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Zwaartekracht
Momenteel draait Gravity in de bioscopen, een mooie fi lm 
met George Clooney en Sandra Bullock in de hoofdrollen. Ze 
spelen twee astronauten die in de problemen komen nadat 
hun ruimtestation wordt geraakt door een wolk ruimteafval. 
Wat volgt is anderhalf uur gedoe en onhandig gepruts dat 
allemaal terug is te voeren op één probleem: er is geen 
zwaartekracht.

Veel gedoe en onhandig gepruts waar wij in de daken-
branche mee te maken hebben is terug te voeren op een 
tegengesteld probleem: er is wél zwaartekracht. Een heel 
web aan organisaties, instellingen, commissies, adviseurs en 
inspectiediensten is dagelijks bezig om de problemen die 
daardoor ontstaan het hoofd te bieden. Onlangs becijferde 
Aboma dat de bouw in 2013 tenminste 20 dodelijke slachtof-
fers heeft gemaakt, de meeste daarvan overleden na een 
val van hoogte. Natuurlijk is dit soort cijfers aan interpretatie 
onderhevig: hoeveel daarvan zijn dakdekkers, bijvoorbeeld, 
en worden de zzp’ers meegerekend? 

Eén ding staat vast: de particuliere huizenbezitters worden in 
deze cijfers niet meegerekend. Of iemand nou van een keu-
kentrapje valt of van een dak: dat valt onder de huiselijke on-
gelukken en dat is dus niet iets waar de dakenbranche zich 
mee bezig hoeft te houden. Dat betekent wel dat het aantal 
mensen dat in het afgelopen jaar met dodelijk gevolg van 
het dak is gevallen waarschijnlijk veel hoger is.

Op Dakweb.nl komt met een veel te grote regelmaat het 
bericht langs dat iemand van het dak is gevallen. Vaak gaat 
het om een enkel moment van onoplettendheid. Vaak heeft 
de val ernstig letsel, soms zelfs de dood tot gevolg. Meestal 
is het slachtoffer relatief jong en laat hij vrouw en kinderen 
achter.

Op 10 december 2013 was ik op mijn kantoor aan huis 
aan het werk, toen ik rond lunchtijd heel dichtbij een sirene 
hoorde, gevolgd door nog één. En nog één. Gevolgd door 
het geluid van een helikopter. Ik keek uit het raam en zag 
een aantal van mijn buren op straat staan. Allemaal keken 
ze naar het begin van de straat, waar voor mij nog net 
zichtbaar drie ambulances stonden opgesteld, twee politie-
busjes en ook twee motoragenten. Het duurde even voordat 
duidelijk werd wat er was gebeurd: een van de bewoners in 
de straat waar ik woon was tijdens de lunch het pannendak 
opgeklommen, waarom weet ik niet, daar heeft hij zijn even-
wicht verloren en is vanaf het dak in zijn eigen achtertuin 
gevallen. Hij is terplekke, ondanks reanimatiepogingen van 
het ambulancepersoneel, overleden. 

Mijn journalistieke nieuwsgierigheid heeft grenzen. Ik heb dus 
niet bij het betreffende adres aangebeld om te vragen wat 
het slachtoffer op het dak deed. Ik kan me er wel iets bij voor-
stellen. Het was een droge, zonnige dag. Misschien wilde hij, 

een paar dagen na de Sinterklaas-
storm, even snel wat dakpannen 
rechtleggen. Het dakvlak waar hij 
vanaf viel is op het zuiden gericht, 
mogelijk dus ligt er een zonnepa-
neel op en wilde hij daar iets aan 
verhelpen. In ieder geval was er 
iets op het dak te doen en vond 
deze huizenbezitter het niet nodig 
of wenselijk daar iemand voor in te schakelen. 

Omdat het een ongeval in de privésfeer was - de man was 
immers niet in opdracht van zijn baas het dak opgeklom-
men - is er geen onderzoek uitgevoerd door Inspectie SZW. 
De politie heeft nog wat vragen gesteld en is in de loop van 
de middag weer vertrokken.

Juridisch gezien is het de eigen schuld van deze man dat 
hij het dak op is geklommen. Hij heeft willens en wetens het 
risico genomen dat hij zou vallen. Dat is wel zo, maar het 
probleem is: hij schatte het risico kennelijk niet zo groot in. 
Even het dak op en af: o, dat doen we wel even. Die menta-
liteit zal u vast wel bekend voorkomen. Dat is geen branche-
probleem, het is een maatschappelijk probleem dat ook een 
brancheprobleem is. 

Er zal geen veiligheidscultuur binnen een sector ontstaan als 
er geen maatschappelijk breed gedragen veiligheidscultuur 
bestaat. 

Binnen de dakenbranche wordt de ene na de andere 
bewustwordingscampagne gelanceerd. Het effect daarvan 
is lastig meetbaar maar vast staat dat steeds meer daken 
worden voorzien van een (al dan niet deugdelijk) veiligheids-
systeem voor mensen die beroepsmatig op het dak moeten 
zijn. Maar de bouw is geen eiland. Het dak wordt steeds 
meer benut voor allerhande zaken en dat heeft tot gevolg 
dat huizenbezitters of gebouweigenaren steeds vaker het 
idee zullen krijgen dat ze iets op het dak te zoeken hebben. 
En voor hen geldt de zwaartekracht in precies dezelfde mate.

In mijn straat zit de schrik er voorlopig wel in, maar een paar 
straten verderop klimt iedereen zomaar weer het dak op. Ik 
zou voor een consumentencampagne willen pleiten waarin 
het risico van de combinatie dak en zwaartekracht nog eens 
goed onder de aandacht wordt gebracht. Met andere woor-
den: verbeter de wereld, begin bij iedereen! ●

Foto: Liza de Rijk.



colofon
4     Roofs4     Roofs

InhoUD     

4     Roofs

3

6

10

14

16

20

column
Zwaartekracht

een geslaagde daktransformatie
In 2012 werd DGI gevraagd dakonderzoek uit te voeren voor de vaststelling van een 
technisch en economisch verantwoorde keuze met betrekking tot uit te voeren dakon-
derhoud, waarbij de condensatie- en lekkageproblematiek duurzaam moest opgelost.

Inspectie SZW: “collectieve beschermingsmiddelen is het uitgangspunt!”
De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) handhaaft de regelgeving op het 
gebied van o.a. veilig werken op hoogte. Carin Benders, Landelijk Projectleider Bouw, 
licht de regelgeving en het handhavingsbeleid toe.

hoe gaan dakdekkers gezond richting hun pensioen?
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is noodzakelijk om de vergrijzing het hoofd 
te bieden. Het Sociaal Fonds BIKUDAK heeft het project ‘Allemaal daktoppers’ uit laten 
voeren. Van der Snoek TCM en Perspectief bv deden onderzoek en kwamen met aanbe-
velingen.

naar een private kwaliteitsborging
Wat betekent de privatisering van de kwaliteitsborging in de bouw voor de bestaande 
certifi catie, testmethoden en het toezicht? Certifi catie-instelling SGS INTRON organiseer-
de op 28 november 2013 een seminar.

nieuwe toekomst voor traditionele dakhaak 
Aan welke eisen moeten voorzieningen op daken voldoen?  Aan de hand van de 
nieuwe dakhaak van Bové en SafeClick wordt getracht de problematiek van bevestigen 
te verduidelijken. 
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Foto voorplaat
Parkeerdak Wilkohaag
Den Haag.

DIt nUMMer kWAM tot StAnD Met MeDeWerkIng VAn
All Up www.allup.nl

Anjo www.anjo.nl

DakEvent 2014 www.dakevent.nl

Derbigum Nederland bv www.derbigum.nl

DGI Dak & Gevel Ing bv www.dakengevelingenieurs.nl

IsoBouw Systems bv www.isobouw.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Topdirection P&O Diensten www.topdirection.nl

Veilig werken op daken www.dakweb.nl

VRF Europe bv www.vrf.eu

Degelijke dakopbouw voor onderzoekscentrum Solliance
Op de High Tech Campus van Eindhoven wordt momenteel de nieuwbouw van Sol-
liance gerealiseerd. Op deze locatie zullen zonnesystemen verder worden ontwikkeld, 
daarom werden hoge eisen gesteld aan het binnenklimaat en de (dak)isolatie. 

parkeerdak op nieuwbouw binnenstedelijk bedrijventerrein
Het recyclebedrijf Wilkohaag Metaal realiseerde op het binnenstedelijke bedrijven-
terrein Uittenhagestraat in Den Haag een nieuw pand. Op het dak (1890 m²) werd een 
parkeerdak aangelegd.

gVb Diemen uitgevoerd met kunststof dakbedekking van Derbigum
De metrowerkplaats van GVB Diemen is onlangs uitgebreid. Het is het eerste grote 
project in Nederland waar de kunststof dakbedekking VAETECH® van Derbigum op werd 
toegepast. 

productie, recycling en applicatie in één hand
Voorheen werd de Belgische fabrikant FIM voor de applicatie in Nederland vertegen-
woordigd, vanaf dit jaar wordt het hele proces van productie tot en met applicatie weer 
in eigen hand gehouden.

Dak event 2014 
Nieuws van de exposanten van Dak Event 2014 

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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De DAkIngenIeUr AAn het Werk

Dit is artikel nummer 12 van een artikelenserie, waarin de werkmethode 

van de dakingenieur bij veel voorkomende dakvraagstukken wordt belicht. 

Het volledige traject van inspectie, analyse, conclusies en advisering 

wordt besproken. In de artikelenreeks wordt, ter lering en vermaak, steeds 

gekozen voor actuele en/of informatieve dakvraagstukken.

Een geslaagde 
daktransformatie

In 2012 werd DGI gevraagd dakonderzoek uit te voeren 
voor de vaststelling van een technisch en economisch 
verantwoorde keuze met betrekking tot uit te voeren dakon-
derhoud, waarbij in acht genomen dat de condensatie- en 
lekkageproblematiek duurzaam wordt opgelost.

Het te onderzoeken dak betrof een metaaldak op een zwem-
bad met de navolgende opbouw:

De reden van voor-
zien dakonderhoud 
was vooral gelegen 
in de toenemende 
klachten van gebrui-
kers door lekkage. 
De lekkage ontstond 
zowel door regen als 
door optredende 
condensatie.

het onderzoek
Bij de uitvoering van het onderzoek is de opbouw van de 
dakbedekkingsconstructie van de verschillende daken mid-
dels demonteren en het maken van insnijdingen (plat dak) 
vastgesteld. Nadat de opbouw en dakdetaillering inzichtelijk is 
geworden, is deze bouwfysisch doorgerekend en beoordeeld. 

De condensatie/
lekkage bleek vooral 
veroorzaakt door 
bouwfysische en dak-
technische tekortko-
mingen in de daken. 
Hierbij is onderscheid 
gemaakt in bouwfy-
sische en daktechni-
sche tekortkomingen. 
Bouwfysisch was het 
ontbreken van een 
dampremmende 
laag een belangrijk 
manco. Daktechnisch was de kwaliteit van het uitgevoerd 
metalen zetwerk en de ontbrekende cannelurefi llers ter 
plaatse van de ‘dakovergang’ debet aan lekkage.

Ing. J.M. Bruins DGI Dak & Gevel Ingenieurs bv

omschrijving gebogen dak Dikte (mm1)

Plafondafwerking Houten delen 15

Spouw Spouw geventileerd met binnenlucht 300

Onderconstructie Geprofi leerde metaalplaat 0,8

Dampremmende laag - -

Isolatie PUR Polyurethaanschuim 40

Dakbedekking Geprofi leerde metaalplaat 0,8
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uit een gehandhaafde metalen onderconstructie,  een 
nieuwe dampremmende laag van gebitumineerd alumi-
niumfolie, een PIR isolatie met een totale dikte van 80 mm1 
en een 2-laags mechanisch bevestigd APP gemodifi ceerd 
bitumen dakbedekkingssysteem.

Kopgevels boogdak: De aanwezige gevelconstructie ver-
vangen door een nieuwe gevelconstructie bestaande uit 
een gehandhaafde metalen achter constructie, een nieuwe 
dampremmende laag van gebitumineerd aluminiumfolie, 
een PIR isolatie met een totale dikte van 80 mm1 en een 
afwerking van een geprofi leerde metaalplaat. ●

Bij het beoordelen van zwembaddaken wordt gerekend 
in de zwaarste Klimaatklasse 4. De afwezigheid van aan-
eengesloten “baanvormige” dampremmende lagen in de 
gebogen constructie, maar ook in de aangrenzende plat 
dakconstructie, leidt in de onderhavige Klimaatklasse 4 
(zwembaden) tot behoorlijk overmatige condensatie, res-
pectievelijk lokaal zelfs condensatielekkage.

