het nieuwe stelsel? Waaraan moet iets voldoen om 
verzekerbaar te zijn? Wat zijn de eisen van verzekeraars?

12.00 14.30: lunch en bezoek aan de beurs

14.30 -15.45: Pilot project  kwaliteitsborging daken   
Interactieve challenge met opdrachtgever, dakdekker, 
 dakadviseur, projectleider plus dagvoorzitter  
Presentatie en paneldiscussie.

16.00 - 17.00: uitreiking 
Nico hendriks Award 
voor Dak van het Jaar 
2015  
Bekendmaking van de win-
naar van het Dak van het 
jaar 2015.  Prof. ir. Nico Hen-
driks reikt zelf de eerste Nico 
Hendriks Award uit. Presen-
tatie van de genomineerde 
projecten. 

17.00 - 18.00: viP borrel, netwerken en bezoek beurs

DoNDerDAg 28 JANuAri 2016

teChNologie, eeN zoNNige toekoMst

09.00 - 09.45: inloop en ontvangst op de beurs

09.45 - 10.00: opening en introductie thema van de dag 
Dagvoorzitter  Pepijn Nicolas, directeur Spinner. 
De stand van de techniek: wat zijn de laatste snufjes  
en ontwikkelingen die business kansen bieden?

10.00 - 10.30: Asbestverwijdering,  
nog 100 miljoen m² te gaan… 
Jasper Kosters, commercieel manager Oesterbaai.
Wat is asbest en wat zijn de gevolgen? Hoeveel ligt er nog? 
Welke kansen liggen er bij vervanging (PV?!).

10.30 - 11.00: het effect van steeds hogere  
isolatiewaarden op dakdetails
Sander van der Tol, teamleider en senior adviseur 
 Raadgevende Ingenieurs Nieman Groep. 
Een Rc van 6,0 m2k/W is vereist maar het gaat al veel verder. 
Wat betekent dit voor de (standaard) detailoplossingen? En 
wat vragen de (reken)regels werkelijk van ons en zijn er al 
gelijkwaardige oplossingen? 

11.00 - 11.30: biPvt, dat is biPv met een t  
Alexander Schiebroek, SolarTech International bv/ 
Energiedak®.  
Gebouwgeïntegreerde systemen 
waarmee elektrische én thermi-
sche energie wordt gewonnen. 
In combinatie met warmtepom-
pen en bodemopslag kan de 
volledige behoefte aan energie 
worden  afgedekt en wordt Nul-
op-de-Meter realiteit.

11.30 - 12.00: big drone is 
watching you  
Norbert Stellaard, drones4ex-
perts en Steven verver, zxY 
builders (onder voorbehoud). 
Welke mogelijkheden biedt 
inzet van drones bij inspecties 
en projectmanagement van daken? Waar, hoe, wanneer 
mag je vliegen?

12.00 - 18.00: lunch en bezoek aan de beurs

Verschillende vooraanstaande sprekers 
geven tijdens het Nationale Daken Event 
inzicht in bestaande en nieuwe randvoor-
waarden die gelden voor de totstand-
koming van kwaliteitsdaken. De sprekers 
zullen onder leiding van dagvoorzitter 
Pepijn Nicolas (Spinner) een overzicht op 
maat bieden van de impact van de ver-
anderende bouwregels (o.a. in het kader 
van de Stelselherziening Kwaliteitsborging) 
op de techniek. Tevens zullen zij innova-
tieve oplossingen voor knelpunten bieden.
 
De congresdagen hebben ieder een af-
zonderlijk thema en zijn als geheel (passe-

partout) of afzonderlijk van elkaar te bezoeken.

WoeNsDAg 27 JANuAri 2016

kWAliteitsborgiNg, vloek oF zegeN,  

aan u de keus!

09.00 - 09.45: inloop en ontvangst op de beurs

09.45 - 10.00: opening en introductie thema van de dag 
Dagvoorzitter Pepijn Nicolas, directeur Spinner.
Kwaliteit gaat allesbepalend worden voor de business: je 
gaat mee in de ontwikkeling of je bent out-of-business.
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Per 2024 is wordt het verbod op asbest-

daken van kracht. Dat is nog iets meer 

dan acht jaar. Zal tegen die tijd ook 

werkelijk alle asbest van de daken zijn 

verdwenen en zo ja, hoe organiseren  

we dat dan? “De overheid moet meer 

de regie nemen anders halen we 2024 

niet,” zegt commercieel manager Jasper 

Kosters van inspectiebureau Oesterbaai.

“overheid moet sanering asbestdaken beter faciliteren!”
asbest

Oesterbaai is met landelijk vijf vestigingen het grootste 
inventarisatie- en inspectiebureau van Nederland op het 
gebied van o.a. asbest, sloop en trillings- en deformatie-
metingen. Het bedrijf is onderdeel van de Shield Group, wat 
weer onderdeel uitmaakt van de Acta Holding. Daarmee is 
het een zusterbedrijf van Kiwa. Op deze manier kan ook op 
een goede manier worden samengewerkt met BDA Dak-
advies, dat immers onderdeel is van Kiwa. “Wij richten ons 
op de ontzorging van de opdrachtgever,” opent Kosters het 
gesprek. “Wij kunnen het gehele proces van inventarisatie tot 
en met sanering verzorgen of, in overleg met de opdracht-
gever, onderdelen daarvan. Wij hebben alle expertise en 
certificaten in huis om dat op een goede manier te kunnen 
doen. Wij hebben daarnaast een aantal tools ontwikkeld die 
de opdrachtgever helpen bij het in kaart brengen van de 
hoeveelheid asbest op de daken, en bij het monitoren van 
de voortgang van de sanering: desgewenst niet alleen op 
de daken, maar in alle onderdelen van het pand.”

2024
“Het jaartal 2024 is dertig jaar na de inwerkingtreding van 
het asbestverbod in 1994, vanuit de gedachte dat de laatst 
aangebrachte asbestdaken dan het einde van de econo-
mische levensduur hebben bereikt. Maar veruit het meren-
deel van de asbestdaken is ouder dan dertig jaar. Met het 
ouder worden van deze daken groeit ook de kans dat de 
asbest in de atmosfeer komt doordat het cement, dat in de 
meeste gevallen als bindmiddel is gebruikt, in bindingslracht 
afneemt en de kans dat asbestvezels vrijkomen groeit. De 
noodzaak tot vervanging van de asbestdaken staat niet ter 
discussie. Asbest zorgt met enige regelmaat voor sociale on-
rust, het komt met enige regelmaat voor dat als gevolg van 
brand asbest vrijkomt in bewoond gebied, met alle gevolgen 
van dien.”

“Het is dus een goede zaak dat de politiek een grens heeft 
getrokken en heeft bepaald dat in 2024 alle asbest van 
de daken moet zijn verwijderd. Deze wetgeving roept wel 
nieuwe vragen op, want hoe gaan we dit bereiken? We heb-
ben nog iets meer dan acht jaar en de hoeveelheid op de 
daken aanwezige hoeveelheid asbest is aanzienlijk groter 
dan de markt met de huidige capaciteit kan saneren. Hoe 
zal na 2024 worden gehandhaafd? Veel opdrachtgevers 
kijken momenteel de kat uit de boom. We komen net uit een 
economisch zware tijd, men zit er niet op te wachten om een 
dergelijke investering te doen.”

“Ik kan iemand anders wel vertellen dat hij een nieuwe auto 
moet kopen, maar als ik er niet bij vertel waarom hij dat 
moet doen, wat de nadelen zijn van de oude auto, wat de 
voordelen van de nieuwe auto – en wie een nieuwe auto 
koopt wil hem zien en voelen, wil er een beleving bij heb-
ben. Dat is in dit geval niet anders. De markt heeft daar een 
taak in en doet zijn best hier zo goed mogelijk invulling aan 
te geven. De overheid heeft hier ook een taak in en op dit 
moment geeft ze daar naar mijn mening te weinig invulling 
aan.”

stimuleringsprogramma
“De overheid laat de invulling van de wetgeving over aan 
de markt. De verschillende marktpartijen zijn er in principe 
klaar voor om aan de slag te gaan maar het tempo is te 
traag. En dat komt omdat er onvoldoende duidelijkheid is 
voor opdrachtgevers over de noodzaak om daadwerkelijk te 
investeren in het in kaart brengen welke asbestdaken men 
heeft en de sanering daarvan. De overheid is de enige die 
deze duidelijkheid kan – en moet – verschaffen. Er moet aan-
vullend een planning zijn waarmee inzichtelijk wordt hoe we 

de deadline van 2024 gaan halen. Men moet bij één loket 
terecht kunnen om informatie te krijgen.”

“En er moet een stimuleringsprogramma komen. Daarmee 
bedoel ik niet per se dat de overheid de portemonnee moet 
trekken. Maar zorg er wel voor dat opdrachtgevers in de 
diverse sectoren getriggerd worden de noodzakelijke maat-
regelen te nemen: dat er inzicht komt in de te saneren hoe-
veelheid, dat hierop wordt gebudgetteerd, dat prioriteiten 
worden vastgesteld en dat er een plan van aanpak komt. 
Het is inderdaad aan de markt om invulling te geven aan de 
nieuwe wetgeving. Maar het is de taak van de overheid om 
de nieuwe wetgeving te faciliteren.” 

tools
Zelf heeft Oesterbaai voor de opdrachtgever diverse tools 
ontwikkeld waarmee gebouweigenaren in kaart kunnen 
brengen welke daken in het bestand gesaneerd moeten 
worden, namelijk EVA (Extrapolatie Variabele Asbestgege-
vens). Deze ‘asbestkaart’ is een grafische weergave van 
de daken in het bestand. Met behulp van kleuren wordt 
inzichtelijk gemaakt welke daken asbest bevatten, en wat 
het risicogehalte is. Tijdens de sanering worden de kleuren 
aangepast, tot als het goed is de hele kaart groen is. We 
hebben ook een tool beschikbaar waarbij ook van andere 
gebouwdelen inzichtelijk wordt gemaakt of, en zo ja in welke 
mate, asbest aanwezig is. Denk daarbij aan binnenwanden, 
vloeren, rioolbuizen, etc.

