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Het enige objectieve vakblad voor de dakenbrancHe

Luchtdicht renoveren 
van heLLende daken

• Dit is de longlist van het Dak van het Jaar 2015!
•  Nieuwe generatie KOMO kwaliteitsverklaringen  

voor flexibele baanvormige dakbedekkingen
• Bouwen draait om de details

Welk dak wordt het 
DaK vaN het Jaar 

2015?



cOluMN

kennis
uitwisseLing 

Het jaar 2015 loopt alweer op zijn eind. Het was een roerig 
jaar, voor de dakenbranche en ook voor Roofs. Begin dit jaar 
is het blad immers van free circulation overgegaan op een 
abonnementensysteem. Mede dankzij het enthousiasme  
en de inzet van mijn nieuwe collega’s Marjan Borchers 
(abonnementenverkoop) en Jan Suijk (advertentieverkoop) 
hebben we de transitie soepel kunnen maken en kunnen 
we nu, bijna een jaar later, tevreden vaststellen dat Roofs 
er goed voor staat. Dat is natuurlijk goed nieuws voor ons, 
de uitgever, maar ook voor de dakenbranche, die immers 
gebaat is bij onafhankelijke berichtgeving.

Heel enthousiast zijn wij ook over onze participatie in de 
organisatie van het Nationale Daken Event, op 27 en  
28 januari 2016 in het NBC te Nieuwegein. Wij organiseren  
dit onder de vlag van de Stichting Dakpromotie, in samen-
werking met BDA Dakadvies en DGI Dak & Gevel Ingenieurs. 
Wie de geschiedenis van de branche een beetje kent, weet 
dat dit geen vanzelfsprekende combinatie is. Met de orga-
nisatie van het evenement wordt een eerste stap gezet om 
een branchebreed platform te creëren. Samen sta je sterk. 
De ontwikkeling van een dergelijk platform is kortom een 
gezamenlijk belang, waarbij het af en toe nodig is om over  
je eigen schaduw heen te stappen. De partijen die nu 
binnen de Stichting Dakpromotie zijn verenigd, hebben dit 
gedaan.

Het is nadrukkelijk een eerste stap. Momenteel worden er 
initiatieven ontplooid om deze positieve ontwikkeling verder 
uit te bouwen. Ik zou daar graag meer over vertellen, maar 
het is misschien verstandiger daarmee te wachten tot er iets 
meer concreets te melden valt. Houd de volgende edities 
van Roofs in de gaten, zou ik zeggen!

Een eerste resultaat van deze samenwerking zal u niet zijn 
ontgaan: tijdens het Nationale Daken Event 2016 zal ook 
de Nico Hendriks Award, de prijs voor het Dak van het Jaar 

2015 worden uitgereikt. Elders in dit nummer 
vindt u de longlist van de genomineerde projecten. In het 
volgende nummer (Roofs januari 2016) zal de shortlist van 
drie projecten worden gepubliceerd. Tijdens de samenstel-
ling van deze lijst, en de beschrijving van een groot aantal 
van deze projecten in de afgelopen jaargang van Roofs, 
werd ons nogmaals ondubbelzinnig duidelijk dat er prach-
tige dingen gebeuren in onze branche. Er wordt innovatief 
nagedacht over nieuwe oplossingen, er worden creatieve 
ontwerpen uitgedacht én, zeker niet onbelangrijk, op een 
kwalitatief goede manier uitgevoerd. Deze prijs is een manier 
om de aandacht te vestigen op deze innovatieve kracht, en 
dit vakmanschap. Deze worden namelijk lang niet altijd door 
de buitenwereld opgemerkt. 

En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle ontwik-
kelingen waar de dakenbranche op dit moment mee te 
maken heeft. Denk aan de asbestdaken, die uiterlijk in 2024 
moeten zijn vervangen. Denk aan de transitie naar een meer 
duurzame manier van energie opwekken, waar het dak een 
prominente rol in speelt. Ook in andere sociale vraagstukken, 
zoals die van waterhuishouding en de luchtkwaliteit, wordt 
het dak meer en meer ontdekt als een factor in de oplossing. 

De sleutel tot succes is kennisuitwisseling. Dat is en blijft het 
bestaansrecht van een onafhankelijk vakblad als Roofs en 
een evenement als het Nationale Daken Event, waar immers 
een tweedaags congres zal worden georganiseerd rond alle 
actuele onderwerpen die momenteel spelen. 

2016 belooft een mooi jaar te worden. Ik wens u allemaal heel 
fijne kerstdagen en een gezond en succesvol nieuw jaar! ●

Palmyra Lindeman
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Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2016

Ubbink BV
Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg

0313-480380
www.ubbink.nl

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2016

Ubbink BV
Verhuellweg 9, 6984 AA Doesburg

0313-480380
www.ubbink.nl

Uitsluitend werken met de beste materialen. 
Jarenlange ervaring met passie voor het vak. 
Zó ontstaat een schitterend eindresultaat.  
Al meer dan 36 jaar garandeert Wédéflex  
de allerhoogste kwaliteit. 

Dat kunnen we alleen door samen te werken 
met échte vak specialisten: Onze Wédéflex 
Established Dealers. Want door elkaar steeds 
opnieuw te inspireren en te versterken, zijn 
we in staat het beste nog beter te maken.

Wédéflex Duurzame Daksystemen  Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, Fax: 073 - 614 62 46, E-mail: info@wedeflex.nl, Internet: www.wedeflex.nl

Making
the best 
better
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Foto voorplaat

Altea, Spanje.
Foto: Sandra Remiëns

Roofs     5

28

30

34

37

12

14

18

22

cOluMN
Kennisuitwisseling

DyNaMisch DaK Op riOOlgeMaal
In Haarlemmermeer werd onlangs een nieuw rioolgemaal  
opgeleverd met een bijzonder vormgegeven dak. 

Dit is De lONglist vaN het DaK vaN het Jaar 2015!
Op 27 januari 2016 zal tijdens het Nationale Daken Event de  
prijs voor het Dak van het Jaar 2015 worden uitgereikt: de Nico  
Hendriks Award. In dit artikel wordt de longlist bekend gemaakt.

NieuWe geNeratie KOMO KWaliteitsverKlariNgeN vOOr FlexiBele BaaNvOr-
Mige DaKBeDeKKiNgeN
De ontwikkelingen rond KOMO kwaliteitsverklaringen in relatie tot CE-markering volgden 
elkaar in de afgelopen periode rap op. Nu zijn er ontwikkelingen te melden die con-
creet zijn.

het WerK ligt vOOr het OpscheppeN
Op 12 november 2015 werd in het WTC Rotterdam de Nationale Asbest Conferentie 
georganiseerd. Kernbegrippen waren ‘ambitie’, ‘urgentie’ en ‘samenwerking’.

saMeNWerKiNg a-prODuceNteN vOOr KWalitatieve tOepassiNg zONNe-eNergie
In de markt groeit het besef dat bij toepassing van zonnepanelen op het dak méér 
komt kijken dan alleen de zonepanelen. Grote marktpartijen zoeken de samenwerking.

Luchtdicht renoveren van heLLende daken
Leverancier voor hellende daken Monier onderzocht hoe luchtdicht de hellende daken 
zijn na uitvoering van de renovatie. Manager dakservice Jan van Leeuwen licht de 
resultaten toe en doet aanbevelingen.

vesp MaaKt WerK vaN NieuW actieplaN
VESP bestaat 20 jaar. De afgelopen twee decennia lieten een  
sterke opmars van EPDM zien. De vereniging beraadt zich niettemin  
op de toekomst en haar activiteiten. 

BOuWeN Draait OM De Details
Het bouwen verandert, de eisen aan het gebouw veranderen, de  
regels veranderen. Onveranderd is dat de duivel in de details schuilt. 

KuNststOF DaKBeDeKKiNgeN allaNg geeN Niche Meer
Per 1 januari 2016 gaat area manager Zuid-Nederland van de Belgische producent 
van kunststof dakbedekkingen Renolit met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Mariska 
Graveland.

de kracht van Lucht
Kingspan Unidek komt met de Unidek Platinum, een EPS isolatie op basis van gemodifi-
ceerde styreenparels. 

vrF eurOpe tOONt iNNOvaties tiJDeNs NatiONale DaKeN eveNt 2016
VRF Europe introduceert de Triple Fix, een dakboor met drie boormachines op lijn met 
stofafzuiging. Ook zal men het FM Approval op het Eurofast-assortiment verder onder de 
aandacht brengen. 

NieuWsliJN
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Afast Holding bv www.guardian.biz
AG Plastics www.agplastics.com
All Up www.all-up.nl
Altena Dakspecialisten bv www.altena-groep.nl
Anjo bv www.anjo.nl
Atlas Acomfa bv www.atlasacomfa.nl
Ben Roos Dakbedekking bv www.benroos.nl
Bitasco Trading bv www.bitasco.nl
Compri Aluminium www.compri.eu
Dach+Holz www.dach-holz.de
Dakned bv www.dakned.nl
Derbigum Nederland bv www.derbigum.nl
DGI Dak & Gevel Ing bv www.dakengevelingenieurs.nl
Esdec bv www.clickfit.nl
Eternit bv www.eternit.nl
Euro Aluminium bv www.euroaluminium.nl
Fons Meeder www.fonsmeeder.nl
Gebr. Bodegraven bv www.gb.nl
Gevaco www.gevaco.nl
Gilde Software www.gildesoftware.nl
Icopal www.icopal.nl
Kingspan Unidek www.kingspanunidek.nl
Leister Technologies Benelux bv www.leister.nl
Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl
Nationale Daken Event www.nationaledakenevent.nl
NDA www.nda.nl
Quality Roofing Systems www.qualityroofingsystems.nl
Roval Aluminium bv www.roval.eu
Sievert www.sievert.be
Sunbeam bv www.sunbeam-pv.com
Ubbink bv www.ubbink.nl
Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com
Vebidak www.vebidak.nl
Veilig werken op daken www.dakweb.nl
VRF Europe bv www.vrf.eu
Wédéflex Duurzame Daksystemen www.wedeflex.nl
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Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar

Tel (072) 5400335 • Fax (072) 5405131

info@lumail.nl • www.roofs.nl 
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uitgever Palmyra Lindeman

hoofdredactie Edwin Fagel • Salomonstraat 24,  

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

technische hoofdredactie

Nic-Jan Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs,  

Raamsdonksveer • njbruins@dakengevelingenieurs.nl

reDactieMeDeWerKers

Chris Appels, Ton Berlee, Chris Geurts, Albert Jan  

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

Rob Versluis, Will Verwer,  Theo Wiekeraad

vOrMgeviNg/OpMaaK

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • www.alasandra.nl

aDverteNtie-explOitatie

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

druk  

Senefelder Misset, Doetinchem

verschiJNiNgsFrequeNtie 

11x per jaar

Oplage 7.500 exemplaren

aDMiNistratie  

Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

aBONNeMeNteN Opgave abonnementen uitsluitend 

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

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

kosten voor een jaarabonnement bedragen €50,- excl. 

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

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

aBONNeMeNteNaDMiNistratie 

abonnementen@lumail.nl.

cOpyright

Niets uit deze uitgave mag worden over- 

genomen, vermenigvuldigd of gecopiëerd  

zonder uitdrukkelijke toestemming van  

de uitgever.
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Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2016

Afast Holding BV
Tel: 0492 59 74 00 / Fax 0492 59 74 01

info@guardian.biz
www.guardian.biz

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2016

Groningenhaven 4,
3433 PE, Nieuwegein 

Tel 030-6063238•Fax 030-6061569
info@vebidak.nl 
www.vebidak.nl



Roofs     7

Wij wensen u 365 dagen 
gevuld met duurzaam licht!

Atlas Acomfa bv Delfweg 40, 
2211 VM Noordwijkerhout

Tel: +31 (0)252-419033
www.atlasacomfa.nl

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

riOOlgeMaal BOesiNghelieDe te haarleMMerMeer
• OPdRAcHTgEvER: HOOgHEEmRAAdScHAP RIJNLANd
• dIREcTIEvOERINg/TOEzIcHT: ROyAL HASkONINg dHv 
• ARcHITEcT:  ALETTA vAN AALST & PARTNERS bv  

TE AMSTERDAM
• bOuwkuNdIg AANNEmER:  AANNEmINgSmAATScHAPPIJ vObI bv  

TE VINKEVEEN
• APPLIcATEuR: muLTI PROTEcT NEdERLANd bv TE RIJSSEN
•  LEvERANcIER vLOEIbARE: TRIFLEx NEdERLANd bv TE zwOLLE 

DAKBEDEKKING
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Hoogheemraadschap Rijnland is momenteel bezig 

de oude  rioolwaterzuiveringen te vervangen door 

riool gemalen. In Haarlemmermeer werd onlangs een 

nieuw rioolgemaal opgeleverd met een bijzonder 

vormgegeven dak. Het dak is waterdicht gemaakt met 

behulp van een vloeibaar dakbedekkingssysteem.

hoogte variërende 
togen, dit op een 
stramien van 60 
cm. Het geheel is 
bekleed met een 
Triflex afdichtingsys-
teem en de kelder 
wordt afgeschermd 
met een hekwerk 
uit stripstaal met 
kantelbare delen.

De uitvoering van 
het bijzondere 
ontwerp was nog niet zo gemakkelijk. Het aannemerbedrijf 
VOBI heeft het raamwerk ter plaatse voorzien van houten be-
plating in golfpatroon. Door alle techniek die in het gemaal 
zit, was een goede waterdichting van de beplating (in totaal 
112 m²) van groot belang. Gekozen is voor een waterdich-
ting bestaande uit Triflex ProTect-Finish en Triflex ProDetail-
Finish systeem.