Energietechnisch werd vastgesteld dat de isolatie van een 
geringe dikte (40 mm in het gebogen dak en 50 mm in het 
platte dak) was, waardoor de Rc van de dakconstructie als 
onvoldoende wordt gekwalifi ceerd. Verbetering van beide as-
pecten werd bij de uitvoering van toekomstig dakonderhoud 
het uitgangspunt. 

De route naar een onderhoudskeuze
Om de zwembadaccommodatie ‘duurzaam’ in stand 
te houden was het evident dat  levensduurverlengend 
dakonderhoud noodzakelijk was. Hierbij was voorzien dat 
de bestaande dakbedekkingsconstructie van het metalen 
boogdak vervangen werd. Uiteindelijk bleven er twee onder-
houdsvarianten voor het boogdak over:

Optie 1: metaal dak wordt bitumen dak
Verwijderen bestaande dakbedekkingsconstructie (ge-
profi leerde metaalplaat, buitenplaat en isolatie) en op de 
bestaande vrijgekomen onderconstructie een nieuwe damp-
remmende laag, isolatie en dakbedekking (baanvormig) 
aanbrengen.

Optie 2 metaal dak blijft metaal dak
Verwijderen bestaande dakbedekkingsconstructie (ge-
profi leerde metaalplaat, buitenplaat en isolatie) en op de 
bestaande onderconstructie (geprofi leerde metaalplaat) 
een nieuwe dampremmende laag, isolatie en dakbedekking 
(geprofi leerde of gefelst metaalplaat) aanbrengen.

Beide methoden hebben specifi eke voor- en nadelen. De 
keuze viel op optie 1, waarbij het zeker stellen van het bouw-
fysisch functioneren, het duurzaam voorkomen van lekkages 
en kosten doorslaggevend waren.

De opbouw van de nieuwe dakconstructie is geworden: 

De werkzaamheden welke aanbesteed en inmiddels uitge-
voerd zijn:
 
Boogdak: De aanwezige dakbedekkingsconstructie vervan-
gen voor een nieuwe dakbedekkingsconstructie, bestaande 

omschrijving gebogen dak Dikte (mm1)

Plafondafwerking Houten delen 15

Spouw Spouw geventileerd met binnenlucht 300

Onderconstructie Geprofi leerde metaalplaat 0,8

Dampremmende laag Gebitumineerd aluminium folie 3

Isolatie PIR 80

Dakbedekking APP bitumen dakbedekkingsysteem 5



Roval Aluminium presenteert tijdens 

DakEvent, op 21, 22 en 23 januari in het 

NBC in Nieuwegein, alle mogelijke 

oplossingen voor aluminium dakdetaillering:

van standaarddakranden tot complete 

muurafdeksystemen en van 

architectonische dakranden tot veilige en 

duurzame oplossingen voor nutstracés. 

Daarnaast kan een bezoek aan de stand 

van Roval Aluminium veel en gratis voordeel 

opleveren bij uw eerstvolgende levering. 

Vraag naar onze speciale beursactie en 

kom naar de Roval Aluminium-stand, 

standnummer EB101. 

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu
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“Als iemand weet hoe de regelgeving in elkaar  zit, dan zijn 
wij het: wij handhaven immers de Arbowet,” opent Benders 
het gesprek. “De Arbowet en het onderliggende besluit is 
helder, en die is volledig in lijn met de Europese richtlijnen. 
Wat betreft veilig werken op hoogte moet eerst aan bron-
aanpak worden gedaan, dus voorkomen dat valgevaar kan 
ontstaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dient in alle gevallen 
een collectieve beveiliging te worden toegepast en dat bete-
kent dus: hekwerken, leuningen e.d. Pas in het uiterste geval 
mag gekozen worden voor persoonlijke beschermingsmid-
delen, zoals aangelijnd werken. Dat is de arbeidshygiënische 
strategie die in artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet 
staat beschreven.”

Benders: “Het is dus: ‘nee, tenzij’ – wij merken dat in de markt 
uit commerciële motieven dit ‘tenzij’ al veel te snel wordt 
ingevuld. Dat is dus niet toegestaan. De wetgeving is in 
dit geval duidelijk en mag als voldoende bekend worden 
verondersteld; niet iedereen is het daarmee eens maar 
dat is een ander verhaal. Overigens staat in artikel 9.5 van 
het Arbobesluit ook duidelijk omschreven waar zzp’ers aan 
moeten voldoen; onder andere de bepalingen ter voorko-
men van valgevaar bij werken op hoogte. Wie dus zegt dat 
niet duidelijk is waar aan voldaan moet worden, die kent zijn 
stukken niet.”

Het Bouwbesluit en het Bouwprocesbesluit worden vaak door 
elkaar gehaald. Het Bouwbesluit stelt eisen aan het bouw-
werk en wordt primair getoetst door Bouw-en Woningtoezicht 
van een gemeente. Het Bouwprocesbesluit (een benaming 
uit het verleden, waarmee Afdeling 5 ‘Bouwproces’ van het 
Arbobesluit bedoeld wordt) in het Arbobesluit regelt de ver-
antwoordelijkheden die verschillende partijen hebben in de 
ontwerp- en uitvoeringsfase bij de totstandkoming van een 
bouwwerk. 

In het Bouwbesluit (toetsingskader) is aangegeven dat in het 
ontwerp rekening moet worden gehouden met het gegeven 
dat het onderhoud op een veilige manier moet kunnen wor-
den uitgevoerd. Bij nieuwbouw kan de opdrachtgever dan 
ook civiel aansprakelijk worden gesteld voor een onveilige 
situatie tijdens de onderhoudsfase. Onder de Arbowet valt 
het Arbobesluit en daar is in afdeling 5, artikel 2.23 tot en met 
artikel 2.35 het Bouwprocesbesluit in opgenomen. 

Volgens de Arbowet is in geval van overtredingen primair de 
werkgever wiens werknemers het betreft aansprakelijk. “Bij 
overtredingen wordt door de uitvoerende bedrijven regelma-
tig – ten onrechte - alsnog naar de opdrachtgever gewezen 
omdat deze niet zou willen betalen voor de veiligheidsvoor-
zieningen. Ik begrijp dat dit problematisch is. Aan de andere 
kant zie ik dat opdrachtnemers wel héél veel accepteren. De 
Arbowet is heel duidelijk over wie verantwoordelijk is, namelijk 
de (meewerkend)werkgever en in veel situaties ook de zzp-er. 
En dat geldt dus voor elke opdrachtnemer.”

Weerbarstige praktijk
De regelgeving is inderdaad helder maar de praktijk is weer-
barstig. Hoe gaat de Inspectie SZW hiermee om? Benders: 
“Onder alle omstandigheden moet aan de regelgeving 
worden voldaan. Er zijn ook voldoende mogelijkheden om 
hier in de praktijk goed invulling aan te geven. Het is niet 
de bedoeling dat daar om economische of esthetische 
redenen van wordt afgeweken. De Arbowet gaat uit van 
de arbeidshygiënische strategie. Deze regel betekent in 
feite een verplichte hiërarchie, om op een zo hoog mogelijk 
niveau maatregelen en voorzieningen te treffen om risico’s te 
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Een individuele 
voorziening als een lijnsysteem is nu eenmaal minder veilig 
dan een collectieve voorziening en is dus in principe niet 

Dit is de tweede aflevering in een artikelenserie over veilig werken op  

hoogte. Middels gesprekken met de partijen die invulling geven aan de 

 regelgeving op dit gebied wil Roofs de eventuele onduidelijkheden die op 

dit gebied  bestaan wegnemen. De Inspectie SZW (voorheen de Arbeids-

inspectie) handhaaft de regelgeving op het gebied van o.a. veilig werken  

op hoogte. Carin Benders, Landelijk Projectleider Bouw, licht de regelgeving  

en het handhavingsbeleid toe.

Inspectie SZW: “Collectieve  
beschermingsmiddelen is het uitgangspunt!”

VeIlIg Werken op hoogte (2)
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toegestaan. Het economische argument gaat niet op omdat 
dat voor iedere uitvoerende van toepassing is. Financiën kan 
dus geen reden zijn voor een opdrachtgever om niet te kie-
zen voor een collectieve voorziening. En dat is voor iedereen 
van toepassing zodat  er door niemand op het dak wordt 
gewerkt. Linksom of rechtsom, op hoogte moet veilig worden 
gewerkt en dus is het zaak dat daar op de een of andere 
manier het budget voor wordt vrijgemaakt.” 

“Het esthetische argument gaat ook niet op want in die 
gevallen kan bijvoorbeeld gewerkt worden met inklapbare of 
tijdelijke hekwerken. Men denkt momenteel veel te gemak-
kelijk: dat doen we wel even met lijntjes. Nee: dat kan alleen 
in het uiterste geval als de andere voornoemde maatrege-
len niet mogelijk zijn. De frequentie waarmee het dak moet 
worden betreden is hierin geen criterium. Het criterium is het 
creëren van een veilige arbeidsplaats én het voorkomen van 
valgevaar.”

Benders: “Ik kan wel eens moedeloos worden van situaties in 
de praktijk en de discussies die over veilig werken op hoogte 
worden gevoerd. Het draait vaak alleen maar om geld maar 
er is ook nog zoiets als moraliteit. We weten allemaal hoe het 
moet, we doen het alleen niet uit economische overwegin-
gen. De mindset is: dat doen we wel even. Maar het loopt 
uit de hand. Dit jaar zal het aantal dodelijke slachtoffers in 
de bouw als gevolg van vallen van hoogte  hoger zijn dan 
vorig jaar. Dat is dramatisch. In 2014 zullen wij daarom in een  
inspectieproject extra aandacht besteden, o.a. gericht op 
het veilig aanbrengen van zonnepanelen op het dak.”  
  
handhaving
De Arbowetgeving bevat doelvoorschriften. Om daar aan 
te voldoen zijn door werkgevers en werknemers (branches) 
oplossingen bedacht en deze zijn in Arbocatalogi weergege-
ven. In onder andere de A-bladen is de praktische uitvoering 

van de Arbowet  vastge-
legd.. Deze worden via 
Stichting Arbouw ingevuld 
door de sociale partners. 
De teksten uit de A-bladen 
die integraal zijn overge-
nomen in de arbocatalogi 
worden  marginaal getoetst 
door Inspectie SZW. Door 
deze toetsing sluiten de 
respectievelijke A-bladen 
op elkaar aan. Een schijn-
bare tegenstrijdigheid als de 
afwijkende defi nitie van kort-
durende werkzaamheden in 
het A-blad hellende daken, 
ten opzichte van die van de 
platte daken, is te verklaren 
uit de grotere fysieke belas-
ting die het werken op het 
hellende dak met zich mee-
brengt. De installateurs die 
zonnepanelen monteren zijn 

doorgaans aangesloten bij UNETO VNI. Deze branchevereni-
ging is niet aangesloten bij Arbouw: de praktische invulling 
van deze werkzaamheden is dus niet afgestemd op die van 
de overige partijen. 

“Inspectie SZW inspecteert de bouw landelijk met 63 inspec-
teurs,” vertelt Benders. “Wanneer op een dak overtredingen 
worden waargenomen die ernstig gevaar voor personen 
opleveren, zonder dat er personen aan het werk zijn, kan 
het werk op basis van artikel 28 uit de Arbowet  stilgelegd 
worden zonder boeteoplegging (de oude preventieve stil-
legging). Als er wel mensen aan het werk zijn en er is ernstig 
gevaar voor deze personen, wordt het werk stilgelegd en 
wordt tevens een boeterapport opgemaakt. Het Boetebu-
reau bepaalt vervolgens of er een boete wordt opgelegd en 
de hoogte van de boete.”

“Bij een dodelijk ongeval onderzoeken we in overleg met de 
Offi cier van Justitie altijd eerst of er sprake is van dood door 
schuld. Indien dit het geval is, valt dit onder het strafrecht en 
voeren we het nader onderzoek uit in opdracht van het OM. 
Is daar geen sprake van, dan voeren we als Inspectie SZW 
het onderzoek verder uit in het kader van het bestuursrecht 
en de Arbowet. Overigens kent ook de Arbowet enkele mis-
drijven die door een rechter berecht worden.”

Inspectie SZW is een transparante dienst: alle basis inspectie-
modules staan op de website van de dienst zodat iedereen 
kan zien hoe gehandhaafd wordt. Benders: “Wij hebben in 
Nederland geen cultuur van ‘naming and shaming’: het 
publiekelijk bekend maken van de namen van partijen die in 
overtreding zijn. Daarvan heeft de politiek tot nu toe gezegd: 
dat doen wij niet. Daarom staan er geen praktijkcases op de 
website.”

Bij een ongeval wordt tevens vastgesteld of het om een werk-

Carin Benders, projectleider Inspectie SZW.
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terecht komt bij hun familie of, in het ergste geval, hun nabe-
staanden. Ook houden ze onvoldoende rekening met hun 
veiligheid en gezondheid, terwijl ze met hun lichaam een 
boterham moeten verdienen.”