Een gesaneerd asbestdak moet weer een nieuwe dak-
bedekking krijgen. Daar ligt een grote uitdaging voor de 
dakenbranche, een goede samenwerking met de betref-
fende partijen uit de dakenbranche is essentieel om op een 

verantwoorde manier de 
deadline te halen. Roofs 
zal u hiervan op de hoogte 
houden. ●

Tijdens het Nationale Daken Event (27-28 januari 2016) zal 
Kosters namens Oesterbaai over deze thematiek komen 
te spreken, aan de hand van de actuele stand van zaken. 
Op dit moment signaleert hij dat de markt in de startblok-
ken staat, maar dat partijen afwachten: “Er is behoefte aan 
duidelijkheid!”

Jasper Kosters, commercieel manager Oesterbaai.
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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 Tel. +31 547 28 88 07 info 0800 236 87 32 
 B-1880 Kapelle-op-den-Bos Fax +31 547 28 88 08 info.dak@eternit.nl www.eternit.nl 

Jaarabonnement € 50,- excl. 6% btw per jaar
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 6% btw per jaar

Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 
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Niets meer missen uit de dakenbranche?
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Begroeide daken nemen toe in populariteit. De techniek voor dakbe groei-

ingen is de afgelopen tientallen jaren steeds verder doorontwikkeld. In 

een reeks artikelen neemt Albert Jan Kerssen, eigenaar van BGA Bouwen 

met Groen (ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in bouwwerk-

begroeiingen) en auteur van het Handboek Groene Daken, het voortouw  

om één of meerdere aspecten van de techniek voor dakbegroeiingen  

nader toe te lichten.

Dakbedekkingen vanuit de ogen van de professionele dakhovenier

begroeiDe DAkeN: teChNisChe AsPeCteN (3)

Essentieel voor het functioneren van iedere dakbegroeiing 
of -tuin is een correcte waterhuishouding, toegespitst op 
de specifieke vereisten van de beplanting en inrichting, de 
ligging en functie van het dak, de bouwkundige situatie, het 
afvoersysteem, enzovoorts. Wanneer bijvoorbeeld een uitge-
breide daktuin gerealiseerd wordt met vaste planten, bomen 
en bestratingen, dan stelt ieder type inrichting bepaalde 
eisen aan de werking van het dakbegroeiingssysteem. De 
technische opbouw kan dan bij vaste planten uit geringere 
laagdikte bestaan dan bij bomen het geval is. En daar waar 
het bij planten en bomen van belang is om voldoende 
waterbuffer beschikbaar te houden voor het groen, moet bij 
bestratingen juist zo min mogelijk water worden gebufferd 
voor stabiliteit. 

Figuur 2 Sedumdak met incorrecte drainage

In veel gevallen wordt voor een gegarandeerde waterhuis-
houding een aparte drainagelaag aangebracht op het dak. 
Bij extensieve dakbegroeiingen kan het voorkomen dat de 
drainerende functie onder specifieke voorwaarden wordt ge-
integreerd in andere lagen in het dakbegroeiingssysteem, de 

meeste systemen echter kennen een gescheiden drainage-
laag, zeker wanneer het een intensieve begroeiing betreft.

Natuurlijke of kunststof drainage
In wezen zijn er twee soorten drainagelagen te 
 onderscheiden:
•  Natuurlijke stortmateriaal. Met name gebroken lava-, 

leisteen- of geëxpandeerde kleikorrels met een korrelgroot-
teverdeling onder de 20 mm, maar boven de 2 mm. 

•  kunststof drainageplaten of matten. De meest toege-
paste kunststoffen voor platen zijn PS en HDPE, de matten 
bestaan vaak uit verschillende samengestelde kunststof-
materialen. 

Beide typen drainagelagen kunnen zowel worden toegepast 
bij extensieve dakbegroeiingen, intensieve daktuinen als 
dakbestratingen, afhankelijk van het specifieke ontwerp en 
kenmerken van de producten. 

Natuurlijke drainagematerialen worden meestal in situaties 
met een dikkere totale laagopbouw toegepast. De goed 
drainerende en ‘ademende’ eigenschappen hebben een 
positieve invloed op wortelstelsels van planten en bomen, 
maar zijn bijvoorbeeld ook belangrijk voor een stabiel be-
stratingspakket. Hoewel er verschillen zitten tussen lava, klei 
of leisteen, nemen de materialen zelf een relatief beperkte 
hoeveelheid vocht op en door de grove samenstelling 

blijft er ook weinig hangwater in een drainagelaag achter. 
Tegelijkertijd is het mogelijk om de drainagelaag gedeeltelijk 
onder water te zetten, om zo een waterbuffer te creëren bij 
beplantingen. Het voordeel hiervan is dat dit vocht beschik-
baar is voor de beplanting, terwijl de capillaire werking wel 
onderbroken wordt en het systeem als geheel niet ‘verzuipt’. 
Een natuurlijke drainagelaag kan goed gebruikt worden 
onder bestratingen als stabiele funderingslaag, vooral lava 
en leisteen zijn daarvoor geschikt, geëxpandeerde kleikorrels 
zijn minder stabiel en daardoor niet geschikt voor grotere 
belastingen. Het toepassen van een natuurlijke drainage-
laag onder het substraat van een extensieve dakbegroeiing 
zoals sedumdaken en grasdaken werd in het verleden vaker 
toegepast, maar is minder gangbaar geworden, onder an-
dere vanwege het gewicht van het materiaal t.o.v. kunststof 
materialen. 

Kunststof platen of matten bieden andere voordelen dan 
stortgoed. Kunststof drainagelagen kunnen dunner toege-

past worden zonder verlies van functie en ze zijn lichter in 
gewicht. Afhankelijk van het type kan een kunststof draina-
gelaag water vasthouden of juist niet. De waterbufferende 
drainageplaten kunnen per centimeter opbouwhoogte aan-
zienlijk meer water vasthouden dan een natuurlijke draina-
gelaag. Drainageplaten bestemd voor dakbestratingen hou-
den juist geen water vast en hebben een grote drukvastheid. 
Een groot voordeel van kunststof drainagelagen is dat deze 
op slimme manieren kunnen worden ontworpen. Zo kan een 
plaat of mat een gecombineerde functie als beschermlaag 
hebben en voorzien zijn van een filterdoek, voor een snelle 
verwerking. Een ander voorbeeld zijn drainageplaten die 
specifiek ontworpen zijn om zoveel mogelijk regenwater op 
te vangen en vertraagd af te voeren, waardoor rioolstelsels 
ontlast worden. Al deze voordelen van kunststof platen ma-
ken het gebruik ervan populair.

Een mogelijkheid is om gecombineerd een kunststof en na-
tuurlijke drainagelaag toe te passen. De kunststof drainage 
dient dan als bescherming en/of wateropslag en wordt ver-
volgens gevuld of afgedekt met de natuurlijke drainagelaag. 

Waterafvoercapaciteit
In iedere situatie is het belangrijk om te bepalen of de maxi-
male waterafvoercapaciteit van het daksysteem voldoet. De 
maximale waterafvoercapaciteit wordt in een dakbegroei-
ingssysteem hoofdzakelijk bepaald door de drainagelaag. 
Indien er onvoldoende drainage is, zal er teveel water via 
de substraatlaag en de oppervlakte van het dakbegroeiing 
gaan afstromen. Hierdoor ontstaat erosieschade. De beno-
digde afvoercapaciteit van de drainagelaag kan berekend 
worden met de volgende formule:

 

Hierin zijn:

q’  De benodigde afvoercapaciteit van de drainagelaag. 
Men berekent de hoeveelheid water die door de draina-
gelaag per meter breedte afgevoerd wordt in liters per 
seconde per meter.

a  Het af te wateren dakoppervlakte per afvoer uitgedrukt in 
vierkante meters.

Nadat in voorgaande artikelen de universele kenmerken 
van dakbegroeiingen zijn besproken en de dakbedekkings-
constructie voor het voetlicht is gebracht, is deze keer de 
drainagelaag van dakbegroeiingen en daktuinen aan de 
beurt. De primaire functie van de drainagelaag is uiteraard 
het afvoeren van overtollig water uit het systeem. Maar daar-
naast kan een drainagelaag nog meer functies hebben, 
waarvan de belangrijkste waterbuffering en het reduceren 
van piekafvoeren zijn. Ook behoren bescherming van de 
onderliggende dakbedekking, realiseren van lichtgewicht 
ophogingen en het vergroten van de doorwortelbare ruimte 
tot de mogelijkheden. 

