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Roval Aluminium

Roval Aluminium is marktleider in de 

ontwikkeling, productie en levering 

van kwalitatieve aluminium bouw-

producten voor daken en gevels. Tot 

het uitgekiende assortiment behoren 

onder meer dakrandprofi elen, water-

slagen, complete muurafdeksystemen, 

balusters, lamellenwanden en doorval-

beveiliging. Daarnaast biedt Roval 

Aluminium maatwerk in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.

Brede School De Waterhoef in Oisterwijk 

is een project waar duurzaamheid, 

functio naliteit en esthetiek in aluminium 

toepassingen van Roval Aluminium hand 

in hand gaan. Met bijzonder en strak 

gedetailleerd zetwerk is een robuuste 

overgang van gevel naar dak gerealiseerd. 

Maatwerk dat de contouren van het 

gebouw accentueert en waardoor de 

montage  snel en goed kon worden 

gedaan. Het resultaat is een duurzame 

aluminium afwerking, die gewoon mooi 

is om te zien.

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu

BIJZONDERE OVERGANG VAN GEVEL NAAR DAK
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Branchebelang
Wij als standhouders hebben de afgelopen Dak Event erva-
ren als een positief initiatief. Het waren drie gezellige dagen 
en  - en dat is het belangrijkste – het event heeft onze acti-
viteiten een impuls kunnen geven. Dat is natuurlijk welkom 
in een markt waar het allemaal niet meer zo vanzelf gaat, 
zeker als je bedenkt wat de dakenbranche in de afgelopen 
periode aan waardevolle ontmoetingsplekken is kwijtge-
raakt. De Nationale Dakendag bestaat niet meer en ook de 
diploma-uitreiking van Tectum wordt, in ieder geval voorlopig, 
niet meer georganiseerd. 

Natuurlijk zijn er nog wel algemene bouwbeurzen, zoals o.a. 
de Internationale Bouwbeurs in Utrecht en de Bouw Relatie-
dagen in Gorinchem. Maar Dak Event is momenteel nog het 
enige platform specifi ek voor de dakenbranche. Wij hebben 
het initiatief met onze deelname ondersteund, natuurlijk om-
dat we daar het voordeel van inzagen voor onze individuele 
bedrijven - maar ook omdat er een branchebelang mee 
gemoeid is. Een gezonde gespecialiseerde vakbeurs voor de 
dakenbranche is een goede zaak voor de hele branche.

Daarom is het zo jammer dat veel partijen, die het eigenlijk 
aan hun stand zijn verplicht aanwezig te zijn op deze beurs, 
niet thuis hebben gegeven. De markt voor bitumineuze 
dakbedekkingen was zwaar ondervertegenwoordigd. De 
isolatiebranche eigenlijk ook, om maar niet te spreken van 
de branche voor groendaken en energiedaken. Hoe kan 
dat? Is dat de crisis of zijn vakbeurzen, zoals je tegenwoordig 
veel hoort, een verschijnsel uit een verleden tijd? Wat dat 
eerste betreft: voor de investering hoefde je deelname aan 
de Dak Event niet te laten. Natuurlijk kost het een investering 
in de standkosten en manuren, maar die is goed  terug te 
verdienen met de contacten die je tijdens de beurs opdoet 
en de opdrachten die daaruit voortvloeien. 

Is het dan tóch zo dat vakbeurzen een ouderwets verschijn-
sel zijn?

Als dat zo zou zijn, waarom liepen dan veel partijen die er-
voor hebben gekozen niet aan de beurs deel te nemen wél 
met een stevige delegatie rond op de beursvloer? Dat bete-
kent dat ook deze partijen Dak Event hebben aangegrepen 
om zaken te doen. Dus kunnen we veilig concluderen dat 
deze partijen heus wel, net als wij, de waarde inzien van een 
dergelijke beurs. Ze willen er alleen geen geld aan besteden. 

De vraag waar wel en waar niet in te investeren, dat is een 
afweging die ieder individueel bedrijf natuurlijk zelf moet 
maken. En niemand heeft zijn klant voor zichzelf. Maar wij 
vonden het vreemd medewerkers op de beursvloer te zien 
van bedrijven die eigenlijk met een stand aanwezig hadden 
moeten zijn.

De sfeer op de Dak Event was goed en de kwaliteit van de 
bezoekers was hoog. Alleen het aantal bezoekers liet te wen-
sen over. Alle standhouders hebben er met de organisatie 
hard aan gewerkt om van het event een succes te maken. 
Het spreekt misschien voor zich dat het wegblijven van onze 
gewaardeerde concurrenten een nadelig effect heeft gehad 
voor het aantal bezoekers. Je zou dus kunnen stellen dat 
het wegblijven van veel toonaangevende bedrijven het 
branchebelang heeft geschaad. Hoe meer standhouders 
immers, hoe meer bezoekers - en hoe meer de daken-
branche als geheel daar profi jt van heeft.

Juist nu is het de tijd dat de hele branche zich er hard voor 
maakt dat de instellingen die we als branche hebben, 
en waar we allemaal ons voordeel mee doen, behouden 
blijven. Zoals altijd is concurrentie – als dat op een eerlijke 
manier gebeurt - alleen maar gezond: je versterkt elkaar. 
En dat geldt al helemaal voor een vakbeurs. Laten we er 
daarom voor zorgen dat we ons in het vervolg als branche 
profi leren – en dat we dus ook gezamenlijk ons gezamenlijke 
platform in stand houden. ●

Danny Coenradi, Kingspan Insulation
Edwin van Kemenade, Roval Aluminium

Danny Coenradi.

Edwin van Kemenade.



colofon
4     Roofs4     Roofs

inhouD     

4     Roofs

3

6

12

16

18

20

column
Branchebelang

Dakrenovatie en natuurwetgeving  
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van dakrenovatieprojecten kan men te maken 
krijgen met beschermde dieren. In dit artikel een korte toelichting op de betekenis van 
natuurwetgeving voor de dakenbranche.

Succesvolle zesde editie Dak event 2014 
Dak Event 2014 is succesvol verlopen. De exposanten geven algemeen aan over drie 
dagen gezien zeer tevreden te zijn.

Dakwerk is vakwerk - ook op ‘zonnedaken’
Nadat sinds 2003 met de voornorm NVN 7250 is gewerkt, wordt binnenkort NEN 7250 
‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten’ gepu-
bliceerd. 

onderzoek naar windbelasting en waterdichtheid zonne-energiesystemen
Binnen het normtraject van NEN 7250 is uitgebreid onderzoek verricht naar met name 
de windbelasting en waterdichte eigenschappen van deze systemen. 

eerste editie jaarlijkse Solar trendrapport gepresenteerd
Op het landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort-Noord werd op 21 januari jl. het Solar 
Trendrapport  2014 gepresenteerd.
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Foto voorplaat
Project Assen: Monier.

Dit nummer kwam tot StanD met meDewerking Van

AG Plastics nv www.skylux.be

All Up www.all-up.nl

Blom Ecologie www.blomecologie.nl

DakEvent 2014 www.dakevent.nl

DGI Dak & Gevel Ing bv www.dakengevelingenieurs.nl

Kingspan Insulation www.kingspaninsulation.nl

Kingspan Unidek www.kingspanunidek.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Planten voor alle daken www.dakenraad.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Vebidak www.vebidak.nl

VRF Europe bv www.vrf.eu

Zinkunie bv www.zinkunie.nl

Shelters voor F-16’s waterdicht met ePDm
De shelters van Vliegbasis Leeuwarden, waar een deel van de vloot F-16 straaljagers 
van de Koninklijke Luchtmacht in staat gestationeerd, zijn onlangs voorzien van een 
nieuwe EPDM dakbedekking.

Samenwerking leidt tot beter resultaat
Woningcorporatie Portaal is bezig met een grootscheepse operatie om het Willemskwar-
tier in Nijmegen op te knappen. Besloten is het werk in zeer nauwe samenwerking uit te 
voeren met een team goed op elkaar ingespeelde partijen.

Zwart zink op cultureel centrum Diepenheim
In Diepenheim is een nieuw cultureel centrum gerealiseerd. Het dak en de gevel van de 
nieuwbouw worden uitgevoerd met een zwarte zink. Op het dak werden lengtes aange-
bracht van 9,5 m. 

het dak draagt bij aan klimaatdoelstellingen europa 
Tijdens een seminar in het PSV Stadion in Eindhoven lichtte het Polygum Verkoopkantoor 
Nederland haar beleid op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid toe. 

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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wetgeVing

Dakrenovatie 
en natuurwetgeving

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van dakrenovatieprojecten kunt u 

te maken krijgen met beschermde dieren. Weet u als projectleider of 

werkvoorbereider wat u moet doen? Wat is de rol van de Flora- en faunawet 

(2002) voor uw renovatieproject en hoe is deze verankerd? Uit ervaring 

blijkt dat het tijdsbestek van de Flora- en faunawetprocedure vaak wordt 

onderschat. Onderstaand een korte toelichting op de betekenis van 

natuurwetgeving voor de dakenbranche.
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mag de gemeente of omgevingsdienst de omgevingsver-
gunning alleen verlenen als een Vvgb is afgegeven.