“De situatie op het gebied van veiligheid en gezondheid bij 
werkzaamheden op hoogte is dus niet onduidelijk,” besluit 
Benders. “Zij wordt door marktpartijen onduidelijk gemaakt. 
Dat is behoorlijk uit de hand aan het lopen met vaak drama-
tische gevolgen. Hier zullen wij in de komende maanden met 
veel activiteiten (naast het inspectieproject ook de uitgave 
van een brochure en een congres in april) paal en perk 
aan stellen en het onderwerp werken op hoogte weer op de 
kaart zetten.” 

De aspecten over de relatie werkgever-werknemer zijn helder. 
Maar… wie is de opdrachtgever? De aannemer, de project-
ontwikkelaar, de gebruiker van het gebouw of de econo-
misch eigenaar? Roofs duikt voor u verder in de materie en 
houdt u op de hoogte. ●

Zie voor het eerste deel van deze reeks het artikel ‘Hoe kunnen we de 

cirkel doorbreken?’ in Roofs november 2013 www.dakweb.nl

nemer of een zzp’er gaat. Benders: “Een echte zzp’er werkt 
alleen en bepaalt dus zelf hoe hij de opdracht uitvoert. Hij 
heeft de opdracht aangenomen en werkt niet op basis van 
een uurtarief. Als de zzp’er niet alleen werkt, per uur betaald 
wordt en zelf zijn werk niet kan bepalen, dan beschouwen 
we de zzp’er als werknemer volgens de Arbowet en is de 
opdrachtgever van de zzp’er daardoor zijn werkgever. Deze  
krijgt dan de boete. Als een zzp’er een grote klus aan-
neemt en daarbij collega’s inzet, dan is hij voor de Arbowet 
werkgever en dus verantwoordelijk voor de veiligheid en 
gezondheid van zijn ‘personeel’. Hij dient dan ook aan alle 
verplichtingen van de Arbowet te voldoen. De Inspectie SZW 
heeft hiervoor een brochure. Zelfstandigen en de Arbowet 
beschikbaar, deze is te vinden op www.inspectieszw.nl.

Indien het een ongeval van een zzp’er betreft die in op-
dracht van een particuliere opdrachtgever een werk uitvoert 
(met andere woorden: hij staat niet onder gezag), dan wordt 
geen ongevalsonderzoek uitgevoerd omdat in dit geval de 
Arbowet niet van toepassing is. Wij zien in de praktijk dat 
veel zpp’ers nonchalant omgaan met de veiligheids- en 
gezondheidsomstandigheden op het werk. Ze realiseren zich 
onvoldoende dat de rekening van een eventueel ongeval 

Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

Nieuw   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
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Aart van der Snoek is geen onbekende in de dakenbranche. 
Na gewerkt te hebben als sales manager van Pittsburgh 
Corning en verkoopleider van Phoenix Dichtungstechnik 
begon hij in 2011 zijn eigen bureau in Training, Coaching 
en Mediation (Van der Snoek TCM). “Mijn motto is: ‘Building 
people’,” vertelt hij. “Werken aan de ontwikkeling van mensen 
en de onderlinge interactie is mooi en uitdagend werk. Daar 
de mens de meest kritische schakel is in het bouwproces is 
aandacht hiervoor absoluut noodzakelijk. In het Regeerak-
koord is vastgelegd dat werknemers in 2021 tot hun 67ste 

moeten doorwerken, en dat geldt 
ook voor bouwplaatsmedewerkers. 
Momenteel halen zij dit nog lang 
niet: in 2012 was de gemiddelde 
pensioensleeftijd in de bouw 62,5 
jaar. De kosten van verzuim en 
ziekte zijn enorm.” Zie hiervoor ook 
het artikel ‘Doorwerken tot je 67ste’ 
in Roofs mei 2013. Perspectief bv is 
een landelijk opererende organisa-
tie die zich richt op arbodiensten, 
verzuimbegeleiding en personeel 
en organisatie.

Medio 2012 is onder leiding van de Stichting Bedrijfstakre-
gelingen Dakenbranche (SBD) het project ‘Allemaal dak-
toppers’ gestart, een project dat gericht is op duurzame 
inzetbaarheid door sociale innovatie in de bitumineuze en 
kunststof dakenbranche. Het project is mogelijk gemaakt 
door een subsidie van ESF en is uitgevoerd in zes fases. Ach-
tereenvolgens werd een analyse opgesteld hoe de afgelo-
pen jaren aandacht is besteed aan duurzame inzetbaarheid 
van werknemers. Op basis hiervan werd over dit onderwerp 
een beleidsplan opgesteld over hoe hier in de nabije toe-
komst invulling aan te geven.

Onderdeel van dit project is een inventarisatie van de 
knelpunten op dit gebied, het ontwikkelen van methoden 
om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en deze mid-

dels pilots te testen. Van der Snoek TCM voerde hiertoe een 
gedragsscan binnen de dakenbranche uit. Perspectief bv 
voerde een pilot van twee programma’s voor duurzame 
inzetbaarheid uit, namelijk Fit naar de fi nish en Samen sterk. 

gedragsscan
De gedragsscan had tot doel in kaart te brengen welke 
stress factoren dakdekkers in hun dagelijkse werk ervaren. 
Deze stressfactoren of werkdrukbronnen kunnen leiden 
tot (langdurig) verzuim of vroegtijdige uitval. De gegevens 
werden gekwantifi ceerd en aan de hand daarvan werden 
aanbevelingen gedaan voor sectorale maatregelen. 

Hiertoe werd een aantal dakdekkerbedrijven benaderd met 
aan de directie het verzoek een vragenlijst in te vullen; de 
uitvoerende werknemers met een leeftijd van 50+ werd ge-
vraagd (anoniem) een zogeheten Prescan in te vullen. Van 
der Snoek: “Het was belangrijk dat werknemers de vragenlijst 
anoniem konden invullen: op deze wijze voorkom je dat de 
deelnemers sociaal wenselijke antwoorden geven of zich 
niet durven uiten.” In totaal deden uiteindelijk 9 bedrijven 
hieraan mee, waarvan 30 uitvoerende dakdekkers met een 
leeftijd van 50+ de vragenlijst hebben ingevuld. De vragen 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is noodzakelijk om de vergrijzing het 

hoofd te bieden. Het Sociaal Fonds BIKUDAK heeft in 2012 en 2013 het project 

‘Allemaal daktoppers’ uit laten voeren. Van der Snoek TCM en Perspectief bv 

deden onderzoek in de dakenbranche en kwamen met aanbevelingen.

Hoe gaan dakdekkers 
gezond richting hun pensioen?

DUUrZAMe InZetbAArheID

Aart van der Snoek (Van der Snoek TCM).
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VERSLAG WERKZAAMHEDEN EN RESULTATEN PRESCAN

De resultaten van het invullen van de signaleringsvragen door de uitvoerende werknemers
in de dakensector worden op 3 wijzen weergegeven:

• in tabel 1 wordt in een staafdiagram de antwoord categorieën per vraag weergegeven

• in tabel 2 wordt de berekening van risicopunten en gemiddelden weergegeven

• bij de stoplichten wordt aangegeven in welk risicogebied de gemiddelden scores liggen

Tabel 1: per werkstressbron

Hierbij worden de antwoord categorieën in de volgende kleuren weergegeven:

• groen - zelden - minder dan maandelijks

• geel - soms - maandelijks of vaker maar minder dan wekelijks

• oranje - vaak - wekelijks of vaker maar minder dan dagelijks

• rood - altijd - dagelijks of meerdere keren per dag
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Zie ook het artikel ‘Doorwerken tot je 67ste‘ in Roofs mei 2013 op www.dakweb.nl

hadden o.a. betrekking op de werkomstandigheden, ge-
drag, leefstijl en carrièreperspectieven. 

Via deze vragen werden de zogeheten ‘werkdrukbronnen’ in 
kaart gebracht (werktempo, zwaarte/hoeveelheid van het 
werk, gedrag collega’s, weersomstandigheden). De dak-
dekkers konden hier aangeven of de beschreven situatie 
‘zelden’, ‘soms’, ‘vaak’ of ‘altijd’ van toepassing is, waarbij het 
gegeven antwoord risicopunten opleverde. Op deze manier 
kon inzichtelijk worden gemaakt welke topics de meeste 
werkstress veroorzaken. Tevens dienden zowel dakdekkers als 

directieleden een 
aantal open vragen 
in te vullen., waarbij 
de vragen voor de 
dakdekkers vooral 
betrekking hadden 
op motivatie en 
perspectieven, en 
die voor de directie 
met name het ver-
zuim in kaart moest 
brengen.

Om e.e.a. duidelijk inzichtelijk te maken, is een ‘Stoplicht’ 
ontwikkeld, waarbij de rode kleur aangeeft dat de onder-
vraagde werknemers gemiddeld één keer per week of meer 
last hebben van de genoemde werkstressbron (de meeste ri-
sicopunten). De zwaarte van het werk werd in dit opzicht het 
meest genoemd. Andere factoren zijn werktempo, overwerk, 
eigen leefstijl, machogedrag, etc. “Het verzuim onder dakdek-
kers met een leeftijd van 50+ is behoorlijk hoog,” vertelt Van 
der Snoek. “Deze groep dakdekkers heeft echter over het al-
gemeen weinig perspectief op een goede andere baan en 
kiest er in de meeste gevallen voor de tijd tot hun pensioen 
in de huidige baan door te brengen. Uit de antwoorden op 
de vragenlijst blijkt echter dat veel dakdekkers het eigenlijk 
niet zien zitten om dit werk tot hun 67ste uit te moeten voeren. 
Het is mede daarom van groot belang dat werkgevers de 
werkzaamheden zodanig inrichten dat deze werknemers op 

een gezonde manier 
hun pensioen halen, of 
dat werkgevers mee-
werken aan omscho-
ling of herplaatsing 
binnen of buiten de 
branche. Wij hebben 
met dit onderzoek de 
belangrijkste knelpun-
ten in kaart gebracht 
maar er is, mede door 
de relatief lage res-
pons, nog ruimte voor 
verdiepend en ver-
bredend onderzoek. 
Ook is gebleken dat 
de veiligheidscultuur 

in de dakenbranche nog onvoldoende is. De aanbeveling 
voor de dakenbranche is om structureel dakdekkers op een 
bepaalde leeftijd te onderzoeken op werkstress, motivatie, 
vooruitzichten, talenten en ambitie. Bij voorkeur op een leef-
tijd onder de 40 jaar, als zij nog in staat zijn zich eventueel 
om te laten scholen of door te laten groeien.”

Fit naar de fi nish
In dit kader zijn twee pilots uitgevoerd die de mogelijke 
toepassing van het programma Fit naar de fi nish voor de 
dakenbranche in kaart moet brengen en de bereidheid van 
een verzekeraar om deel te nemen aan de uitgangspunten 
van ‘Samen Sterk’.

Fit naar de fi nish is een methode om oudere werknemers 
die jarenlang zwaar en belastend werk hebben moeten 
verrichten gedeeltelijk in het arbeidsproces te houden. Het 
wordt momenteel binnen meerdere branches succesvol 
toegepast, de vertaling ervan naar de dakenbranche was 
onderwerp van deze pilot. Het onderzoek richtte zich op 
58-plussers. Fit naar de fi nish houdt kort gezegd in dat de 
betreffende werknemers (58-plussers) voor 50% actief blijven 
tegen ca. 85% van hun oude salaris. In dit geval wordt 50% 
van het loon door de werkgever betaald, 35% vanuit andere 
bronnen, waaronder eventueel opgebouwde WW rechten. 
De werkgever betaalt tot de datum van het (vroeg)pensioen 
100% van de premie. 

Tijdens de pilot bleek er geen praktijkcasus beschikbaar 
dus heeft men ervoor gekozen een theoretische casus uit te 
werken. Hieruit bleek dat de investering voor de werkgever 
tot het 58ste levensjaar van de werknemer in de praktijk wat 
hoger uitvalt. Op oudere leeftijd van de werknemer is juist 
een beperktere aanvulling noodzakelijk. De onderzoekers 
concluderen dat Fit naar de fi nish een aantrekkelijk alterna-
tief is voor zowel werkgever als werknemer.

Samen sterk
Het idee achter Samen sterk is dat de verzuim en/of zorg-
verzekeraar samen met een arbodienst/verzuimbegeleider 
een pakket samenstelt dat een preventief karakter heeft. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan bedrijfsfysiotherapie op orga-
nisatieniveau, of het middels gesprekken stimuleren van een 
gezondere leefstijl. Hiertoe zou ook een preventief onderzoek 
naar gezondheidsrisico’s binnen de branche horen. Tevens 
zou een budget beschikbaar moeten komen voor snelle 
interventie in geval van uitval. Gesprekken met bedrijven 
wezen uit dat dakdekkerbedrijven hierin geïnteresseerd zijn, 
mits dit niet leidt tot verhoogde premiedruk. Omdat de ver-
zekeraar / tussenpersoon van de bij de branchevereniging 
aangesloten dakdekkerbedrijven Schouten Zekerheid niet 
participeerde, is het gesprek aangegaan met andere verze-
keraars die bereid zijn een dergelijk pakket aan te bieden. 