Beide producten zijn zogeheten hars-wapeningsvlies-hars-
systemen. Er wordt, nadat er een primer is aangebracht (in 
dit geval een primer 222 voor flexible, waaronder houten, 
ondergronden), een eerste laag vloeibare dakbedekking 
op de ondergrond aangebracht. Hier wordt het wapenings-
vlies blaasvrij in aangebracht. De waterdichte laag wordt 
vervolgens met een tweede laag afdichtingshars afgewerkt, 
dit alles volgens de’nat in nat’-methode. Het betreft 2-com-
ponenten, gepigmenteerde afdichtingharsen op basis van 
polymethylmethacrylaat (PMMA). Dit materiaal is waterdicht 
en dampdoorlatend, mede door de flexibiliteit (ook bij lage 

en hoge temperaturen) en het wapeningsvlies is het scheu-
roverbruggend. Verder is het materiaal mechanisch sterk en 
weersbestendig. De laatste laag is een kleur Triflex Finish 205. 
Deze is door de fabrikant in diverse ralkleuren te leveren, in dit 
geval is gekozen voor de ralkleur 5008.

applicatie
De vloeibare dakbedekking is vanaf steigers aangebracht 
door verwerker Multi Protect Nederland bv uit Rijssen. Dit 
bedrijf is al jarenlang applicateur van deze materialen en 
als zodanig een vaste partner van fabrikant Triflex. Voor het 
aanbrengen van het materiaal is een tijdelijke overkapping 
geplaatst. Zo kon onder alle weersomstandigheden worden 
doorgewerkt. Op deze manier kon een snelle en zekere ver-
werking worden geborgd. 

Het wapeningsvlies is vooraf door de applicateurs compleet 
op maat geknipt. Ook daardoor werd een snelle verwerking 
bewerkstelligd. Op deze manier werd tevens de esthetische 
uitstraling van het gehele dakoppervlak, inclusief de tussen-
liggende naden, geoptimaliseerd. Verdikkingen door overlap-
pingen van het wapeningsvlies blijven immers in deze toepas-
sing zichtbaar in het eindresultaat (tenzij er uitvlak middelen 
worden verwerkt, in dit geval is hier niet voor gekozen). Door 
de prefabricatie van het wapeningsvlies kon een gelijkmatig 
resultaat worden bereikt. De vloeibare dakbedekking wordt 
d.m.v. rollers en kwasten op het oppervlak aangebracht. 
Multi Protect Nederland heeft al vele jaren ervaring met deze 
producten. De fabrikant heeft het project wel diverse malen 
bezocht, maar de ervaring van het verwerkende bedrijf is 
zodanig dat verdere begeleiding niet nodig was. 

Uiteindelijk is het werk met twee man binnen een paar da-
gen uitgevoerd. Het resultaat is een bijzonder vormgegeven 
dak dat bovendien een zekere waterdichting geeft voor de 
apparatuur van het hoogheemraadschap. ●

In de vierhoek IJmuiden, Amsterdam-West, Gouda en Was-
senaar heeft Hoogheemraadschap Rijnland de zorg voor 
het water. Het waterschap heeft besloten om de oude 
rioolwaterzuiveringen te vervangen door rioolgemalen. De 
bestaande zuiveringen voldeden niet langer aan de huidige 
zuiveringstechnieken. Bij de vernieuwing had men duidelijke 
esthetische eisen, waarbij door het betrokken architectenbu-
reau een totaalvisie voor de ruimtelijke structuur van het hele 
hoogheemraadschapsgebied moest worden ontwikkeld. 

Het plan is uitgewerkt in een onderzoeks- en concretiserings-
deel. Aan de hand hiervan werd een ontwerpkader voor de 
in totaal zes polder- en rioolgemalen ontwikkeld, waaronder 
die van Boesingheliede. Het ontwerp van de respectievelijke 
gemalen vormt een gezamenlijke reeks van verschillende 
ontwerpen met een vorm die dynamiek moet uitdrukken, en 
die is gebaseerd op functionaliteit, duurzaamheid en respect 
voor de omgeving en de historie van het gebied. Bovendien 
was belangrijk dat het ontwerp kostenefficiënt zou zijn.

waterdichte Laag
Het gemaal bestaat 
uit een ondergrondse 
kelder (56 m², op een 
diepte van 5 m) en een 
bijzonder vormgegeven 
opbouw. Deze ge-
schubde  
bovenbouw is een 
 samenstel van een 
betonnen plint met 
staalskelet welke is 
uitgetimmerd tot de in 

Dynamisch dak op rioolgemaal



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

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

    

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 
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Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2016

Bovenweg 13, 8084 BP, ‘t Harde
Tel 0525-654500 • Fax 0525-654848

info@altena-groep.nl
www.altena-groep.nl

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

2. Kellebeek college te roosendaal
•  Opdrachtgever: gemeente Roosendaal
•  Architect: Jeanne dekkers Architectuur te delft
•  Adviesbureau gebruiksdak: Leven op daken
•  Hoofdaannemer: Slokker bouwgroep te Huizen
•  Hovenier: van der Tol bv te Amsterdam
•  dakdekker: mastum daksystemen te de meern
•  Leverancier groendak: zinco benelux te Amsterdam
•  Leveranciers dakmaterialen: Troelstra & de vries te IJlst, 

CCM (Resitrix) te Kampen, Van Wylick Isolerende Mortels te 
Heeswijk-Dinther.

3. ‘stealth’ garagedak te lichtenvoorde
•  Opdrachtgever: Particulier
•  Ontwerp: maas Architecten te Lochem
•  bouwdirectie: Interbouwconsult te Houten
•  bouwkundig aannemer: bouwbedrijf Hubers te 

Lichtenvoorde
•  dakdekker: kwerreveld dakbedekkingen te winterswijk
•  Installateur : Htw Installatietechniek winterswijk
•  Leverancier dakbedekking en dampremmende laag: ccm 

(Resitrix) te Kampen
•  Leverancier isolatie : kingspan Insulation te winterswijk 

4. Nvlu te utrecht
•  Opdrachtgever: ProRail
•  Architect: de Jong gortemaker Algra (dJgA) 

te Rotterdam
•  Projectmanagement: Arcadis Nederland
•  bouwkundig aannemer: visser & Smit bouw (volkerwessels) 
•  dakdekker: Schiebroek dakbedekkingen te best
•  Installaties: HOmIJ Technische Installaties te Rijswijk
•  Leverancier dakbedekking: Quality Roofing Systems (QRS) 

te ‘s-Hertogenbosch
•  Leverancier isolatie: kingspan Insulation te Tiel

5. Jachthuis sint hubertus
•  Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
•  Architect: Architectenbureau Fritz te bussum
•  bouwkundig aannemer: Aannemingsbedrijf 

Nico de Bont te Vught
•  Leidekkerbedrijf: Jobse bv te middelburg
•  Leverancier natuurleien: Lei Import te maas-

bracht

6.  promenadedek appartementencomplex Bree  
te veldhoven

•  Opdrachtgevers: gemeente veldhoven en vereniging van 
Eigenaren Bree

•  Hoofdaannemer: T&g Terrein en 
Groenvoorziening  
te Schijndel

•  dakdekker: ben Roos dakbedekkin-
gen te Berkel en  Rodenrijs

•  Leverancier dakbedekking: Seamless Sealing te Son
•  Leverancier drainagesysteem: drainvast bv uit klein-zundert 
•  Leverancier lekdetectie: Texplor benelux bv te breda

7. Museum Biesboch Museumeiland
•  Opdrachtgever: Stichting 

biesbosch museum/provincie 
Noord-Brabant

•  Architect: Studio marco ver-
meulen te Rotterdam

•  Hoofdaannemer: Station bouw te werkendam
•  dakdekker: zNd Nedicom te Eindhoven
•  dakhovenier: van Helvoirt groenprojecten te berkel-Enschot
•  Leverancier groenpakket: van ganzewinkel dakturf te Horn

8. 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)

9. 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

10.  theater en de Wereld van  
Ontmoeting te emmen

•  Opdrachtgever: gemeente Emmen
•  Architect: van den berg groep i.s.m. 

Henning Larsen  Architects (DK)
•  dakdekker: Serco dakspecialisten te 

Lemelerveld
•  Leverancier dak-

bedekking: Wédéflex 
te ’s Hertogenbosch

•  Leverancier isolatie: 
Kingspan Unidek te Gemert

11.  stadsbaken te Den haag
•  Opdrachtgever: Syntrus Achmea 

Vastgoed, Amsterdam
•  Architect: Inbo te Amsterdam
•  Hoofdaannemer: boele & van Eeste-

ren bv te Rijswijk
•  dakdekker: Installatie bedrijf werkendam (bitumen dakbe-

dekking)
•  Leverancier dakelementen: unilin Insulation bv te Oisterwijk
•  Leverancier aluminium dakbedekking: zNd Nedicom

12 rioolgemaal Boesingeheliede 
•  Opdrachtgever: Hoogheemraad-

schap Rijnland
•  directievoering/toezicht: Royal 

 Haskoning DHV 
•  Architect: Aletta van Aalst & Partners bv te Amsterdam
•  bouwkundig aannemer: Aannemingsmaatschappij vobi bv 

te Vinkeveen
•  Applicateur: multi Protect Nederland bv te Rijssen
•  Leverancier vloeibare dakbedekking: Triflex Nederland bv  

te  Zwolle

13. castellum te Noordwijkerhout 
•  Opdrachtgever: Synchroon utrecht
•  Architect: kokon Rotterdam
•  bouwkundig aannemer: Horsman en 

Co uit Lisse
•  dakbedekkingsbedrijf: Sloof bv te Rijssen
•  Leverancier dakbedekking: monier te montfoort
•  Leverancier isolatie: Emergo Houtconstructies

14.  tops international arena te valkenswaard 
•  Opdrachtgever: Stal Tops te valkenswaard
•  Architect: van Aken Architecten te Eindhoven
•  bouwkundig aannemer: Sprangers bouwbedrijf bv te breda
•  gelamineerde spanten en liggers: de groot vroomshoop
•  dakdekker: Lukasse dakbedekkingen 

te Goes-Veenendaal 
•  Leverancier dakbedekking: Renolit 

Belgium

De projecten op deze longlist zijn door de markt aange-
meld en aangemerkt als projecten waar de betrokken 
bouwpartijen een bijzondere prestatie hebben geleverd. 
Een branche brede jury beoordeelt deze projecten op basis 
van de be- schikbare informatie en zal de lijst terugbrengen 
naar een shortlist van drie projecten. De shortlist zal worden 
bekendgemaakt in het januarinummer van Roofs. Deze 
projecten zullen tijdens de prijsuitreiking uitgebreider worden 
besproken. Nico Hendriks zal vervolgens zelf de winnaar van 
de Nico Hendriks Award bekend maken. 

De jury bestaat uit:
• Nic-Jan bruins (dgI dak en gevel Ingenieurs)
• karsten konrad (HHd)
• Rob versluis (bdA dakdadvies)
• Otto kettlitz (mdg)
• dirk Roosendaal (vbb)
• Ton berlee (comfortdak)
• marco de kok (SgS Intron)

De projecten van de longlist zijn, op volgorde van 
 aanmelding:
1. Ovt-terminal arnhem
•  Opdrachtgever: ProRail namens ministerie van I&m, ge-

meente Arnhem en NS
• Architect: uNStudio te Amsterdam
•  bouwkundig aannemer: bouwcombinatie Ov terminal 

Arnhem vof (Ballast Nedam en BAM)
• dakdekker: boko dakbedekkers te westknollendam
•  Leverancier bitumineuze dakbedekking: Troelstra & de vries 

te IJlst.
•  Leverancier Resitrix EPdm dakbedekking: ccm Europe  

te Kampen
•  Leverancier isolerende betonmortel: van wylick  

te Heeswijk-Dinther
• Leverancier micro betonplaten: Sorba Projects te winterswijk

Dit is de longlist van het 
Dak van het Jaar 2015!

Op 27 januari 2016 zal tijdens het Nationale Daken Event de prijs  

voor het Dak van het Jaar 2015 worden uitgereikt: de Nico Hendriks Award. 

Het Dak van het Jaar is het project dat in 2015 is uitgevoerd en zich heeft 

 onderscheiden op het gebied van kwaliteit en innovatie.
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De ontwikkelingen rond KOMO 

 kwaliteitsverklaringen in relatie tot 

 CE-markering volgden elkaar in de 

 afgelopen periode zo rap op, dat 

 ieder artikel bij publicatie meteen weer 

 verouderd zou zijn geweest. Nu zijn er 

ontwikkelingen die concreet zijn en het 

melden zeker de moeite waard.

certificering

kelijke geaccrediteerde derde partij. De reden hiervoor is 
dat de declaraties voor essentiële eigenschappen in een 
DoP opgesteld zijn door de fabrikant of importeur zelf; er is 
geen controle op deze declaraties door een onafhankelijke 
derde partij. Daarnaast worden er met CE-markering voor 
de meeste essentiële eigenschappen geen minimale of 
maximale grenswaarden vastgelegd. Dit betekent dat een 
bouwproduct met CE-markering niet per definitie een kwa-
litatief hoogwaardig product is. De beoordeling en interpre-
tatie van de declaraties in een DoP is voor een voorschrijver 
of verwerker vaak te ingewikkeld, waardoor de beoordeling 
van de kwaliteit van een bouwproduct niet mogelijk is. De 
beoordelingsrichtlijnen voor KOMO kwaliteitsverklaringen 
stellen wel eisen aan de essentiële eigenschappen, zodat 
de markt weet en ervan uit kan gaan dat een bouwproduct 
met een KOMO-logo een kwalitatief hoogwaardig product is, 
die prestaties levert die voldoen aan het Bouwbesluit.