Albert Jan Kerssen, BGA Bouwen met Groen
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Figuur 1 

Bron: Handboek Groene Daken

1 Onderconstructie
2 Wortelwerende dakbedekking
3 Beschermlaag
4 Drainagelaag

5 Filterlaag
6 Substraatlaag
7 Vegetatie
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nigend. Een kenmerk van dakbegroeiingen is juist een sterk 
vertragend effect op afvoer van water. Door de lage stroom-
snelheden werkt een onderdruksysteem niet goed meer. 
Het zelfreinigende effect gaat daarbij verloren, met kans op 
verstoppingen als gevolg. Daarom gaat bij toepassing van 
een dakbegroeiingssysteem in eerste instantie de voorkeur 
altijd uit naar een traditioneel HWA-systeem. Het toepassen 
van een UV-systeem is wel mogelijk met een aantal maatre-
gelen in de dakbegroeiing: er moet onder andere een zeer 
goede drainerende laag ingebouwd worden, naast andere 
maatregelen om een correcte werking te bewerkstelligen. 

race of regen?
Bovenstaande aspecten vormen de basisuitgangspunten 
van de drainagelaag. De juiste keuze van drainagelaag in 
een dakbegroeiingssysteem is wellicht even belangrijk als de 
juiste bandenkeuze voor een auto dat is. De drainagelaag 
is een essentieel 
onderdeel en is van 
groot belang voor 
de ‘veiligheid’, een 
correcte water-
huishouding, van 
de dakinrichting. 
Daarbij is de ene 
wat meer ‘eco’ dan de andere, of juist gericht op bepaalde 
andere prestaties. En er zijn A- en B-kwaliteiten te vinden, die 
verschillende zekerheidsniveaus bieden. De afweging tussen 
prijs, kwaliteit en functie is, net zoals bij autobanden het ge-
val is, sterk afhankelijk van de specifieke technische vereisten 
in een bepaalde situatie en de wensen of gedrag van de 
gebruiker. Er zijn vaak meerdere oplossingen denkbaar voor 
een specifieke situatie. Het is de taak van de specialist om tot 
een optimale oplossing te komen voor iedere situatie. ●

α  De reductiefactor van de dakbegroeiingsopbouw. Deze 
factor geeft aan hoeveel vertraging de dakbegroeiing in 
de afvoer van water geeft. In de SBR-Dakbegroeiingsricht-
lijn is een aantal standaardwaarden gegeven, het is ook 
mogelijk dat een leverancier de exacte reductiefactor 
van een bepaalde opbouw berekend heeft. Hoe kleiner 
het getal, des te hoger de vertraging. 

i  De regenintensiteit uitgedrukt in liter per seconde per 
vierkante meter l/(s x m²). Volgens NEN 3215 en  
NTR 3216 mag gerekend worden met een regenintensiteit 
i = 0,03 l/(s x m2). Volgens de neerslagstatistieken die in 
Nederland bekend zijn, komt dit overeen met een regen-
bui van 5 minuten die eens in de 5 jaar voorkomt, of een 
regenbui van 15 minuten die eens per jaar voorkomt (dit 
geeft dezelfde waarde). Om economische en technische 
redenen is het niet zinvol om rekening te houden met 
zeer hevige regenbuien die uiterst zelden voorkomen. In 
dat geval zouden de kosten voor afvoervoorzieningen 
onevenredig hoog worden.

b  De rekenkundige breedte van de afvoer uitgedrukt in m1. 
Wanneer bijvoorbeeld een inspectiekoker boven een he-
melwaterafvoer wordt geplaatst, dan is de rekenkundige 
breedte van de afvoer gelijk aan de totale lengte van de 
wanden van de koker. Bij een vierkante inspectiekoker 
van 300 mm breed zou dit dus 1,20 m zijn.

Bij de berekening van de afvoercapaciteit moet de vorm van 
het dak in acht worden genomen. Bij een lessenaarsdak of 
trechtervormig dak is de berekening betrekkelijk eenduidig, 
echter wanneer het een dak met tweezijdig afschot betreft 
met in het midden een gootzone, wordt de berekening al 
complexer. In de gootzone verzamelt het water van twee 
deelvlakken, waardoor de maximale waterafvoercapaciteit 
van de drainagelaag gemakkelijk overschreden kan worden.  
Vaak zal hier dan ook een drainage worden toegepast met 
een hogere afvoercapaciteit. 

Naast deze basale uitgangspunten zijn nog veel meer zaken 
van invloed op de drainerende werking van een dakbe-
groeiingssysteem. Een obstakel in de drainagelaag kan de 
waterafvoercapaciteit sterk verminderen, een ongehinderde 
stroming van water naar de afvoer is belangrijk. In sommige 
gevallen wil men bepaalde (inrichtings-)elementen het liefst 
direct op het dak plaatsen in verband met stabiliteit. Dit mag 
echter geen belemmering vormen voor de afvoer van water. 
Eventueel gebruikt men in zo’n situatie onder het betreffende 
element een drukvaste drainageplaat.

hemelwaterafvoer
Ook het type hemelwaterafvoer in het dak kan invloed heb-
ben op de benodigde afvoercapaciteit. Bijvoorbeeld in het 
geval van UV-afvoersystemen. Deze afvoersystemen werken 
optimaal wanneer er een vrije toestroom van water naar de 
afvoer is. Daardoor kan er een onderdruk opgebouwd wor-
den, waarna het dak snel leeggezogen wordt. Door de hoge 
stroomsnelheid in de leidingen werken UV-systemen zelfrei-
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Zonne-energie is de toekomst. 

Maar wat is de toekomst van 

zonne-energie? In een serie 

gesprekken met onderzoe-

kers van Energieonderzoek 

Centrum  Nederland (ECN) 

uit Petten, het grootste onder-

zoeksinstituut op het gebied 

van duurzame energie in 

 Nederland, brengt Roofs de 

ontwikkelingen in kaart.

‘ Mozaïek’-zonnepanelen 
hebben minder last van 
vuil en schaduw

zoNNe-eNergie

Mozaïek
De naam Tessera komt uit het Latijn, en duidt op een een-
heid die wordt bereikt door het samenvoegen van verschil-
lende kleinere onderdelen: een mozaïek.  In het Tessera-con-
cept zijn de modules opgebouwd uit meerdere clusters van 
kleinere bouwstenen. Als geheel resulteert dit in een mozaïek 
met een veel hogere schaduw- en vuiltolerantie.

“Traditionele PV-panelen zijn seriegeschakeld,” vertelt 
Eerenstein. “De zonnestroom wordt opgevangen in silicium 
zonnecellen die met draadjes aan elkaar zijn verbonden. 
Seriegeschakeld betekent dat de vele cellen één geheel 
vormen: als één cel minder presteert, heeft dit een nadelig 
effect op het geheel. Een nadelig effect wordt veroorzaakt 
door bijvoorbeeld schaduw van bomen in de omgeving 
van het pand, of bijvoorbeeld doorvoeren die hun schaduw 
over het dak werpen. Dit kan een enorme impact hebben op 

de opbrengst omdat bij serieschakeling één niet functione-
rende cel ervoor zorgt dat de 1/3 van de  module niet werkt. 
Een beschaduwing van 1% van het paneel kan leiden tot 
30% minder opbrengst.”

In samenwerking met verschillende partijen is ECN bezig met 
de ontwikkeling van de zogeheten Tessera-modules. Eeren-
stein: “In dit concept wordt gebruik gemaakt van (in prin-
cipe) 16 ’mini-cellen’. Andere verdelingen zijn ook mogelijk. 
Deze kleinere mini-cellen worden in clusters parallel gescha-
keld. Via de ‘backcontact’-technologie, waarbij zowel de plus 
als de min van het paneel zich aan de achterkant bevinden, 
wordt de stroom vervolgens verder getransporteerd. 

“Het gevolg van de parallelschakeling is dat bij schaduw-
val alleen de beschaduwde clusters uitvallen. De rest van 
de module blijft gewoon in bedrijf, waardoor de opbrengst 
van de module als geheel aanmerkelijk wordt verbeterd. 
en dus minder kwetsbaar is voor schaduwval of vuil. Om de 
opbrengst te optimaliseren, worden de panelen aanvullend 
behandeld met antireflectie-coating. De technologie is zeer 
geschikt voor toepassing in ‘inroof’-systemen, waarbij immers 
om esthetische redenen het totale dakvlak wordt gebruikt 
voor zonnepanelen.”

hogere opbrengst
Hiermee neemt het aantal mogelijk toepassingen voor 
 zonnepanelen toe, zowel functioneel als esthetisch. “Het 
bezwaar van de toepassing van zonnepanelen bij een dak-
kapel of bijvoorbeeld in de nabijheid van een paal wordt 
minder groot,” aldus Eerenstein. “De opbrengst van  
het zonnepaneel is ondanks de schaduwval de moeite 
waard. Wij hebben het systeem in ons laboratorium getest.  
In deze testen is het zonlicht zo natuurgetrouw mogelijk 
 nagebootst door speciale lampen en is het effect van 
schaduw nauwkeurig in kaart gebracht. Inmiddels is ook 
een testdak ingericht om de resultaten te vergelijken met 
praktijkmetingen.”

De schaduw van de afvoerpijp valt op het zonnepaneel, wat een nadelig effect heeft op de opbrengst.

Wanneer schaduw of vuil zorgt  

voor uitval van een klein deel  

van de cellen, verliest een  

traditioneel zonnepaneel een  

groot deel van zijn vermogen.

Met de Tessera-technologie vallen alleen de cellen uit die door 

 schaduw of vuil geen zonlicht vangen.

Wat is precies het verschil in opbrengst? Eerenstein: “We 
hebben verschillende typen schaduw onderzocht: die van 
een paal, van een boom en van een dakkapel. Waar een 
traditioneel paneel als gevolg van de schaduw van een 
paal nog maar 17% van zijn totale opbrengst oplevert, is dat 
bij een Tessera-paneel nog 69%. Bij de schaduw van een 
boom levert het traditionele zonnepaneel nog slechts 53% 
van zijn opbrengst, het Tessera-paneel 76%. Het dakkapel, 
tenslotte, zorgt ervoor dat het traditionele paneel nog maar 
26% oplevert, het Tessera-paneel levert in dezelfde situatie 
nog 66% op.” 

“Dit zijn aanzienlijke verschillen. Verschillende fabrikanten van 
deze systemen hebben al interesse in de technologie ge-
toond. Zij hebben het onderzoeksproject mede gefinancierd 
en zijn momenteel actief bezig de ontwikkeling in hun eigen 
productieproces te integreren, het gaat dan om vooraan-
staande partijen als Eurotron, Stafier Solar Systems en Heliox. 
De ontwikkeling wordt mede gefinancierd door de overheid 
(binnen de TKI IDEEGO, een samenvoeging van de tenders 
voor Solar Energy, EnerGO en Smart Grids), onderdeel van de 
Topsector Energie. Momenteel is ECN bezig om het werk een 
vervolg te kunnen geven, en de opschaling voor productie 
te starten, o.a. met Nederlandse bedrijven als Eurotron en 
Rimas. Hiertoe is een vervolgvoorstel ingediend bij de TKI 
IDEEGO.