Procedure Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet (2002) is een implementatie van de 
Europese Habitat- en Vogelrichtlijn en bundelt bepalingen 
die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen: 
Vogelwet 1936, Jachtwet, Natuurbeschermingswet en Wet 
Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en 
faunawet beschermt in beginsel soorten. Onderzoek naar 
effecten van ruimtelijke ontwikkelingen richt zich dan ook op 
de inventarisatie van soorten en het voorkomen van schade. 
De eerste stap in de procedure is altijd het oriënterend 
onderzoek (1) naar potentiële aanwezigheid van soorten en 
de effecten van de werkzaamheden. Dit onderzoek wordt ook 
wel ecologische quickscan of natuurtoets genoemd. Als de 
potentiële aanwezigheid van beschermde soorten niet uitge-
sloten kan worden middels het oriënterende onderzoek, wordt 
er aanvullend onderzoek (2) ingericht naar de soort(en) in 
kwestie. Als blijkt dat het gebouw of gebied een mogelijke 
functie vervult voor de soort en er mogelijk negatieve effecten 
optreden voor beschermde flora en fauna, dienen er maatre-
gelen opgesteld om schade te voorkomen; een mitigatieplan 
(4 --> ontheffing). Alvorens een mitigatieplan op te stellen 
wordt normaliter onderzocht of er reële alternatieven voor-
handen zijn (alternatievenonderzoek (3)). In het geval van 
dakrenovaties is dit echter nagenoeg niet van toepassing. 
Voor tabel 2 'soorten' (zie kader 1) geldt de mogelijkheid om 
de werkzaamheden uit te voeren middels een door het minis-
terie van EZ goedgekeurde gedragscode (3). Als ondanks het 
alternatievenonderzoek en mitigerende maatregelen toch 
nog schade lijkt op te treden, wordt een compensatieplan 
(5 --> ontheffing) opgesteld. De ontheffingsaanvraag is nodig 
voor de verboden handelingen en ter goedkeuring van het 
mitigatie en/of compensatieplan. De aanvraag wordt inge-
diend bij Dienst Regelingen. Dienst Regelingen neemt een 
ontheffingsaanvraag alleen in behandeling als de procedure 
met veldonderzoek is onderbouwd.
De aanvrager en ontvanger van de omgevingsvergunning 
is eindverantwoordelijke voor een correcte uitvoering van de 
opgenomen bepalingen. Voorts geldt voor alle betrokkenen 
de algemene Zorgplicht (Ff-wet, art. 2). Deze houdt in dat 
eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door 
zijn handelen schade ontstaat aan flora en fauna, dat deze 
schade in redelijkheid dient te worden voorkomen en te 
worden beperkt.

Beschermde soorten en dakrenovatie 
De dakenbranche heeft het meest te maken met gebouw-
bewonende soorten als gierzwaluw, huismus en vleermuizen. 
Dit zijn van oorsprong soorten die in holen/holtes en spleten 
leven, maar zich hebben aangepast aan de stenen leefom-
geving van gebouwen. De soorten maken vaak gebruik van 
ruimtes in en aan het dak van woningen. Met de uitvoering 
van dakrenovaties kunnen met name de verbodsbepalingen 
uit artikel 11 van de Flora- en faunawet worden overtreden. 
Ff-wet, artikel 11; 

"Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of 

ing. C.J. Blom, Blom Ecologie, Waardenburg. 

Regelmatig wordt in de media melding gemaakt van 
projecten die worden vertraagd of stilgelegd omdat er 
onverwachts beschermde soorten zijn aangetroffen. Een 
recent voorbeeld hiervan is een dakrenovatieproject van 
39 woningen in Enkhuizen door Welwonen in juni 2013. Het 
project betrof planmatig onderhoud waar geen broedvo-
gels werden verwacht omdat in het verleden vogelschroten 
waren aangebracht. Opmerkelijk was dat de gemeente en 
andere betrokken partijen in het gehele voortraject en bij 
de vergunningverlening niet hebben aangegeven dat een 
inventarisatie verplicht is. Later bleek echter dat broedende 
mussen aanwezig waren en mogelijk ook vleermuizen en 
zwaluwen. Het project is stilgelegd, gericht onderzoek is pas 
mogelijk in 2014, waardoor het project minstens een jaar 
wordt vertraagd. In dergelijke situaties gaat veel kostbare tijd 
en financiële middelen verloren. 

In de dakenbranche spelen enkele beschermde soorten een 
belangrijke rol. Met name renovatie- en sloopprojecten kun-
nen een negatief effect hebben op de functionele leefom-
geving van: steenmarter, gierzwaluw, huismus en vleermuizen. 
De bescherming van soorten is in Nederland geregeld mid-
dels de Flora- en faunawet (kader 1) terwijl u voor uw project 
een Wabo-aanvraag indient. In dit artikel doorlopen we de 
vergunningprocedure betreffende beschermde soorten en 
consequenties hiervan voor de dakenbranche.

Vergunningsprocedure
Een reguliere ruimtelijke ingreep als een dakrenovatie of 
sloop van een pand is vergunningplichtig, er dient een aan-
vraag voor omgevingsvergunning te worden ingediend bij 
de gemeente of omgevingsdienst. De omgevingsvergunning 
is een samenvoeging van vergunningen, toestemmingen, 
vrijstellingen en activiteiten met meldingsplicht voor ruimte-
lijke activiteiten. De omgevingsvergunning is sinds 1 oktober 
2010 van kracht geworden met de invoering van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De omgevingsvergunningsaanvraag bestaat uit verschil-
lende onderdelen. Het onderdeel ‘handelingen met gevol-
gen voor beschermde dieren en planten’ haakt aan op 
de natuurwetgeving. De daadwerkelijke bescherming van 
kwetsbare dieren en planten is echter geregeld in de Flora- 
en faunawet. Op dit onderdeel dient dan ook een procedure 
opgestart te worden betreffende de Flora- en faunawet en 
heeft de Wabo-wetgeving verder geen betekenis.

De uiteindelijke beoordeling van effecten op beschermde 
soorten conform de Flora- en faunawet dient vermeld te wor-
den in de aanvraag van de omgevingsvergunning. Indien 
negatieve effecten optreden, beoordeelt het ministerie van 
EZ onder andere of ‘de gunstige staat van instandhouding 
van de betreffende soort(en)’ niet in gevaar is. Als vervolgens 
de aanvraag positief beoordeeld wordt, geeft het ministerie 
van EZ een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Als er 
sprake is van negatieve effecten op beschermde soorten 
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De praktijk
De potentie-inschatting van beschermde soorten is zoals ge-
zegd een wettelijke plicht. Het oriënterend onderzoek (ecolo-
gische quickscan/natuurtoets) betreft één onderzoek naar 
de potentiële aanwezigheid van beschermde planten of 
dieren. Als uit de inventarisatie blijkt dat beschermde soorten 
van de Flora- en faunawet tabellen 2 & 3 (mogelijk) voorko-
men dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. Het 
aanvullend onderzoek richt zich specifiek op het voorkomen 
van één soort en de functionaliteit van de planlocatie voor 
deze soort en de effecten van de voorgenomen ingreep 
hierop. Om de aanwezigheid van een soort vast te stellen 
wordt een veldonderzoek uitgevoerd. Voor de gierzwaluw is 
afwezigheid afdoende aangetoond na 3 veldbezoeken in 
de periode 1 juni- 15 juli en voor huismus 2 veldbezoeken 
in de periode 1 april -15 mei of 4 veldbezoeken in periode 
10 maart 20 juni (Anonymus, 2011a & 2011b). Betreffende 
vleermuizen dienen 4 of 5 inventarisaties plaats te vinden 
in de periode mei-oktober (vleermuisprotocol 2013). Indien 
de aanwezigheid van- en gebruik door gierzwaluwen en 
huismussen is aangetoond en duidelijk is dat de voorgeno-
men ingreep een negatief effect heeft op de functionele 
leefomgeving van de soort, dient een mitigatieplan opge-
steld te worden. Voor vleermuizen dient een mitigatie en/of 
compensatieplan te worden opgesteld ter onderbouwing 
van de in te dienen ontheffingsaanvraag van Ff-wet artikel 75 
bij het ministerie van EZ (Ff-wet tab. 3 soorten; altijd onthef-
fing). De mitigatie en compensatie richt zich altijd op de 
schade aan desbetreffende soort en/of populatie. Het verlies 
aan vleermuisverblijfplaatsen kan dus niet gecompenseerd 
worden met de aanleg van groendaken, maar wel met het 
aanbieden van bijvoorbeeld vleermuiskasten. De duur van 
de Ff-wetprocedure varieert van circa 1 maand tot 12-18 
maanden.

Een goede ecologisch adviseur zal u maatwerkoplossingen 
aanreiken om de werkzaamheden optimaal te laten verlo-
pen. Veel gebruikte tijdelijke en/of permanente maatregelen 
zijn de toepassing van vogelvides, plaatsen van vogelschroot 
t.h.v. derde pannenrij, gierzwaluwpannen, nestkasten en 
vleermuiskasten. Specifieke maatregelen voor gierzwaluw en 
huismus en verschillende gebouwbewonende vleermuissoor-
ten ten aanzien van dakrenovaties zijn opgenomen in de 
Soortenstandaards (Anonymus, 2011a & 2011b).  

Creatief en proactief handelen betreffende de Ff-wetgeving 
levert aanzienlijke tijdswinst op en voorkomt eventuele pro-
blemen. Het tijdsbestek van de Ff-wet procedure wordt met 
name bepaald door de veldwerkcomponent. Het voorhan-
den hebben van actuele verspreidingsdata verkort de pro-
cedure dan ook aanzienlijk. Eventuele maatregelen kunnen 
ruimschoots voor de aanvang van werkzaamheden worden 
getroffen. Actuele data kunnen gegenereerd worden door 
frequent verspreidingsonderzoek uit te laten voeren door 
een ecologisch adviseur, vogelwerkgroepen, gecertificeerde 
medewerkers en/of vrijwilligers. Ook opdrachtgevers zoals 
gemeenten en woningbouwcoöperaties kunnen de proce-
dure versnellen door ecologisch onderzoek al gedurende de 
planvorming uit te laten voeren. 

Flora- en Faunawet | ruimtelijke ontwikkelingen
In de Flora- en faunawet is de bescherming van ongeveer 500 inheemse kwetsbare 

soorten geregeld. In dit kader de betekenis van de Ff-wet voor ruimtelijke ontwikkelin-

gen op hoofdlijnen.

Nee, tenzij principe

Activiteiten mogen in principe niet plaatsvinden als schade optreedt voor beschermde 

soorten (Ff-wet artikel 8 t/m 12). De praktische uitwerking heeft echter geleidt tot speci-

fieke uitzonderingen voor o.a. ruimtelijke ontwikkelingen.

Zorgplicht

Voor alle in het wild levende dieren (beschermd en onbeschermd) geldt de algemene 

Zorgplicht. Een ieder dient voldoende zorg te nemen voor alle in het wild levende plan-

ten en dieren en hun leefomgeving.