‘probasys-methode’
De fabrikanten van bitumineuze dakbanen die zich verenigd 
hebben in de brancheorganisatie Probasys Benelux, hebben 
zich 100% gecommitteerd aan de KOMO systematiek om 
zich met hun producten te onderscheiden in de markt. De 
wens was echter wel om de KOMO kwaliteitsverklaringen zon-
der de essentiële eigenschappen, meer inhoud te geven. In 
overleg met SGS INTRON Certificatie en KIWA heeft Probasys 
Benelux op eigen initiatief een alternatieve certificatievorm 
voor KOMO bedacht. Na consultatie blijkt dat deze alterna-
tieve certificatievorm ook gedragen wordt door VEKUDAK en 
VESP, de brancheverenigingen voor respectievelijk producen-
ten van kunststof en EPDM dakbanen.

Deze alternatieve certificatievorm (wat in certificatieland de 
‘Probasys-methode’ wordt genoemd, zonder de betrokken-
heid en ondersteuning uit het oog te verliezen van VEKUDAK 
en VESP), houdt het volgende in. De huidige opzet van een 
KOMO kwaliteitsverklaring voor bijvoorbeeld dakbedekking 
of dakisolatie is een document waarin zowel de aansluiting 
met het Bouwbesluit wordt geborgd, de geschiktheid wordt 
aangetoond voor de toepassing volgens private eisen en 
producteigenschappen worden verklaard. 

Bij de ‘Probasys-methode’ wordt dit document gesplitst in 
een KOMO attest, waarin de eerste twee aspecten aan 
bod komen, t.w. de aansluiting met het Bouwbesluit en de 
geschiktheid voor de toepassing. De systeemprestaties, zoals 
vliegvuurbestendigheid, weerstand tegen windbelasting 
of beloopbaarheid c.q. gebruiksklasse van een systeem, 
worden dus ook in het attest vermeld. Deze prestaties zijn 
onafhankelijk bepaald met producten met bepaalde 
eigenschappen. Deze eigenschappen zijn uiteraard de 
voorwaarde waaronder het product de systeemprestaties 
blijft behalen. Als er wat wijzigt in de eigenschappen van 
een product, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de 
systeemprestaties. De eigenschappen van een gecertificeerd 
product, waaronder ook de essentiële eigenschappen, 
worden dan ook als ‘toepassingsvoorwaarden’ in het attest 

opgenomen. Het attest verklaart niet dat het product aan 
deze eigenschappen voldoet, maar stelt de eigenschappen 
als voorwaarde om aan de systeemprestaties en ook het 
Bouwbesluit te voldoen.

Naast het KOMO attest zal er een KOMO kwaliteitsverkla-
ring voor de producten uit het attest worden afgegeven. 
Deze kwaliteitsverklaring is een productcertificaat waarin 
verklaard wordt dat het product bij voortduring voldoet aan 
de toepassingsvoorwaarden zoals in het attest vermeld is. 
Deze kwaliteitsverklaring geeft de certificaathouder ook het 
recht (en de plicht) om het KOMO-logo op zijn producten te 
vermelden, het attest geeft dit niet.

aanpassing Brl 1511
De beoordelingsrichtlijn voor flexibele dakbedekking, BRL 1511, 
was sinds lange tijd onderwerp van een grondige revisie die 
eigenlijk al halverwege 2014 afgerond was. Door de discus-
sies over KOMO in relatie tot CE-markering heeft de defini-
tieve vaststelling van deze BRL even op zich laten wachten. 
Hierdoor was het mogelijk om de BRL op het laatste moment 
aan de ‘Probasys-methode’ aan te passen. In juni 2015 is de 
nieuwe BRL officieel van kracht geworden.

Met deze alternatieve certificatiemethode denkt men toch 
een manier gevonden te hebben om essentiële eigenschap-
pen in KOMO verklaringen te vermelden en op deze manier 
de certificaathouder de gelegenheid te bieden om ook met 
de essentiële eigenschappen zich te onderscheiden in de 
markt. De eerste attesten en kwaliteitsverklaringen volgens de 
‘Probasys-methode’ zijn reeds afgegeven en juni 2016 is de 
deadline waarop alle KOMO kwaliteitsverklaringen moeten 
zijn omgezet in de nieuwe vorm. 

De handhavende autoriteit in Nederland die controleert of 
een fabrikant of importeur/distributeur zich houdt aan de 
regels van de CPR, inspectiedienst IL&T, is op de hoogte van 
deze nieuwe vorm van certificatie, maar heeft zich helaas 
nog niet uitgelaten over de juistheid van deze manier van 
certificeren. Probasys Benelux heeft er echter alle vertrouwen 
in dat hun methode voldoet aan de regelgeving en mocht 
in de toekomst blijken dat de inspectiedienst IL&T daar an-
ders over denkt, dan zal het gelijk middels een gerechtelijke 
uitspraak moeten blijken. Hiermee zou dan gelijk de eerste 
jurisprudentie over dit onderwerp ontstaan, iets waar op dit 
moment grote behoefte aan is. ●

In eerdere artikelen in Roofs is reeds uitgebreid toegelicht 
wat de problematiek met KOMO kwaliteitsverklaringen is na 
de invoering van de Construction Products Regulation (CPR) 
per 1 juli 2013. In het kort komt het erop neer dat zowel het 
ministerie van BZK als de handhavende Nederlandse auto-
riteit IL&T artikel 33 van de CPR (t.w. “De CE-markering moet 
het enige merkteken zijn dat aangeeft dat het bouwproduct 
overeenstemt met de aangegeven prestaties en dat het 
voldoet aan de toepasselijke eisen betreffende de uniale 
harmonisatiewetgeving. Andere markeringen kunnen echter 
worden gebruikt mits zij bijdragen aan het verbeteren van 
de consumentenbescherming en niet onder de bestaande 
uniale harmonisatiewetgeving vallen”) zodanig interpreteert 
dat het verboden is om in KOMO kwaliteitsverklaringen de 
essentiële eigenschappen te vermelden die reeds middels 
CE-markering gecommuniceerd worden. Dit is waarom alle 
KOMO certificaten met een relatie met CE-markering per 1 
januari 2015 zijn omgedoopt naar KOMO kwaliteitsverklarin-
gen, waaruit de essentiële kenmerken zijn verwijderd. Naar 
deze actie refereert Ton Jans van KOMO ook naar in het inter-
view met hem dat Roofs in september dit jaar publiceerde.
Ondanks het feit dat de acceptatie van de KOMO kwali-
teitsverklaringen in de markt onverminderd lijkt (of is), blijft 
er bij de producenten en certificaathouders nog steeds de 
behoefte bestaan om de essentiële eigenschappen niet 
alleen middels een fabrikanteigen verklaring (Declaration of 
Performance – DoP) naar de markt te communiceren, maar 
dat ook nog eens te laten bevestigen door een onafhan-

Nieuwe generatie KOMO kwaliteitsverklaringen  
voor flexibele baanvormige dakbedekkingen

Marco de Kok

Marco de Kok.

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2016

www.icopal.nl
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Op 12 november 2015 werd in het WTC Rotterdam de Nationale Asbest Conferen-

tie georganiseerd. Kernbegrippen waren ‘ambitie’, ‘urgentie’ en ‘samenwerking’.

NatiONale asBest cONFereNtie 2015

ontwikkelingen initiëren en stimuleren. “Het werk ligt bijna 
letterlijk voor het opscheppen,” aldus Torbijn. 

Mesothelioom
Vervolgens schetste Torbijn de ernst van de situatie door de 
geschiedenis van de toepassing van asbest in beeld te bren-
gen. In de periode na de Tweede Wereldoorlog tot pakweg 
de jaren zestig werd asbest gezien als een soort wonder-
middel dat op grote schaal in een zeer grote hoeveelheid 
toepassingen werd gebruikt. In de loop van de jaren vijftig 
en zestig waren de eerste sterfgevallen als gevolg van 
 mesothelioom, de longvlies- of borstvlieskanker die veroor-
zaakt wordt door asbest. Langzaam drong door dat asbest 
niet het wondermiddel was dat men dacht dat het was. Toch 
duurde het nog tot 1993 voor er, na een aantal deelverbo-
den, een algeheel verbod op asbest werd afgekondigd. Jan 
Tempelman van TNO schetste vervolgens de ontwikkelingen 
op het gebied van onderzoek naar asbest. Het was zijn laat-
ste optreden voor zijn pensionering, daarom werd hij aan het 
eind van het ochtendprogramma geridderd vanwege zijn 
grote verdiensten voor de asbestbranche.

Mesothelioom is een ziekte die men snel oploopt, door 
asbestvezels in te ademen, en waar men snel aan over-
lijdt: doorgaans binnen negen maanden. Chemotherapie 
levert hooguit een verlenging van de levensverwachting 
van enkele maanden op. Het ziekteverloop werd toegelicht 
door K.H. van der Leest, longarts-oncoloog bij het Erasmus 
Medisch Centrum, inclusief indringende röntgenfoto’s. De 
ziekte ontstaat doordat asbestvezels lang en scherp zijn. Het 
lichaam is niet in staat deze lichaamsvreemde elementen uit 
het lichaam te verwijderen omdat de vezels te lang zijn en in 
het longvlies blijven steken. Hierdoor ontstaat een overmaat 
aan celproductie, wat tumoren oplevert. De foto’s waarmee 
aangetaste longen werden vergeleken met gezonde longen 
maakten inzichtelijk hoe verschrikkelijk de ziekte is. Verontrus-
tend is dat het aantal ziektegevallen sinds het asbestverbod 
in 1993 nog niet is afgenomen, hoogstens is er een afvlakking 
van de stijgende curve waarneembaar. Het aantal dodelijke 
slachtoffers per jaar (ongeveer 1200) is hoger dan het aantal 
verkeersslachtoffers. Van der Leest vertelde dat momenteel 
een nieuwe behandelingsmethode wordt ontwikkeld, waarbij 
de cellen die de tumor moeten bestrijden buiten het lichaam 
worden gekweekt. De eerste resultaten zijn hoopvol.

injectie voor de bouw
Een vooraanstaande producent die in het verleden veel as-
besthoudende producten produceerde, Eternit, is gevestigd 
in het Overijsselse Goor. Veel Overijsselse daken zijn daardoor 
uitgevoerd met asbest, en mede doordat het bedrijf de 
materialen ook voor eigen gebruik beschikbaar stelde aan 
het personeel, is in Overijssel het probleem wijd verspreid. Er 
dient in de komende jaren een drastische operatie te wor-
den uitgevoerd om Overijssel op redelijke termijn asbestvrij 
te krijgen. Alleen al het dakoppervlak van de betreffende be-
drijfsdaken telt rond de 850.000 m². De activiteiten zijn erop 
gericht dat hiervan eind 2018 zo’n 80% van is gesaneerd. Dit 
aantal staat nog los van de hoeveelheid agrarische daken. 
In eerste instantie is hier een bedrag van zo’n 500 miljoen 
euro mee gemoeid.

Opdrachtgevers zijn niet zomaar bereid hier in te investeren. 
Wanneer immers de urgentie van de sanering niet duidelijk 
is, wordt het alleen gezien als een kostenpost. Erik Lievers, ge-
deputeerde Energie, Milieu en Europa van Overijssel gaf aan 
dat de persoonlijke benadering in dit geval werkt. Hij riep de 
overheid dan ook op meer te doen aan de bewustwording 
op dit gebied. Asbestsanering betekent immers ook een kans 
op verduurzaming van het dak. Hij riep de sector op werk te 
maken van innovatie op dit gebied. 

Zijn collega uit Limburg, Daan Prevoo, 
sloot hierop aan door te vertellen dat 
de provincie Limburg de energiedoel-
stellingen voor 2020 combineert met 
de opdracht asbestdaken uiterlijk 2024 
te saneren. Alleen al in Limburg gaat 
het om 8,6 mln m². Ongeveer 75% hier-
van zijn agrarische daken. Er zijn ongeveer 
600.000 eenheden particuliere daken mee 
gemoeid. De operatie betekent een injectie 
voor de bouwsector, die juist een moeilijke periode 
achter de rug heeft. Het zou zonde zijn als hier buitenlandse 
krachten voor moeten worden ingevlogen: het gaat alleen in 
Limburg al om zo’n 20.000 banen. 

Discussie
Tijdens de tafeldis-
cussie stelde Leo 
Veldhuis, voorzitter 
van de branche-
vereniging voor as-
bestverwijderende 
bedrijven (VAVB) 
dat de branche de 
opdracht momen-
teel niet aankan. 
Er dient op korte 
termijn veel perso-
neel te worden gerekruteerd, en opgeleid, en ook dient de 
regelgeving te worden gestroomlijnd omdat die nog te vaak 
een onnodige belemmering vormt. De overheid is volgens 
Veldhuis nog te onduidelijk. Er is bovendien veel méér moge-
lijk met de nieuwe daken dan alleen het plaatsen van zon-
nepanelen. Ruud Leushuis van woningcorporatie Aedes riep 
de (branche)partijen op geen onnodige paniek te zaaien. 
Het creëren van bewustwording is mooi, maar momenteel 
worden dingen geroepen die eerder contraproductief zijn. 
Het devies is: saneren, maar ook communiceren. 