Met deze nieuwe ontwikkeling is de toepassing van zonne-
panelen binnenkort ook mogelijk op daken waar dat tot nu 
toe niet rendabel was. De Tessera-technologie is zodoende, 
met de reeds eerder besproken ‘backcontact’-technologie 
de basis van een belangrijke nieuwe stap die de solar-
branche op het punt staat te zetten. De potentie van het in 
het Nederlandse aanwezige dakoppervlak zal nog verder 
worden vergroot.

In een volgende editie van Roofs zal nader worden inge-
gaan op de ontwikkeling die de solarbranche momenteel 
doormaakt. ●

Het onderzoeksinstituut ECN is in binnen- en buitenland 
actief. De in totaal ruim 500 medewerkers houden zich niet 
alleen bezig met de ontwikkeling van zonne-energie, maar 
onderzoeken en ontwikkelen ook oplossingen op het gebied 
van o.a. windenergie, biomassa en energie-efficiency. De 
activiteiten worden gefinancierd uit het bedrijfsleven en 
nationale en Europese subsidies. In Roofs juni 2015 werd 
nader ingegaan op de freeform-zonnepanelen: door toepas-
sing van de zogeheten ‘backcontact’-technologie wordt het 
mogelijk een grotere variëteit in de vormgeving van de zon-
nepanelen te bewerkstelligen. 

In dit artikel gaat dr. Wilma Eerenstein van ECN in op een 
ontwikkeling die op deze innovatie voortgaat, en die wordt 
aangeduid met de benaming ‘Tessera’. Hiermee wordt het 
nadelige effect van schaduw of vuil op zonnepanelen tot 
een minimum beperkt.

Conventional TESSERA Module

-     +
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In deze artikelenreeks beschrijft 

Roofs de meest bijzondere daken 

die momenteel worden uitge-

voerd. Welk dak wordt het Dak 

van het Jaar 2015? In dit artikel 

een  beschrijving van de woon-

toren Stadsbaken in Den Haag.

De nieuwe woontoren is onlangs aan de rand van het 
stadscentrum van Den Haag verrezen. Het dak heeft de 
vorm van een parabool, die mogelijk is gemaakt door 
getoogde dakelementen op gekromde stalen spanten.

De Stadsbaken is een woontoren van 16 verdiepingen 
en 72 appartementen. De begane grond wordt benut 
voor horeca en kantoorruimten. Het gebouw markeert 
de toegang naar het Spui en het stadscentrum van Den 
Haag en staat op een aansprekende locatie, namelijk 
tegenover het zogeheten Strijkijzer, met een overhoekse 
plaatsing ten opzichte van de waterwegen. Het is een 
markant gebouw, niet in de laatste plaats vanwege 
het parabolische dak dat op 50 meter hoogte is aan-
gebracht. Het ontwerp van Inbo zorgde voor zowel 
technische als logistieke uitdagingen voor de betrokken 
leveranciers en bouwpartijen. Een dergelijk dak wordt 
immers niet elke dag gerealiseerd en de locatie zorgde 
ervoor dat het aantal hijsbewegingen tot een minimum 
moest worden beperkt.

ontwerp
Uitgangspunt bij het ontwerp was dat de te bebouwen 
ruimte beperkt was. Ook bood de omgeving weinig 
ruimte om te manoeuvreren. Voor het parkeren van de 
auto´s van de bewoners kon geen ondergrondse par-
keergarage worden aangelegd omdat de bodem was 
vervuild en het saneren daarvan vanwege de beperkte 

ruimte niet goed mogelijk was. Daarom waren de tweede en 
derde laag van het gebouw bestemd voor het parkeren van 
auto’s. Daarboven begint pas de feitelijke woontoren.

De beperkte ruimte zorgde er ook voor dat zoveel mogelijk 
prefab op de bouwplaats moest worden aangeleverd en 
vervolgens direct worden gemonteerd. Dit gold voor de vloe-
ren en wanden, als ook voor de gevelelementen en het dak. 
Projectleider Ben van der Wal van Inbo Architecten vertelt: 
“De zinken kap geldt in meerdere opzichten als de afronding 
van de woontoren. In de naaste omgeving staan diverse 
overheidsgebouwen met platte daken en wij zochten naar 
een contrasterende vormgeving. Vandaar de parabolische 
vorm. Als dakbedekking kwam al snel de aluminium dakbe-
dekking in beeld. Een bitumineuze dakbedekking heeft niet 
de uitstraling die wij verlangden en ook is de levensduur 
daarvan naar onze mening onvoldoende. Op die hoogte wil 
je ook niet met dakpannen werken. De kap heeft de uitstra-

ling van een zinken dakbedekking en het heeft tevens een 
lange levensduur. Pas in een later stadium is de naam Stads-
baken bedacht, men vond die naam passend vanwege de 
uitstraling van de parabolische kap.”

getoogde dakelementen
Het dak kon worden gerealiseerd door toepassing van 
getoogde dakelementen op gekromde stalen spanten. De 
elementen, uitgevoerd in een Rc van 4,0, zijn op maat op de 
bouwplaats geleverd door leverancier Unilin Insulation bv. 

De bovenplaat van de getoogde elementen bestaat uit 
twee constructief op elkaar verlijmde OSB-platen van 9 mm. 
De onderplaat is een 8 mm houtspaanplaat met geïnte-
greerde dampremmende laag. Tussen onder- en bovenplaat 
zijn houten ribben met een hoogte van 246 mm constructief 
verlijmd. Zodoende verkreeg men elementen met een grote 
sterkte en stijfheid, waarmee de horizontale overspanning 
van 5,7 meter is gerealiseerd. Hier bovenop is een aluminium 
Kalzip dakbedekking aangebracht. De glansgraad van de 
gefelsde metalen dakbedekking accentueert de paraboli-
sche overdekking van het Stadsbaken.

De parabolische vorm van de kap was een uitdaging 
omdat de straal van de kap hierdoor overal anders is, wat 
de aansluiting met de staalconstructie, de betonconstructie 
en dakelementen lastig maakte. De elementen zijn in de 
breedterichting (over de breedte van het element) getoogd. 
Op de spanten zijn de elementen met behulp van schroeven 
en volgplaten bevestigd. De constructieve voorzieningen 
voor de sparingen zijn direct in de dakelementen opgeno-
men, waardoor aan de binnenzijde geen onderconstructie 
zichtbaar is.

Parabolische kap  
op haagse woontoren



Roofs     27

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Unilin leverde een deel van de getoogde elementen ge-
koppeld aan, zodat een breedte van bijna 3 meter werd 
bereikt. Dit had minder hijsbewegingen en een snelle en 
zekere montage tot gevolg. Op de 16de verdieping, waar 
de overspanning van spant tot spant minder groot is, zijn 
kleinere elementen toegepast. Om aan de verankerings-
voorschriften van de aluminium Kalzip dakbedekking te 
kunnen voldoen, heeft de leverancier de elementen voor-
zien van een extra 9 mm OSB bovenplaat. vanzelfspre-
kend heeft men op deze toepassing windberekeningen 
uitgevoerd en de uitvoering laten controleren door BDA. 

Zorgde de beperkte ruimte voor uitdagingen in het 
ontwerp, voor de uitvoering was het eveneens geen 
gemakkelijke opgave. Bouwen in het stadscentrum en 
op grote hoogte vraagt om het minimaliseren van de 
hijsbewegingen en daarmee het optimaliseren van de 
logistieke organisatie. Het aannemersbedrijf had hier bij 
de bouw van het de nabijgelegen woontoren het Strijkij-
zer al ervaring mee opgedaan. Met alle leveranciers zijn 
daarom strakke afspraken gemaakt voor het just in time 
leveren van de materialen. Er is zoveel mogelijk prefab 
aangeleverd: complete vloeren met ingestort leidingwerk, 
gevelelementen met metselwerk, kozijnen met binnen-
blad. De getoogde elementen werden eveneens op deze 
manier geleverd. Na voltooiing van de wanden en de 
gevelelementen werden de dakelementen gemonteerd 
en de dakbedekking aangebracht.

Met de realisatie van het Stadsbaken is Den Haag een 
markante woontoren rijker. ●

• OPdRAcHTgEvER:  SYNTRUS AcHmEA vASTgOEd, AmSTERdAm
• ARcHITEcT: INBO TE AmSTERdAm
• HOOFdAANNEmER:  BOELE & vAN EESTEREN Bv TE RIJSWIJk
• dAkdEkkER:  INSTALLATIE BEdRIJF WERkENdAm (BITUmEN 

DAKBEDEKKING)
• LEvERANcIER dAkELEmENTEN:  UNILIN INSULATION Bv TE OISTERWIJk
•  LEvERANcIER ALUmINIUm zNd NEdIcOm 

DAKBEDEKKING:

DIVISION INSULATION

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

Gemeentehuis Midden-Delfland
is een project van Inbo Amsterdam

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

UNILIN Insulation denkt mee vanaf de visiefase
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Duurzaamheid is een trend die al  langer 

doorzet, maar er zijn signalen dat de 

ambities drastisch omhoog gaan. De 

circulaire economie is een begrip dat 

steeds bredere verspreiding kent. Ook 

de bouw pikt dit op. Zo is er dit jaar een 

Green Deal Circulaire Gebouwen tot 

stand gekomen tussen de overheid, 

koepelorganisaties en marktpartijen. 

In de dakenbranche zijn ook de eerste 

schapen over de dam. Zie initiatieven 

als Roof2Roof en Bitumen Recycling 

Nederland. Wat betekent de circulaire 

economie en wat is het belang voor de 

dakenbranche?