Beschermingsniveaus

De bescherming van inheemse flora en fauna is naar gelang kwetsbaarheid en (inter)

nationale verspreiding geregeld op drie niveaus:

tabel 1 |  algemene soorten; Voor algemene soorten geldt een vrijstelling voor ruim-

telijke ontwikkelingen. Voorbeelden van soorten die opgenomen zijn in tabel 

1 zijn: egel, gewone pad, hermelijn, kaardenbol, kleine watersalamander, mol 

en vos 

tabel 2 |  overige soorten; Voor overige soorten geldt een vrijstelling voor ruimtelijke 

ontwikkelingen mits een goedgekeurde gedragscode gebruikt wordt. Voor-

beelden van soorten die opgenomen zijn in tabel 2 zijn: eekhoorn, rietorchis, 

steenmarter 

tabel 3 |  Soorten bijlage iV habitatrichtlijn / Bijlage 1 amvB; Voor ruimtelijke 

ontwikkelingen geldt altijd een ontheffingsaanvraag. Ontheffing wordt alleen 

verleend indien hier zwaarwegende argumenten voor zijn. Voorbeelden van 

soorten die opgenomen zijn in tabel 3 zijn: adder, boommarter, groenknolor-

chis, rugstreeppad en vleermuizen

Van een aantal kwetsbare vogelsoorten zijn de nesten jaarrond beschermd. De nesten 

worden onderverdeeld in 5 categorieën. Categorie 1 t/m 4 is jaarrond beschermd, 

categorie 5 alleen tijdens broedperiode. De gierzwaluw en huismus zijn onderverdeeld 

in categorie 2.

vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een 
beschermde inheemse diersoort te beschadigen, vernielen, 
uit te halen, weg te nemen of te verstoren."

Werkzaamheden en veranderingen aan verblijflocaties van 
kwetsbare soorten kunnen een sterk negatief effect heb-
ben op populaties van gierzwaluw, huismus en vleermuizen 
(kader 1). De gierzwaluw en huismus broeden elk jaar op 
dezelfde plaatsen die aan specifieke voorwaarden voldoen. 
Grootschalige en snelle veranderingen in de leefomgeving 
van huismus en gierzwaluw hebben tot gevolg dat broedlo-
caties ongeschikt worden.

Volgens de Stadsvogelbalans 2013 (Kooijmans & Schopper, 
2013) blijft de huidige strenge wetgeving met betrekking tot 
gierzwaluwnesten noodzakelijk voor het succesvol voortbe-
staan van de soort. Met enige voorzichtigheid kan gezegd 
worden dat de grote achteruitgang van de huismus voorals-
nog gestopt is. 
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conclusie
De Flora- en faunawetprocedure kan veel tijd kosten. Aange-
zien de verspreidingsresultaten een houdbaarheidsdatum 
hebben van maximaal 3 jaar is het verstandig deze proce-
dure zo snel mogelijk in werking te stellen. Vertraging van een 
project kost veel tijd, geld, frustratie en verlies van reputatie 
t.o.v. de opdrachtgever. Onderschat de natuurwetgeving 
niet en start de ecologische quickscan/natuurtoets zo snel 
mogelijk op en bij voorkeur in de planfase. Tenslotte maken 
deskundig onderbouwde en creatieve maatregelen nage-
noeg elk project mogelijk!
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Zie ook het artikel 'mens en gierzwaluw onder één dak' in Roofs 

 december 2009 op www.dakweb.nl

gierzwaluw huismus Vleermuizen

Categorie 2 Categorie 2 Ff-wet tab. 3/bijlage IV Habitatrichtlijn

Nestlocatie jaarrond beschermd Nestlocatie jaarrond beschermd Leefomgeving en locaties strikt beschermd

Gierzwaluwen gebruiken daken en openin-
gen onder het dakbeschot als broedlocatie. 
De vogel komt gedurende de periode mei-juli 
in Nederland om te broeden. Voor het voort-
bestaan van de soort is het essentieel dat er 
geschikte broedlocaties voorhanden zijn. De 
ouders en jongen zijn tijdens de broed- en 
nestperiode zeer gevoelig voor verstoring.

Evenals gierzwaluwen worden ruimtes onder 
dakpannen, goten en dakbeschot door 
mussen gebruikt als nestlocatie. Door o.a. 
andere stedelijke inrichting en ontwikkelingen 
in huizenbouw met de inherente dakensector 
is de huismussen-populatie in de periode 
1970-2000 sterk achteruit gegaan. Met name 
strikte(re) wet- en regelgeving moet het tij 
keren voor de huismus.

Vleermuizen zijn erg kwetsbare dieren. Deze 
zoogdieren maken zelf geen verblijfplaatsen 
maar gebruiken gebouwen en/of bomen. 
Vernietiging van een specifi eke locatie kan 
al leiden tot het uitsterven van de vleermuis-
stand in een gebied. Herstel van populaties 
duurt lang omdat de meeste soorten slechts 
een jong per jaar krijgen. Tevens kan versto-
ring van dieren in winterslaap leiden tot dood 
door verbruik van beperkte vetreserves.

Mitigatie-/compensatieplan + ontheffi ng Mitigatie-/compensatieplan + ontheffi ng Mitigatie-/compensatieplan + ontheffi ng
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Dak eVent 2014

Succesvolle zesde editie 
Dak event 2014
Dak Event 2014 is succesvol verlopen. Deze zesde editie 

van het event werd bezocht door een keur aan gerichte bezoekers 

die zich wilden laten bijpraten over de meest recente ontwikkelingen. 

De exposanten geven algemeen aan over drie dagen gezien 

zeer tevreden te zijn.

Dit jaar werd Dak Event 2014 georganiseerd van 21-23 janu-
ari 2013, en opnieuw was het NBC Nieuwegein de locatie. 
Deze zesde editie van het tweejaarlijkse event werd bezocht 
door in totaal 857 bezoekers, wat een lichte stijging betekent 
ten opzichte van de vorige editie in 2012. Het aantal stand-
houders is nagenoeg gelijk gebleven. De kwaliteit van de 
bezoekers werd als zeer positief ervaren: het was gericht en 
geïnteresseerd bezoek en standhouders konden goed de tijd 
nemen om hen te woord te staan. Net als de voorgaande 
edities werd ook dit jaar Dak Event georganiseerd volgens 
het full service concept. De standhouders geven aan tijdens 
de Dak Event op een prettige manier de contacten met 
bestaande relaties te hebben aangehaald, ook zijn vele 
nieuwe contacten gelegd. 

Quotes
Gerard van den Berg, Applis: “Ik heb drie heerlijke dagen 
gehad en het hadden van mij ook zes dagen mogen zijn. 
In deze nieuwe fase waarin ons bedrijf zich nu bevindt is het 
belangrijk de contacten met bestaande relaties aan te ha-
len, en daarnaast nieuwe contacten te leggen. Daar was dit 
event ideaal voor. Ik ben heel tevreden over de organisatie 
en de kwaliteit van de bezoekers.”

Jasper Mondeel, Gilde Software: “Hoewel we een goed 
bemande stand hadden, zijn er zoveel klanten van ons naar 
de beurs gekomen dat ik soms nog het gevoel had dat ik me 
eigenlijk in vieren zou moeten delen om iedereen op een goe-
de manier te woord te kunnen staan. Wij doen aan verschil-
lende beurzen mee, dit was zonder de twijfel de gezelligste.”

Nicol Schermer, Hawi Energy Benelux: “Op de Dak Event 
fungeerden wij als het aanspreekpunt op het gebied van 
zonne-energie omdat andere aanbieders het op dit punt 
hebben laten afweten. Wij hebben ons door onze deelname 
aan dit event goed kunnen profi leren en dat heeft ons veel 
nieuwe contacten opgeleverd.”

Felix Fonville, Anjo: “Wij vonden deelname aan dit event een 
positieve ervaring. Het was niet heel druk maar het bezoek 
dat er was, was heel gericht en geïnteresseerd in onze 
producten. Mede door de speelse inrichting en de goede 
catering was de locatie sfeervol, en was het prettig rondlo-
pen op de beursvloer. Al met al scoort de Dak Event bij ons 
een ruime voldoende.”

Jos van der Borgt, SBD: Jos van der Borgt, SBD: “Bijzonder 
was dat VEBIDAK, SBD en TECTUM met hun partners een 
gezamenlijke stand beheerden. Daardoor kon goed worden 
duidelijk worden gemaakt in welke samenhang ondersteu-
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Danny van der Tak, Afast: “Organisatorisch was het event 
wederom perfect: goed verzorgd, goede catering en een 
prima locatie. De kwaliteit van de bezoekers was goed, niet 
de standaard pennenrapers, maar echte geïnteresseerde 
vakmensen die graag noviteiten willen zien en hiermee aan 
de slag willen gaan. Wij kijken tevreden terug op het Dak 
Event.”

Henk van Schaik, Wecal: “Wat ons betreft krijgt de Dak Event 
een dikke plus. We hadden een grote, opvallende stand en 
de vier man die wij op de stand hadden staan waren op 
de piekmomenten continu in gesprek. Alle bezoekers waren 
klanten of potentiële klanten. Natuurlijk moet je zelf ook ac-
tief ervoor zorgen dat bezoekers op je stand komen en dat 
hebben wij dan ook gedaan.”

Danny Coenradi, Kingspan Insulation: “Wij zijn zeer en-
thousiast. We introduceerden tijdens de beurs de nieuwe 
isolatieplaat OPTIM-R, hier werd zeer positief op gereageerd 
en we hebben de eerste proefprojecten al in gang gezet. De 
locatie was perfect, de sfeer was positief en de kwaliteit van 
de bezoekers was hoog.”

Ruud Veldwijk, OMG: “Dit was de eerste keer dat ik me via 
beursdeelname op de Nederlandse markt kon profi leren 
en het verband tussen het oude Olympic en OMG aan de 
markt kon uitleggen. Ik stond bij onze distributeur Van Roij 
Fasteners op de stand en was positief verrast over de res-
pons. Wij hebben een heel productieve beurs gehad.”

ning op brancheniveau aanwezig is. En het Dak Event was 
voor ons de uitgelezen gelegenheid om de campagne ‘Top-
vorm' de aanpak voor duurzame inzetbaarheid te lanceren.”