De discussie spitste zich vervolgens toe op de vraag in 
hoeverre de overheid de operatie moet subsidiëren. Bert 
Oudendijk van gemeente Twenterand was duidelijk: zonder 
subsidies gaan we het niet halen. De in het publiek aanwezi-
ge vertegenwoordiger van het Ministerie van SZW vroeg zich 
hardop af waarom de sanering van deze daken zou moeten 
worden gesubsidieerd: van al deze daken is de levensduur 
verstreken, het is dus de verantwoordelijkheid van de ge-
bouweigenaren zelf om de daken te vervangen. Oudendijk 
bracht hier tegenin dat het saneren van de asbestdaken 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

In de middag werden de stellingen aan de hand van inter-
actieve sessies verder uitgewerkt. Conclusie van de dag was: 
geen woorden maar daden. Het is zaak de problematiek nu 
stevig aan te pakken. De spreekbeurten tijdens de goedbe-
zochte Nationale Asbest Conferentie gaven in dit opzicht 
een duidelijk signaal af. ●

Het WTC in Rotterdam was afgeladen. Niet verwonderlijk, dit 
was de eerste landelijke asbestconferentie sinds de instelling 
van het verbod op asbestdaken per 2024. In de zaal waren 
vertegenwoordigers van landelijke en lokale overheden aan-
wezig, als ook o.a. onderzoeksinstituten, brancheverenigin-
gen en marktpartijen. Op deze manier kwamen de diverse 
belanghebbenden direct met elkaar in gesprek, waardoor 
een hoop vragen die in de markt leven op een directe ma-
nier konden worden besproken. 

Als keynote spreker 
was Peter Torbijn 
uitgenodigd, 
directeur Veiligheid 
en Risico’s van 
het Ministerie van 
Infrastructuur & 
Milieu. Hij vertelde 
dat er momenteel 
zo’n 120 mln m² 
te saneren dakop-
pervlak aanwezig 
is in Nederland. 
Berekeningen laten 
zien dat als we het 

huidige tempo van sanering aanhouden, de Nederlandse 
asbestdaken pas in het jaar 2044 zullen zijn verdwenen. 
Op basis van de Woningwet mag overigens nu al worden 
gehandhaafd op asbestdaken die een gevaar voor de 
omgeving vormen. Zoals dat ook het geval is als bijvoorbeeld 
een balkon in zo slechte staat is dat deze een gevaar voor 
de omgeving oplevert.

Momenteel is de overheid bezig een samenwerkingsverband 
op te zetten dat een ‘deltaplan’ ontwikkelt. Torbijn vertelde 
aarzelingen te hebben bij deze term omdat de Watersnood-
ramp, waar de term aan is ontleend, nogal beladen is. Maar 
de term geeft wel goed de urgentie van het plan weer. Het 
samenwerkingsverband, waar momenteel diverse overheids-
instellingen bij zijn betrokken, alsmede LTO en verschillende 
brancheverenigingen, moet o.a. de voortgang gaan moni-
toren, de prijsontwikkeling in de gaten houden en (lokale) 

Het werk ligt voor het 
opscheppen

Peter Torbijn, Ministerie I&M.

Leo Veldhuis, voorzitter VAVB.
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NEEM EEN ABONNEMENT OP 

Niets meer missen uit de dakenbranche?

Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

             Veilig werken op daken

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

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

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

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

Bestel 
nu!

veiligheidsboekje2012.indd   1 29-06-15   17:24
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Willem van Oranjelaan 46 
5211 CW ’s-Hertogenbosch

info@qualityroofi ngsystems.nl 
www.qualityroofi ngsystems.nl

Quality Roofing Systems B.V. adviseert en levert duurzame kunststof dakbedekkingen.
Tevens leveren wij isolatie, bevestigers, dampremmers, scheidingslagen en andere toebehoren!

ONZE PRODUCTEN:

RHENOFOL PVC, RHEPANOL PIB EN POLYFIN FPO

www.qualityroofingsystems.nl - info@qualityroofingsystems.nl - 06-29504850
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Leister Technologies Benelux B.V.
Duwboot 38 - 3991 CE Houten

Tel 030 - 2199888 - Fax 030 - 2199889
info@leister.nl
www.leister.nl

www.leister.nl

Vraag er naar bij uw dealer

Leister ELECTRON ST Promo SET

Alles voor de professional:

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

We know how.

U bespaart 23%!

€ 520,00
Als set nu voor:

€ 399,00

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

ELECTRON ST

Prijzen geldig tot 31-12-2015

Swiss
made

Promo kit Electron ST_A5.indd   1 02.10.14   11:41

Brandveilig 
werken!
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In de markt groeit het besef dat bij toe-

passing van zonne-energiesystemen op 

het dak méér komt kijken dan alleen 

de zonnepanelen. Aspecten als o.a. de 

isolatiewaarden, de waterdichtheid en 

de esthetica spelen een belangrijke rol. 

Grote marktpartijen zoeken de samen-

werking om optimaal gebruik te maken 

van de expertise die in de markt aan-

wezig is.

saMeNWerKiNg

een goede voorbereiding via virtueel organiseren. ‘Virtueel 
organiseren’ betekent dat de technische mensen van alle 
betrokken partijen gaan samenwerken en acteren als één 
groep, bijvoorbeeld op het vlak van engineering.” 

De samenwerking tussen deze partijen is uitzonderlijk, ook al 
uit concurrentieoverwegingen. De diverse partijen moeten 
zich kwetsbaar durven opstellen. Harthoorn gelooft dat de 
inbreng van een relatieve buitenstaander als Stafier Solar 
een doorslaggevende rol speelt. “Wij zijn het jonge boom-
pje tussen de eiken. Vergeleken bij de partijen waar we de 
samenwerking mee zijn aangegaan, zijn wij een compacte 
organisatie, wat betekent dat we snel en flexibel kunnen 
opereren. Ik zie onze rol als een dienende, wij vormen een 
bindende factor tussen de verschillende aangesloten par-
tijen. De betrokken partijen hebben allemaal een focus op 
kwaliteit en door de verbinding ontstaat iets nieuws. Het is als 
een trein die is gaan rijden, en die voortdurend tot innovaties 
leidt. ”

smart grid
“Verduurzaming van een pand is altijd een kwestie van 
afstemmen van maatregelen, dus de mate van isolatie, venti-
latie en opwekking van duurzame energie,” aldus Harthoorn. 
‘Momenteel is 4,5% van het totale energieverbruik duurzaam 
opgewekt. Mijn vraag aan de overheid is nu: willen we het 
percentage van duurzaam opgewekte energie verhogen, 
of willen we de hoeveelheid fossiele brandstof verminderen? 
Het lijkt me dat het laatste de primaire doelstelling moet zijn. 
In dat geval is het noodzakelijk te bekijken waar het meeste 
resultaat mee valt te bereiken. Een goede dakisolatie levert 
al snel tot 30% warmtevraag besparing op. Isolatie van de 
gevel levert veel minder resultaat op. Het is dus zinvol om te 
kijken of de investering in de gevelisolatie niet effectiever kan 
worden ingezet.”

Een grote hoeveelheid fossiele energie is nodig om de 
onbalans tussen energieaanbod en -verbruik te compen-
seren. Hier valt op het gebied van vermindering van fossiele 
energie de meeste winst te behalen. Op dit moment zijn er 
veel ontwikkelingen in de accutechniek, waarmee eenmaal 
opgewekte energie kan worden opgeslagen. De toepassing 
van zonne-energie speelt in deze ontwikkeling een belang-
rijke rol. Zonnepanelen fungeren als dakbedekking. Met een 
goede opbrengst en een goede opslag van de opgewekte 
energie is het niet gek te stellen dat we aan de vooravond 
van een nieuw tijdperk staan.” 

Harthoorn ziet de huidige samenwerking duidelijk als een 
positieve, eerste stap. “Met onze samenwerking is in ieder 
geval kwalitatief een belangrijke stap gezet in de toepassing 
van zonne-energie op daken. Verduurzaming is belangrijk, 
maar als het ten koste gaat van de ruimte of comfort in huis 
zullen minder gebruikers bereid zijn maatregelen te nemen. 
door de deelname van vELux wordt de gebouwconsument 
de mogelijkheid geboden om de ruimte onder het hellende 
energiedak te blijven benutten, doordat daglicht en frisse 
lucht binnen kan blijven komen. Daarnaast zorgt de passieve 

zontoetreding door een dakraam er in 
het stookseizoen voor dat de achterlig-
gende ruimte wordt opgewarmd, waar-
door de warmtevraag verder wordt 
teruggedrongen. Wij verwachten dat dit 
een groei in het aantal toepassingen zal 
opleveren.” 

De komende periode treden de vier partijen 
tijdens verschillende gelegenheden naar buiten. 
Roofs houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. ●

Stafier Solar uit Zevenaar is leverancier van zonne-energiesys-
temen voor hellende daken. Het bedrijf heeft diverse syste-
men op basis van dunne filmtechnologie in het assortiment, 
die naast een optimale opbrengst, ook bij minder zonnig 
weer en schaduwval, esthetisch fraai zijn. Onlangs initieerde 
het bedrijf de samenwerking met A-producenten IsoBouw, 
monier en vELux. deze samenwerking is tot stand gekomen 
omdat de partijen zich realiseren dat een kwalitatieve toe-
passing van de onafhankelijke producten alleen plaats vindt 
als de gehele dakconstructie in ogenschouw wordt geno-
men. Alles hangt immers met elkaar samen. Denk met name 
aan de lucht- en waterhuishouding van de dakconstructie. 
In de praktijk gaat het nog vaak mis bij de detailleringen. 
Zowel esthetisch als bouwkundig is het daarom van het 
grootste belang dat de verschillende bouwelementen goed 
op elkaar aansluiten. Samenwerking is daarom een vereiste, 
zowel in de productie als in de applicatie. 

virtueel organiseren
Adriaan Harthoorn, managing director van Stafier Solar 
Systems, signaleert dat tegenwoordig de prijs alleen steeds 
minder doorslaggevend is. Er wordt meer en meer op kwa-
liteit en esthetiek gelet. Problemen als condensvorming zijn 
het gevolg van een focus op prijs, wat weer een gevolg is 
van onwetendheid. “De producten van de samenwerkende 
bedrijven zijn complementair. De systemen zijn optimaal op 
elkaar afgestemd en bieden zo een kwalitatief hoogwaar-
dig totaalsysteem. De samenwerking betreft het geheel van 
conceptontwikkeling tot en met de productie en uiteindelijk 
de montagebegeleiding van de systemen. Al in het begin-
stadium wordt de detaillering van de afzonderlijke producten 
uitgewerkt en op elkaar afgestemd. Tijdens de montage 
monitoren we de werkzaamheden.”

“Momenteel zijn wij bezig aan een renovatieproject in het 
kader van de Energietransitie. Het betreft een proefproject 
van een beperkt aantal woningen. Als de uitvoering hiervan 
naar tevredenheid verloopt, voeren we de schaalgrootte op. 
Het concept kan zodoende in korte tijd snel groeien. Een 
drastische verlaging in de arbeidstijd bij dit project geeft 
een belangrijke meerwaarde. Dat is het positieve gevolg van 

samenwerking 
a-producenten 

voor kwalitatieve toepassing 
zonne-energiesystemen
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Voortvloeiend uit het convenant Energiebesparing Huursector  wordt momen-

teel de energetische kwaliteit van veel bestaande bouw opgewaardeerd naar 

minimaal label B. Leverancier voor hellende daken Monier onderzocht hoe 

luchtdicht de hellende daken zijn na uitvoering van de renovatie. Manager 

dakservice Jan van Leeuwen licht de resultaten toe en doet aanbevelingen

luchtDicht BOuWeN

de integrale bouwschil. Hierbij mag worden uitgegaan van 
het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de 
warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m².k/w. In de praktijk 
wordt vaak gekozen voor een na-isolatieplaat met een Rc-
waarde tussen 2,5 en 4 m²k/w. 

Blowerdoortest
Bij een blowerdoor-test wordt de woning onder druk ge-
bracht. Vervolgens blaast men een vorm van ‘rook’ de bin-
nenruimte in. Door de overdruk wordt de rook door de naden 
en kieren naar buiten geduwd zodat zichtbaar is waar de 
luchtlekken zitten. Daarnaast hebben we infrarood-metingen 
uitgevoerd. Daarvoor is de binnenruimte flink warm gestookt: 
voor een goed resultaat moet het temperatuursverschil tus-
sen binnen en buiten minimaal 15°C zijn. Aan de hand van 
de temperatuursverschillen wordt veel duidelijk over de lucht-
stromen in de constructie. Belangrijk is, dat de gegevens van 
deze metingen op een juiste manier worden geïnterpreteerd. 
Dat is specialistische kennis, niet zomaar iedereen beschikt 
daar over.
 
Bij dit project heeft de opdrachtgever niet bespaard op de 
isolerende maatregelen. Het betreffende dakdekkerbedrijf 
heeft een goede naam en de werkzaamheden zijn naar eer 
en geweten uitgevoerd. Verwacht mocht dus worden dat 
kwalitatief hoogstaand werk is geleverd en dat het beoogde 
resultaat hierdoor zou worden gehaald. Uit de metingen 
bleek hoe lastig het is om in die situatie een acceptabele 
luchtdichtheid te krijgen. Met name bij de aansluitingen 
(gordingen, hoeken, dakvoet, gevel, nok, dakdoorbrekin-
gen) blijkt dat er ca. 25-30% van de warmte door het dak 
verdwijnt. Het resultaat komt niet overeen met de vooraf 
gestelde eisen. Het is dus van belang om te analyseren hoe 
deze situatie heeft kunnen ontstaan en wat gedaan kan 
worden om de praktijk in de toekomst te verbeteren.

voorkomen van luchtlekken
De aansluitingen tussen de isolatie en de constructie, en die 
tussen de isolatieplaten onderling, zijn kennelijk lastig lucht-
dicht te krijgen. We hebben te maken met een bestaande 
constructie, waar in de loop der jaren door werking van 
de constructie kieren in zijn ontstaan. Doordat de isolatie-
platen niet goed aansluiten op de ondergrond, ontstaat er 
een spouw. Bij het aanbrengen van isolatieplaten op een 
bestaand dakbeschot zijn de bestaande aansluitingen de 
zwakke plekken. In de tijd dat de oorspronkelijke kap werd 
gemaakt was luchtdichtheid geen issue. Als bij het aanbren-
gen van een isolatielaag aan de buitenzijde de aandacht 
alleen uitgaat naar die isolatielaag, dan blijven de enorme 
luchtlekken in de bestaande aansluitingen bestaan.