Circulaire economie: next level duurzaamheid
trendwatcher

weer een voedingsstof voor iets anders: een circulair proces  
dus. Wij mensen consumeren volgens een lineair patroon: 
Take, Make, Dispose. Ofwel we winnen grondstoffen uit ein-
dige bronnen en gooien na gebruik dingen weg. Technische 
processen zijn lineair, biologische processen zijn circulair. De 
uitdaging is om onze technische processen ook zo in te rich-
ten dat er zo min mogelijk grondstoffen gewonnen hoeven te 
worden en zo min mogelijk restafval ontstaat. In schema:

Wat is de impact van circulair werken?
De mogelijke impact van circulair werken is immens. On-
derzoeksbureau McKinsey heeft in opdracht van de Ellen 
MacArthur Foundation in 2012 geconcludeerd dat een meer 
circulaire economie voor Europa 340 tot 630 miljard dollar 
aan besparingen op materiaal per jaar kan opleveren. Voor 
Nederland is in opdracht van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu een analyse gemaakt door TNO. In het rapport 
‘Kansen voor de circulaire economie in Nederland’ conclu-
deert TNO dat een meer circulaire economie: 
-  7,3 miljard euro aan economische besparingen en  
baten kan opleveren in Nederland.

-  Een reductie 17.000 kton CO2 per jaar kan opleveren  
(circa 8% van de totale Nederlandse uitstoot). 

-  Grondstoffengebruik met circa 100.000 Kton per jaar 
 terugbrengt (een kwart van de totale Nederlandse  
jaarlijkse invoer).

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33043-15.html)

Het zittende kabinet wil de hoeveelheid materiaal die de 
economie «verlaat» zichtbaar verminderen. In 2012 werd er 
nog bijna 10 miljoen ton materiaal uit Nederland aangebo-
den bij afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen. Het 
kabinet heeft de ambitie om deze hoeveelheid in tien jaar 
tijd te halveren (kst-33043-28, 2014). Welk aandeel de bouw 
c.q. de dakenbranche hierin heeft is niet exact bekend.

De ambitie is 100% herbruikbaar
Het is de kunst grondstoffen en onderdelen zo hoogwaardig 

mogelijk te hergebruiken. Gebaseerd op de Engelse termen 
is er een ‘hiërarchie van hergebruik’ geformuleerd. Overbodig 
te melden: hoe hoogwaardiger, hoe beter!

1  Re-use, re-sale. Opnieuw gebruiken of verkopen. Zie bijvoor-
beeld de aanbiedingen van camera’s, die geretourneerd 
zijn. Deze worden gecontroleerd en dan als ‘Open box’ 
product weer verkocht.

2  Repair. Een product kan terug naar de gebruiker, met 
volledige functionaliteit, als het goed gerepareerd wordt. 
Hierbij worden zo min mogelijk onderdelen vervangen en 
demonteren van het product is niet noodzakelijk.

3  Refurbish. Het product vanuit zijn huidige staat renoveren  
naar een staat die voldoet aan de actuele eisen,  normen 
en specificaties. De prestaties zijn getest, voordat het 
 product wordt geleverd. Komt bijvoorbeeld voor bij produc-
ten waarvan de leasetermijn is verstreken.

4  Remanufacture. Een gebruikt product terugbrengen naar 
ten minste zijn initiële performance. Hierbij wordt een 
combinatie van hergebruikte, gerepareerde en nieuwe 
componenten gebruikt. Doorgaans verandert het product 
hierbij van eigenaar.

5  Recycle. Recycling houdt in dat uit oude producten grond-
stoffen worden teruggewonnen ten behoeve van productie 
van nieuwe producten. Zo wordt het winnen van ‘verse’ 
grondstoffen vermeden. Vaak kost dit wel veel energie 
 (zoals het vergruizen van betonnen dakpannen).

6  Verbranden/storten. Als ook recyclen niet lukt, is het winnen 
van energie door verbranding van restmaterialen een op-
tie. Deze kan weer ingezet worden in productieprocessen 
of distributie. Als ook verbranden niet zinvol of toegestaan 
is, is storten de laatste optie.

hoe wordt je bedrijf of product circulair? 
In de praktijk komt een aantal werkwijzen voor. De verande-
ringen zitten in productontwerp, materiaalkeuze, de aard van 
je dienst en het organiseren van de keten. 

Ontwerp een product, apparaat modulair, zodat componen-
ten ervan eruit gehaald kunnen worden en weer opnieuw 
gebruikt als het gehele apparaat niet meer voldoet. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het initiatief Phonebloks (https://
phonebloks.com/). Zij ontwikkelen een modulaire telefoon, 
om zo min mogelijk elektronisch afval te veroorzaken. Je 
koopt een basis en zet daar naar believen onderdelen en 
functies op (camera, extra geheugen, etc.) en kunt deze ook 
weer vervangen. Je kunt je telefoon dus aanpassen op je 
wensen, zonder hem in z’n geheel te vervangen.

Voor hergebruik helpt het als de producent eigenaar blijft 
van het product en het terugneemt als je het niet meer 
gebruikt. Het gebruik ervan wordt dus eigenlijk een dienst die 
geleverd wordt. Een voorbeeld hiervan is ‘circulaire verlich-
ting’ die door Philips wordt aangeboden. Dankzij verlichting 
op circulaire basis krijgt Schiphol licht ‘in gebruik’, terwijl 
Philips eigenaar blijft van de armaturen en de installaties. 
Aan het einde van het contract worden armaturen na 
een upgrade elders opnieuw ingezet, met een maximale 
vermindering van grondstofgebruik tot gevolg (http://www.
schiphol.nl/SchipholGroup1/NieuwsPers/Persbericht/Circu-
laireVerlichtingVoorSchiphol.htm).

Voorwaarde voor hergebruik is een effectieve en efficiënte 
inzameling van gebruikt product. Een product moet in 
voldoende massa worden ingezameld om efficiënt verwerkt 
te kunnen worden. Daarbij speelt ook de identificeerbaar-
heid van het product een belangrijke rol: is na te gaan wat 
de exacte samenstelling van een product is? Dit is essentieel 
voor de kwaliteit van het nieuwe of vernieuwde product. Zo 
codeert de auto-industrie alle kunststof onderdelen, zodat 
deze homogeen verwerkt kunnen worden. 

ABN AMRO wijst in haar rapport Circulair Bouwen ook op 
het belang van circulaire materiaalkeuzen (https://www.ab-
namro.com/nl/newsroom/nieuws/circulair-bouwen-leidt-tot-
nieuwe-verdienmodellen-in-bouwsector.html). In veel bouw-
materialen komen giftige stoffen voor die niet biologisch 
afbreekbaar zijn. Het is van belang om breed toegepaste 
giftige materialen te vermijden, zoals lood, zink en koper. 
Hetzelfde geldt voor asfalt en teerhoudende dakbedekking. 
Vaak zitten hier schadelijke koolwaterstoffen in. Materialen als 
verf, lijm en vulmiddelen zijn in het algemeen niet hernieuw-
baar. Deze zouden dus hernieuwbare grondstoffen als basis 
moeten hebben.

Een interessante ontwikkeling is ook de ‘circulaire markt-
plaats’. Meer dan twintig bedrijven, waaronder Nike, Interface 
en 3M nemen deel aan de Amerikaanse online marktplaats: 
National Materials Marketplace. In een online omgeving 
brengen de deelnemende bedrijven hun reststromen in 

In de rubriek Trendwatcher behandelt Roofs actuele en 
toekomstige ontwikkelingen in de dakenbranche. Er is veel 
dynamiek en zo ontstaan veel kansen en uitdagingen voor 
de dakenbranche. De rubriek wordt verzorgd door Hendrik 
Jan Kaal. 

Wat kenmerkt de circulaire economie?
De circulaire economie is de volgende stap in duurzaam 
maken van onze economie. Het gaat een stap verder 
dan recycling, in die zin dat het erom gaat materialen zo 
hoogwaardig mogelijk weer in te zetten in productieproces-
sen. Cradle-to-cradle en ‘closed loop’ zijn termen die in dit 
verband ook voorkomen. Groot voorvechtster van de circu-
laire economie is de zeezeilster Ellen McArthur. Tijdens haar 
oceaanreizen werd zij zich bewust van de eindigheid van de 
bronnen op haar boot en onze aarde. Dit heeft haar geïn-
spireerd om de Ellen McArthur Foundation op te zetten om 
de circulaire economie te stimuleren (http://www.ellenma-
carthurfoundation.org/). Uitgangspunt is dat de natuur geen 
afval kent. Alles wat gebruikt of geconsumeerd wordt, wordt 
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Diverse fabrikanten van bitumineuze dakbedekkingen kijken 
nadrukkelijk naar hun materiaalkeuze. Zij proberen door 
minder gebruik te maken van stoffen op petroleumbasis en 
oplosmiddelen) te komen tot materialen die van meer biolo-
gische aard zijn en tevens recyclebaar. Zij streven er naar om 
100% gerecycleerde materialen en organische grondstoffen 
te gebruiken. Daardoor is het eindproduct op zich weer vol-
ledig recyclebaar.

Voor hellende daken zien we dat fabrikanten steeds hoog-
waardiger hergebruik weten te realiseren. Op de eerste 
plaats worden dakpannen, die bij renovaties verwijderd 
worden, na selectie hergebruikt. Verder is het tegenwoordig 
mogelijk betonnen dakpannen – kostenneutraal - te ver-
werken tot fijn granulaat, dat als zandvervanger fungeert bij 
productie van nieuwe betonnen pannen. Tot voor kort werd 
grover granulaat laagwaardiger hergebruikt bij wegaanleg. 
Dit scheelt gebruik van nieuw zand. Ook keramische dak-
pannen kunnen vermalen worden en bijgemengd bij klei. Dit 
heeft met name positief gevolg voor energiegebruik bij het 
bakken van de pannen. 

Ook hoeft het circulaire karakter zich niet tot de daken-
branche te beperken. Smart Design Studio ontwierp een 
nieuwbouwhuis met een bijzonder element: gevelbekleding 
gemaakt van oude leien van het Rijksmuseum. Zo kreeg het 

kaart. Ook kunnen ze aangeven welke materialen ze zelf kun-
nen gebruiken. 

Bouwend Nederland heeft dit jaar Terracaza opgezet. De 
website www.terracaza.nl brengt herbruikbare grondstoffen 
en materialen voor de grond-, weg- en waterbouw in Neder-
land in beeld. Grondstoffen die de een kwijt wil en de ander 
nodig heeft. 