De brancheverenigingen VEBIDAK en SBD bezinnen zich 
 momenteel op de vervolgstappen. Roofs houdt u op de 
hoogte. ●

Peter Wijnholds (Perspectief bv).
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Stoplicht

Om een signaleringsoverzicht te krijgen hebben we de volgende kleurcodes toegekend bij
het stoplicht:

• groen: gemiddeld minder dan 1 risicopunt per werknemer

• oranje: gemiddeld tussen 1 en 2 risicopunten per werknemer

• rood: gemiddeld 2 risicopunten of meer per werknemer

Interpretatie

Wanneer het stoplicht op groen staat betekent dat met betrekking tot het de hier genoem-
de werkstressbron werknemers gemiddeld minder dan 1 keer per maand last hebben van
stress. Wanneer het stoplicht op oranje staat betekent dat met betrekking tot het de hier
genoemde werkstressbron werknemers gemiddeld 1 tot 4 keer per maand last hebben van
stress. Wanneer het stoplicht op rood staat betekent dat met betrekking tot het de hier ge-
noemde werkstressbron de werknemers gemiddeld 1 keer per week of meer last hebben
van stress.

Perspectief om tot 67 jaar te werken (2,57)

Zwaarte werk (2,07)

Bewegingsapparaat (1,67)

Weersomstandigheden (1,43)

Inhoud werk (1,27)

Sfeer werkvloer (1,03)

Inspraak (1,00)

Gedrag collega's (1,00)

Werktempo (0,93)

Hoeveelheid werk (0,90)

Macho gedrag (0,87)

Contact met collega's/leidinggevenden (0,77)

Ingrijpende gebeurtenissen (0,67)

Uitdaging en perspectief (0,63)

Leidinggevende als coach (0,53)

Werken op hoogte (0,43)

Eigen leefstijl (0,40)

Overwerk (0,27)

Afwijkende tijden (0,20)
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Het congres werd ingeleid door Rob Woonink, scheidend cer-
tifi catiemanager van SGS INTRON. Hij zette de verschillende 
aspecten van kwaliteitsborging uiteen. Wat certifi ceer je, met 
welk doel? Woonink ging in op de CE-markering, waarmee 
aan de hand van testen de waarden van producten worden 
vastgelegd, zodat een eerlijk vergelijk kan worden gemaakt. 
De kwaliteit is daarmee echter niet geborgd. Kwaliteit is een 
lastig grijpbaar begrip: de interpretatie van ‘kwaliteit’ is aan 
ontwikkeling onderhevig en ook verschilt per situatie of een 
product ‘kwalitatief’ is of niet. Daarom is een systematiek 
voor kwaliteitsborging noodzakelijk, voor zowel producten als 
processen. Procescertifi caten voor de dakenbranche zijn o.a. 
BRL 4702 (platte daken) en BRL 1513 (hellende daken). 

Als gevolg van de deregulering verandert er momenteel veel. 
Certifi catie vervalt grotendeels als instrument voor het aan-
tonen van producteigenschappen terwijl CE in veel geval-
len geen gelijkwaardig alternatief is. Het attest blijft volgens 
Woonink een geschikt instrument voor het aantonen van de 
productprestatie in de toepassing; de kwaliteitsborging van 
het proces is echter wel voor verbetering vatbaar.

privaat
De transitie naar private kwaliteitsborging is een rechtstreeks 
gevolg van de Actieagenda Bouw zoals het Bouwteam dat 
in 2012 presenteerde. In deze Actieagenda werden 10 Acties 
geformuleerd en 7 Routekaarten gepresenteerd via welke 
aan de benodigde acties invulling kan worden gegeven. Eén 
van die Routekaarten is die naar private kwaliteitsborging. 

Peter Ligthart van Ligthart Advies lichtte de Routekaart tijdens 
het seminar toe. Onder het motto ‘publiek wat moet, privaat 
wat kan’ is momenteel een nieuw stelsel van kwaliteitsbor-

Wat betekent de privatisering van de 

kwaliteitsborging in de bouw voor de 

bestaande certifi catie, testmethoden en 

het toezicht? Certifi catie-instelling SGS 

INTRON organiseerde op 28 november 

2013 een seminar waarop vooral duide-

lijk werd dat de markt fl ink in beweging is.

Naar een private 
kwaliteitsborging

certIFIcerIng

Peter Vitse (Pitts-

burgh Corning).

Peter Ligthart 

(Lighthart Advies).

Marco de Kok 

(SGS INTRON).

Rob Woonink 

(SGS INTRON).
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ging in de bouw in ontwikkeling, waarbij de rol van Bouw- en 
Woningtoezicht (BWT) kleiner wordt en die van private par-
tijen groter. De verantwoordelijkheid voor het bouwproces en 
bouwkwaliteit liggen in de nieuwe situatie bij de aanvrager; 
het bevoegd gezag ziet slechts toe op de naleving van de 
Woningwet. Bij de oplevering zal een goedkeurende verkla-
ring moeten worden overlegd en er zal een opleverdossier 
worden aangelegd. De transitie zal stapsgewijs worden inge-
voerd: na enkele pilots in 2014 en 2015 zal een overgangs-
periode gelden waarin een duaal stelsel wordt gehanteerd 
(nieuw en oud naast elkaar). In 2018 zal de kwaliteitsborging 
volledig privaat moeten zijn.

Toenmalig minister Donner formuleerde in 2011 enkele 
basiseisen aan de kwaliteitsborging voor de bouw, namelijk 
dat gewaarborgd wordt dat voldaan wordt aan het Bouwbe-
sluit, dat er een heldere verantwoordelijkheid geldt voor de 
betrokken bouwpartijen, en een heldere aansprakelijkheid 
na oplevering van het gebouw. Hiertoe dienen dus private 
instrumenten worden ingezet en een toezichtorganisatie in 
het leven geroepen die in kan grijpen bij misstanden en die 
rapporteert aan de Minister. Deze toezichtorganisatie wordt 
onder auspiciën van Stichting Bouwkwaliteit opgetuigd en 
staat momenteel in de steigers. 

ontwikkelingen
Het belang van certificatie als instrument om de kwaliteit van 
het bouwwerk te borgen groeit. Maar hoe hier invulling aan 
te geven? Daarover kwam Marco de Kok van SGS INTRON te 
spreken. De Kok is senior account manager van de vakgroep 
Daken & Gevels van de certificatie-instelling. Hij gaf een 
overzicht van de huidige vormen van kwaliteitsborging. De 
CE heeft volgens De Kok het nadeel dat er teveel onder-
scheid bestaat in het controleniveau van de verschillende 
materialen. Het in het leven roepen van een Keymark voor 
isolatiematerialen onderkent dat probleem, het is volgens De 
Kok echter de vraag of na de invoering van het CPR (Con-
struction Products Regulation) per 1 juli 2013 de Keymark 
nog bestaansrecht heeft. 

Het voordeel van KOMO ten opzichte van CE is volgens De 
Kok dat hiermee de aansluiting met het Bouwbesluit wordt 
bewerkstelligd. Het is een door de overheid erkende kwa-
liteitsverklaring die bovendien het controleniveau van alle 
bouwmaterialen op een gelijk niveau stelt, en daarmee een 
level playing field creëert. Als gevolg echter van de opwaar-
dering van CE, aldus De Kok, zal er ongetwijfeld iets gaan 
veranderen aan de huidige vorm van KOMO-attest-met-pro-
ductcertificaat en SGS INTRON zal die wijzigingen omarmen. 

Doordat de ‘essentiële’ kenmerken van bouwproducten sinds 
de invoering van het CPR per 1 juli 2013 verplicht moeten 
worden opgenomen in het CE, is onduidelijkheid ontstaan 
over de vraag of de kwaliteitsverklaringen van KOMO ook 
betrekking mogen hebben op deze ‘essentiële’ kenmerken. 
Directeur Ton Jans van Stichting KOMO zat in de zaal en 
vertelde naar aanleiding van de opmerkingen van De Kok 
over dit onderwerp dat er voor de kwaliteitsverklaringen van 
KOMO geen beletsel is de ‘essentiële’ kenmerken te vermel-

den, zolang deze niet conflicteren met het CE. Er is dus voor 
KOMO voldoende ruimte kwaliteitsverklaringen af te geven 
die aanvullend zijn op de CE en dit biedt naar zijn mening 
kansen voor KOMO.

De Kok ging tenslotte in op de te verwachten ontwikkelingen 
op het gebied van kwaliteitsborging. De twee pijlers waarop 
de Routekaart naar private kwaliteitsborging drijft is de Bouw-
besluittoets in combinatie met de startmelding van de bouw 
en, na afloop van de bouw, een goedkeurende verklaring 
van het Technisch Controle bureau. In de tussentijd moet 
er toezicht op de bouw zijn om te controleren of er volgens 
de goedgekeurde vergunningaanvraag gebouwd wordt en 
of er na eventuele wijzigingen in de bouw nog steeds aan 
de eisen van het Bouwbesluit voldaan wordt. Dit kan door 
certificatie, ook wordt veel gesproken over TIS (Technical In-
spection Service), dat echter volgens De Kok nog wat teveel 
risicogestuurd is. Ook zijn er nieuwe initiatieven te verwachten 
op het gebied van kwaliteitsborging, zoals bijvoorbeeld een 
periodieke externe verificatie van producteigenschappen. 

Over de toekomstige rol van SGS INTRON kon De Kok weinig 
concreet worden. Mogelijk is een rol als ‘toezichthouder’ op 
de Technische Controle Bureaus voor het bureau wegge-
legd, maar voorlopig beperkte De Kok zich tot de opmerking 
dat het bureau in gesprek blijft met marktpartijen om ook 
in de toekomst invulling te kunnen blijven geven aan de 
marktvraag. 

Tenslotte vertelde Piet Vitse van Pittsburgh Corning over 
de ervaringen met PCA en ETA. Hij pleitte voor eenduidige 
technische referentiedocumenten (normen), zinvolle end-use 
testprogramma’s en transparantie in de technische onder-
bouwing. Hij signaleerde de noodzaak tot een verregaande, 
‘grensoverschrijdende’ samenwerking tussen de diverse 
marktpartijen.

laatste ontwikkelingen
SBK, KOMO en Stabu brachten tijdens een bijeenkomst van 
het CE communicatieforum op 18 december 2013 een 
eenduidig en afgestemd verhaal naar buiten, gekoppeld 
aan een planning en implementatieperiode. SBK gaf aan de 
erkende systematiek te gedogen in de aanpassingsperiode 
welke KOMO en haar licentienemers nodig hebben om de 
screening te voltooien. Tijdens de bijeenkomst bleek dat In-
spectie Leefomgeving en Transport (ILT) het niet tot haar taak 
rekent om te beoordelen of de essentiële kenmerken al dan 
niet volgens de huidige inzichten zijn verwerkt. 

Stabu gaf aan de oude versie, inclusief BRL’s, operationeel 
te houden voor de gebruikers. De nieuwe systematiek wordt 
operationeel vanaf januari 2015. Vanaf dat moment zal 
Stabu de nieuwe en de door de Toetsingscommissie Bouw-
besluit (TBB) vrijgegeven BRL’s herplaatsen.