Traditioneel worden naden tussen isolatieplaten, dakdoorbre-
kingen en andere aansluitingen luchtdicht ingewerkt d.m.v. 
purschuim. Dat kan in principe wel, op voorwaarde dat dit 
zorgvuldig gebeurt en dat gebruik wordt gemaakt van een 
flexibele pur. Belangrijk is ook dat de naden goed vol met 
pur worden gespoten, anders is de afdichting toch nog te 
beperkt. Bij toepassing met minerale wol op woningschei-
dende muren moet de overtollige pur worden verwijderd, 
anders ontstaat door het hoogteverschil dat door de overtol-
lige pur wordt veroorzaakt alsnog een luchtstroom tussen de 
minerale wol en de bouwmuur. 

Voor het luchtdicht inwerken van dakdoorvoeren zijn vol-
doende oplossingen beschikbaar in de markt. Denk hierbij 
aan manchetten, kragen etc. Het vergt een zeker bewustzijn 
en een mentaliteit die gericht is op het leveren van kwaliteit 
om bij dit soort oplossingen stil te staan en ze daadwerkelijk 
toe te passen. Overigens valt een bestaand dak vrijwel nooit 
geheel luchtdicht uit te voeren, je blijft altijd een klein verlies 
houden.

proces
Om het resultaat te optimaliseren, is het aan te raden het 
bouwproces zodanig in te richten dat middels een voort-
durende controle en evaluatie het ontwerp en de werkme-
thode gedurende het project steeds wordt bijgesteld. Na de 
uitvoer van een proefwoning kan de methode worden getest 
en geëvalueerd, zoals wij tijdens het in dit artikel besproken 
project hebben gedaan. De evaluatie hiervan kan leiden tot 
een aanpassing van de werkmethode. Deze aangepaste 
werkmethode zou vervolgens ook weer gecontroleerd en 
geëvalueerd moeten worden, zodat er een voortdurend 
verbeterproces wordt ingezet. Dit vergt zowel een (beperkte) 
financiële investering, als een houding waarin bouwpartijen 
zich kwetsbaar durven op te stellen. Als het goed is, zullen 
steeds minder aanpassingen nodig zijn en wordt het lucht-
dicht uitvoeren van een bestaand dak steeds meer routine-
matig. De financiële investering in het begin van het proces 
zal zich op langere termijn ruimschoots terugverdienen door 
energiebesparing en reductie op faalkosten.

Het is raadzaam om op het volledige bestaande dakvlak 
een luchtdichte laag toepassen in de vorm van een damp-
scherm alvorens de isolerende dakplaten worden aange-

bracht. Door het dampscherm door te 
laten lopen over de nok en over de 
aansluitingen met bouwmuren wordt 
luchtdichtheid van het dakvlak en bo-
vengenoemde aansluitingen gewaar-
borgd. Dan vergen de aansluitingen 
van het bestaande dakbeschot met de 
kopgevel, dakvoet en dakdoorbrekingen 
nog wel de nodige aandacht. De praktijk 
heeft geleerd dat deze aansluitingen niet in alle 
situaties heel goed luchtdicht te maken zijn, maar 
met voldoende aandacht wel op een acceptabel niveau. 

Ook kan men overwegen het oude dakbeschot volledig te 
verwijderen en er een volledig nieuw sandwichelement voor 
in de plaats aan te bren-
gen. Als deze keuze wordt 
gemaakt, is er wel sprake 
van verandering van de 
integrale gebouwschil, 
en als het dakoppervlak 
ook nog eens meer is 
dan 25% van de totale 
bouwschil (in meeste 
situaties is dat het geval) 
dan gelden de nieuw-
bouweisen van Bouw-
besluit 2012. Conform 
de gedifferentieerde Rc-
waarde die per 1 januari 
2015 is ingevoerd, geldt 
dan voor het dak een 
minimale eis van Rc 6 
m²k/w. de keuze om het 
dakbeschot te vervan-
gen heeft dus meteen 
verstrekkende gevolgen. 
De renovatiewerkzaam-
heden hebben meer 
impact op de woonsitu-
atie en kan door de be-
woners als meer overlast 
worden ervaren. Daar te-
genover staat een goed 
geïsoleerde kap met 
aansluitingen die goed 
luchtdicht af te werken 
zijn. Bijkomend voordeel 
is een fraai afgewerkte 
binnenzijde. Dus al met 
al een flinke meerwaarde 
voor de onderliggende 
ruimtes. Kijkend naar de 
voordelen op de lange 
termijn lijkt deze laatste 
optie de beste. ●

Veelal wordt bij opwaardering naar bijvoorbeeld label B er-
voor gekozen het bestaande dakbeschot te handhaven en 
alleen de isolatie en vaak ook de dakbedekking te vervan-
gen. De belangrijkste reden is om overlast voor de bewoners 
zo veel mogelijk te beperken. Hoe luchtdicht is het resultaat? 
Meten is weten. Wij hebben van een woningcorporatie, aan-
nemer en dakdekker toestemming gekregen aan het begin 
van een grootschalig renovatieproject een blowerdoor-test 
uit te voeren op de eerst uitgevoerde woning. Dit is het meest 
gunstige moment omdat op dat moment de werkmethode 
voor de rest van het project nog aangepast kan worden, 
mocht dit nodig blijken.

Opdrachtgevers van grootschalige renovaties geven juist de 
voorkeur aan het handhaven van het bestaande dakbe-
schot zodat bewoners minder overlast hebben bij het uitvoe-
ren van een dakrenovatie. Als het bestaande dakbeschot 
blijft gehandhaafd, is er geen sprake van verandering van 

Luchtdicht renoveren 
van hellende daken

Jan van Leeuwen, Monier
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VESP staat voor Verenigde EPDM  Systeem 

Producenten, de organisatie die zich 

deze maand exact 20 jaar  bezighoudt 

met de promotie van EPDM waterdich-

tingsmembranen in de  breedste zin van 

het woord. De afgelopen twee decennia 

lieten een sterke opmars van EPDM zien. 

De vereniging beraadt zich niettemin op 

de toekomst en haar activiteiten.

VESP maakt werk 

van nieuw actieplan

JuBileuM

“Dat hebben we kunnen bewerkstelligen door vertegen-
woordiging in (regelgevende) commissies, het uitvoeren 
van gezamenlijke onderzoeken naar duurzaamheid en niet 
aflatende promotieactiviteiten in de Benelux-markt. In Ne-
derland hebben we een goede indicatie van de cijfers van 
de geproduceerde en geplaatste oppervlaktes en ook in 
België beschikken we over genoeg informatie om te kunnen 
concluderen dat EPDM een mooie groei heeft doorgemaakt. 
Zeker de laatste 5 à 10 jaar is de stijging vrijwel exponentieel.” 

Deze opvallende ontwikkeling blijkt uit de jaarlijkse opgave 
van de gerealiseerde afzet van EPDM-folies, membranen 
en systemen van de acht VESP-leden (Carlisle Construction 
 Materials, EPDM Systems, Firestone Building Products, IRS- 
BTECH, Nebiprofa, Royal Roofing Materials, SealEco Belgium 
en VBF International). Met ruim 6 miljoen m² vertegenwoor-
digt vESP ca.  90% van alle EPdm leveranciers in de benelux.

Met een marktaandeel van EPDM in het daksegment van 
intussen meer dan 20% in Nederland (bron: Dakmeter 2013) 
en meer dan 43% in België, is EPDM van alle aangebrachte 
dakbedekkingssmaterialen het snelst groeiende materiaal. 
Insiders geven aan dat dit vooral ten koste moet gaan van 
de bitumineuze APP- en SBS-markt. Er is verder ook een zekere 
verschuiving waar te nemen in de afzet van dak- naar gevel-
producten, met name door het luchtdicht bouwen. Ook in 
de afdichting van goten is EPDM sterk groeiend, wat wellicht 
een gevolg is van de stijgende prijs van metalen zoals lood, 
zink en koper en de strenger wordende milieueisen. 

vanwaar dat succes? 
Van Dijk: “Er kunnen diverse redenen worden genoemd voor 

het succesverhaal van EPDM de afgelopen jaren, maar we 
denken toch in de eerste plaats aan de duurzaamheid van 
het materiaal en de lange levensduur. Waar we vroeger spra-
ken van de ‘levensduurverwachting’, zijn de eerste EPDM-da-
ken intussen 40 jaar oud en kunnen we het nu dus hebben 
over een ‘bewezen’ levensduur. Door het groeiend volume is 
de prijs ook gedaald zodat het materiaal een concurreren-
de positie heeft kunnen innemen in de bouwsector. 20 jaar 
geleden was men al overtuigd van de goede eigenschap-
pen van het materiaal, maar werden er soms vragen gesteld 
bij de kwaliteit en de degelijkheid van de naadverbindingen. 
Dat is inmiddels allemaal achterhaald en dankzij talloze in-
novaties kunnen die naden op betrouwbare manier worden 
gedicht met behulp van lijm, tape of thermisch lassen. Het is 
een éénlaagse dakbedekking die met alle denkbare bevesti-
gingstechnieken relatief eenvoudig geplaatst kan worden, 
zowel mechanisch bevestigd, gelijmd als losliggend. EPDM is 
veelzijdig en heeft zijn nut al bewezen in zeer uiteenlopende 
dak-, gevel-, goot- en geo-toepassingen.”   

Ook de milieukwaliteiten spelen bij de keuze voor EPDM 
een belangrijke rol. De producenten spreken met opzet niet 
over een ‘milieuvriendelijk’ of een ‘minder milieubelastend’ 
materiaal maar bij voorkeur steeds over een ‘milieuneutrale’ 
dakbedekking. Hiermee wordt aangegeven dat EPDM geen 
schadelijke stoffen afgeeft of opneemt. Hetgeen ook de 
reden is dat EPDM-folies veelvuldig wordt toegepast bij het 
vervaardigen van waterreservoirs en aanleggen van vijvers.

Nieuwe visie 2020
“Op de twintigste verjaardag van onze vereniging vonden 
we het opportuun om onszelf toch even de spiegel voor te 
houden en eens extra na te denken over de toekomst, want 
de bouwmarkt in het algemeen en de EPDM-markt in het 
bijzonder is natuurlijk geëvolueerd,” vertelt Van Dijk. “Door di-
verse overnames en consolidaties is het spelersveld behoor-
lijk veranderd. Er wordt veel meer in systemen gedacht en 
niet meer enkel in producten. Er wordt veel meer aandacht 
besteed aan opleiding en begeleiding om de kwaliteit te 
garanderen. We moeten ook aansluiting vinden op de veran-
derende bouwprocessen. Zo wordt er steeds meer geprefa-
briceerd, wordt brandveiligheid steeds belangrijker en wordt 
EPDM ook steeds vaker gebruikt op kleinere daken. EPDM is 

milieutechnisch een goede keuze en wat 
recycling betreft zijn de nodige oplossin-
gen voorhanden, hoewel er voorlopig 
nog zo goed als geen materiaal terug-
komt. Productieafval wordt natuurlijk 
al wel hergebruikt. Met al die ontwik-
kelingen in het achterhoofd vonden we 
de tijd rijp om  met onze le den onze visie 
naar 2020 toe eens aandachtig te bekijken.”

Om te beginnen werden na 20 jaar de statuten aan-
gepast en werd bijvoorbeeld opnieuw bekeken wie lid kan 
worden van de vereniging. Gezien het belang van opleiding 
en bijscholing, worden in de eerste plaats bestaande oplei-
dingen mede vormgegeven maar wordt er nu ook bekeken 
of er vanuit VESP zélf scholingen kunnen worden georgani-
seerd. Er wordt verder ook bestudeerd of een eigen keurmerk 
vanuit de vereniging een toegevoegde waarde kan zijn.

“We willen ook de SKZ-duurzaamheidstudie opnieuw laten 
uitvoeren die we een aantal jaar geleden op touw hebben 
gezet. Toen heeft het Duitse kunststofcentrum SKZ uit Würz-
burg in opdracht van het overkoepelende orgaan van de 
Duitse rubberindustrie (WDK) en onze VESP een onderzoek 
gedaan naar de levensduur van elastomeer EPDM dak-
banen. De resultaten van deze studie wezen toen op een 
theoretische levensduur van de geteste dakbedekkingen 
van meer dan 70 jaar, maar om met alle productiever-
schillen en materiaalverschillen - evenals de verschillende 
toepassingsgebieden - rekening te houden, werd geadvi-
seerd om in centraal Europa uit te gaan van een minimale 
praktijk gebruiksduur van meer dan 50 jaar. Intussen zijn er 
weer heel wat jaren voorbij gegaan en zal het interessant zijn 
deze studie te hernemen. Er zijn binnen de VESP reeds drie 
nieuwe werkgroepen opgestart:  ‘Duurzaamheidsonderzoek’ , 
‘Opleiding duurzaam dak’ en ‘PR’.  Deze laatste zal geregeld 
artikelen publiceren en relevant nieuws verspreiden... kortom: 
VESP zal van zich laten horen! En de nieuwe website is daar-
van alvast een eerste resultaat.” ●

In december 1995 werd er in de buurt van Antwerpen een 
groot EPDM-congres gehouden waar een dag lang alle voor-
delen, aspecten, toepassingen en aandachtspunten van het 
sterk opkomende afdichtingsmateriaal aan de aanwezigen 
werden toegelicht. Buiten het succes van deze dag waren 
de participerende fabrikanten en leveranciers het eens over 
een belangrijk punt: dit initiatief mocht zich niet beperken 
tot een eenmalig evenement maar moest op één of andere 
manier een vervolg krijgen. 