Wat doet de dakenbranche?
Binnen de dakenbranche zijn al initiatieven gestart. Roof2Roof 
organiseert en faciliteert de recycling van bitumen daken en 
gaat voor recycling op het hoogste duurzaamheidniveau, 
van dak naar dak. Zij wil bijdragen aan het realiseren van 
een Circulaire Economie door de bitumenketen op daken 
te sluiten. De bitumenketen bestaat uit het aanbrengen, 
gebruiken, beoordelen en demonteren van bitumen daken. 
Voor elke fase van het Roof2Roof-proces zijn uitvoeringsricht-
lijnen ontwikkeld. Het oude dakmateriaal wordt ingezameld, 
opgeslagen en vervolgens verwerkt tot grondstoffen voor de 
productie van nieuwe dakrollen. 

Bitumen Recycling Nederland (BRN) is een initiatief van 
VEBIDAK en Probasys Benelux met als doelstelling een zo 
hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedek-
king mogelijk te maken. Deelname aan dit inzamelinitiatief 
staat open voor dakbedekkingsbedrijf, sloper, inzamelaar, 
recyclingbedrijf tot afnemer van gerecycled dakbedekkings-
materiaal.  BRN heeft al verschillende installaties operationeel 
voor hergebruik in dakbedekking of in bitumen asfalt en 
energieterugwinning.

REACTIES ZIJN WELKOM VIA DE REDACTIE VAN ROOFS: EDWIN@LUMAIL.NL.

Hendrik Jan Kaal

HENDRIK JAN KAAL IS EEN ERVAREN PROFESSIONAL OP GEBIED VAN STRATEGIE EN ORGANISATIE. HIJ 
HELPT BEDRIJVEN ALS PROJECTLEIDER, ADVISEUR OF COACH BIJ HET FORMULEREN VAN STRATEGISCHE 
DOELEN, HET REALISEREN VAN GROEI EN HET VERBETEREN VAN PRESTATIES. ZIJN DRIJFVEER IS OM MET 
BEDRIJVEN MEE TE DENKEN OVER HUN TOEKOMST EN BIJ TE DRAGEN AAN HET WAARMAKEN VAN HUN 
AMBITIE.

dak van het Rijksmuseum een tweede leven met nieuwe 
functionaliteit. 

In het United Kingdom heeft recyclingbedrijf Knowaste een 
proces ontwikkeld om uit grote hoeveelheden gebruikte 
luiers materiaal te winnen als grondstof voor dakpannen. 
Deze luiers werden tot nu toe gestort of verbrand. Een ander 
voorbeeld in de bouw en dakenbranche is dat isolatiemate-
rialen gerecycled kunnen worden.

inspiratie voor de dakenbranche
De circulaire economie biedt kansen aan de hele keten in 
de dakenbranche. Voor opdrachtgevers is het aantrekke-
lijk, omdat zij een veel duurzamer gebouw ter beschikking 
krijgen, wat zowel financieel als qua duurzaamheid beter 
scoort. 

Fabrikanten hebben interessante kansen als het gaat om 
zich te onderscheiden qua duurzaamheid. Kunnen zij meer 
herbruikbare materialen ontwikkelen, of bijvoorbeeld pakket-
ten waarvan de componenten los van elkaar herbruikbaar 
zijn? Dat stelt eisen aan de constructie, de componenten 
moeten dan weer te scheiden zijn en aan materiaalkeuze. 
Ook vraagt dat een strikt systeem van identificering en 
tracking & tracing, zodat na de levensduur van 15 of 20 jaar 
nog na te gaan is welk materiaal er aangetroffen wordt. En 
mogelijk valt er gebruik te maken van een circulaire markt-
plaats voor het inkopen van grondstoffen.

Voor de dakdekkers is wellicht een ‘Dak as a Service’ een op-
tie om eens over na te denken. Kun je een opdrachtgever de 
zekerheid en kwaliteit van een dak bieden, met bijbehorende 
prestaties (waterdichtheid, isolatiewaarde, energieopbrengst, 
etc.) zonder de opdrachtgever eigenaar te maken van het 
dak? En het materiaal weer terugnemen als de levensduur is 
bereikt of de opdrachtgever iets anders wil? En dat product 
weer opnieuw verkopen, na een opfrisbeurt, of op andere 
wijze verwerken in een nieuw product?

De circulaire marktplaats is een samenspel van sloopbedrij-
ven, dakaannemers (in geval van renovatie) en fabrikanten. 
Inmiddels wordt er ingezameld ten behoeve van recycling, 
maar dat kan grootschaliger gebeuren met een betere dek-
king. Kan de branche zich verenigen, zowel voor de platte als 
de hellende daken? 

Kortom, voor individuele bedrijven en de branche zijn er veel 
kansen. Laat de bedrijfsvisie van Tapijtproducent Interface u 
eens inspireren om anders naar uw bedrijf te kijken. Interface 
streeft naar een productie die volledig ‘circulair’ is. Interface 
was tot midden jaren ’90 nog een aardolie verslindend 
bedrijf, doordat bij de fabricage van tapijttegels veel nylon 
werd gebruikt. Ray Anderson, de oprichter van Interface, lan-
ceerde daarom Mission Zero. Onderdeel van de strategie is 
dat Interface producten terugneemt en hergebruikt (http://
www.supplychainmagazine.nl/interface-hard-op-weg-naar-
volledig-circulaire-productie/).

De trend in een notendop
Kort samengevat is de trend dat circulair denken een steeds 
hogere vlucht zal nemen:
•  Er zijn kennisinstituten, die veel kennis ontwikkelen over de 

circulaire economie. Bijvoorbeeld de Ellen MacArthur Foun-
dation, TNO, WUR.

•  de Nederlandse overheid heeft de circulaire economie tot 
onderdeel van haar beleid en ambitie voor duurzaamheid 
gemaakt.

•  dat geldt ook voor de bouw: zie de green deal circulaire 
Gebouwen die is gesloten tussen verschillende stakehol-
ders.

•  Er liggen kansen voor de dakenbranche. Belangrijk is 
het ontwikkelen van nieuwe materialen en systemen, het 
opzetten van nieuwe businessmodellen, zoals de circulaire 
marktplaats en verkennen van het aanbieden van de func-
tionaliteit in plaats van het eigendom.

•  de eerste schapen zijn over de dam in de dakenbranche. 
•  ketenpartners kunnen zich onderscheiden en geld verdie-

nen door circulair te werken.

Denkt u in rechte lijnen of in cirkels? ●
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AirPoP
SINDS KORT IS AIRPOP DE NIEUWE BENAMING VAN EPS, ZOWEL VOOR ISOLATIE  
ALS VOOR VERPAKKINGEN. DEZE NAAMSWIJZIGING IS EEN INTERNATIONAAL  
PROJEcT dAT dOOR ALLE TYPEN PROdUcENTEN WORdT gEdRAgEN. LAS: “dE 
NAAMSWIJZIGING IS INGEZET OMDAT ER IN EUROPA VEEL VERSCHILLENDE  
BENAMINGEN VOOR HET MATERIAAL WORDEN GEHANTEERD. HET IS HELDERDER, 
zOWEL TEcHNIScH ALS mARkETINgTEcHNIScH, Om EUROPEES ONdER ééN  
NAAM TE OPEREREN. DE NAAM AIRPOP GEEFT PRECIES AAN WAT HET MATERIAAL  
IS: MET LUCHT GEVULDE KUNSTSTOF KORRELS. HET BIEDT DE PRODUCENTEN DE  
MOGELIJKHEID OM ‘UNISONO’ NAAR BUITEN TE TREDEN EN DE STERKE EIGEN-
SCHAPPEN VAN HET MATERIAAL OPNIEUW ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN. 

Op 1 juli van dit jaar is Eric Las gestart als directeur van de vereniging van EPS 

fabrikanten Stybenex. Roofs sprak met hem over de uitdagingen in de huidige 

markt voor isolatiematerialen in het algemeen, en die van EPS in het bijzonder.

geen fabels 
maar feiten

interview

energiebesparing
“Alle isolatiematerialen hebben 
hun sterke en minder sterke 
eigenschappen,” aldus Las. “Ver-
kopers die koste wat kost hun 
vierkante meters willen maken 
krijgen vroeg of laat het deksel 
op de neus. Het gaat erom op 
basis van de juiste informatie 
in verschillende situaties de 
juiste keuze te kunnen maken. 
Daarvoor is het belangrijk dat 
er voldoende kennis in de markt 
aanwezig is om de beschikbare 
informatie te brengen, te beoor-
delen en in de juiste context te 
kunnen plaatsen. Een groot deel 
van onze activiteiten is gericht 
op kennisdeling en het aangaan 
van de dialoog met de verschil-

lende belanghebbende partijen, waaronder de concur-
rerende materialen – en op deze manier het bewustzijn en 
de werkelijke verantwoordelijkheid aangaande de diverse 
thema’s te vergroten.”

Over welke thema’s hebben we het dan? Las: “Verstandig 
bouwen met een goede balans tussen optimaal isoleren, 
goede luchtdichting en een goed gekozen oriëntatie van 
het gebouw bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw is het zaak 
goed te kijken naar de kwaliteit van het bestaande gebouw 
en de consequenties bij thermische renovatie. Zorgvuldig-
heid, vakmanschap komen boven op ‘luchtdicht bouwen’ en 
goed robuust detailleren.”