Ton Berlee, Safeclick: “Voor ons was het belangrijk dat we 
nieuwe klanten zouden vinden en dat is gelukt. Ik heb tijdens 
de beurs meer gepraat dan goed was voor mijn stem dus 
wat ons betreft was onze deelname geslaagd.”

Edwin Melis, Derbigum: “Onze doelstelling was om onder an-
dere meer naamsbekendheid te genereren voor het feit dat 
onze vloeibare waterdichtingsproducten nu via de dakmate-
rialenhandel te koop zijn. Dat is goed gelukt, we hebben veel 
bestaande en nieuwe klanten gesproken en door de opzet 
van de beurs konden we ook echt de tijd voor ze nemen.”

Rob Grehl, Van Beek EPDM: “Het event was goed verzorgd. 
Helaas was het aanbod exposanten naar mijn mening on-
voldoende een afspiegeling van de markt. Het is jammer dat 
de markt nog niet voor 100% achter dit initiatief staat.”



De organisatie wil langs deze weg de exposanten hartelijk danken 
voor de succesvolle editie van het relatie evenement Dak Event. 

Wij verwelkomen u graag opnieuw tijdens de volgende editie.

Hét relatie evenement 
voor de totale dakensector

Platte daken • Hellende daken • Groendaken • Energiedaken

Voor deelname aan de komende editie van Dak Event kunt u 
contact opnemen met Vincent Lindeman telefoon: +31 72-5402683
e-mail: info@dakevent.nl  www.dakevent.nl

Adv-229x300-DakEvent-Bedank_Adv-229x300-DakEvent-Bedank  03-02-14  16:37  Pagina 1
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Jos van Bommel, Kingspan Unidek: “Natuurlijk is het jammer 
dat er niet meer stands waren en ook het aantal bezoekers 
had hoger gekund. Maar wij zijn tevreden over onze deel-
name aan Dak Event. We hebben eigenlijk al onze klanten 
kunnen spreken en ook hebben we nieuwe contacten 
kunnen leggen. En we hebben er ook een aantal nieuwe 
opdrachten aan overgehouden.”

Kjell Verdonschot, Van Roij Fasteners 
Europe: “Met negen man standbe-
manning zijn we bijna voortdurend 
in gesprek geweest met kwalitatief 
goede bezoekers. We zijn kortom heel 
tevreden over het verloop en het re-
sultaat van onze deelname. Jammer 
is dat veel partijen het hebben laten 
afweten, dat is een gemiste kans.” ●

Dit artikel kunt u downloaden 

op www.dakweb.nl

Edwin van Dijk, EPDM Systems: “Dak Event moet de place to 
be zijn voor de dakenbranche en dat is het helaas nog niet. 
De EPDM markt was goed vertegenwoordigd, terwijl EPDM 
niet de grootste markt is, maar wel meest groeiende markt. 
Wij hadden een fl itsende stand en ook hadden we veel te 
laten zien. Dan is het jammer dat het event nog geen goede 
afspiegeling is van de hele markt.”

Chris Appels, Altena Dak & Gevel: “Wij hebben deelname 
als positief ervaren. We hadden drie nieuwe producten te to-
nen en je ziet dan dat er daardoor voldoende aanleiding is 
tot leuke gesprekken. Met name voor ons nieuwe assortiment 
lichtkoepels was veel belangstelling, maar ook onze oplos-
sing voor groendaken viel in goede aarde.”

Maarten Eerland, Canect Europe bv: “Onze insteek was tij-
dens de Dak Event naamsbekendheid te genereren voor ons 
merk voor EPDM lijmen en de reacties uit de markt te peilen. 
Dat is goed gelukt: de hoeveelheid bezoekers was niet heel 
groot maar de kwaliteit was goed.”

Björn van der Lelie, Intercodam – Roof Logix: “Het is jammer 
dat in crisistijd veel partijen besluiten niet op dit event te 
gaan staan, daardoor was Dak Event niet zo’n groot succes 
als het had kunnen en moeten zijn. Maar we hebben toch 
een aantal nieuwe klanten aan onze deelname overgehou-
den en ik was positief verrast te merken dat er zelfs relaties uit 
het hoge noorden naar Nieuwegein waren gekomen om op 
de Dak Event te komen kijken.”

Alexander Rooijens, Grillo Dakafwerkingen: “Wij hadden 
een gunstige locatie op de beursvloer, bij de ingang, en we 
hadden veel aanloop en belangstelling. Ook hebben we 
interessante contacten kunnen leggen met andere stand-
houders. Het is jammer dat er niet meer aanbieders van 
groen- en energiedaken op de beurs aanwezig waren, dat 
lijkt me voor deze partijen een gemiste kans.”

th u i s  o p  d a ke n
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“De markt voor zonne-energie is al enige tijd sterk in bewe-
ging,” aldus Kouwenberg. “Momenteel betekent dit vooral 
wildgroei op gebied van systemen en uitvoering. Er begeven 
zich partijen op de markt die misschien wel alles van de 
zonnesystemen weten, maar onvoldoende over de bouwkun-
dige integratie ervan in het dak of de gevel. Het komt helaas 
maar al te vaak voor dat Jan en Alleman het dak opgaat 
om wat bij te verdienen met de montage van zonnepanelen. 
Kortom, er schort het een en ander aan de deskundigheid 
over het dak bij veel partijen die de systemen leveren (fabri-
kanten) en monteren (zzp-ers, installateurs, automonteurs, 
bakkers, doe het zelvers, etc.). Er wordt veel te gemakkelijk 
over gedacht.”

imago
“In de praktijk levert dit grote problemen op die schadelijk 
zijn voor de gehele markt. Gebouweigenaren die te maken 
krijgen met (ernstige) lekkages en stormschades, maar 
ook geluidsoverlast omdat bijvoorbeeld beugels worden 
toegepast die te licht zijn en het gewicht van de panelen, 
zeker bij windbelasting, afsteunen op de dakpannen. Bij wind 
gaan deze rammelen, met als gevolg dat de bewoners geen 
nachtrust meer hebben. Een van de bewoners geeft zelfs 
aan dat hij het liefst zou willen dat ze er nooit aan waren 
begonnen. Precies dat is het probleem dat we met deze NEN 
7250 willen aanpakken: met deze norm wordt ervoor gezorgd 
dat de producten op een kwalitatieve manier juist worden 
aangebracht.”

De ondeskundigheid in de markt wordt volgens Kouwenberg 
in de hand gewerkt door de huidige spelers op de markt, 
zoals bijvoorbeeld energiemaatschappijen (met ‘doe-het-zelf 
pakketten’!), installatiebureaus en fabrikanten die voorna-
melijk concurreren op prijs. “Als de prijs bepalend is, is dus 
niet de kwaliteit bepalend. Dan wordt de snelheid van de 
montage belangrijker dan een bouwkundig zekere montage. 
En aan het op een veilige manier monteren van de systemen 
wordt al helemaal niet gedacht. Er zijn in 2013 zeker drie do-
den gevallen tijdens het aanbrengen van een zonnesysteem 
op het dak. Het is hoognodig dat paal en perk wordt gesteld 
aan deze praktijk – en dus dat er niet alleen kwaliteitsnormen 
gaan gelden voor de montage van deze systemen, maar 
ook de regels m.b.t. veilig werken op hoogte worden nage-
leefd. Dit zal in sommige gevallen een prijsverhogend effect 
hebben; de minimale kwaliteit van werken is dan echter wel 

Nadat sinds 2003 met de voornorm NVN 7250 is gewerkt, wordt binnenkort 

NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - 

 Bouwkundige aspecten’ gepubliceerd. Dit is het resultaat van het werk 

van een marktbrede normcommissie waarin branches als Het Hellende 

Dak (HHD), VEBIDAK en Holland Solar nauw hebben samengewerkt met 

industrie en onderzoeksbureaus als TNO en BDA. Een gesprek met 

John Kouwenberg, voorzitter van de normcommissie.

Dakwerk is vakwerk- 
ook op ‘zonnedaken’

nen 7250

John Kouwenberg, voorzitter normcommissie NEN 7250.
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Zie ook de artkelen 'Zonder vallen zonnepanelen aanbrengen 

in Roofs september en oktober 2012 op www.dakweb.nl

geborgd en dat is in het belang van alle partijen in de markt. 
Dit kan alleen maar het imago van de zonne-energiemarkt 
verbeteren. Want dat imago is nu niet al te positief.”

Overigens is branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) 
momenteel bezig met een idee voor het instellen van een 
meldpunt onveilig werken. “Inspectie SZW zal in het komende 
jaar extra aandacht schenken aan de veiligheidssituatie 
rond het aanbrengen van onder andere zonnepanelen. Ons 
secretariaat wordt nu al veel benaderd met meldingen van 
misstanden, het meldpunt zou hier dan op een constructieve 
manier op kunnen reageren.”

Invoering van de nieuwe norm heeft vertraging opgelopen 
doordat een viertal fabrikanten bezwaar tegen de nor-
mering heeft aangetekend. “Een slechte zaak,” vindt John 
Kouwenberg. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan, de 
norm is op gesteld na uitvoerig onderzoek (zie hiervoor ook 
het artikel ‘Onderzoek naar windbelasting en waterdichtheid 
zonnesystemen’ elders in dit nummer) en in vergelijking met 
onderzoeksresultaten uit de ons omringende landen. Dat op 
de valreep een aantal fabri kanten met eigen testresultaten 
proberen de NEN 7250 in de huidige vorm in hun belang aan 
te passen (zeg maar: de norm te verlichten), is niet in het 
belang van de markt. Duide-lijk is dat er in de huidige praktijk 
veel misgaat, zowel bouwkundig als op het gebied van wa-
terdichtheid en windbelasting. NEN 7250 is opgesteld om hier 
als een kwaliteitsstandaard in de markt een norm te stellen 
en verbetering aan te brengen. Het zou een goede zaak zijn 
als de markt nu met de norm aan de slag gaat in plaats van 
hem tegen te werken.” 