Roofs houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. ●
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In Roofs april 2013 is uitgelegd waarom de nieuwe versie van 
de norm voor ankerpunten EN 795 nog niet is geharmoni-
seerd. De nieuwe EN 795 versie 2012 besteedt onder anderen 
aandacht aan de wijze waarop ankerpunten bevestigd 
moeten zijn aan de onderconstructie. Probleem daarbij is 
dat de onderconstructie, waarop of waaraan het ankerpunt 
moet worden bevestigd, naar andere maatstaven wordt 
berekend dan waar de ankerpunten op worden gedimen-
sioneerd.  Voor ankerpunten is in de commissie consensus 
bereikt welke kracht het anker minimaal moet kunnen weer-
staan. Die kracht is naar een genormeerde test een grens-
waarde ‘wel of niet’

Bouwconstructies worden berekend naar genormeerde 
krachten zoals sneeuwbelasting, windbelasting,  gebruiksbe-
lastingen etc. en de waarschijnlijkheid van het tegelijkertijd 
optreden van die krachten vermenigvuldigd met veiligheids-
marges. Dit alles is vervat in Eurocodes. De vraag is of een 
ankerpunt nu een bouwconstructie is of een veiligheids-
product en naar welke maatstaven dit punt moet worden 
gedimensioneerd. 

bevestigingswijze
Voor dakhaken, die ook voor valveiligheid worden gebruikt, 
is norm EN 517 opgesteld. Die norm verplicht de leverancier 

In Roofs wordt veel aandacht besteed aan valbeveiligingen: de eisen waar 

voorzieningen op daken aan moet voldoen, de inventarisatie en de noodzaak 

etc.  Aan de hand van de nieuwe dakhaak van Bové en SafeClick wordt ge-

tracht de problematiek van bevestigen te verduidelijken. 

nieuwe toekomst voor 
traditionele dakhaak

proDUctnIeUWS
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Zie ook het artikel EN 795:2012 nog niet geharmoniseerd 

in Roofs april 2013 op www.dakweb.nl

om de bevestigingswijze aan 
te geven welke moet worden 
getoetst. De krachten die in 
de EN 517 beschreven staan, 
hebben betrekking op twee 
typen dakhaken: type A en B. 
Bij type A is de belasting op 
de dakhaak in de richting van 
het dakvlak, Bij type B is de be-
lasting op de dakhaak zowel 
in de richting van het dakvlak 
als ook haaks daarop.  
Op dakconstructies met zware 
balken is dat geen probleem, 
er is met voldoende bouten 
een prima bevestiging te 
realiseren. De dakconstructies 
die in dat opzicht problemen 
opleveren, zijn die met lichte 
sporen en dakconstructies met dakelementen. Bij beide 
dakconstructies is sprake van een minimale hoeveelheid 
hout en een grote hoeveelheid isolatie. Die toenemende 
hoeveelheid isolatie geeft nóg een probleem, namelijk dat 
de afstand van de dakhaak aan het oppervlak tot de onder-
constructie steeds groter wordt. Bij door-en-door bevestiging 
wordt bij een dikker wordende dakschil de plaatsbepaling 
aan binnen- en buitenzijde steeds kritischer als ook de af-
dichting; waterdicht, dampdicht, thermisch dicht.

nieuwe dakhaak
SafeClick brengt met Bové nu een dakhaak op de markt, in-
clusief bevestigingswijze, die voldoet aan zowel de EN 517 als 
aan de Euronormen – en aan EN 795 versie 1996 en versie 
2012. In samenspraak met gerenommeerde constructeurs 
en naar de eisen van de Monumentenwacht heeft Bové een 
Roestvaststalen (RVS) dakhaak ontwikkeld.  In samenspraak 
met SafeClick is gekeken naar de beste manier van mon-
teren, met als eis dat de haak aan alle mogelijke eisen en 
normen moet voldoen. Door een slimme manier van bevesti-
gen worden de door de constructeurs vastgestelde krachten 
optimaal overgedragen op de dakconstructie. Doordat de 
constructieberekeningen uitgebreid zijn getoetst middels 
vele praktijktesten is het toepassingsgebied nader in kaart 
gebracht. Tot slot is de haak naar de vigerende normen, in-
clusief de bevestiging op de beschreven onderconstructies, 
getest door een gekwalifi ceerd certifi ceringinstituut.  
Kees Verwoerd, eigenaar van Renovatiebedrijf Verwoerd, ge-
specialiseerd in restauratie van monumenten, maakte kennis 
met de Bové dakhaak op een stand van de Monumenten-
wacht in ’s Hertogenbosch. Hij was gelijk enthousiast. Op een 
werk in het centrum van Amersfoort is de montage van de 
dakhaak gedemonstreerd en het enthousiasme werd alleen 
maar groter. De haak kan traploos gesteld worden waardoor 
deze altijd in het dal van de pan kan worden geplaatst en 
de pannen zonder lood waterdicht en stormvast aansluiten. 
Iets wat bijna niet mogelijk is als de dakhaak op het in de 
dakconstructie aanwezige hout moet worden geplaatst: de 
positie van de pan ten opzichte van het in het dak aanwezi-
ge hout komt zelden overeen. De vaststelling dat de monta-

ge beperkt is tot de buiten-
zijde, en dus niet door-en-door 
wordt gemonteerd, maakte 
ook dat de opdrachtgever 
de dakhaak accepteerde, de 
onder de pannen gelegen 
extra watervoerende laag 
wordt niet onderbroken. Oud 
Holle pannen zijn prachtig, 
maar omdat deze bedekking 
niet gegarandeerd waterdicht 
is, was het dak bij de reno-
vatie voorzien van een extra 
watervoerende laag. Wanneer 
dakhaken die waterdichtheid 
weer deels teniet zouden 
doen, dan zouden die dakha-
ken niet geaccepteerd zijn. 

registratie
De snelheid van plaatsen bedraagt minder dan een kwartier, 
wat voor de arbeidsomstandigheden erg prettig is, langdurig 
op één plek staan op een bestaand pannendak is namelijk 
erg vermoeiend. De monteurs van de haken zijn geïnstrueerd 
en geregistreerd. Montage is beslist geen rakettechnologie 
maar anderen moeten er 
zeker van zijn dat de 
haken correct zijn aan-
gebracht. Daarom zijn de 
bevestigingen voorzien 
van een uniek num-
mer zodat monteur, het 
bedrijf waar de monteur 
werkt en het adres en 
plaats van het anker op 
het dak geregistreerd 
kunnen worden. Op de 
registratiesite IMDV kan 
ieder die op het dak 
moet zijn eenvoudigweg 
met het invullen van de 
postcode controleren of de aangebrachte ankers gekeurd 
zijn. De ankers moeten na  5 jaar opnieuw worden gekeurd. 
Dit kan worden uitgevoerd door het bedrijf dat de ankers 
heeft aangebracht. 
Monumentale daken worden net als de rest van het monu-
mentale pand veelal onderhouden door de Monumenten-
wacht. De Monumentenwacht stelt eisen aan de plaatsing 
van de dakhaken op het dak in verband met de middelen 
waarmee de wachters werken en waarop ze zijn getraind. 
Dakconstructie, veiligheidsvoorzieningen, getrainde mensen 
en arbeid zijn op elkaar afgestemd en de processen zijn 
inzichtelijk. Mooi dat daken die zich over de tijd bewezen 
hebben nog altijd de toon zetten. ●

Kees Verwoerd.

Testopstelling.
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Solliance is een samenwerkingsverband van TNO, TU Eindho-
ven, Holst Centre, ECN, Imec en Forschungszentrum Julich. 
In dit samenwerkingsverband wordt de zogenaamde roll to 
roll zonnecelproductie verder ontwikkeld, een innovatieve 
manier van het opwekken van zonne-energie. Het gaat hier 
om zeer dunne fl exibele Solar toepassingen, later wellicht 
op basis van nanotechnologie, die op deze locatie wordt 
ontwikkeld, getest en productierijp gemaakt. 

De onderzoekers worden ondergebracht in een nieuw 
gebouw op de High Tech Campus in Eindhoven dat mo-
menteel wordt gerealiseerd. Het nieuwe gebouw bevat circa 
2.700 m² aan kantoorruimtes voor onderzoekers en daar-
naast een productiehal met laboratoria van ruim 2.200 m². 
Bijzonder aan dit project is bovendien dat het pand vanaf 
de bouwfase stofvrij dient te zijn. Dit in verband met de ge-
voelige apparatuur die in het gebouw operationeel zal zijn. 
Deze omstandigheid heeft gevolgen voor o.a. de keuze van 
de toe te passen bouwmaterialen. De nieuwbouw is uitge-
voerd door Heijmans Bouw uit Rosmalen, de dakwerkzaam-
heden werden uitgevoerd door Huijbers Dakbedekkingen uit 
Eindhoven.

beloopbaarheid
Het pand is ontworpen door de samenwerkende architec-
tenbureaus Inbo en JHK. Inbo is een architectenbureau met 
landelijk zes vestigingen, dat onlangs haar 50-jarig jubileum 
vierde. “Wij hebben meerdere projecten op de High Tech 
Campus ontworpen,” vertelt projectleider Bart van Berlo van 

Inbo. “Door het fl exibele karakter van meerdere gebouwen 
hebben we ook al enige renovatieprojecten op de campus 
in ons beheer. Technisch innovatieve partijen willen graag op 
de campus zitten om zoveel mogelijk samen te kunnen inno-
veren. Er is op de campus nog volop ruimte voor nieuwbouw.”

Het dak bestaat uit twee delen, namelijk een lager gelegen 
staaldak en een hoger gelegen betondak. Aanvankelijk was 
– net als op het merendeel van de gebouwen op de High 
Tech Campus - voorzien in een beloopbare steenwolisolatie, 
maar omdat de daken tijdens de bouw- en onderhoudsfase 
veelvuldig zouden moeten worden belopen, werd uiteindelijk 

Op de High Tech Campus van Eind-

hoven wordt momenteel de nieuwbouw 

van Solliance gerealiseerd. Op deze 

locatie zullen zonnesystemen verder 

 worden ontwikkeld, daarom werden 

hoge eisen gesteld aan het binnenkli-

maat en de (dak)isolatie. Op het dak is 

de Optimum-uitvoering van de Unidek 

Walker en Runner toegepast.

Degelijke dakopbouw 
voor onderzoekscentrum Solliance

projectbeSchrIjVIng
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nIeUWboUW SollIAnce hIgh tech cAMpUS te eInDhoVen
● OPDRACHTGEVER: CHALET GROEP
● ARCHITECT:  INBO/JHK SAMENWERKENDE ARCHITECTEN VOF
● HOOFDAANNEMER: HEIJMANS BOUW TE ROSMALEN
● DAKDEKKER: HUIJBERS DAKBEDEKKINGEN TE EINDHOVEN
● LEVERANCIER DAKBEDEKKING: ICOPAL TE HOOGKERK
● LEVERANCIER ISOLATIE: KINGSPAN UNIDEK TE GEMERT

gekozen voor een beloopbare EPS van fabrikant Kingspan 
Unidek. Projectleider Carel Burgmans van Heijmans Bouw: 
“Al in de planning was duidelijk dat op het stalen laagdak 
tijdens de bouwfase veel gelopen zou worden in verband 
met veel installatieonderdelen zoals luchtbehandelings-
kasten e.d. Dit dak zal tijdens de gebruiksfase tevens als 
‘proeftuin’ fungeren en zal daarom ook tijdens de gebruiks-
fase veelvuldig belopen worden. Het lage staaldak heeft 
bovendien gedeeltes met sheddaken. Daarom zijn wij met 
het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf in gesprek gegaan 
over de juiste oplossing die ook prijstechnisch haalbaar zou 
zijn.”

Op het staaldak is voor de beloopbaarheid een vlakke Ma-
rathon Optimum toegepast, op het betondak een afschot 
Runner Optimum. Business unit manager Flat Roofs van 
Kingspan Unidek Jos van Bommel vertelt: “De serie EPS be-
loopbare isolatieplaten Walker, Runner en Marathon werd in 
2004 geïntroduceerd. Inmiddels zijn de respectievelijke isola-
tieplaten veelvuldig toegepast op de Nederlandse daken. In 
2007 werd het assortiment doorontwikkeld met de Optimum-
serie. Dit betekent dat de isolatieplaten aan de onderkant 
zijn voorzien van een harde persing minerale wol (25 mm). 
Dit betekent een verbetering van de geluid- en brandwe-
rendheid van de isolatieplaat. Dit was naast de beloopbaar-
heid van het materiaal een extra reden de producten toe te 
passen bij de nieuwbouw van Solliance.”

In de cannelures van het staaldak werd, ook vanwege de 
brandwerendheid van de constructie, een harde persing 
steenwol toegepast. Als dakbedekking werd een extra dikke 
mechanisch bevestigde Monarplan PVC dakbedekking van 
Icopal Synthetic Membranes toegepast (1,5 mm). 

Flexibel
De nieuwbouw betekende ook een mooi project voor het 
verantwoordelijke dakdekkerbedrijf Huijbers Dakbedekkingen 
uit Eindhoven. Het bedrijf was al vroeg bij de besluitvorming 
betrokken en heeft dit systeem vanuit haar kennis en exper-
tise geadviseerd. Coen Huijbers van het bedrijf vertelt: “Wij 
hebben de systemen aangebracht en ook looppaden op 
de betreffende daken gelegd. Vanwege de vele technische 
installaties op het dak was het nog een hele toer om het 
dak op een juiste manier en binnen de planning waterdicht 
te maken. Wij hanteren korte lijnen en kunnen wanneer dat 
nodig is snel reageren op veranderende omstandigheden. Al 
met al kunnen we terugkijken op een geslaagde samenwer-
king en een fraai eindresultaat.” ●
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Het Haagse recyclebedrijf Wilkohaag Metaal realiseerde op het 

 binnenstedelijke bedrijventerrein Uittenhagestraat in Den Haag een  

nieuw pand. Op het dak (1890 m²) wordt een parkeerdak aangelegd  

met behulp van een bestratingssysteem van Intercodam Infra.

parkeerdak op nieuwbouw 
binnenstedelijk bedrijventerrein

projectbeSchrIjVIng



Roofs     25

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

pArkeerDAk WIlkohAAg MetAAl  
te Den hAAg
● OPDRACHTGEVER: WILKOHAAG METAAL BV TE DEN HAAG
● HOOFDAANNEMER: HERCUTON BV TE NIEUWKUIJK
● BEGELEIDING EN ADVIES: NESSELAAR BV TE SCHERPENZEEL
● DAKDEKKER:  VERHAGEN DAKBEDEKKING TE GAMEREN
● LEVERANCIER PARKEERDAK:  INTERCODAM INFRA – ROOF LOGIX TE ALMERE

Het bedrijventerrein Uittenhagestraat ligt in een dichtbevolkt 
gebied vlakbij het centrum van Den Haag. Omdat er slechts 
beperkt parkeergelegenheid is op het terrein, is besloten om 
op het nieuw te realiseren gebouw van Wilkohaag Metaal 
een parkeerdak aan te leggen. Marcel Nesselaar, technisch 
adviseur van InfraDAK-Nesselaar bv, werd bij het project 
betrokken om tot de juiste oplossing te komen. Hij bracht het 
advies uit op basis waarvan in samenspraak met de bouw-
partners is gekozen voor een systeem met split betonklinkers 
en H-profi elklinkers. Bij eerdere projecten had het bedrijf al 
ervaring opgedaan met dit systeem. De eisen waar parkeer-
daken aan dienen te voldoen zijn geformuleerd in NEN 6723 
en NEN 6788.