“We zitten momenteel in een transitie, veel partijen in de 
bouw zijn nu pas bezig zich de juiste kennis te verwerven. 
Veel uitgangspunten en hulpmiddelen zijn pas recent ont-
wikkeld. De NZEB-rekentool is hier een voorbeeld van. Deze 
nieuwe, op de PHPP gebaseerde, rekentool rekent gebouw-
prestaties integraal door en is gebaseerd op de zuivere 
bouwfysica; een zuivere scheiding tussen (wettelijke) wensen 
en (private) eisen aan de ene kant en de rekenmethodiek. 
Geen plaats voor politiek bepaalde factoren of via markbe-
lang verwrongen aannames. Stybenex ondersteunt dit initia-
tief van harte omdat het een hoge correlatie geeft tussen 
de voorspelde waarde van het energievebruik en wat in de 
praktijk gehaald gaat worden. Geen fabels, maar feiten.”

brandgedrag van isolatiematerialen
“Wat betreft de brandeigenschappen van het materiaal is 
de brand in Leiden (2005) een keerpunt geweest,” vertelt Las. 
“Het heeft geleid tot een intensief onderzoek naar het brand-
gedrag van isolatiematerialen door o.a. Efectis Nederland en 
BDA. Uit deze onderzoeken komt een genuanceerder beeld 
over EPS naar voren. We hebben veel tegen vooroordelen 
moeten opboksen, van marktpartijen, maar ook van bijvoor-
beeld de brandweer. Er wordt veel ‘gepapegaaid’. Een pape-
gaai is een mooi beest maar staat er toch vooral om bekend 
dat het zonder nadenken herhaalt wat er tegen hem wordt 
gezegd. Beter is om over de feiten de dialoog aan te gaan.”

“EPS is jarenlang op het gebied van brandveiligheid ‘ver-
dacht’ geweest. Inmiddels kunnen we vaststellen dat het 
brandgedrag van een isolatiemateriaal in de toepassing 
moet worden beoordeeld. Bij de extreem hoge hitte die een 
brand teweegbrengt branden alle materialen. Het gaat erom 
in welke situatie welk brandgedrag in werkelijkheid wordt 

gezien en wat de werkelijke rol of bijdrage bij een brand is 
geweest. Daar is alleen na goed en volledig onderzoek in 
dialoog een goed antwoord op te formuleren, als commer-
ciële belangen ondergeschikt zijn aan de brandveiligheid 
van het gebouw. EPS is een isolatiemateriaal dat toegepast 
kan worden in de meeste constructies waar eisen volgens 
het Bouwbesluit op het gebied van brandveiligheid worden 
gesteld. Maar er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarbij 
de keuze voor een ander materiaal meer voor de hand ligt. 
Integraal en met gezond verstand kijken naar toepassingen 
en detailleringen, maar ook handhaving is van zeer groot 
belang als we het hebben over brandveiligheid. Veel andere 
maatregelen zijn minstens zo belangrijk; een deugdelijke 
compartimentering is bijvoorbeeld ook essentieel voor de 
brandveiligheid van het gebouw.”

level playing field
“Daarom moet het gesprek op een open manier worden 
gevoerd. En er moet onderzoek worden gedaan naar het 
werkelijke brandgedrag van isolatiematerialen in de toepas-
sing; de kennis hierover moet vervolgens breed worden ge-
deeld. Er moeten feiten gecommuniceerd worden, in plaats 
van mythes. Want mythes maken doorgaans onderdeel uit 
van de marketing door bedrijven, feiten zijn in het belang 
van veiligheid.”

“Zoals gezegd hebben alle materialen hun voor- en nade-
len,” besluit Las. “Daarom moet per situatie bekeken worden 
welk isolatiemateriaal het beste voldoet aan de eisen die in 
de betreffende situatie aan het materiaal worden gesteld. Dit 
moet gebeuren op basis van feitelijke informatie. Onze acti-
viteiten zijn erop gericht om te komen tot een level playing 
field, zodat de verschillende materialen op een eerlijke ma-
nier tegen elkaar kunnen concurreren.” ●

Las volgt Benedikt van Roosmalen op, die een nieuwe 
uitdaging is aangegaan bij een isolatiefabrikant. Zelf komt 
Las juist bij een isolatiefabrikant (Kingspan Unidek) van-
daan, hij neemt meer dan dertig jaar ervaring mee naar de 
vereniging. Hij treedt aan in een interessante periode, waarin 
het belang van een kwalitatieve isolatie alleen maar groter 
wordt. De isolatie-eisen voor nieuwbouw zijn in het meest 
recente Bouwbesluit aangescherpt naar Rc=6 en het belang 
van energiezuinig en luchtdicht bouwen wordt steeds meer 
onderkend. De verschillende isolatiematerialen concurreren 
allang niet meer alleen op de isolerende werking van het 
materiaal. Het gaat om een integrale benadering. 

Eric Las, directeur Stybenex.



Roofs     35

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

aanmelden projecten 

Dak van het Jaar 
tot 10 november 2015

gebreid beschreven. Deze 
projecten zijn te bekijken 
via www.dakvanhetjaar.nl.  
Maar de longlist is nog 
veel langer. De inschrijving 
is nog niet gesloten. Het 
is tot 10 november 2015 
mogelijk uw project aan 
te melden door te mailen 
naar Edwin Fagel, coördina-
tor van de jury, via het mail-
adres edwin@lumail.nl. Vermeld bij de aanmelding duidelijk 
de projectnaam, de relevante betrokken bouwpartijen en de 
reden van aanmelding. 

De inschrijving staat open voor alle typen daken. Een brede 
vakjury zal de projecten beoordelen op o.a. (technische en 
esthetische) kwaliteit, duurzaamheid en innovatieve kracht. 
De jury bestaat uit:

• Nic-Jan Bruins (dgI dak & gevel Ingenieurs)
• Otto kettlitz (Nieman-kettlitz)
• karsten konrad (HHd)
• Eric Las (NII)
• dirk Roosendaal (vBB)
• Rob versluis (BdA groep)

De longlist zal door de jury worden teruggebracht tot een 
shortlist van drie projecten. De winnaar zal aan het eind van 
de middagsessie van het Nationale Daken Congres 2016 
op 27 januari 2016 in NBC te Nieuwegein bekend worden 
gemaakt. ●

Jaarlijks wordt een flink aantal bijzondere daken uitgevoerd. 
Daken waar een goede en technisch perfecte oplossing is 
gerealiseerd; daken waar innovatieve materialen zijn toege-
past; daken die in een uitzonderlijk goede samenwerking 
zijn gerealiseerd – enzovoorts. Tijdens het Nationale Daken 
Event 2016 (27-28 januari 2016 te NBC Nieuwegein) zal het 
Dak van het Jaar 2015 worden bekroond met de eerste Nico 
Hendriks Award. 

De award is vernoemd naar prof. ir. Nico Hendriks, emeritus 
hoogleraar aan de TU Eindhoven en medeoprichter van 
Bureau Dakadvies (BDA), als eerbetoon aan zijn verdiensten 
voor de dakenbranche in de afgelopen decennia en om de 
uitgangspunten van de award (het bekronen en stimuleren 
van kwaliteit en innovatie) te onderstrepen.

In de afgelopen jaargang van vakblad Roofs is reeds een 
groot aantal aansprekende projecten van de longlist uit-

Op 27 januari 2016 zal de Stichting Dakpromotie de eerste Nico Hendriks Award uit-

reiken aan het Dak van het Jaar 2015. Het Dak van het Jaar is het project dat zich 

heeft onderscheiden op het gebied van kwaliteit en 

inno vatie. Het is nog tot 10 november 2015 mogelijk 

om projecten aan te melden via edwin@lumail.nl.
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Het spectaculaire stationsdak van station Arnhem is een van de kans-

hebbers op de titel Dak van het Jaar 2015.

De projecten zullen worden beoordeeld op kwaliteit  

en innovatieve kracht. Kellebeek College Roosendaal  

is een van de genomineerde projecten.
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Agenda
3-5 november 2015 
bouw Compleet venray
Evenementenhal venray

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

12 november 2015
Nationale Asbest Conferentie
WTC te Rotterdam
Info: www.bouw-instituut.nl

18 november 2015
sunday 2015
Burgers Zoo te Arnhem
Info: www.sundaynl.nl

25 november 2015 
Praktijkdag luchtdicht bouwen 
voor grote gebouwen
CineMec te Ede
Info: www.nieman.nl

27-28 januari 2016 
Nationale Daken event
NBC te Nieuwegein
Info: www.stichtingdakpromotie.nl

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

verhuizing
Om een efficiëntieslag te kunnen 
maken in de ontwikkeling, productie en 
levering van de producten en diensten 
is Staka verhuisd. 

vanaf maandag 19 oktober 2015 is 
het bedrijf gevestigd op onderstaande 
locatie:

Staka Bouwproducten B.V. 
Innovatiepark 16 
4906AA Oosterhout 
Nederland

De postbus, evenals de e-mailadressen 
blijven ongewijzigd. Staka Dakluiken 
heeft wel een nieuw telefoonnummer 
en is bereikbaar op 0162-763 763

Aabo trading opent 18e vestiging
Aabo Trading opent in Den Haag haar 18de vestiging. Ook deze vestiging zal naast 
een compleet assortiment dakmaterialen beschikken over een eigen industriële zet-
terij waar zink, koper, Plastisol en kleurgecoat staalplaat direct na bestelling op maat 
worden gezet en een uitgebreide showroom met daarin de nieuwste producten en 
technieken uit de markt. 
Daarnaast is dit de eerste vestiging die voorzien zal zijn van de nieuwe winkelformule 
AaboShop.

Het adres is :
Aabo Trading Den Haag bv
Zilverstraat 132 
2544 EL Den Haag

kgoi voor standaard gevelonderhoudsinstallaties
De firma KGOI bv (Kwaliteit Gevel Onderhouds Installatie) te Montfoort maakt sinds 
oktober 2014 deel uit van de Elmar Groep. De Elmar Groep is een groep van bedrijven 
die zich met name richt op metaalbewerking in de meest brede zin. In totaal werken 
bij de Elmar Groep ruim 200 medewerkers aan metaalproducten voor een brede 
klantenkring. 