Vakmanschap
In de lijn van de introductie van de NEN 7250 zijn de BRL 
9933 ‘Montage van PV-panelen en zonnecollectoren’ en de 
ontwerprichtlijn BRL 9931 ‘Componenten van zonne-ener-
giesystemen’ in ontwikkeling. Dit zijn specifi eke, praktische 
richtlijnen over hoe systemen dan volgens de kwaliteitseisen 
bouwkundig aangebracht kunnen worden op daken en 
gevels. Bij de ontwikkeling van deze BRL’s hebben relevante 
partijen hun kennis en know how ingebracht en op deze 
manier kan dus de kwaliteit van de gehele keten (ontwerp – 
componenten – montage) worden geborgd. 

“Uiteindelijk zal er een mentaliteitsverandering teweeg 
moeten worden gebracht,” aldus Kouwenberg. “Hiermee 
moet de focus van de prijs worden gehaald en kwaliteit 
meer centraal komen te staan. Dat betekent o.a. dat de 
organisatie van de opleidingen nog eens onder de loep zal 
moeten worden genomen. Momenteel kan men zonder de 
opleiding gevolgd te hebben het CITO-examen afl eggen 
en als gecertifi ceerde verwerker aan de slag. Wij vinden 
dat dit onvoldoende waarborg biedt dat de verwerker ook 
inderdaad kwalitatief zal werken. Het is in elk geval een begin 
dat er een opleidingstraject is dat gevolgd kan worden bij 
bijvoorbeeld BGA te Boxtel. Maar dit kan nog veel beter, zeker 
op dakgebied is hier nog veel te winnen.”

Kouwenberg besluit: “Ook moeten we af van de ‘doe-het-zelf’-
mentaliteit, die het mogelijk maakt dat zonnepanelen als 
‘doe-het-zelf’-pakketten worden aangeboden. Dat lijkt meer 

op het Wilde Westen dan op een gezonde markt. Het besef 
moet doordringen dat er vakmanschap benodigd is om de 
zonnesystemen op het zekere en veilige manier op het dak 
aan te brengen. Nog altijd heeft de dakdekker niet de lei-
dende taak bij het aanbrengen op het dak van een zonne-
energiesysteem. Dat moet veranderen. Men moet begrijpen 
dat dakwerk vakwerk is, dat niet zomaar door iedereen kan 
worden uitgevoerd. NEN 7250 formuleert de minimale kwali-
teitseisen waar de montage van zonnesystemen aan dient 
te voldoen.” ●

Lekkage onder de beugel van het zonnepaneel.

Kierende dakpannen door de beugels van het zopnnesysteem.

Het klapperen van de te lichte beugel maakt op den duur de dak-

pan stuk.



18     Roofs

NEN 7250 zegt niets over de werking van de producten, maar 
uitsluitend over de bouwkundige toepassing van de syste-
men op daken en gevels. In 2003, bij de inwerkingtreding van 
de voornorm, is erkend dat van sommige zaken eenvoudig-
weg te weinig kennis aanwezig was. Op deze gebieden is 
men aan de slag gegaan met (conservatieve) aannames. 
Sindsdien is door diverse partijen uitgebreid onderzoek ver-
richt naar deze zogeheten ‘witte vlekken’. Met name ontbrak 
de nodige kennis op het gebied van windbelasting en water-
dichtheid van de systemen.

TNO voerde een belangrijk deel van het onderzoek naar de 
windbelasting uit en ook was de instelling een belangrijke 
partij in het onderzoek naar de waterdichtheid van de syste-
men. In het artikel ‘Lichtgewicht zonne-energiesystemen op 
platte daken stormbestendig’ (Roofs juli 2013) gingen Chris 
Geurts en Carine van Bentum uitgebreid in op het onder-
zoek naar windbelasting. In dit artikel een nadere toelichting 
op de praktische werking van de norm.

windtunnelonderzoek
TNO heeft in de afgelopen 10 jaar bijgedragen aan de 
kennis op het gebied van windbelastingen en waterdicht-
heid. Deze onderzoeken werden zowel nationaal (i.s.m. 
SenterNovem, Agentschap.nl en marktpartijen) als interna-
tionaal (in het IFD project EurActiv Roofer) uitgevoerd. IFD, 
Internationale Federatie van Dakdekkers, heeft op initiatief 
van HHD een Europees gesubsidieerd onderzoekstraject 
gestart. Binnen deze onderzoeken zijn zowel metingen op 
volle schaal, in situ, uitgevoerd, als metingen op geschaalde 
modellen in de atmosferische grenslaagwindtunnel van 
TNO.  “Nederland fungeert met deze NEN als gidsland,” vertelt 
Geurts. “Wij zijn het eerste land in Europa dat een dergelijk 
document opstelt, en de CEN wacht op onze NEN-norm voor 
de vertaling van de normering in de Europese regelgeving.” 

“Ten opzichte van de NVN is de NEN in sommige opzichten 
minder zwaar, en in andere opzichten zwaarder geworden,” 
aldus Van Bentum. “In 2003 is bewust gebruik gemaakt van 
conservatieve aannames, met de bedoeling om de veilige 
kant te hanteren. Voor de meting de windbelasting op zon-
nesystemen, geplaatst op het platte dak, is bijvoorbeeld 
een hellingshoek van 35º aangehouden. Dat is relatief steil, 
maar toen was dat een gangbare helling. De waarden voor 

Binnen het normtraject van NEN 7250 is 

uitgebreid onderzoek verricht naar met 

name de windbelasting en  waterdichte 

eigenschappen van deze systemen. 

Roofs sprak met onderzoekers prof. dr. ir. 

Chris Geurts (TNO/TU Eindhoven) en ir. 

Carine van Bentum (TNO).

onderzoek naar wind-
belasting en waterdicht-
heid zonne-energiesystemen

Zonne-energie

Chris Geurts (TNO/TU Eindhoven) en Carine van Bentum (TNO).Chris Geurts (TNO/TU Eindhoven) en Carine van Bentum (TNO).
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deze helling zijn ook van toepassing verklaard voor lagere 
hellingshoeken, hoewel ervan uit kan worden gegaan dat de 
systemen onder deze lagere hellingshoeken minder gevoelig 
zijn. Nu we de benodigde windtunnelonderzoeken hebben 
afgerond, hebben we een staffel kunnen ontwikkelen voor de 
hellingen van 10º, 25º en 35º. Daardoor ontstaat een meer 
gedifferentieerd beeld en kan voor de lagere hellingen ook 
uit worden gegaan van minder zware eisen. Een andere 
uitkomst van de onderzoeken is dat we nu veel beter weten 
wat de invloed is van de afstand de dakrand. Het blijkt dat 
ook bij grote afstanden lokaal hoge belastingen kunnen 
voorkomen. Dat betekent in sommige gevallen dat zwaarder 
moet worden gerekend. Per saldo pakt de normering voor 
de grotere oppervlakken gunstiger uit, voor solitaire systemen 
minder gunstig.”

najaarsstormen
Afgelopen najaar trokken twee stormen over ons land, name-
lijk op 28 oktober en op 5 december. Beide stormen leverden 
dakschades op, maar er zijn weinig meldingen bekend van 
schades als gevolg van zonnesystemen die niet tegen de 
windbelasting bestand waren. “Beide stormen waren slechts 
in een beperkt gebied zwaar, namelijk in de kustgebieden,” 
vertelt Van Bentum. “Meer landinwaarts was de windbelas-
ting al direct een stuk lager. Voor zonnesystemen op platte 
daken is noordenwind het meest ongunstig (vanwege de 
onderdruk, de systemen staan immers doorgaans gericht op 
het zuiden) en daar is geen sprake van geweest.” 

Geurts: “Het uitgangspunt van de NEN is veiligheid te bewerk-
stelligen zoals geformuleerd in de Eurocode en het Bouwbe-
sluit. 100% veiligheid is niet realistisch dus er wordt altijd een 
bepaalde kans op calamiteiten geaccepteerd. Het verschilt 
per situatie welke kans acceptabel is: aan dijken worden in 
dit opzicht bijvoorbeeld zwaardere eisen gesteld dan aan 
gebouwen. Zo wordt aan de bevestiging van zonnesystemen 
weer een hoger veiligheidsniveau verlangd dan aan die van 
dakpannen. De maatschappij accepteert eerder het risico 
dat tijdens een storm de dakpannen van het dak waaien 
dan dat het zonnepaneel naar beneden komt.” Van Ben-
tum voegt toe: “Dat is zo, al wordt in mijn beleving ook in dit 
opzicht de harde wind vaak onterecht als argument gebruikt 
ter rechtvaardiging van het feit dat bijvoorbeeld zonnepane-
len op een plat dak zijn verschoven. Dat mag niet gebeuren, 
ook niet bij windkracht 9, want dat is geen extreme storm.”

Hoe beoordelen beide onderzoekers het bevestigingsni-
veau van de zonnesystemen die momenteel op het dak zijn 
aangebracht? “De kwaliteit daarvan is wisselend,” reageert 
Geurts. “De gerenommeerde partijen weten inmiddels wel 
aan welke eisen de bevestiging dient te voldoen en hoe ze 

daar invulling aan kunnen geven. Helaas zien we ook nog 
steeds veel in elkaar geknutselde systemen waarbij duidelijk 
is dat in het geheel niet is stilgestaan bij de bouwkundige 
toepassing van de systemen. Juist omdat de markt voor zon-
ne-energie momenteel groeit, zie je dat er steeds meer par-
tijen op deze markt actief worden, en die de producten veel 
goedkoper aan kunnen bieden omdat ze niet voldoen aan 
dezelfde eisen. De NEN is ontwikkeld om een gelijk speelveld 
te creëren en eerlijke concurrentie mogelijk te maken.”

Panlatten
“De NEN stimuleert nu al de nodige productontwikkeling om-
dat producenten met de norm aan de slag zijn gegaan om 
bijvoorbeeld de bevestiging van de systemen te verbeteren, 
de vormgeving meer aerodynamisch te maken of de pane-
len constructief te koppelen. Ook hier geldt dat de gerenom-
meerde partijen de zaken over het algemeen goed op orde 
hebben. Er zijn echter ook systemen op de markt waar je je 
vraagtekens bij kunt zetten. Denk bijvoorbeeld aan systemen 
die op de panlat moeten worden bevestigd. Het systeem zelf 
zal wel sterk genoeg zijn, maar een panlat is geen construc-
tief element. In Nederland is de panlat zelfs relatief dun. Daar 
wordt in de praktijk doorgaans te weinig bij stilgestaan: je ziet 
installateurs van zonnepanelen ook wel op de panlat staan: 
dat is vragen om ongelukken.”