Dakopbouw
“Belangrijk was een zeker systeem toe te passen, dat 
vanzelfsprekend voldoet aan alle eisen op het gebied van 
waterdichtheid, drukvastheid en esthetiek,” aldus Nesselaar. 
“Daarom was de samenspraak met de leverancier en de 
dakdekker van zo groot belang.” Gekozen is voor het Deck-
drain parkeerdaksysteem van leverancier Intercodam Infra 
uit Almere, partner van Kijlstra Beton. 

De betonnen ondergrond is eerst op afschot gebracht met 
behulp van een C-EPS betonmortel. De hwa’s bevinden zich 
in het midden van het dakvlak, via welke het hemelwater 
wordt afgevoerd middels een inpandig buizenstelsel. Vervol-
gens is door Verhagen Dakbedekking uit Gameren op de 
afschotlaag een waterdichte laag aangebracht, bestaande 
uit een tweelaags bitumineus dakbedekkingssysteem Esha-
gum 470 k14 van Icopal. Voor de dynamische krachten is op 
de waterdichte laag twee lagen glijfolie toegepast. Dit zorgt 
ervoor dat het dakpakket de waterdichte laag niet bescha-
digt, bijvoorbeeld als gevolg van werking of beweging als 
gevolg van belasting.

Hier bovenop is een Deckdrain drainagemat toegepast, 
bestaande uit een HDPE noppenkern met daarop als drager 
voor het split een non-woven geotextiel gelijmd. Deze drai-
nagemat zorgt ervoor dat het hemelwater versneld wordt 
afgevoerd. Vervolgens is voor de drainage en de drukverde-
ling een splitlaag van 50-60 mm laagdikte aangebracht. 
Hier zijn in de rijbanen H-profi el betonklinkers (dikte 8 cm) in 
aangebracht. Er is voor H-profi elklinkers gekozen omdat op 
deze manier de klinkers in elkaar grijpen, wat voor veel meer 
stevigheid zorgt i.v.m. het optrekken, remmen en sturen van 
de auto’s. 

Nesselaar: “De parkeerplaatsen hebben een antraciet 
klinker, de rijpaden zijn vervaardigd uit grijze H-profi el tegels.  
Tevens zijn er langs en voor de hellingbaan industrieplaten 

1200x100x14 dubbel gewapend toegepast, als ondergrond 
en contragewicht voor de aanrijdbeveiliging. Voor de mon-
tage van de lichtmasten zijn betonnen lichtmastvoeten op 
het dak aangebracht, waterdicht ingewerkt met behulp van 
een Trifl ex vloeibare dakbedekking.” 

Samenwerking
Verhagen Dakbedekking bv was verantwoordelijk voor de 
waterdichte afwerking van het dakoppervlak. Bijzondere 
aandacht was er in dit opzicht voor de waterdichte inwer-
king van de hwa’s. Directeur Roel Verhagen: “Wij brachten het 
dakvlak op afschot, brachten de hwa’s aan en werkten ze 
waterdicht in voor een probleemloze waterhuishouding van 
het parkeerdak.” Het parkeerdakpakket is vervolgens aange-
bracht door de medewerkers van InfraDAK-Nesselaar bv. 

De goede technische oplossing kan op papier wel wor-
den verzonnen, de kwaliteit van het dak staat of valt met 
de juiste uitvoering. Daarom was de samenwerking tussen 
hoofdaannemer Hercuton en dakdekkerbedrijf Verhagen 
Dakbedekking en leverancier Intercodam Infra – Roof Logix 
van essentieel belang. Voortdurend werden de voortgang en 
detailleringen besproken. Mede hierdoor is medio oktober 
2013 naar volle tevredenheid van de opdrachtgever een 
esthetisch fraai en kwalitatief parkeerdak opgeleverd. ●
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De metrowerkplaats van GVB Diemen is onlangs uitgebreid. Het is het  

eerste grote project in Nederland waar de kunststof dakbedekking  

Vaetech® op werd toegepast. De dakbedekking wordt in Nederland  

op de markt gebracht door producent Derbigum Nederland.

GVB Diemen uitgevoerd met
kunststof dakbedekking van Derbigum

projectbeSchrIjVIng
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UItbreIDIng MetroWerkplAAtS gVb DIeMen
● OPDRACHTGEVER:  GEMEENTE AMSTERDAM, DIENST METRO EN 

DE STADSREGIO AMSTERDAM
● HOOFDAANNEMER: STRUKTON BOUW & ONDERHOUD TE UTRECHT
● DAKDEKKER: DAKTEAM BV TE ZWIJNDRECHT
● LEVERANCIER DAKBEDEKKING: DERBIGUM NEDERLAND TE DELFT

Een bitumenproducent die een kunststof dakbedekking op 
de markt brengt, dat zal in eerste instantie voor gefronste 
wenkbrauwen zorgen. In 2012 nam de Belgische fabrikant 
Derbigum, moederbedrijf van Derbigum Nederland, het 
Duitse Vaeplan over. Dit bedrijf is specialist in de productie 
van de kunststof dakbanen op basis van VAE (vinyl acetaat 
ethyleen) en als zodanig een gerenommeerde partij op de 
Duitse markt. De overname past in de internationale strategie 
van Derbigum. Duitsland is namelijk een sleutelmarkt voor de 
fabrikant en met deze productgroep wordt het bedrijf actief 
op markten waar ze voorheen amper aanwezig was. 

Ook op de Nederlandse markt zullen de nieuwe producten 
verkocht worden. In ons land wordt het product onder de 
naam Vaetech op de markt gebracht. Rayonmanager Hans 
van der Ham van Derbigum Nederland vertelt: “Dit om de ei-
genheid van het materiaal binnen ons assortiment te bena-
drukken; normaal gesproken dragen onze producten immers 
een naam die begint met ‘Derbi’. In Duitsland beschikt men 
al over een uitgebreid dealernetwerk, in Nederland is men 
dat momenteel aan het opzetten. Een VAE-dakbedekking is 
een sterke, fl exibele kunststof dakbedekking die bitumenbe-
stendig is. Dat betekent dat het ook geschikt is voor renova-
tiedaken waar oorspronkelijk een bitumineuze dakbedek-
king op is toegepast. Bovendien heeft Vaetech reeds een 
bewezen levensduur van meer dan 40 jaar.”

Metrowerkplaats
De uitbreiding van de bestaande locatie van de metro-
werkplaats was noodzakelijk door de komst van de nieuwe 
metro M5. Deze is 116 m lang, terwijl de werksporen maar 
een lengte hebben van 80 m. De vernieuwde werkplaats 
krijgt drie werksporen met elk een lengte van 120 m, waarbij 
één spoor is voorzien van een hefi nstallatie die de M5 in zijn 
geheel kan optillen. Hiermee wordt het mogelijk draaistellen 
en grote onderdelen te wisselen. 

Het dak werd uitgevoerd door dakdekkerbedrijf Dakteam bv 
te Zwijndrecht. Berry Snel van het bedrijf geeft een toelichting 
op de werkzaamheden. “Het totaal te bedekken dakopper-
vlak is zo’n 3.800 m². De keuze voor de dakbedekking werd in 
nauw overleg gemaakt tussen de opdrachtgever en hoofd-
aannemer Strukton, in de persoon van Ad Spithoven. Men 
wilde het dak bedekken met een dakbedekking met een 
lange bewezen levensduur die weinig onderhoud behoefde. 
Ook speelde mee dat de dakbedekking een lichte kleur had, 
dit kwam overeen met de uitstraling die men wilde bereiken. 
Tenslotte was het een overweging dat deze dakbaan door 
ons in een relatief korte tijd aan te brengen zou zijn, wat een 
vereiste was gezien de strakke planning.”

Snel: “De uitbreiding van de metrowerkplaats bestaat uit een 
drietal dakvlakken. Het dakpakket is aangebracht op een 
stalen dakplaat, welke is voorzien van een steenwol canne-
lurevulling. De dampremmer bestaat uit een PE-folie 0,2 mm. 
Als isolatie is een drukvaste steenwol isolatieplaat toegepast. 
Vervolgens is de dakbedekking mechanisch bevestigd d.m.v. 
tules, zodat er geen koudebruggen zouden ontstaan. De 
overlappen van de dakbedekking zijn deels gelast met hete-

lucht en koudlasvloeistof (koudlassen). Er is dus geen open 
vuur gebruikt. Op het hoofddak bevindt zich verder over 
een lengte van 122 m een dakopbouw, waarvan de gevels 
vrijwel geheel bestaan uit glas. Mede ten behoeve van het 
onderhoud hiervan is langs het glas een rode looppadfolie 
aangebracht. Daarnaast zijn de daken voorzien van een 
permanent staalkabeltraject en signaleringsstroken.”

All in garantie
“Derbigum biedt op het dak een all-in verzekerde dakgaran-
tie. Dat betekent dat in het geval van een onverhoopte ca-
lamiteit Derbigum en Dakteam garant staan voor een snelle 
en zorgeloze afwikkeling. GVB Diemen heeft zo niets te ma-
ken met een eventuele discussie over wat er is misgegaan 
en wie daarvoor verantwoordelijk is,” vertelt Van der Ham. 
“Haar enige belang is dat het probleem snel is opgelost en 
dat zij daar niet nog een rekening over krijgt toegestuurd. De 
garantie wordt afgegeven door de producent, zijnde Derbi-
gum. Ontstaat er bij de plaatsing een probleem, dan zorgt 
de producent ervoor dat het wordt opgelost.”

Dakteam was tijdens de werkzaamheden met gemiddeld 
zes man aan het werk. Snel: “De logistieke organisatie moest 
goed met de andere bouwpartijen worden afgestemd, om-
dat de werkzaamheden kort op elkaar werden uitgevoerd. 
De samenwerking met de bouwpartners verliep gelukkig 
soepel en we hebben de werkzaamheden mede daardoor 
binnen de daarvoor gestelde tijd kunnen afronden.”

De uitbreiding van de metrowerkplaats van GVB Diemen is 
dit najaar opgeleverd. ●
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De producten van FIM zijn bekend op de Nederlandse markt. 
Op het dak wordt met name Profi m C-EPS veel toegepast, 
een lichte en drukvaste (druksterkte minimaal 1N/mm²) isole-
rende mortel. Het product valt in de brandbaarheidsklasse 
A1 volgens NBN S 21-203. Met het product wordt een naad-
loze meerzijdige afschotlaag gerealiseerd met uitstekende 
thermische en akoestische eigenschappen, en die een 
geschikte ondergrond vormt voor vrijwel alle dakbedekking-
constructies op platte en licht hellende daken. Profi m heeft 
een KOMO Attest met Certifi caat CTG 452/2.

Applicatie
Per maart 2013 wordt de applicatie van de producten van 
FIM verzorgd door zusterbedrijf Applis. Hiermee wordt het 

bedrijf in staat gesteld het gehele proces van recyclage, 
productie tot en met de applicatie in eigen hand te hou-
den, wat een aantal opvallende innovaties in de hand heeft 
gewerkt. Roofs sprak met Gerard van den Berg, die het bedrijf 
in Nederland vertegenwoordigt: “Het afgelopen jaar hebben 
wij een signifi cante groei doorgemaakt en wij verwachten 
die in het komende jaar te kunnen voortzetten en uitbou-
wen.”

Gerard van den Berg is al ruim 25 jaar actief in de daken-
branche en heeft bij verschillende bedrijven ruime ervaring 
opgedaan in zowel de isolatie als waterdichting van daken. 
In de loop der jaren heeft hij landelijk een uitgebreid netwerk 
opgebouwd wat hem bij deze nieuwe uitdaging natuurlijk 
van pas komt. “De steeds hogere eisen op het gebied van 
isolatiewaarden en normeringen, en de steeds complexere 
toepassingen van isolerende mortels waren de voornaamste 
redenen om de verwerking weer geheel in eigen beheer te 
brengen,” vertelt hij. Het bedrijf verzorgt de verwerking van de 

producten met een ervaren team dat vooralsnog opereert 
vanuit het Belgische Westerlo.