KGOI legt haar focus op het adviseren, engineeren, produceren, monteren en onder-
houden van gevelonderhoudsinstallaties (Building Maintenance Units). Het aanbod 
van de productenrange en de daarbij behorende patenten zijn onder andere 
overgenomen uit de failliete boedel van de Kranenburg Group. De medewerkers heb-
ben allemaal ruime ervaring in deze materie en zijn zeer bekend met deze specifieke 
producten, waardoor de expertise gewaarborgd is. De installaties zijn inmiddels verder 
doorontwikkeld en de kwaliteit aanzienlijk verbeterd. Een van de doelstellingen hierbij 
is het optimaliseren van de installaties, door het creëren van standaard installaties. 
Deze standaard installaties zijn geschikt en toepasbaar voor de meest voorkomende 
(90%) architectuur. maar in voorkomende gevallen is de standaard installatie eenvou-
dig aan te passen, waardoor de keuze niet beperkt wordt, maar de productietijd wel 
beperkt blijft. 

Het produceren van deze installaties vindt volledig in eigen beheer plaats. Gecombi-
neerd met een goed doordacht productiesysteem geeft dit een groot voordeel door-
dat KGOI installaties met diverse armlengtes op voorraad (just in time) kan inzetten, 
zodat de levertijd aanzienlijk wordt verkort. 

glazen lichtstraat als bouwPakket
ModuGlas, een compacte glazen lichtstraat, is nu ook lever-
baar als bouwpakket. In de vorm van een lessenaar met muur-
aansluiting of zadeldak. Alle onderdelen zijn zo uitgevoerd dat 
ze goed handelbaar en makkelijk met de hand te transpor-
teren zijn. Montage is heel eenvoudig, ook voor de handige 
doe-het-zelver. De lichtstraten zijn in delen te vervoeren en 
makkelijk zonder hijs- of tilmaterieel te plaatsen. De lessenaar 
met muuraansluiting is vrijwel vlak. De hellingshoek bedraagt 
slechts 10 graden. Met een hoogte van ca. 45 cm past de 
lichtstraat daardoor onder vrijwel ieder bestaand raam. De 
vrijstaande zadelkapuitvoering biedt met een lichtoppervlakte 
tot circa 9 m² daglicht in iedere ruimte.

sempergreen® lanceert een bij-  
en vlindervriendelijke vegetatiemat
De bijen- en vlindersterfte neemt de afgelopen jaren wereldwijd 
alarmerend toe. Dit komt onder meer door een gebrek aan nectar en 
stuifmeel. Bijen en vlinders zijn essentieel voor de voedselproductie en 
de biodiversiteit. Meer dan 80% van de planten waarvan wij eten op de 
wereld is afhankelijk van bestuiving door bijen. 

Sempergreen® heeft de Bees & Butterfliesmat ontwikkeld. Hiervoor is een 
grote variëteit aan waard- en nectarplanten geselecteerd in samen-
spraak met de Bijenstichting en De Vlinderstichting. De ruim 50 soorten 
planten hebben diverse bloeiperiodes van het vroege voorjaar tot in 
het late najaar. Nectarplaten dienen als voedsel voor de bijen en vlin-
ders. Waardplanten vormen als rupsenvoedsel een onmisbare schakel 
voor de ontwikkeling van ei tot vlinder.

Tijdens de feestelijke lancering op 
25 september werd het allereerste 
project met de B&B-mat onthuld 
op het alom bekende Polderdak 
in Amsterdam in bijzijn van De 
Dakdokters en De Vlinderstichting. 
Per iedere verkochte m² Bees & 
Butterfliesmat wordt een donatie 
gedaan aan de nationaal actieve 
Bijenstichting en Vlinderstichting.

Vlnr: Cor van Harten, Onno Priem en Hessel Struik (KGOI bv)

inval rotterDaM oM frauDe chinese zonnePanelen

In Rotterdam is 20 oktober 2015 een inval geweest bij een bedrijf dat Chinese zonne-
panelen vervoert. In Nederland en Duitsland zou volgens de belastingdienst voor meer 
dan veertig miljoen euro aan invoerheffingen en belasting zijn ontdoken. De Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werkt in het onderzoek nauw samen met Duitse 
douane. De verdachten zouden volgens de dienst namelijk ook via de haven van Ham-
burg grote hoeveelheden zonnepanelen illegaal hebben ingevoerd. Volgens de FIOD 
worden de Chinese panelen tijdens tussenstops in havens van Taiwan en Japan voorzien 
van valse stickers en facturen. Daardoor zou het lijken alsof ze in die landen zijn geprodu-
ceerd en ontlopen ze extra importheffingen. 

BRON: NOS

Wim de boer nieuwe directeur 
Aannemersfederatie Nederland

Per 1 januari 2016 wordt Wim de 
Boer de nieuwe directeur van 
Aannemersfederatie Nederland 
Bouw en Infra; de koepelorga-
nisatie voor het midden- en 
kleinbedrijf in bouw en infra. De 
Boer volgt Wim van der Maas op, 
die per 1 januari a.s. afscheid 
neemt als directeur van de 
AFNL. Van der Maas neemt na 
een periode van ruim 7,5 jaar 
afscheid. Hij blijft voorlopig nog 
wel als adviseur van het Bestuur 
verbonden aan de koepel AFNL, 
en als directeur aan MKB INFRA. 
Wim de Boer was de afgelopen 
7,5 jaar directeur/algemeen 
secretaris van de Noordelijke 
Vereniging Burgerlijke- en Utiliteits-
bouw (NVBU). Daarvoor was hij 
werkzaam bij VEBIDAK.
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record aantal bezoekers 
op veilig Werkt beter 2015

De derde editie van het vakevent Veilig Werkt Beter, dat 
plaats vond van 6 t/m 8 oktober jl. in de Brabanthallen  
’s-Hertogenbosch, trok 6.568 bezoekers. Dat is 2,5x het aantal 
van vorig jaar. De combinatie met de vakbeurs Energie dit 
jaar bracht veel extra bezoekers uit de bouw, industrie en  
energiesector. Ruim de helft van het aantal bezoekers kwam 
via deze beurs. Veilig Werkt Beter wil naast specialisten werk-
zaam in arbeidsveiligheid en gezondheid op het werk juist 
ook anderen bewustmaken van de voordelen van  
veilig werken. 

de veiligheidspoll van veilig Werkt Beter had 769 respon-
denten. Het onderzoek toonde aan dat het niet goed gaat 
met de aandacht voor de verplichte Risico-Inventarisatie & 
-Evaluatie (RIE). Slechts 74% geeft aan dat een RIE is uit-
gevoerd t.o.v. 87% in 2014. Ruim 34% weet niet dat het ook 
verplicht is een RIE ook uit te voeren bij werknemers thuis bij 
structureel thuiswerken. Psychosociale arbeidsbelasting is bij 
slechts 47% een issue en 1/3 neemt nog geen structurele 
maatregelen voor het duurzaam inzetten van personeel. 
Belangstelling voor gezondheid en preventie stijgt.

zoNNe-eNergie breeD AANWezig oP vAkbeurs eNergie
Tijdens Vakbeurs Energie was de solarbranche breed vertegenwoordigd. Stichting Zonne-energie Recycling Nederland presen-
teerde zich voor het eerst met een lezing door Jan-Willem Jehee over de belangrijkste eisen van de wet en de rol van de Stichting 
hierin. Diverse leveranciers presenteerden hun innovaties. Mastervolt introduceerde bijvoorbeeld twee innovatieve laadregelaars 
die 30% meer rendement uit zonnepanelen halen. Triple Solar introduceerde een totaaloplossing voor het verwarmen van een wo-
ning zonder gas in combinatie met het opwekken van elektriciteit. RSS Nanoncoatings sprong in op het gegeven dat een zonne-
paneel gemiddeld 4,4 tot 7.7% per jaar vervuilt. Door zonnepanelen te behandelen met een coating spoelt het grootste deel van 
het vuil met het regenwater van het oppervlak af. Autarco lanceerde als eerste zonne-energiemerk ter wereld een platform voor 
huisautomatisering standaard bij al haar systemen.

Monier vh-variabel gitzwart glanzend 
 verglaasd nu op donkere scherf

Monier produceert de keramische dakpan VH-Variabel 
gitzwart glanzend verglaasd voortaan op donkere scherf 
in plaats van op een rode. Het resultaat is een dakpan met 
een intense zwarte kleur die zorgt voor een stabiel kleur-
beeld op het dak. Dat heeft grote voordelen, zeker als de 
dakpannen bijgesneden worden in het kilbereik of langs 
een dakvenster. Er ontstaat een fraaie donkere snijlijn, die 
verwerkt nauwelijks zichtbaar is. De donkere scherf verkleint 
daarnaast de kans op eventuele rode doorschijn en lichte 
beschadigingen aan de dakpan door handling of trans-
port vallen ook nauwelijks meer op.

Nieuwe reeks trainingen 
veilig werken in zonne-energie 
eind 2015-begin 2016

Eind 2015 en het eerste kwartaal van 2016, organise-
ren Holland Solar en Petersen Arbozorg & Veiligheid 
een roadshow door heel Nederland. De training veilig 
werken in de zonne-energie-sector zal op verschillende 
locaties door heel Nederland gegeven worden. De 
training is bestemd voor iedereen die werkzaam is in 
de zonne-energie-sector als eigenaar, montageploeg, 
projectleider of verkoper van zonne-energie-installaties 
en zich bezighoudt met het werken op hoogte en het 
installeren van zonne-energiesystemen. Naast theore-
tische kennis wordt ook getraind met diverse veiligheids-
materialen.

Data roadshows:
• 10 december 2015 (donderdag)  Nieuwegein
• 13 januari 2016 (woensdag) Nunspeet
• 27 januari 2016 (woensdag) veldhoven
• 10 februari 2016 (woensdag) middelharnis
• 23 februari 2016 (dinsdag) zaandam
• 10 maart 2016 (donderdag) doetinchem
• 22 maart 2016 (dinsdag) Nuth

hek

staander

contragewicht
plat dak

valbeveiliging
staander

kantplank

hek

hellend dak

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

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



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

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

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

LICHTSTRATEN

Ug waarde = 
0,9 W/m2.K

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