“Zoals altijd is op het moment dat de norm wordt gepubli-
ceerd duidelijk dat er ruimte is om de norm verder te ontwik-
kelen,” besluit Geurts. “Er is discussie, vanzelfsprekend met 
name over de aspecten die een verzwaring van de situatie 
vóór de NEN inhouden. Met de inwerkingtreding van NEN 
7250 is een nieuw level in het leven geroepen en van daaruit 
gaan we met zijn allen weer aan de slag.” ●

Zie ook het artikel 'Lichtgewicht zonnesystemen op platte daken storm-

bestendig' in Roofs juli 2013  op www.dakweb.nl
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Tijdens de presentatie onder dagvoorzitterschap van Annet 
van Baarle werd het rapport toegelicht. Rolf Heynen van 
Solar Magazine, dat met Solar Solutions een van de initiatief-
nemers van het rapport is ging nader in op het onderzoek 
en de resultaten. Hij legde uit dat het rapport is geschreven 
op basis van een enquête onder honderden professionals 
in de branche. Naast de ruim tweehonderd respondenten 
hebben een achttal ‘captains of industrie’ aan het rapport 
meegewerkt alsook PV-analist Peter Segaar en branchever-
eniging Holland Solar. Heynen nam de toehoorders in vogel-
vlucht door het rapport om een aantal van de belangrijkste 
conclusies toe te lichten. Vervolgens gaf ‘marketinggoeroe’ 
Eugene Roorda in een voordracht aan waar het in de sector 
fout gaat in de communicatie met de klant. Tenslotte nam 
commissaris van de koning in Noord-Holland Johan Remkes 
het rapport in ontvangst.

trends en ontwikkelingen
Het onderzoek richtte zich op de toekomstige marktontwik-
kelingen: met name de te verwachten hoeveelheid geïnstal-
leerd vermogen en de prijsontwikkelingen in binnen- en 
buitenland. Ook spraken de ondervraagden zich uit over 
de te verwachten technische ontwikkelingen en werden de 
verwachtingen en wensen met betrekking tot het beleid van 
de Nederlandse en Europese overheden geformuleerd. Het is 
de bedoeling het Solar Trendrapport vanaf nu jaarlijks uit te 
brengen.

Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse sector ook in het 
komende jaar groei verwacht. Dit mede vanwege het Ener-
gieakkoord, dat duidelijkheid geeft en voorlopig de twijfels 
bij consument en bedrijfsleven wegneemt. Naar verwachting 
houdt die groei nog wel even aan. In België is de marktsitu-

Op het landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort-Noord werd op 21 januari jl. 

het Solar Trendrapport  2014 gepresenteerd, een marktonderzoek onder aan-

bieders en verwerkers van zonnesystemen waarmee de verwachtingen en 

wensen  van de branche voor de komende jaren bekend worden gemaakt. 

Met name wil men hiermee een ondubbelzinnig geluid aan de politiek laten 

horen, waar een stabiel meerjarenbeleid van wordt verlangd.

Eerste editie jaarlijkse Solar 
trendrapport gepresenteerd

Zonne-energie

Dagvoorzitter Annet van Baarle en ‘marketinggoeroe’ Eugene Roorda. Rolf Heynen presenteert het Solar Trendrapport.Dagvoorzitter Annet van Baarle en ‘marketinggoeroe’ Eugene Roorda. Rolf Heynen presenteert het Solar Trendrapport.
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Zie voor meer informatie over zonne-energie www.dakweb.nl

atie als gevolg van het intrekken van de gecertifi ceerde 
groenestroomcertifi caten onzekerder. De branche verwacht 
verder dat de prijzen van omvormers, in navolging van die 
van panelen, zullen gaan dalen. Na 2018 zullen niet langer 
de consumenten, maar de eigenaren en huurders van grote 
gebouwen de voornaamste afnemers van zonne-energiepro-
ducten zijn.

Wat betreft de techniek verwacht de markt duidelijke ver-
beteringen in zowel de producten zelf als in de integratie 
daarvan in het dak, en de werkmethoden. De rendementen 
zullen als gevolg van productontwikkeling verbeteren en de 
esthetische waarde van de producten zal in toenemende 
mate een belangrijke rol gaan spelen. In dit opzicht wordt 
veel verwacht van de ontwikkeling van dunne fi lmzonnepa-
nelen. 

De politiek zou zich volgens de meeste ondervraagden zo 
min mogelijk met de ontwikkelingen moeten bemoeien. Uit 
de woorden van Peter Desmet, directeur van groothandel 
SolarClarity, valt enige frustratie te beluisteren: “Het beleid in 
Nederland is als een onderbroek: iedere dag een nieuwe’. 
Het in het rapport verwoorde optimisme gaat volgens velen 
dan ook alleen op als de overheid de sector met rust laat. 
Dit betekent dus ook: geen subsidies. Enerzijds ondervindt 
de sector hinder van het zwalkende beleid en anderzijds be-
staat bij velen de indruk dat de overheid de belangen van 
de fossiele brandstoffen te zwaar laat wegen. Als er al wordt 
ingezet op alternatieve energiebronnen, dan is dat dikwijls 
windenergie. 

Europees gezien kunnen de importheffi ngen op producten 
uit de China op weinig bijval rekenen: het grootste deel van 
de sector zegt negatieve gevolgen te ondervinden van deze 
heffi ngen. 

Sexy zonnepanelen
Eugene Roorda is directeur van Roorda Reclamebureau, een 
toonaangevend bureau dat o.a. verantwoordelijk is voor de 
bekende BOB-campagne. Hij toonde aan waar het in de 
sector al jaren misgaat. Met de focus op de prijs, subsidie en 
terugverdientijd snijdt de sector zich volgens Roorda in de 
eigen vingers. Daarmee krijgt de branche het imago duur te 
zijn, wekt ze de indruk het niet op eigen kracht te kunnen red-
den en vooral: het creëert het idee dat de aanschaf van een 
zonnepaneel een ingewikkeld proces is. De gangbare logo’s 
in de branche onderstrepen dat op een verkeerde manier 
met de markt wordt gecommuniceerd. Roorda liet aan de 

hand van enkele succesvolle campagnes en reclamespotjes 
zien hoe het beter kan.

Belangrijk in de marketing is dat de doelgroep zich beves-
tigd ziet in het statusgevoel, het idee bij de tijd te zijn, ‘hip’ te 
zijn. “Denk niet vanuit de prijs, maar vanuit de consument,” al-
dus Roorda. “Andere argumenten voor de aanschaf van zon-
nepanelen zijn er voldoende: zonlicht is gratis, schoon, veilig, 
men kan zelfstandig, dus onafhankelijk van de leverancier, 
stroom opwekken. Zonne-energie moet veel meer dan nu het 
geval is ‘fun’ worden. De prijs is niet bepalend. Men wil iets 
hebben omdat het leuk, mooi, stoer of sexy is. Als het dat is, 
en het product werkt, dan is de prijs van secundair belang.”

Ter afsluiting van de bijeenkomst nam Johan Remkes, com-
missaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, het 
Trendrapport in ontvangst. Hij vertelde dat energie altijd zijn 
speciale belangstelling heeft gehad en ging nader in op 
de initiatieven die vanuit de provincie zijn genomen om de 
toepassing van zonne-energie te bevorderen. Zo noemde hij 
bijvoorbeeld de aanleg van een fi etspad waarop zonne-
energie kan worden opgewekt. In reactie op de oproep aan 
de overheid de sector met rust te laten, drong Remkes aan 
op een duidelijk en eenduidig geluid vanuit de sector zelf. 

De sector voor zonne-energie kan met het jaarlijkse Solar 
Trendrapport een vinger aan de pols van de ontwikkelingen 
houden en zodoende tijdig inspelen op veranderende wen-
sen en verwachtingen. ●

Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland.Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland.
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De toepassing is ongebruikelijk en daarom is in samen-
spraak met alle partijen een verwerkingsmethode uitge-
dacht waarmee het beste resultaat zou kunnen worden 
bereikt. Roofs sprak met vestigingsleider Peter van Dijk van 
Rudde Noord en Alfred Vermeulen en Robert Dahlhaus van 
leverancier Mawipex. 

Shelters
Vliegbasis Leeuwarden ligt enkele kilometers ten noordwes-
ten van Leeuwarden. Het is sinds 1949 in gebruik als vlieg-
basis van de Koninklijke Luchtmacht. Het doet momenteel 
dienst als één van de twee bases in Nederland waar F-16 
straaljagers staan gestationeerd. Verspreid over het terrein 

De shelters van Vliegbasis Leeuwarden, waar een deel van de vloot F-16  

straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht in staat gestationeerd, zijn  

onlangs voorzien van een nieuwe EPDM dakbedekking op zowel het dak als 

de gevel. Een bijzondere klus voor dakdekkerbedrijf Rudde Dakbedekking  

en leverancier Mawipex.

Shelters voor F-16’s 
waterdicht met ePDm

ProjectBeSchrijVing
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

waterDichte laag ShelterS VliegBaSiS leeuwarDen
● OPDRACHTGEVER:  KONINKLIJKE LUCHTMACHT/

MINISTERIE VAN DEFENSIE
● HOOFDAANNEMER: LIEBREGTS BV TE EINDHOVEN
● BETONREPARATEUR:  FRANS NOOREN WATERDICHTE WERKEN, 

VESTIGING HEERENVEEN
● DAKDEKKER: RUDDE NOORD TE TYNAARLO
● LEVERANCIER DAKBEDEKKING: MAWIPEX TE RILLAND

staan betonnen shelters voor de straaljagers opgesteld. In 
de toekomst zullen hoogst waarschijnlijk hier ook de JSF’s in 
worden gestationeerd. Deze shelters zijn eind jaren ’60, begin 
jaren ’70 gerealiseerd. Ze zijn vervaardigd uit een dikke laag 
gewapend beton zodat de straaljagers goed beschermd 
staan opgesteld. 