“Er komt een tijd dat elk gebouw zich zelf moet voorzien 
van energie. Het Energydak is hierop het antwoord. Je kunt 
hiermee tot 450 W/m² opwekken. Dit is meteen een mooi 
voorbeeld van een nieuwe maar ook complexere toepassing 
van onze isolerende mortel. Onder de leidingen wordt een 
dampopen, isolerende mortel toegepast en boven de leidin-
gen een energymortel van 750 kg/m3. De isolerende mortel 
die gebruikt wordt in het platte daksysteem heeft als basis 
in onze eigen fabriek gezuiverd en gerecycleerd polystyreen 
verpakkings- en bouwafval en dient enerzijds ter integratie 
van het buizenregister en anderzijds voor het nivelleren van 

Het Profi m isolerende mortelsys-

teem wordt sinds 2000 in Nederland 

 toegepast (en in België al sinds 1989). 

Voorheen werd de Belgische fabrikant 

FIM voor de applicatie in Nederland 

 vertegenwoordigd, vanaf dit jaar wordt 

het hele proces van productie tot 

en met applicatie weer in eigen hand 

gehouden.

Productie, recycling en 
applicatie in één hand

beDrIjFSnIeUWS
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de volledige constructie. Met de mortel, met daarin EPS dan 
wel PIR platen, kan iedere gewenste R-waarde gerealiseerd 
worden. En op de mortel zijn veel verschillende dakbedek-
kingsystemen toepasbaar.”

computergestuurd
Een andere signifi cante verbetering die Applis in Nederland 
introduceert is de manier waarop de mortel op het werk 
wordt geproduceerd en verpompt. Applis stelt het product 
niet, zoals in Nederland gebruikelijk is, samen door middel 
van het samenvoegen en mengen van losse ingrediënten 
verpakt in zakken en op pallets. Van den Berg: “De mortel 
wordt computergestuurd. Dat betekent dus dat de mortel 
in principe altijd met de juiste receptuur rechtstreeks uit de 
vrachtauto op het werk aangebracht. Zo heeft men geen 
gedoe met zakken, pallets en plastic afval op het werk. 
Bovendien wordt de kans op wisselende kwaliteiten (door 
afhankelijkheid van mensen die ter plaatse het product nog 
moeten samenstellen) uitgesloten. Het is een proces dat 
veel minder bevuiling geeft van de plaats waar het product 
aangemaakt wordt.”

Hoe gaat dit in zijn werk? “Wij komen voorrijden met een 
nette vrachtwagen met daarin een volledig geautomati-
seerde machine die de mortel computergestuurd, dus altijd 
op de juiste constante kwaliteit, produceert,” aldus Van den 
Berg. “Het risico op fouten wordt zodoende uitgesloten. Dat 

deze werkmethode bovendien een aanzienlijke verkorting 
van de arbeidstijd oplevert (waardoor de kosten, en dus de 
prijs, lager blijven) hoeft geen betoog. Bovendien geeft dit 
op grotere projecten enorme voordelen. Door een hogere 
dagproductie kan de voortgang sneller. Dit betekent: minder 
wachttijden op het werk, en veel sneller na het starten met 
isoleren beginnen met het aanbrengen van de dakbedek-
king.”

“De isolerende mortel kan tenslotte worden afgewerkt met 
een gladde afstrijklaag op de mortel. Voordeel hiervan is dat 
er minder water indringt bij regen. Bovendien zal het verbruik 
in primer/lijm substantieel afnemen. En natuurlijk geeft zo’n 
afwerklaag een veel gladder en strakker beeld.”

“Het dak is ontdekt als plek waar veel op mogelijk is,  zowel 
op het gebied van milieu (waterbuffering, CO2-reductie, 
etc.) als op het gebied van meervoudig ruimtegebruik: 
(parkeerdaken, leefdaken, etc.)” besluit Van den Berg. “Mede 
vanwege deze trend zien wij de toepassing van Profi m C-EPS 
toenemen. Wij denken dat we met deze opzet een toege-
voegde waarde kunnen leveren op de Nederlandse markt. 
De groei die wij de afgelopen periode hebben doorgemaakt 
bevestigt dat.” ●

Zie voor meer informatie over isolerende mortels www.dakweb.nl

dakoplossingen

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

www.tectumgroup.be

Kranige jongens!

Meer Rendement
Minder Uren
Minder Mensen
Minder Inspanning

Minder Kosten
Minder Zorgen
Minder Onderhoud +31 (0)546-544724     www.allup.nl  
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DAk eVent 2014

Dak Event 2014: De juiste informatie 
voor de juiste doelgroep
Van 21 t/m 23 januari 2014 vindt in het Nieuwegein Business Centre 
(NBC) Dak Event 2014 plaats. Dit is de tweejaarlijkse, gespecialiseerde 
vakbeurs voor de dakenbranche. Tijdens deze beurs zullen exposanten 
optimaal in de gelegenheid worden gesteld om in een prettige en 
comfortabele ambiance zaken te doen met bestaande en nieuwe 
klanten. 

Ook voor exposanten VRF Europe en Mawipex is de beurs het podium 
bij uitstek om de ontwikkelingen binnen het bedrijf met de markt te 
communiceren. VRF Europe is een gerenommeerde leverancier van 
bevestigingsmaterialen en –gereedschappen. Directeur Jaap van der 
Graaf vertelt dat deze gespecialiseerde vakbeurs een goede gelegen-
heid biedt om in een prettige atmosfeer eens wat uitgebreider met de 
klant te praten. Van der Graaf: “Voor ons is deelname aan de beurs 
een uitgelezen gelegenheid om onze innovaties, en dan met name 
het assortiment arbovriendelijke gereedschappen te tonen. Binnen de 
dakenbranche is het verzuim vanwege rugklachten hoog; wij hebben 
hiertoe enige goede oplossingen ontwikkeld.”

Mawipex bv uit Rilland is een specialistische dakgroothandel dat een 
uitgebreid assortiment voor platte daken biedt. “Nog niet iedereen is 
op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen ons bedrijf,” 
aldus verkoopleider Alfred Vermeulen. “Recent zijn wij onderdeel gewor-
den van de Belgische Tectum Group. Ook zijn wij onlangs importeur 
geworden van de Firestone EPDM producten en de Kemper vloeibare 
dakbedekkingen.”

2 0 1 4
Dak Event

ALTENA DAK & GEVEL BREIDT ASSORTIMENT UIT
Altena Dak & Gevel heeft onlangs het assortiment uitgebreid en 
zal deze uitbreiding tijdens Dak Event 2014 presenteren. 

Ready Roof is een 
kwalitatief hoogwaar-
dig kant-en-klaar 
groen dakelement. 
Dit element is zeer 
compact (40x40 cm) 
en licht van gewicht 

waardoor het zeer arbeidsvriendelijk te plaatsen is op platte en 
hellende daken (tot 10%). Door zijn lage gewicht is het toe te pas-
sen op bijna ieder dak zonder constructieve aanpassingen.

Lightway is een daglichtsysteem dat innovatief is op de drie 
belangrijkste onderdelen: de koepel (zoveel mogelijk daglicht 
opvangen en in de buis richten), de daglichtbuis (transport van 
het daglicht) en de diffuser (voor het verspreiden van daglicht in 
de gewenste ruimte). Zie ook Roofs december 2013. Ook zal de 
dakgroothandel het nieuwe assortiment lichtkoepels van Eternit 
presenteren.

Infoplein ‘Dakdekkers klaar voor de toekomst’
Alle branche-instellingen presenteren zich gezamen-
lijk op één stand. Onderstaand een overzicht van de 
thema’s die behandeld zullen worden: 

SbD - centraal punt van het Roadmobiel voor informatie 
en twee interactieve activiteiten, namelijk:
●  Demonstratie en instructie: voorkomen van valgevaar 

(optie: deels op het dak)
●  Aanpak duurzame inzetbaarheid ‘Nu en altijd in 

Topvorm’

Informatie over:
●  Dienstverlening arbovoorlichters en bureau SBD
●  Voorlichting Platte daken / Arbocatalogus / Infowijzers
●  Voorlichting preventiemedewerker / RI&E

+ plan van aanpak

VebIDAk - informatie en presentaties over:
●  Bitumen en kunststof recycling
●  Dienstenpakket Technische Zaken
●  Voordelen lidmaatschap

tectUM - informatie en presentaties over:
●  Juist NU Starten met een BBL-opleiding
●  Bijscholing: een Must voor iedere vakman
●  Overige opleidingen en maatwerkscholing Studiegids
●  Skillcard voor vakkrachten op het dak (inclusief 

zzp’ers) 

VAKBONDEN / SF BIKUDAK 
CAO BIKUDAK 
●  Informatie voor zzp’ers
●  Sectorplan, een stevige steun in de rug voor bedrijven 

en dakdekkers

Workshops en presentaties op het infoplein Platte daken-
branche
SBD: Veilig en Gezond Gewoon doen !
VebIDAk: Volop in beweging met recyclebare 
 materialen = gewoon MVO
TECTUM: Vakmanschap = Voortdurend opleiden 

Presentatie Sectorplan: 
dinsdag 21 januari 2014, 12.00 -14.00
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De isolatieproducten van Kingspan Insulation zijn uitstekend geschikt 
voor renovatie. Voor het na-isoleren van zolders heeft het bedrijf 
nieuwe artikelen aan haar assortiment toegevoegd. Vanaf nu is 
de iSoEasy™ Pro Hellend Dakplaat naast de Rc 2,5 en Rc 3,5 ook 
verkrijgbaar voor een Rc van ruim 3, met 82 mm dikte. Ook is het 
assortiment met het Therma™ TP13 Vloerisolatie Element uitgebreid, 
een naisolatieproduct voor (zolder)vloeren. 

Met de 100 mm iSoEasy™ Pro XL voldoet 
men zelfs ruimschoots aan de norm voor 
nieuwbouwwoningen uit het huidige 
bouwbesluit: RC-waarde 3,5. 
De 82 mm kan worden geleverd in de 
volgende afmetingen: 1200 x 600 - 1300 x 
600 - 3000 x 600. 

Kingspan Insulation breidt renovatie assortiment uit

epDM Systems Introduceert  Superseal, 
thermobond  en gladseal
EPDM Systems introduceert tijdens Dak Event 2014 offi cieel 
de Superseal EPDM dakbanen met de Thermobond las-
naden. Volledig voorzien van KOMO-attest met product-
certifi caat. 

Superseal is een EPDM 
dakbaan met een dikte 
van 2,1 mm voorzien 
van een vliescachering 
en een lasnaad van 
Thermobond, welke 
door middel van hete 
lucht thermisch gelast 
kan worden. Alle naden 

en detailafwerkingen worden met 
Thermobond Strips volledig thermisch gelast aan de dak-
baan. Thermobond is een speciale compound van EPDM 
met een thermoplastische onderlaag en kan middels hete 
lucht thermisch gelast worden aan de EPDM. Deze kan nu 
ook toegepast worden in het Prelasti EPDM daksysteem waar-
door deze universeel toepasbaar is. 

Tijdens Dak Event 2014 worden er diverse demonstraties ge-
geven door een technisch medewerker van EPDM Systems. 
Ook wordt de nieuwe machine getoond voor het mecha-
nische bevestigingssysteem van Prelasti, genaamd Centrix. 
Met deze nieuwe machine, genaamd Gardian Weld, kunnen 
de centrixen met ingang van heden rechtopstaand gelast 
worden. Een sneller, effi cienter  maar vooral ook ergonomisch 
systeem, alles in het voordeel en belang van de verwerker.

Superseal is een EPDM 
dakbaan met een dikte 
van 2,1 mm voorzien 
van een vliescachering 

en detailafwerkingen worden met 

NUTS TRACÉS VEILIG MET ALUMINIUM KOOFBEKLEDING
De waarde van aluminium heeft zich bij dakrandafwerking al ruimschoots be-
wezen. De duurzaamheidsaspecten ten opzichte van andere materialen blijken 
telkens weer een belangrijk pluspunt bij de keuze voor aluminium dakranden. 
Roval Aluminium is wat dat betreft specialist met een uitgebreid assortiment (ar-
chitectonische) dakranden. Ook worden de muurafdeksystemen steeds vaker 
toegepast als duurzame dakranddetaillering. Dat heeft onder meer te maken 
met de zeer eenvoudige montage, dankzij het gepatenteerde klangensyteem 
en de rvs-klikveer. De muurafdekkappen kunnen hierdoor schroefl oos worden 
aangebracht door ze simpelweg over de veer heen te drukken.