Dat was dan ook het startschot voor de oprichting van de 
VESP,  de ‘Verenigde EPDM Systeem Producenten’, samenge-
steld uit een aantal producentleden, die met een gezamen-
lijke visie EPDM en haar toepassingen in dakbedekkingen en 
afdichting zouden gaan promoten. Naast het nieuws vanuit 
de vereniging of over EPDM, geeft VESP ook inzicht in het 
marktaandeel van EPDM. De werkzaamheden strekken zich 
uit over de gehele Benelux en omvatten onder meer voor-
lichting, promotie en techniek, waaronder gemeenschappe-
lijke duurzaamheidsonderzoeken.

exponentiële groei
“De VESP stelde zich van het begin af aan tot doel haar  
 leden te ondersteunen in het bereiken van een jaarlijkse 
groei van het marktaandeel EPDM en dat is de afgelopen 
20 jaar goed gelukt,” concludeert voorzitter Edwin van Dijk. 

Gunther Guinée

Onderzoekscentrum op Antarctica.

St Veit Euroscoop Cinema te Genk (B)
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Het bouwen verandert, de eisen aan het gebouw veranderen, de regels 

 veranderen. Onveranderd is dat de duivel in de details schuilt. Wanneer de 

 details niet op orde zijn, dan zal het geheel niet functioneren. Uitgerekend  

de details worden overgelaten aan de uitvoering op de bouwplaats.  

Waarom dat een slechte zaak is wordt in dit artikel uiteengezet.

luchtDichtheiD Details zWaKKe schaKel iN De BOuW

er op aangebracht, de gebouwschil wordt afgewerkt aan 
binnen- en buitenzijde. Zijn de bouwdelen als gevel en dak 
uitstekend geïsoleerd, hoe anders is dat bij de aansluitingen 
die op de bouwplaats gerealiseerd moeten worden. daar-
voor worden nu vooral kit, schuim en tape gebruikt. Laten 
we inzoomen op die ‘oplossingen’ met als opmerking dat 
het hier nog maar de luchtdichtheid betreft. Brandveiligheid 
wordt nog buiten beschouwing gelaten. 

schuiM
Op de bouw wordt PUR schuim het meest toegepast, maar 
ook andere soorten schuim worden toegepast. Schuim kent 
verschillende uitvoeringen waar de bekende spuitbus het 
meest wordt ingezet. Iedereen kent het, het is ook gewel-
dig spul voor doe-het-zelf toepassingen. Het is echter niet 
geschikt als duurzame vulling bij details. De duurzamere va-

rianten blijven flexibel, wat een eerste vereiste is. Wanneer de 
standaard variant wordt gebruikt, zal blijken dat deze na eni-
ge tijd loskomt, scheurt en verpulvert met isolatie- en luchtlek-
ken tot gevolg. De reden dat ook de duurzame variant niet 
geschikt is, komt doordat schuim op de bouwplaats alleen 
correct is aan te brengen als er voldoende ruimte tussen de 
te vullen delen wordt gelaten. Die ‘stelruimte’ kenmerkt zich 
nou juist door ongelijkheid , er zijn altijd plaatsen waar je niet 
voldoende bij kunt komen met de spuitmond om volledig 
dicht te schuimen. Denk aan meterslange dakelementen bij 
schuine daken of rondom gevelelementen. Dichtschuimen 
op de bouwplaats met PUR of een ander schuim betekent 
dat de bouwer de verantwoording krijgt over het functione-
ren op de details. Wanneer schuim is aangebracht, is met 
thermografie of luchtmeting te zien of het wel of niet voldoet 
en wanneer het niet voldoet kan het alleen goed komen als 
de bouwdelen weer gedemonteerd worden en alsnog goed 
sluitend worden aangebracht. 

kit
Waar schuim niet werkt, lijkt kit een oplossing. Ook daar zijn 
ongelooflijk veel varianten van en ook kit is maar ten dele of 
niet geschikt om de details luchtdicht af te werken. Het vo-
lume kit wat aangebracht kan worden is beperkt tot enkele 
millimeters en daarmee dient het op z’n best de luchtdicht-
heid. Net als bij schuim is de duurzaamheid sterk afhankelijk 
van het merk en de soort kit. Net als bij schuim zijn de betere 
soorten de duurdere met nog steeds het nadeel van de 
afhankelijkheid van het correct moeten aanbrengen. Kit is 
net als lijm, het werkt goed als het tussen de delen op een 
voorbehandelde ondergrond goed wordt aangebracht of 
wanneer er voldoende ruimte wordt gelaten voor de kit. Het 
vanaf de buitenzijde van een detail ‘afkitten’ zal werken in 
een daarvoor bestemde richel zoals bij kozijnen en tegel-

werk. Het dichtkitten van een dakvoet 
of rondom een doorvoer is beslist geen 
duurzame oplossing

tape
Je kunt ook tape gebruiken voor lucht-
dichting. Tape is een handige manier 
om snel plaatselijk een strookje folie aan te 
brengen. De verlijming van de tape op de on-
dergrond is prima om de tape tijdelijk op z’n plaats 
te houden maar die verlijming zelf is beslist niet duurzaam 
luchtdicht. Met tape luchtdicht afwerken is net als schuimen 
en kitten een schaamlap voor slecht detailleren. 

Er is in de bouw een spreekwoord: ‘Schildershand bedekt 
timmermans schand’. Een schilder kan met vulmiddel en 
verf verhullen wat in de basis fout zit. Schilderwerk heeft 
een cyclus van 5 tot 10 jaar en alle kit en vulling die onder 
de verflaag zijn aangebracht voor mooi strak schilderwerk 
komen aan de oppervlak. Zo is het ook met slechte details 
die worden overgelaten aan Pietje PUR, Keesie Kit en Tinus 
Tape - met dat verschil dat het tot uiting komt in schimmels, 
verkleuringen en mossen. Hoe goede details tot stand te 
brengen komt in een volgend artikel aan de orde. ●

Een gezond binnenklimaat is een ruimte waarin mensen 
zich optimaal en prettig voelen, zoals kleding die ‘lekker’ en 
comfortabel zit. Wanneer kleding onze tweede huid is, dan is 
de bouwschil de derde huid. Die bouwschil moet ademen, 
die moet warmte en vocht uitwisselen. Met een bouwschil 
die bouwfysisch niet voldoet, is controle over het binnenkli-
maat lastig tot niet te doen. Het maakt dat mensen zich snel 
niet comfortabel voelen en dat alleen al zal aanleiding zijn 
tot veel klachten. 

Het bouwfysisch gedrag van de bouwschil is door opbouw 
en samenstelling te sturen. De installaties en het gebruik van 
de ruimte zijn de andere factoren voor de controle op het 
binnenklimaat, maar de bouwschil is de basis. Moeilijk sturen 
wordt het bij binnen- en buitenhoeken, omdat de verhou-
ding binnen- buitenoppervlak plaatselijk ongelijk is. Moeilijk 
ook wordt het bij overgangen tussen bouwdelen zoals bij 
vloeren, wanden, daken maar ook kozijnen en zelfs door-
voeren. Kortom.. moeilijk wordt het bij de details. Om zoveel 
mogelijk controle te houden is het noodzaak de details voor 
lucht, warmte en vocht dichter te maken dan de bouwdelen. 
Omdat ‘het bouwen’ steeds meer verwordt tot het samenstel-
len van bouwdelen op de bouwplaats zijn uitgerekend de 
details waar het op aankomt de kritische en daarmee de 
zwakste schakel van de bouwschil. 

De bouw mechaniseert, steeds grotere onderdelen worden 
geprefabriceerd aangeleverd. Daardoor neemt de tijd op 
de bouwplaats af en de tijdsdruk toe. De bouwdelen worden 
met een kraan in elkaar gezet tot een frame en eenmaal 
met elkaar verbonden vindt de afwerking plaats. Een bui-
tengevel wordt er tegenaan gezet, de dakbedekking wordt 

Bouwen draait om 
de detaiLs

Ing. A.B. Berlee, Comforthome
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dakpan
panlat
tengel 11x25mm
waterwerende en dampdoorlatende laag
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Luchtdichtdrama in uitvoering.

Stelkozijn met geprefabriceerde luchtdichte aansluiting. Kit en pur zijn 

niet mogelijk en niet nodig.

SBR bouwrups detail met ook hier weer geen PUR en kit.
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Per 1 januari 2016 gaat area manager Zuid-Nederland van de Belgische 

 producent van kunststof dakbedekkingen Renolit met pensioen. Adriaan van 

de Wijgert heeft in bijna een kwart eeuw een belangrijke bijdrage  geleverd 

aan de ontwikkeling van kunststof dakbedekkingen op de Nederlandse 

markt. Hij wordt opgevolgd door Mariska Graveland.

afscheidsinterview

Met zijn pensionering rondt Adriaan van de Wijgert een loop-
baan van ruim 43 jaar af, waarvan ruim 25 jaar in de daken-
branche. Op het gebied van kunststof dakbedekkingen is 
zijn inbreng niet weg te denken, al zag het er begin jaren 
’70 niet naar uit dat hij een loopbaan in de dakenbranche 
zou krijgen. Hij begon als laboratoriummedewerker en kwam 
via de petrochemie terecht bij WKS Kunststof, een bedrijf dat 
kunststof producten zoals vensters en deuren verkoopt voor 
de bouw. Het bedrijf had ook een afdeling dakbedekkingen 
en toen daar een vacature ontstond werd Van de Wijgert 
gevraagd die te vervullen. Het jaar was 1990 en kunststof 
dakbedekkingen waren in Nederland nog een niche. “Het 
was pionieren,” vertelt van de Wijgert. “De eerste acht jaar 
heb ik de Nederlandse markt in mijn eentje opgebouwd. 
vanaf 1998 viel de dakenafdeling onder het belgische Alkor 
Draka en is het werkgebied in Nederland verdeeld in noord 
en zuid. Sinds 2007 opereert het bedrijf onder de naam 
 Renolit Waterproofing.” 

Nicheproduct
Kunststof dakbedekkingen worden al vanaf de zestiger jaren 
toegepast, maar in de tijd dat Van de Wijgert aantrad, was 
het een nicheproduct. Dat het dat momenteel veel minder 
is, is voor een groot deel het gevolg van Van de Wijgerts 
inzet. Met name door de uitvoer van een groot aantal fraaie 
referentieprojecten raakte het materiaal in de loop der jaren 
steeds beter in de markt ingeburgerd. 

“Nog steeds merken we dat de dakenbranche traditioneel 
is ingesteld op bitumineuze dakbedekkingen,” vertelt Van de 
Wijgert. De door ons opgeleide en geautoriseerde dakdek-
kerbedrijven hebben op dit gebied in de markt een voor-
trekkersrol gespeeld. Zij geloofden in de meerwaarde van 
een kunststof dakbedekking en zijn er actief mee aan de 
slag gegaan. Kunststoffen worden met name op bedrijfshal-
len toegepast vanwege het lichte gewicht, waardoor ook 
de constructie lichter kan blijven. In de loop der jaren is 
het marktaandeel van kunststof dakbedekkingen gestaag 
 gegroeid, ook in de afgelopen jaren toen de gehele markt 

is een product als AlkorDesign met name geschikt voor hel-
lende daken omdat het een kwalitatief hoogwaardige dak-
bedekking is die is ontwikkeld voor toepassing op zichtdaken.”

vakmanschap
Mariska Graveland heeft een verleden in de print- en 
codeerbranche. Bij haar vorige werkgever werkte ze als com-
mercieel manager Benelux bij een fabrikant van hoge reso-
lutie inktjet printers. Ze werkte met pvc door o.a. de printers te 
verkopen die de codes op het materiaal printen. Graveland 
vertelt de uitdaging graag aan te gaan omdat er in de hui-
dige markt veel mogelijkheden liggen. Zo heeft het materiaal 

op het gebied van duurzaamheid veel voordelen. “De vraag 
naar duurzame bouwmaterialen stijgt en zal in de toekomst 
nog verder stijgen. De bewezen levensduur van pvc dakba-
nen is meer dan 40 jaar. De eerste kunststof dakbanen wer-
den immers in de loop van de jaren ’60 toegepast. Veel van 
deze daken voldoen nog volledig aan hun bouwkundige 

functie. In veel BREEAM-projecten wordt 
om deze reden een kunststof dakbedek-
king gevraagd. Ook de milieuvriendelijke 
productie met zogeheten ´bioplastics´ en de 
mogelijkheden van recycling spelen hier een rol in.”

“Zoals bekend staat of valt de kwaliteit van het dak met de 
applicatie,” vult Van de Wijgert aan. “Een product kan nog 
zo kwalitatief zijn, als het verkeerd wordt aangebracht heb je 
daar helemaal niets aan. Dat is des te meer van belang om-
dat de markt bitumineuze materialen gewend is. Er kunnen 
misverstanden ontstaan als men een kunststof dakbedek-
king gaat behandelen als een bitumineuze. Wij zijn daarom 
continu bezig met het bevorderen van vakmanschap. Zo 
zijn wij in samenspraak met branchepartijen bezig met de 
ontwikkeling van een nieuwe montagerichtlijn. Hiermee komt 
meer duidelijkheid voor (aspirant-)verwerkers, adviesbureaus 
en verzekeringsmaatschappijen. Wij merken dagelijks in de 
praktijk dat hier behoefte aan is.”

“Om het vakmanschap van de verwerking van kunststof 
dakbanen ook in de toekomst te borgen, leiden wij aspirant 
verwerkers in eigen huis op. Wij als gespecialiseerde produ-
cent beschikken over de know how en ervaring om de juiste 
kennis over de applicatie over te brengen en de verwerkers 
op een juiste manier te ondersteunen.”