In de loop der jaren zijn de shelters echter als gevolg van 
werking van de dilataties lekkage gaan vertonen. Daarom is 
besloten alle shelters te voorzien van een nieuwe waterdichte 
laag op zowel het dak als de gevel, in totaal een oppervlakte 
van ruim 1000 m² per shelter. Volgens bestek is voor deze 
toepassing gekozen voor een extra dikke, gewapende EPDM 
(1,5 mm). Dit met name vanwege de sterkte en de elasticiteit 
van het materiaal. De diverse partijen waren al in een vroeg 
stadium betrokken bij het overleg zodat techniek en werk-
methode op elkaar konden worden afgestemd.

“De keuze voor het te gebruiken materiaal is gevallen op een 
Firestone RubberGard EPDM,” vertelt Robert Dahlhaus van le-
verancier Mawipex uit Rilland. “Dit vooral omdat het product 
onderhoudsarm is en de fabrikant op dit product een 15-ja-
rige productgarantie biedt. In de praktijk zal de dakbedek-
king probleemloos minimaal het driedubbele aantal jaren 
meegaan. Daar komt bij dat het product uitgebreid wordt 
ondersteund door leverancier en dakdekker. Het verantwoor-
delijke dakdekkerbedrijf Rudde Dakbedekking is NDA-lid en 
master contractor van de fabrikant. Dit betekent o.a. dat de 
medewerkers uitgebreid worden opgeleid en ondersteund in 
de verwerking van dit product. Bovendien voert de fabrikant 
en leverancier tijdens de uitvoeringsfase diverse controles uit 
om er zeker van te zijn dat technisch het optimale resultaat 
wordt behaald.” 

Op het horizontale en hellende dakvlak werd een Firestone 
ongewapende EPDM 1,5 mm als membraam aangebracht. 
Het verticale gedeelte werd bedekt met Firestone gewapen-
de EPDM dakbanen. 

mechanisch bevestigd
Rudde Noord is, sinds het dakdekkerbedrijf eind 2012 de 
vestiging van Eurodak Noord overnam, de noordelijke vesti-
ging van Rudde Dakbedekking. Het familiebedrijf is gespe-
cialiseerd in alle toepassingen voor het platte dak. Van Dijk 
vertelt dat dit werk ook logistiek bijzonder was omdat op de 
vliegbasis bijzondere veiligheidsmaatregelen gelden. “De 
voortgang en levering moest dan ook goed worden gecom-
municeerd met de opdrachtgever en leverancier.”

Ook technisch was het werk anders dan anders. Oorspron-
kelijk was op de betonnen ondergrond een coating aan-

gebracht die voor de waterdichting zorgde. Deze coating 
maakte het voor dit project onmogelijk de EPDM dakbedek-
king verlijmd op de ondergrond aan te brengen. Daarom 
is ervoor gekozen de dakbedekking mechanisch te beves-
tigen. Hiertoe moesten gaten van Ø 5 mm worden voor-
geboord, waarna een Spit schietnagel met een lengte van 
4 cm voor de bevestiging werd geschoten in de hoge kwali-
teit beton waaruit de shelters zijn vervaardigd.

Het dakdekkerbedrijf was dagelijks met 10 man op het werk 
aanwezig: een ploeg werkte op het dak, een andere aan 
de gevel en een derde ploeg verzorgde tegelijkertijd de 
afwerking. Van Dijk: “Op deze manier konden we anderhalve 
shelter per week realiseren. In totaal zijn we 29 weken op het 
werk aanwezig geweest. Om snel en toch veilig en kwalitatief 
te kunnen werken, hebben we speciale verrijdbare brug-
gen ontwikkeld waarmee de medewerkers veilig toegang 
hadden tot het dak. De wanden werden uitgevoerd door de 
rollen EPDM van boven naar beneden uit te rollen en vanaf 
de brug de bevestiging te plaatsen. Eventueel uit te voeren 
onderhoud zal met behulp van een hoogwerker moeten 
plaatsvinden.”

De werkzaamheden zijn eind 2013 naar tevredenheid van de 
opdrachtgever afgerond. De shelters zijn daarmee weer voor 
lange tijd gegarandeerd waterdicht. ●
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Het Willemskwartier in Nijmegen is oorspronkelijk 
gebouwd aan het begin van de jaren ’20 van de 
vorige eeuw. De volkswijk wordt momenteel ontwik-
keld: een fl ink deel van de oorspronkelijke woningen 
wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het 
middengedeelte van de wijk is het oudste gedeelte. 
Deze woningen worden niet gesloopt maar wel 
ingrijpend gerenoveerd. Een deel van de wijk is 
beschermd stadsgezicht. De in totaal 407 woningen 
worden opgewaardeerd van energielabel F naar 
energielabel B. Dit houdt in dat zowel het dak een 
nieuwe isolatie krijgt als de gevel; ook worden de 
woningen van voorzien van nieuw glas en een nieuwe cv-
installatie. 

Een ingrijpend project voor de bewoners, waarbij is gepro-
beerd de overlast tot een minimum te beperken. Overigens is 
na de opwaardering van de woningen geen huurverhoging 
doorgevoerd zodat de zittende bewoners er per saldo (door 
de grotere energiezuinigheid van de woningen) op vooruit 
gaan.

Het project leidde tot een samenwerkingsverband waarbij 
de diverse partijen zodanig samenwerkten dat het wel één, 
goed georganiseerde, organisatie lijkt. Hieruit is Groot Onder-
houd 2.1 ontstaan. Het samenwerkingsverband bestaat uit 
zeven partijen:

● Comfort Company te Ulft
● Hagemans Vastgoedonderhoud te Nijmegen
● Romijnders Installaties te Wijchen
● Takkenkamp te Zelhem

● Ventimon Technische Installatiebedrijven te Wijchen
● Verweij Houttechniek te Woerden
● Weijerseikhout te Groesbeek

Roofs sprak met Robert van Dinteren van opdrachtgever 
Por taal, Carel Hagemans van hoofdaannemer Hagemans 
Vastgoedonderhoud en Lars Weijers van dakspecialist 
Weijers eikhout. 

Samenwerking
“In plaats van een bestek te schrijven en partijen te vragen 
een aanbieding te maken hebben wij de vraag omge-
draaid,” vertelt Van Dinteren. “We hebben tegen de geselec-
teerde partijen gezegd: dit is het budget, hoe kun je daar 
het beste invulling aan geven? Uiteindelijk heeft dat geleid 
tot dit samenwerkingsverband. Het was ook precies de be-
doeling dat de partijen als één organisatie zouden fungeren. 
De medewerkers dragen ook allemaal hetzelfde tenue, dit 
houdt ook de situatie voor de bewoners overzichtelijk.”

Woningcorporatie Portaal is bezig 

met een grootscheepse operatie 

om het Willemskwartier in Nijmegen 

op te knappen.  Besloten is het werk 

in zeer nauwe samenwerking uit 

te voeren met een team goed op 

elkaar ingespeelde partijen.

Samenwerking 
leidt tot beter resultaat

ProjectBeSchrijVing
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herontwikkeling willemSkwartier te nijmegen
● OPDRACHTGEVER: PORTAAL TE NIJMEGEN
● UITVOERING: GROOT ONDERHOUD 2.1
● LEVERANCIER DAKPANNEN: WIENERBERGER TE ZALTBOMMEL
● LEVERANCIER ISOLATIE: KINGSPAN UNIDEK TE GEMERT

“Door de bouwmethode al vanaf het begin met alle partijen 
af te stemmen beperk je communicatieverschillen, daalt 
het aantal bouwfouten en daarmee de faalkosten,” aldus 
Hagemans. “De opdrachtgever hoeft dus niet te betalen 
voor verspillingen. Het begint met vragen stellen: wat wordt 
er verlangd en hoe kunnen partijen hier aan voldoen? We 
leveren maatwerk. De kwaliteit van het eindresultaat is door 
de samenwerking ook aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 
de traditionele situatie. De disciplines sluiten immers beter 
op elkaar aan en hierdoor wordt de levensduur van de con-
structie ook verbeterd voor de komende 30 jaar. De kwaliteit 
en klanttevredenheid wordt gecontroleerd door onafhanke-
lijke bureaus waardoor de opdrachtgever zeker is van een 
kwalitatief eindresultaat.”

“De verschillende partijen werken als één team,” voegt Lars 
Weijers toe. “De uitvoer van dit project is georganiseerd als 
in een fabriek. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
binnen de organisaties aanwezige expertise. En, ook niet 

onbelangrijk, de partijen respecteren het werk van de ander. 
Dit project kent alleen maar winnaars: het project is immers 
binnen het budget van de opdrachtgever gerealiseerd met 
een optimale kwaliteit, en de betrokken partners hebben hun 
kwaliteiten maximaal kunnen benutten en hun werk tegen 
een goede prijs kunnen uitvoeren. De bewoners, tenslotte, 
hebben een minimum aan overlast.”

De samenwerking bevalt zo goed dat de respectievelijke 
bedrijven zich hebben verzameld onder de naam Groot 
Onderhoud 2.1. Dit recept werd in september 2013 gepresen-
teerd tijdens de beurs Energie 2013. De geïnterviewden ver-

tellen dat de reacties positief zijn. “Wij verwachten meerdere 
projecten op dezelfde manier te kunnen uitvoeren,” aldus 
Weijers. “Het collectief staat open voor andere partijen. Wel is 
het zo, dat de bij deze groep aangesloten organisaties al de 
nodigde ervaring hebben en op elkaar zijn ingespeeld. Het 
is natuurlijk verstandig om die ervaring te benutten. Uiteinde-
lijk is deze methode wel de richting die we als branche op 
moeten. Door een goede samenwerking komen alle partijen 
het beste tot hun recht.” ●
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Diepenheim, een kleine stad tussen Deventer en Enschede, 
geldt als de kunststad van Overijssel. Het is rijk aan organi-
saties en verenigingen die zich op een professionele manier 
met kunst bezighouden en al jaren is men bezig hier een 
passend cultureel centrum bij te realiseren. Sinds vorig jaar 
is de fi nanciering rond en is begonnen met de werkzaamhe-
den. Herberg de Pol heeft een rijke historie en wordt tijdens 
dit project in oude luister hersteld. De herberg wordt weer 
café en verbonden met de nieuw gebouwde theaterzaal 
(die op de plaats staat waar voorheen een feestzaal stond). 
Hierdoor ontstaat een modern uitgerust complex waar het 
nieuwe cultureel centrum in gevestigd zal zijn. 