Er gebeurt echter nog veel meer op het dak, waar aluminium oplossingen 
uitkomst bieden. Bij appartementencomplexen, maar ook bij utiliteitsbouw 
zie je regelmatig dat het nutstracé over het dak wordt geleid. Dat betekent 
dat elektriciteitsleidingen extra beschermd moeten worden. Niet alleen tegen 
onstuimige weersinvloeden, zoals storm en regen, maar ook tegen de zon. 
Tegelijkertijd moeten deze leidingen altijd toegankelijk blijven voor bijvoor-
beeld onderhoudswerkzaamheden. Veiligheid en duurzaamheid zijn daarbij 
uiteraard van groot belang. 

Roval Aluminium beschermt deze nutstracés door middel van een koofbekle-
ding. Een en al maatwerk. De bekleding is voorzien van aluminium ventilatie-

roosters. Deze veilige en duurzame 
oplossing kent veel voordelen: alu-
minium is nagenoeg onderhouds-
vrij, regeninslagvrij, het zetwerk kan 
exact op maat gemaakt worden 
en het is strak gedetailleerd. Een 
praktisch voordeel: de bekleding is 
eenvoudig demontabel. En dat is 
goed nieuws voor de onderhouds-
monteur. 

Renolit Belgium nv: Alkorplus Dualfi x
Kunststof platdaksystemen worden steeds vaker verlijmd. Renolit 
Belgium NV heeft als specialist in Alkorplan PVC en Alkortec EVA 
daksystemen een nieuwe universele lijm ontwikkeld die het voor 
de dakdekker eenvoudiger, sneller en goedkoper maakt om zo-
wel isolatie als dakbanen te lijmen. De Alkorplus Dualfi x PUR lijm 
kan gebruikt worden voor het lijmen van isolatiepanelen op de 
draagvloer, voor het op elkaar lijmen van twee lagen isolatie-
materiaal en ook voor het verlijmen van een vliesgecacheerde 
Alkorplan of Alkortec dakbaan boven op de isolatie. De dakdek-
ker hoeft dus maar met één lijm aan de slag.

Voor het verlijmen van isolatie materiaal wordt 135 g/m² lijm 
met een aangepaste spuitmond in lijmrupsen aangebracht. 
De rupsen schuimen op waardoor oneffenheden in de onder-

grond worden opgevuld 
zodat de hechting overal 
optimaal is. De Alkorplus 
Dualfi x lijm wordt geleverd 
in druktanks met een 
inhoud van 10,6 kg. De 
spuitmonden en spuit-
pistolen maken integraal 
deel uit van het systeem 
maar zijn afzonderlijk 
leverbaar. Renolit heeft 
ervoor gekozen de lijm de 
typische blauwe Renolit 
kleur te geven.
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grillo Dakafwerkingen: Wado Drain vloeren, 
groendaken en energiedaken
Grillo Dakafwerkingen presenteert tijdens Dak Event 2014 het assor-
timent op het gebied van groendaken en energiedaken. Het be-
drijf kan alle gewenste vegetatiesystemen voor de klant verzorgen, 
zowel extensieve als intensieve vegetatiesystemen. Tevens is het 
bedrijf partner voor het realiseren van leefdaken en parkeerdaken.  

Binnen de Eldon Groep, waar Grillo Dakafwerkingen onderdeel 
van is, is tevens een derde generatie energiedak ontwikkeld. De 
Dakcollector is een gedegen systeem dat wordt geïntegreerd in de 
dakbedekkingsconstructie, het systeem wordt in het dak verwerkt 
met koperen buizen en hoogwaardige warmtegeleidingsmateria-
len. Deze derde generatie energiedaken hebben ten opzichte van 
traditionele energiedaken een hoger rendement (ruim 65%).

ISOBOUW TOONT ISOLATIEOPLOSSINGEN VOOR HET PLATTE DAK
Kenmerkend voor de isolatiesystemen van IsoBouw zijn de duurzame producteigenschappen. Bijna het gehele assortiment plat dak 
isolatiesystemen is gecertifi ceerd met een DUBOkeurmerk van NIBE. Systemen die speciale aandacht krijgen tijdens Dak Event zijn:

❰ PolyTopHR Flex is een platdak isolatieplaat. Het is het eerste KOMO-ge-
certifi ceerde daksysteem voor mechanisch bevestigde isolatie in combi-
natie met gekleefde EPDM-dakbedekking. De isolatieplaat heeft een zeer 
hoog isolerend vermogen, een hoge drukvastheid van 100 kPa en haalt bij 
een staaldak een Eurobrandklasse B-S1, d0. 

ThermoTop CTG is een platdak isolatieplaat met geïnte-
greerde scheidingslaag van mineraal glasvlies die toe-
pasbaar is bij vrijwel alle afdichtingsystemen. Met name 
bij PVC-daken is ThermoTop CTG kwalitatief het beste 
en meest voordelige alternatief. Ook deze isolatieplaat 
heeft een hoog isolerend vermogen en een Eurobrand -
klasse B-S1, d0.

❰ RenoTopHR is een renovatieoplossing waarmee op het 
platte dak hoge isolatiewaarden kunnen worden bereikt zon-
der aanpassingen aan de waterkerende detaillering (dakran-
den, voetlood). Met de gepatenteerde isolatieplaten, die in 
de randzones worden toegepast, wordt over een afstand van 
1 meter een geleidelijke hoogte-overbrugging gerealiseerd 
vanaf de rand naar de rest van het dak.
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Wecal Isolatie Techniek bv toont tijdens 
Dak Event 2014  meerdere systemen van 
diverse leveranciers. Sinds de marktin-
troductie in 2009 zijn met Xtratherm PIR 
dakisolatie vele toonaangevende pro-
jecten gerealiseerd en blijft men verder 
innoveren. Zo is de isolatiewaarde van de 
aluminium gecacheerde platen recent 
met ca. 5 % verbeterd en is de BGM 
cachering aan het leveringsprogramma 
toegevoegd. 

Het bedrijf heeft van producent Polyglass 
de exclusieve distributie verkregen van 
PVC en TPO dakbanen van Mapei. Op 
een geheel nieuwe machine worden on-
der de productnaam Mapeplan kunst-
stof dakbanen in PVC-P en TPO gepro-

duceerd. Tevens heeft men nu ook BIIG 
bitumineuze dakbedekkingssystemen in 
het assortiment. BIIG is een hoogwaar-
dige APP-gemodifi ceerde dakbedekking 

met dubbele wapening van glas- en 
polyestervlies. 

Nieuw in het leveringsprogramma is 
DAWO EPS. Deze dakisolatieplaten van 
geëxpandeerd polystyreenschuim zijn le-
verbaar als EPS 100, 150 en 200 maar ook 
als EPS 100+ met een aanzienlijk verbe-
terde isolatiewaarde. Bovendien zijn deze 
versies leverbaar met een cachering van 
mineraal glasvlies. Naast vlakke platen 
zijn de EPS producten van DAWO ook 
als afschotplaat beschikbaar. Eveneens 
nieuw zijn de vloeibare afdichtingen van 
Franken Systems. Met name interessant 
is de Frankosil 1K: een 1-component vloei-
bare kunststof met polyurethaan hybride-
technologie voor het snel en gemakkelijk 
afdichten van waterdichte aansluitingen, 
zowel voor details als oppervlakken.

Wecal Isolatie techniek bv op Dak event 2014

TROTS OP VOETBALDAK IKEA UTRECHT
Voorafgaand aan de Europa League voetbalwedstrijd 
Racing Genk – Dinamo Kiev (3-1) heeft Alfred Vermeulen, 
verkoopleider van Mawipex voor het Cristal Arena stadion in 
Genk een luchtfoto van het project Ikea Utrecht overhandigd 
aan Pieter van Wijk, bedrijfsleider van Rudde Dakbedek-
king Den Bosch. Deze locatie is gekozen omdat de holding 
waartoe Mawipex behoort, Tectum –Group, gevestigd is in 
Genk.  Eigenaar Dhr. Biesmans van Tectum-Group is bestuurs-
lid bij Racing Genk en heeft NDA-lid Rudde uitgenodigd om 
deze wedstrijd bij te wonen. Mawipex en Rudde zijn trots 
dat ze zo’n uniek en kritisch project samen hebben kunnen 

realiseren. Op het 
garagedak van Ikea 
Utrecht zijn twee 
kunstgrasvoetbalvel-
den gerealiseerd. De 
expansiedrift van het 
Zweedse warenhuis 
is op een innovatieve 
en duurzame manier 
ingevuld.  In Europa 
is dit de eerste keer 
dat het complex 
van een complete 
voetbalvereniging 
op het dak wordt 
geplaatst. Alle ogen 
waren gericht op de 
correcte realisatie 
van dit project.

Foto: Dirk Lahuis.

Varimat V2 nu ook voor bitumen
Leister Benelux bv meldt dat de bekende Varimat V2 nu le-
verbaar is met 40 mm mondstuk 230v of 400v. Nu is er ook de 
Varimat V2 voor bitumen, leverbaar met een breder mond-
stuk 80 mm l in 230 v als 400 v verkrijgbaar. 

Het voordeel van deze lasmachine is dat hij ook inzetbaar 
is op renovatiedaken waar veel onevenheden in zitten, van-
wege het voorloopwiel dat onafhankelijk is ten opzichte van 
het andere wiel.

Foto: Dirk Lahuis.
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A G E N D A

15-17 januari 2014 • InterSolUtIon 2014
Flanders Expo te Gent (B) • Info: www.intersolution.be

21-23 januari 2014 • Dak event 2014
NBC te Nieuwegein • Info: www.dakevent.nl

3-7 februari 2014 • VSk 2014 
Jaarbeurs te Utrecht • Info: www.vsk.nl

18-21 februari 2014 • Dach + holz 2014 
Messegelände Köln (D) • Info: www.dach-holz.de

Dakspecialisten op internet
SOUBURGHSE MOLEN VOORZIEN VAN NIEUWE DAKBEDEKKING
De kap van de Souburghse molen bij Alblasserdam is onlangs gerenoveerd. 
Dakdekkerbedrijf T.M. van Zanten uit Alblasserdam wilde deze bijzondere 
klus graag uitvoeren. Het werd een demonstratie van een fraai stukje vak-
werk. Omdat er nauwelijks tot geen budget was om de werkzaamheden 
uit te laten voeren schreef het bedrijf voor een laag bedrag in en kwam het 
met leverancier Royal Roofi ng Materials overeen dat de materialen gratis 
konden worden geleverd. Op 19 oktober jl. werd de kap weer terug op de 
molen geplaatst, onder grote belangstelling van de omwonenden.

Lees het hele artikel op Dakweb.nl, onder ‘Vakbladen’, ‘Edities Roofs’: 
Roofs januari 2014.

rectIFIcAtIe
In het artikel ‘Geïsoleerde houten dakdozen met een 
dampremmende afwerking: probleem of uitdaging?’ (Roofs 
december 2013) is in Figuur 2 per abuis de rode stippellijn 
weggevallen die de dampremmende laag moet aange-
ven. Hieronder de juiste Figuur 1 en Figuur 2 nogmaals.

Figuur 1: Schematische weergave van een kouddakconstructie

Figuur 2: Schematische weergave van een warmdakconstructie

P E R S O N A L I A
MDg en Dumebo DWS
Per 1 januari 2014 is ron den toom namens Koninklijke 
Metaalunie aangesteld als branchemanager van MDG en 
Dumebo DWS, de branches voor dak- en wandbeplating. 
Hij volgt daarmee Ruud Huisman op die de pensioenge-
rechtigde leeftijd heeft bereikt.  

kingspan Unidek
Met ingang van 18 november 2013 is 
Michel van der helm aangesteld als 
Managing Director van Kingspan Unidek 
bv te Gemert. Van der Helm was tot voor 
kort Operational Director van het bedrijf 
en volgt hiermee voormalig Managing Director Ben Claas-
zen op die zijn loopbaan heeft voortgezet bij Kingspan 
Insulated Panels.

koud dak

Warm dak



Dakspecialisten op internet

www.singleply.nl

www.euroaluminium.nlwww.roval.eu

www.vebidak.nl

voor al uw
daksoftware

.nl.nl.nlsoftware

www.refl exy.org

www.altena-groep.nlwww.kelders.com

www.wildschutdak.nl

www.fi elmich.nl

T O O L S  &  S A F E T Y

www.vlutters.nl

www.provatherm.nl

www.delbouw.nl

www.vrf.eu

www.alkorproof.com

ALKORSOLAR

www.fl owlight.nl

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.fi restonebpe.com

RubberGard® EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.mawipex.com www.bureaugroenadvies.nl

www.domelichtstraten.nl

compri-aluminium.nl

De aluminiumspecialist voor
dak, bouw en industrie
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www.vlutters.nl van-boven.com

Hoogwaardige kunststoffen scheppen 
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.zinkmeesters.nl

www.comhan.com

Uw website 
ook hier?

Bel 072-5400335

Uw website 
ook hier?

Bel 072-5400335

www.leister.nl
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RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

NIEUW

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

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

GEPATENTEERD 
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