Wielrennen
Van de Wijgert zegt nog nauwelijks te hebben nagedacht 
over hoe hij zijn tijd zal gaan vullen. “Ik zal me allicht meer 
bezig gaan houden met mijn hobby’s, zoals wielrennen. 
Maar ik blijf natuurlijk ook beschikbaar voor mijn collega’s 
voor eventuele vragen en advies.”

De afgelopen periode heeft Graveland onder begeleiding 
van Van de Wijgert kennisgemaakt met de producten en de 
markt. Ze vertelt veel zin te hebben in de nieuwe uitdaging. 
“Met kunststof dakbedekkingen zijn ontzettend veel techni-
sche en esthetische mogelijkheden. In de periode dat ik bij 
Renolit werkzaam ben, zijn al enkele aansprekende projecten 
met onze materialen uitgevoerd. Ik zie ernaar uit het beleid 
dat Adriaan al vele jaren met succes op de Nederlandse 
markt uitvoert samen met mijn collega voor Noord-Neder-
land, Martin Bos, voort te zetten.” ●

een neergaande lijn liet zien. Een goede begeleiding en 
service staat hier aan de basis van.”

De groei is volgens Van de Wijgert met name ten koste ge-
gaan van bitumineuze dakbedekkingen. Door te innoveren is 
de markt voor kunststof dakbedekkingen verder vergroot. Zo 

Kunststof dakbedekkingen allang geen niche meer

Adriaan van de Wijgert (links) en 

zijn opvolger Mariska Graveland.

“ Nog StEEDS mErKEN wE Dat DE DaKEN-
BraNcHE traDitioNEEL iS iNgEStELD oP 
 BitumiNEuzE DaKBEDEKKiNgEN,”
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Unidek Walker Platinum
DAKISOLATIE VOOR RENOVATIE VAN PLATTE DAKEN

MILIEUPRIJS PLUG&PLAY

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

Milieuvriendelĳk
�  Afvalretoursysteem
�  100% recyclebaar
�  Duurzame dakisolatie

Plug & Play
�  Eenvoudige montage
�   Geen persoonlĳke 

beschermingsmiddelen nodig
�  Brandklasse B end-use

nieuw
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Kingspan Unidek bv
Scheiweg 26 Gemert 
tel: +31 (0)492 378 111

 www.kingspanunidek.nlDe eisen voor isolatiematerialen 

worden op verschillende gebie-

den steeds verder aangescherpt. 

Kingspan Unidek komt met de 

Unidek Platinum, een EPS isola-

tie op basis van gemodificeerde 

 styreenparels, waarmee aan deze 

eisen tegemoet wordt gekomen. 

Roofs sprak met sales manager 

Flat Roofs Jurrian Hilberts.

De kracht van lucht
isoLatie

teren en deze prestatie tegen een gunstig tarief te kunnen 
aanbieden. Kingspan Unidek introduceert een isolatie 
op basis van gemodificeerd geëxpandeerd polystyreen 
die ervoor zorgt dat de prestaties van het materiaal op 
verschillende van deze onderdelen verder worden verbe-
terd. de unidek Platinum bestaat voor 98% uit lucht en is 
gebaseerd op een met grafiet gemodificeerde polysty-
reen parel. Het grafiet geeft het materiaal een herkenbare 
grijze kleur, en zorgt voor een verbetering van het isole-
rend vermogen met ruim 16%. Met het nieuwe product 
wordt een goed beloopbare isolatieplaat verkregen die 
met geringe dikte een hoog isolerend vermogen behaald. 
De (isolerende) prestatie die wij leveren is met de komst 
van de Unidek Platinum nog beter in balans waardoor we 
concurrerend blijven”. 

is deze innovatie bestemd voor de renovatie- of 
de nieuwbouwmarkt? 
“Allebei. De renovatiemarkt blijft een belangrijke markt 
voor isolatiematerialen, omdat veel bestaande bouw als 
gevolg van de moderne eisen na geïsoleerd zal moeten 
worden. We zien al dat onze verwerkers Unidek Platinum 
met succes inzetten in renovatieprojecten. Een eye ope-
ner voor velen dat EPS in deze vorm in renovatie prima 
toepasbaar is. De platen zijn verkrijgbaar in vlakke- en 
afschotplaten met een dikte startend bij 30mm oplopend 
tot 300mm. 

Vanaf 1 januari 2015 gelden er strengere nieuwbouweisen op 
het gebied van energiezuinig bouwen. Zo zijn de EPC-eisen 
aangescherpt en geldt nu een eis van 0,4. Ten aanzien van 
de thermische schil gelden ook strengere eisen. Voor een  
dak bedraagt de minimale Rc-waarde (warmteweerstand) 
van 6,0 m2·k/w, voor de gevel 4,5 m2·k/w en voor de vloer   
3,5 m2·k/w. met de unidek Platinum spelen we hierop in. Iso-
leren met lucht blijft zo aantrekkelijk en milieuvriendelijk.”

Wat betekent dit voor de milieuaspecten van eps?
“De aanscherping van de minimale isolatiewaarde van 
nieuwbouw per 1 januari 2015 betekent dat er dikker ge-
isoleerd moet worden, met alle gevolgen van dien. Door de 
toevoeging van het grafiet is het isolerend vermogen van 
het materiaal met ruim 16% verbeterd. De lambda-waarde 
van het materiaal is ten opzichte van het traditionele EPS ver-
laagd naar 0,031. De isolatielaag kan daardoor dun blijven 
(190-200 mm om Rc- 6,0 m2·k/w te halen).

Door de betere prestatie van het materiaal is er op de bouw 
minder isolatiemateriaal nodig. Minder isolatie levert, behalve 
voordelen op de bouwplaats, ook milieuvoordelen op door 
de verminderde eigen input en de gunstige gevolgen voor 
het transport. EPS bestaat voor 98% uit lucht. wij gebruiken 
schone Gemertse lucht in onze styreen parels om er een 
milieuvriendelijk product van te maken. EPS is immers een 
stoomgepofte styreen-parel die relatief weinig energie kost 
om te produceren. De producten zijn DUBO gecertificeerd en 
beoordeeld als één van de milieuvriendelijkste isolatiekeuzes. 
De verwerking is schoon en de levensduur is volgens labora-
torium- en praktijktesten van Bureau Dakadvies (BDA) in feite 
onbeperkt. Dat wil zeggen zo lang het materiaal aanwezig is 
onder een verder goed functionerend en waterdicht dakbe-
dekkingssysteem zal de isolatiewaarde in de loop van de tijd 
niet achteruit gaan.

Het materiaal is tevens volledig recyclebaar. Het snijafval uit 
onze productie wordt volledig hergebruikt. Ook gebruikte 
isolatieplaten worden ingezameld en gerecycled in onze 
productiefaciliteiten te Gemert. 

Er komt daarnaast steeds meer aan-
dacht voor het belang van luchtdicht 
bouwen. Hiervoor hebben wij de 
onderlegplaat Platinum Base in het as-
sortiment. De onderlegplaat met lage 
lambdawaarde van 0,031 wordt o.a. 
in combinatie met de Unidek Platinum 
in halfsteensverband geplaatst, wat een 
verdere vermindering van het aantal naden, 
en dus potentiële luchtlekken, teweeg brengt. 
Om een Rc- 6,0 m2·k/w te behalen is in de toepas-
sing met de onderlegplaat een totale dakopbouw van c.a. 
200 mm nodig.”

hoe zit het met de brandeigenschappen?
“In de isolatiebranche is jarenlang gesproken over de brand-
eigenschappen van isolatiematerialen, met name over de 
vraag of het brandgedrag van isolatiematerialen op zichzelf 
moet worden beoordeeld, of dat het gaat om de toepas-
sing in de constructie. Het Bouwbesluit eist een beoordeling 
van de totale dakbedekkingsconstructie. Dit betekent dat de 
totale dakopbouw (dus inclusief dakbedekking en onder-
constructie ) een bepaalde brandklasse dient te behalen 
conform EN 13501-1.

In een beoordeling volgens EN 13501-1 door Efectis Neder-
land behalen alle Kingspan Unidek EPS en Kingspan Unidek 
Platinum isolatieproducten een classificatie B-enduse. Ook 
op geprofileerde staaldaken. Aan de bovenzijde van een 
dak wordt de zogeheten ‘vliegvuurbestendigheid’ geëist 
middels NEN 6063. Onze dakisolatie-producten voldoen in 
combinatie met diverse dakbedekkingsmaterialen aan de 
vliegvuurbestendigheid classificatie T1.”

en de beloopbaarheid?
“Wij innoveren al jarenlang op het gebied van begaanbaar-
heid en beloopbaarheid van onze EPS isolatiematerialen. 
Dit leidde in 2005 al tot de introductie van de Unidek Walker, 
Runner en Marathon. In samenwerking met BDA is de 
Marathon Man test ontwikkeld, waarmee de dynamische 

Hilberts: “Een isolatiemateriaal moet allereerst goed isole-
ren over een lange periode. Maar dat is maar één aspect 
waar een isolatieproduct op wordt beoordeeld. Denk 
bijvoorbeeld ook aan het brandgedrag van het materi-
aal, de beloopbaarheid en de milieuaspecten. Het is de 
uitdaging om op alle aspecten zo goed mogelijk te pres-
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belasting op het isolatiemateriaal in kaart kan worden ge-
bracht. Met ‘begaanbaarheid’ wordt de statische belasting 
op het materiaal bedoeld (bijvoorbeeld een tegel of een 
bloempot), met ‘beloopbaarheid’ de dynamische belasting 
bijvoorbeeld het lopen van een mens, of het rijden van een 
voertuig). Met de test is het mogelijk per gebruiksfunctie van 
het dak het juiste isolatiemateriaal te kiezen. Wij hebben voor 
iedere toepassing een passend product in het assortiment. 
Aanvullend is het goed om te vermelden dat per 1 januari 
2015 de marathonmantest is opgenomen in de bRL1309 
 (Nationale beoordelingsrichtlijn voor toepassing van isolatie-
materialen in gesloten dakbedekkingssystemen).

De beloopbaarheid van de Unidek Platinum is opvallend 
sterk. Dit komt mede door de vorm van de styreenparel: waar 
veel klassieke EPS producten een meer ronde parelvorm heb-
ben, heeft de Unidek Platinum een diamantvormige parel. 
Daarmee sluiten de parels op elkaar aan, wat ervoor zorgt 
dat de druk op het materiaal optimaal wordt verdeeld.”

De kwaliteitsborging is momenteel flink in bewe-
ging. hoe communiceren jullie de kwaliteit?
“Wij communiceren onze kwaliteit door een kwalitatief goed 
product te leveren. Dat is het allerbelangrijkste en basisvoor-
waarde voor ondernemen in onze optiek. Het is dan ook 
prettig om te zien dat dit in de markt zo wordt ervaren en 
dat we recentelijk op verschillende aspecten gecertificeerd 
zijn. Recentelijk is door de heer M. de Kok van SGS Intron de 
vernieuwde KOMO-Kwaliteitsverklaring uitgereikt waarin al 
onze platdakproducten zijn opgenomen inclusief de nieuwe 
Unidek Platinum series. Een heuglijk moment. 

Wij zien de KOMO-Kwaliteitsverklaring als een toegevoegde 
waarde om de toepasbaarheid van onze producten in een 

warm platdak volgens hoge kwaliteitsnormen te kunnen 
waarborgen. Met het certificaat kunnen wij aantonen dat 
de producten geschikt zijn voor een bepaalde toepassing 
conform geldende normen en eisen. Tevens vinden wij het 
belangrijk dat onze producten extern getest worden. Door 
het voeren van een KOMO-Kwaliteitsverklaring worden er 
audits uitgevoerd door keuringsinstituut SGS Intron.

Vanzelfsprekend zijn onze producten voorzien van CE-
keurmerk welke gedeclareerd zijn middels onze (declara-
tion of performance) DoP verklaringen. Voor de toepassing 
van onze materialen verwijzen we naar de KOMO-Kwali-
teitsverklaring. 
 
Naast de certificering op productniveau is er heug-
lijk nieuws omtrent de certificering op bedrijfsniveau. 
Kingspan Unidek B.V. hecht veel waarde aan het continue 
verbeteren van haar (productie)processen op het gebied 
van kwaliteit, milieu en veiligheid/gezondheid. de gele-
verde inspanningen zijn recentelijk gehonoreerd met het 
behalen van een drietal certificeringen te weten ISO 9001 
Kwaliteitsmanagement, ISO14001 Milieumanagement 
en OHSAS 18001 Arbomanagement. Daarmee tonen we 
aan dat we onze processen beheersen en verbeteren, 
structureel een bijdrage leveren aan verlaging van de be-
lasting van het milieu en dit realiseren in een Arbo veilige 
omgeving.  

Ons goede voornemen is om de markt in 2016 kennis 
te laten maken met onze de Platinum Series dakisolatie. 
Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een goed 
nieuwjaar.”●

Sales Manager Flat Roofs Jurrian Hilberts.

DERBIGUM NEDERLAND B.V.    Olof Palmestr. 18 - Postbus 237 - 2600 AE Delft 
Tel. 015 215 40 00 - Fax 015 215 40 11 - E-mail : infonl@derbigum.com - www.derbigum.nl      
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Tijdens het Nationale Daken Event 

2016 introduceert VRF Europe de 

Triple Fix, een dakboor met drie 

boormachines op lijn met stof-

afzuiging. Ook zal men het FM 

Approval, dat men op het Eurofast-

assortiment verkreeg, verder onder 

de aandacht brengen. Roofs sprak 

met sales manager VRF Group 

Kjell Verdonschot en sales mana-

ger Nederland Dennis Moerings 

van het  bedrijf.

vrF europe toont innovaties tijdens Nationale Daken Event 2016

prODuctNieuWs

Als een van de deelnemers van het eerste uur van het Natio nale 
 Daken Event toont specialist in bevestigers VRF Europe uit Deurne 
tijdens de beurs haar innovaties. Het bedrijf heeft dan ook wat te bie-
den: de dakboor met stofafzuiging biedt een mogelijkheid de boor-
werkzaamheden stofvrij uit te voeren. Het FM Approval is een Ameri-
kaanse manier om de eigenschappen van de producten inzichtelijk 
te maken, die in Europa steeds wijder verspreid raakt.

stofafzuiging
Naast valgevaar is fijnstof een belangrijk aandachtspunt voor veilig 
en gezond werken op het dak. Bij het boren van bevestigingsgaten in 
de betonnen ondergrond komt fijnstof vrij. Voorkomen moet worden 
dat dit fijnstof wordt ingeademd. Momenteel wordt veelal gewerkt 

met mondkapjes maar de arbeidshy-
giënische strategie vraagt om bronaan-

pak: voorkom dat het probleem ontstaat. Tot 
de introductie van de Triple Fix was er niet echt 
een goede oplossing voorhanden. De fabrikant 
kreeg de vraag uit de markt om een goede en 
goed werkbare oplossing te ontwikkelen. Deze 
nieuwe boor met stofafzuiging is in de meest voor-

komende omstandigheden getest om de werking 
op het dak te optimaliseren. 

Het gaat om een dakboor waar een speciaal ont-
wikkelde industriële stofzuiger bij wordt geleverd. De 
stofzuigerslag is 15 m lang, wat betekent dat men 
30 meter kan overbruggen zonder de stofzuiger te 

moeten verplaatsen. Deze oplossing zorgt ervoor dat 
de vrijheid van bewegen voor de dakdekker optimaal is. Per 
boor is een speciaal ontwikkelde afzuigmond bevestigd (dus 
drie in totaal). Zodoende wordt een goede afzuiging onder 
de steeds wisselende omstandigheden op het dak gegaran-
deerd. “Zaken als de diameter van de stofzuigerslang en de 
opslagcapaciteit van de stofzuiger zijn zorgvuldig uitontwik-
keld,” vertelt Verdonschot. “Het gebruiksgemak stond daarbij 
voorop.” 

Tijdens het Nationale Daken Event zal de Triple Fix met stofaf-
zuiging te bezichtigen zijn. 

Kwaliteitslabel
Het FM Approval is het borgingssysteem van FM Global, een 
Amerikaanse verzekeringsmaatschappij die uitgaat van de 
gedachte dat het beter is schade te vermijden dan achteraf 
te herstellen. Het bedrijf keurt en test hiertoe toegepaste 
materialen, producten en systemen en is op deze manier 
uitgegroeid tot het grootste kennisinstituut ter wereld op het 
gebied van schadepreventie. Wereldwijd wordt het FM Ap-
proval erkend als kwaliteitskeurmerk.

Besloten werd het Eurofast assortiment met FM Approval 
uit te rusten, hier was met name voor de tulesystemen een 
groeiende vraag naar. “Wij merken dat zeker op grote pro-
jecten waar hoge eisen worden gesteld naar het label wordt 
gevraagd. De verzekerbaarheid van het pand hangt er 
immers mee samen. Veel internationaal opererende bedrij-
ven stellen het label daarom als vereiste. Deze certificering 
was dus voor ons, als internationaal actieve leverancier, een 
logische stap,” aldus Moerings.

De certificering is een intensief traject geweest waarin de 
producten op de meest uiteenlopende onderdelen werden 
beproefd. Het label geldt voor bijna het gehele assortiment 
Eurofast: bevestigers, tules en bevestigingsplaatjes. Verdon-

schot en Moerings geven aan dat het een lang 
traject was, maar dat men er hoge verwachtin-
gen van heeft. “Een FM Approval wordt voor complete 
daksystemen verleend. Dat betekent dat elk product 
in het systeem voorzien moet zijn van het keurmerk. Het 
keurmerk wordt gevraagd bij projecten waar hoge eisen 
aan worden gesteld. In de huidige, aantrekkende markt 
zie je dat weer wordt geïnvesteerd in kwaliteit. Met het be-
halen van het FM Approval kunnen we onze klanten van 
dienst zijn als zij inschrijven op werken waar FM vereist is.”

Het FM Approval van het Euro-
fast assortiment zal tijdens het 
Nationale Daken Event 2016 
nader worden toegelicht. ●
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NATuRELINE, HET dAkOPbOuwSySTEEm bESTAANdE uIT HERNIEuwbARE bIOPLASTIcS
Leverancier van daktuinsystemen ZinCo introduceert Natureline, een nieuw dakopbouwsysteem dat is samengesteld uit volledig hernieuw-
bare bioplastics. dit betekent een verdere uitbreiding van het duurzame assortiment dat bestaat uit recyclebare en/of gerecyclede en/of 
biologisch afbreekbare grondstoffen. 

Een materiaal is hernieuwbaar als de grondstoffen die de oorsprong vormen jaarlijks opnieuw kunnen worden verbouwd en geoogst.  Anders 
dan niet-hernieuwbare grondstoffen zoals mineralen en fossiele brandstoffen raken hernieuwbare grondstoffen nooit uitgeput. Bovendien zijn 
ze, eenmaal verwerkt tot bioplastic, goed biologisch afbreekbaar zonder schade aan het milieu na te laten.

Het drainage-element in de Natureline-serie is gemaakt van voornamelijk rietsuiker dat duurzaam wordt verbouwd  in brazilië, op 2000 kilome-
ter afstand van het Amazonegebied. De bescherm- en filtermat in de serie bestaan voor het grootste deel uit door bacteriën gefermenteerd 
maïszetmeel. 

NieuWsliJNDakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl
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DAKSPECIALITEITEN

www.altena-groep.nl

www.vrf.eu

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.bureaugroenadvies.nl

www.domelichtstraten.nl

van-boven.com

Hoogwaardige kunststoffen scheppen 
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.zinkmeesters.nl

www.comhan.com

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl
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AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl
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professionals»

www.leister.nl We know how.

Profiled

window

www.profiledwindow.com

Dakraam voor dakpanpanelen

www.provatherm.nl
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Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO www.qualityroofingsystems.nl
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agenda
13-15 januari 2016 
vaKBeurs Faciltieit & geBOuWBeheer
Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch
Info: www.vakbeursfacilitair.nl

27-28 januari 2016 
nationaLe daken event
NBC te Nieuwegein
Info: www.nationaledakenevent.nl

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

trOelstra & De vries
Met een receptie op 18 november 2015 nam Jitze Floris van Troelstra & de 
vries na 46 dienstjaren afscheid van het bedrijf. Floris is in 1968 als vakantie-
hulp begonnen bij het bedrijf en zal per 18 december 2015 i.v.m. het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stoppen. Binnen het bedrijf is 
hij in de loop der jaren uitgegroeid van vakantiehulp tot Logistiek Manager. 
Desgevraagd stelt Floris dat hij ervan uitgaat niet in een zwart gat te vallen, 
aangezien hij dagelijks sport: badminton, tennis, zwemmen en fitness. Hij verheugt zich erop om 
samen met zijn vrouw volop te gaan genieten van zijn kleinkinderen.

Doorvalbeveiliging voor 
lichtstraten en -koepels
Kemper System was tijdens de A+A in Düsseldorf 
aanwezig met de Kemperol Fallstop, een doorvalbe-
veiliging voor lichtstraten en –koepels. Het betreft een 
vloeibare, doorzichtige kunststof die met behulp van 
een roller op de lichtstraat of –koepel wordt aange-
bracht. De lichtinval wordt niet gehinderd. Wanneer de 
daglichtvoorziening met de Kemperol Fallstop is behandeld 

en men valt op de voor-
ziening, zal deze waarschijnlijk wel breken. 
Maar de scherven blijven door de kunststof 
met elkaar verbonden: voorkomen wordt 
dus dat men door de daglichtvoorzie-
ning valt. Kemeprol Fallstop is in Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland een goedgekeurd 
beveiligingssysteem voor lichtkoepels en is 
getest conform DIN EN 1873.

Dach+holz international
De internationale vakbeurs Dach + 
Holz International blijft succesvol. De 
vraag naar ruimte door exposanten 
blijft groot, wat betekent dat timmer-
lieden, dakdekkers, loodgieters, archi-
tecten en opdrachtgevers opnieuw 
een representatief overzicht geboden 
krijgen van de vele noviteiten op deze 
gebieden. Veel exposanten schreven 
zich al direct na de vorige editie in. 
De Dach+Holz biedt een uitgebreid 
programma met verschillende ex-
pertpresentaties en themadagen. De 
nieuwste innovaties en ontwikkelingen 
worden er behandeld, waaronder 

bijvoorbeeld de 
inzet van drones. 
De internationale 
vakbeurs wordt ge-
organiseerd van 2-5 
februari 2016 in het 
Stuttgart Exhibition 
Centre.

Brandveiligheid beter controleren 
met livebeelden van essentiële controlepunten door een drone is 19 november 2015 tijdens de 
jaarlijkse studiedag van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) een visie neergelegd 
op controleren van brandveiligheid. Lucas van Oostrum van Delft Aerial Robotics en Jan Lieber-
gen van Skeye lieten zien wat op dit moment mogelijk is aan controles met drones. Tevens is de 
tiende editie van de uitgave ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ door Marcel Koene en 
Wico Ankersmit namens het projectteam uitgereikt aan de voorzitter van BBN Joric Witlox. In deze 
nieuwe editie zijn vrijwel alle hoofdstukken aangepast aan gewijzigde regelgeving.‘Essentiële 
bouwkundige controlepunten’ is een uitgave van BBN Brandveilig Bouwen Nederland samen met 
Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. De uitgave ‘Essentiële 
bouwkundige controlepunten’ is te downloaden op www.bbn.nu. 
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Bouwrups toegepast bij dakrenovatie 
29 woningen in Deurne
De Pastoor Jacobstraat, Vendelier en Schutsboom in Deurne zijn rijtjeswoningen uit de 
jaren ‘80. Eigenaar Woningcorporatie Bergopwaarts gaf onlangs opdracht tot renova-
tie van de daken van 29 woningen. de bewoners hadden overlast van condensvor-
ming onder de daken, mede omdat deze niet optimaal ventileerden, en de panlatten 
behoorlijk waren aangetast met als gevolg houtrot. Tijd dus om de daken volledig te 
renoveren. 

De uitvoering werd toevertrouwd aan Hezemans Dakwerken uit Eindhoven. Fier Dakcontrol uit Meijel adviseerde in het voortraject en 
zorgde voor de begeleiding tijdens de uitvoering. Ook werd gekozen voor de Bouwrups, een duurzame en luchtdichte afdichting voor 
woningscheidende wanden.

De Bouwrups is een folie met een dampdichte en een dampopen zijde. De dampdichte zijde is gemaakt van gewapend aluminium en 
de dampopen zijde van polyesterweefsel. Om een volledig dichte afsluiting te garanderen, is daar waar de dampdichte aluminiumfolie 
aansluit op het dampopen weefsel, een brede flap aangebracht. Deze flap dient voor het bevestigen van de Bouwrups.

Van den Heuvel van de woningcorporatie vertelt: “Hoe minder overlast voor de 
bewoners, hoe beter voor ons. Tenslotte zijn de huurders onze klanten. De Bouwrups 
biedt de mogelijkheid om sneller te werken en gaat de volledige dakcyclus mee. 
Het is niet duurder dan andere meer traditionele oplossingen, maar biedt een lan-
gere zekerheid wat betreft de hechting en de luchtdichtheid van het dak.”

Onderzijde en bovenzijde overlappen elkaar, waardoor regen en lekwater geen 
kans hebben tussen de kieren door te dringen. Dit dak kan er weer jarenlang te-
gen. Deze luchtdichte afdichting vervangt de traditionele oplossingen en heeft als 
voordeel dat hij perfect de daklijn volgt, ook bij oneffenheden, zodat de dakaan-
sluitingen volledig luchtdicht zijn en dat ook voor jaren blijven.

universele ags tegelbladvanger met spuwer-noodoverloop
de uitvinder van de reeds in 1987 op de markt gebrachte en 
gepatenteerde Bladvanger Tegeldrager, 
AGS Products bv uit Dordrecht, introdu-
ceert een vernieuwde, verbeterde versie, 
voorzien van een noodoverloop functie. 
Deze nieuwe tegelbladvanger zorgt door 
ingebouwde spuwers ook bij extreem weer 
met intensieve regenbuien voor vrije afvoer 
van regenwater van het dak zonder verlies van 
capaciteit. Hierdoor wordt het risico op instorten 
van het dak door wateraccumulatie als gevolg 
van verstopte afvoeren en bladvangers aanzienlijk verkleind. 

KamErLiD HENK LEENDErS (PVDa): DE StaD VaN DE toEKomSt iS groEN
Future Green City in ’s-Hertogenbosch bood professionals op het gebied van toekomstbestendige stedenbouw en groene inrichting 
van de bebouwde omgeving inspiratie, ideeën en contacten. Het ging erom nieuwe visies, mogelijkheden en technieken te ontwerpen 
en ingang te doen vinden, opdat binnensteden ‘groen’ worden. Speciaal voor de leden van de Branchevereniging VHG was er op dins-
dag 24 november een ledenmiddag en vakevent dat begon met een toespraak door Tweede Kamerlid Henk Leenders (PvdA, woord-
voerder op het gebied van groen). Tijdens het algemene gedeelte werden Future Green City Awards uitgereikt voor de meest innovatie-
ve en duurzame toepassingen in de stad van de toekomst en ondertekende de directeur Natuur en Biodiversiteit bij het ministerie van 
Economische Zaken, Roel Feringa, de ‘Green Deal’, de afspraak voor de inrichting van 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur. 

Ontdek de kracht 
van Dakweb

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