Zwart zink
Het cultureel centrum wordt een ware blikvanger, niet in de 
laatste plaats vanwege de dak- en gevelbekleding. De schil 
wordt namelijk geheel uitgevoerd met zwarte zinken felsba-
nen. Dit zal een bijzonder visueel effect bewerkstelligen. 

Zinkwerk Raalte was verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit is 
een eenmansbedrijf dat vooral regionaal, maar ook landelijk 
goed bekend staat. Gerbert Kleinherenbrink van het bedrijf 
vertelt dat het in verband met de uitstraling van het pand 
gewenst was dat er zo min mogelijk naden in de dak- en 
gevelbekleding zichtbaar zouden zijn. “Daarom ben ik in 
gesprek gegaan met leverancier Zinkunie over de mogelijk-
heden. De maximale lengte die het bedrijf kon leveren was 
9,5 m. Besloten werd deze toe te passen met behulp van een 
vacuümheffer en een hijskraan. Dit had grote voordelen voor 
de snelheid van werken.

“Ik heb een jarenlange ervaring in de zinkverwerking en 
daarom word ik ook gevraagd voor dit soort grote projecten. 
De lange lengtes zink maakten het mogelijk dat het hele 
werk met twee man kon worden uitgevoerd. De veiligheid op 
het werk werd geborgd door steigers. Wanneer hoger op het 
dakvlak moest worden gewerkt, werd gebruik gemaakt van 
rubberen ladders en een lijnsysteem.”

Zinkbanen
De Vacuümheffer werd in 2011 geïntroduceerd als oplossing 
om het plaatsen van metalen dak- en gevelplaten op een 
arbeidsvriendelijke manier te kunnen uitvoeren. Kleinheren-
brink: “Dit gereedschap kan natuurlijk ook worden gebruikt 

In Diepenheim is een nieuw cultureel centrum gerealiseerd, deels door 

de renovatie van de  monumentale Herberg De Pol en de Maalderij, 

en deels vanwege de bouw van een compleet nieuwe zaal. Het dak en 

de gevel van de nieuwbouw worden uitgevoerd met een zwarte zink. 

Op het dak werden lengtes aangebracht van 9,5 m.

Zwart zink op cultureel 
centrum Diepenheim

ProjectBeSchrijVing
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renoVatie en nieuwBouw cultureel centrum DiePenheim
● OPDRACHTGEVER:  STICHTING CULTUREEL CENTRUM HERBERG DE POL
● HOOFDAANNEMER: WAM & VAN DUREN BOUW TE WINTERSWIJK
● ZINKWERK: ZINKWERK RAALTE
● LEVERANCIER ZINK: ZINKUNIE TE BOXTEL

om zinken felsplaten mee te tillen. De acht voetjes van de 
heffer passen precies op een felsplaat en met de zuignap-
pen tillen ze de zinken felsplaat naar de gewenste plek. Voor-
waarde is wel dat de zuignappen goed schoon zijn: er mag 
geen zandkorreltje blijven zitten, anders heeft de heffer niet 
goed grip op het zink. Het overleg met de hoofdaannemer 
verloopt goed, het hijsen van het zink kon altijd probleemloos 
in de planning worden opgenomen. Op deze manier kon 
snel gewerkt worden. Aan de voorzijde van het pand zitten 
dakvensters in het dakvlak, maar verder kon snel worden 
doorgewerkt omdat er weinig doorvoeren in het dak zitten.” 

Leverancier Zinkunie leverde het bewerkte zink met een dikte 
van 0,8 mm aan op de bouwplaats. Op de bouwplaats 
werden de banen voorzien van een omkanting aan de on-
derzijde van de baan en een opkanting aan de bovenzijde 
van de banen. Na verplaatsing naar het dak werd het door 
de zinkverwerker gefelst aangebracht. Het volledige dak en 
de volledige gevel is met het materiaal bekleed, inclusief 
de openslaande deuren in de gevel. Als isolatie in de gevel 
is een vloeibare PUR aangebracht, aan de binnenzijde van 
het dak van de feestzaal is een extra geluidsisolatie aange-
bracht. Vanzelfsprekend is tussen de isolatielaag en het zink 
een ventilatiespouw van 11 à 12 cm gehouden.

In maart 2014 zal het nieuwe cultureel centrum van Die-
penheim worden opgeleverd en medio mei zal de offi ciële 
opening plaatsvinden. ●
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De organisatie van het seminar past in het beleid van Poly-
gum Verkoopkantoor Nederland,een samenwerking tussen 
Canam Sales en fabrikant Atab, zoals dat in Roofs oktober 
2013 met de markt werd gecommuniceerd en dat kort ge-
zegd inhoudt dat de Belgische fabrikant zich ten doel heeft 
gesteld energiezuinige en ecologisch verantwoorde daksys-
temen te ontwikkelen en te vermarkten. 

Het thema van het seminar was ‘Duurzaam bouwen vol-
gens de Europese richtlijnen 2020’. Projectmanager Eric 
Pelsers verzorgde de presentatie, waarin hij het scenario 
schetste waarmee de klimaatdoelstellingen van Europa 
2020 gehaald moeten worden. Dat jaartal nadert met 
rasse schreden en Pelsers benadrukte dat er grote stappen 
moeten worden gezet om deze doelstellingen te halen: op 
het gebied van luchtkwaliteit (CO2, broeikassen, Urban Heat 
Island-effect) en energie- en grondstoffengebruik. Het bedrijf 
zet hier stevig op in met innovatieve producten zoals de 
ecologische dakbaan Carrara, waar diverse functies in zijn 
verwerkt: refl ectie voor een koeler binnenklimaat in de zomer 
(= minder energieverbruik door minder gebruik van de airco) 
en een luchtzuiverende werking doordat het materiaal NOx 
omzet in onschadelijke stoffen. De kwaliteit van de verwer-
king is verzekerd doordat het bedrijf de materialen alleen 
laat aanbrengen door erkende verwerkers, de zogeheten 
Polygum Erkenninghouders. De fabrikant participeert in de 
Stichting Roof Update om de duurzame uitvoering van da-
ken te stimuleren en verder te ontwikkelen.

Een goede isolatie van de bouwschil zorgt voor een verdere 
energiebesparing en vermindering van de uitstoot van CO2. 
Het bedrijf heeft hiertoe de IKO enertherm in het assortiment, 
een PIR isolatie waarmee met een dunnere plaat een ho-
gere isolatiewaarde kan worden bereikt.

Na het inhoudelijke gedeelte werden de aanwezigen uitge-
nodigd voor een rondleiding door het PSV stadion. ●

Vanwege de hogere temperaturen in het 

magazijn en naastgelegen kantoor (1100 m²) 

besloot P.A. de Kok te Hoogerheide, erkend 

verwerker van de fabrikant, het dak van het 

eigen kantoor + magazijn te renoveren met de 

Polygum Carrara Quadra.

Bij de Roba Groep werd door Crooijmans 

Dakbedekkingen bv te Deurne de dampdruk-

verdelende toplaag Carrara Quadra  partieel 

verkleefd volgens de brandmethode over de 

bestaande dakbedekking aangebracht.

Op het dak van de nieuwbouw van het woon-

zorgcentrum Sint Jozef te Denekamp (900 m²) 

is door K&D Winterswijk de Polygum Carrara 

volledig verkleefd volgens brandmethode 

toegepast, met als tussenlaag een eenzijdig 

gebitumineerde polyester dakbaan (mecha-

nisch bevestigd). 

Dit artikel kunt u downloaden op 

www.dakweb.nl

Tijdens een seminar in het PSV Stadion in Eindhoven lichtte 

het Polygum  Verkoopkantoor Nederland voor een publiek van 

architecten, gebouw eigenaars en beleidsmakers haar beleid 

op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid toe. 

Het dak draagt bij aan 
klimaatdoelstellingen europa

Seminar
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Morgo Aluminium lanceert Morgo- App
Morgo Aluminium bv in Zutphen, leverancier van 
aluminium producten voor de bouw en van mag-
nesium extrusieprofi elen en plaat voor de industrie, 
lanceert de Morgo – App voor zowel iOS (Apple) als-
ook voor Android smartphones en tablets.Met deze 
Morgo- App is het mogelijk real-time de uitgebreide 
documentatie door te bladeren, snel te zoeken en de 
bestekservice te gebruiken. 

Projectfoto’s geven 
een compleet beeld 
van de diverse 
productgroepen en 
illustreren de tech-
nische mogelijkhe-
den. Verder biedt de 
applicatie toegang 
tot een overzicht 
van alle mogelijke 
bewerkingen en 
informatie over mon-
tagewerkzaamhe-
den. De Morgo- App 
is beschikbaar voor 
iOS 5.0+, Android 

2.2+ en alle Ipad-versies en is vanaf nu gratis verkrijg-
baar in de iTunes- en Google Play store.

Rietdekkersbeurs 2014 
Na 10 jaar is het voor Riethandel Verhoek helaas niet meer mogelijk de 
Grandioze Rietdekdagen te organiseren. In overleg met Bart Verhoek is 
door Joyce Bouwknegt van het bedrijf Multinok in samenwerking met 
organisatiebureau Barelds Events te Meppel besloten de organisatie 
over te nemen en het evenement tevens een nieuwe jas aan te trek-
ken.  Rietdekkersbeurs is de vakbeurs voor alle rietdekkersbedrijven in 
Nederland en België. Om deze nieuwe stijl beter tot uitdrukking te laten 
komen is gekozen voor een nieuwe naam en een aansprekende loca-
tie, ook is er een showelement toegevoegd. De IJsselhallen in Zwolle is 
een ideale locatie voor zakelijke en entertainende evenementen. De 
nieuwe naam behoort tot de nieuwe stijl en daarnaast zal de Riet-
dekkersbeurs om het jaar georganiseerd worden in plaats van zoals 
voorheen jaarlijks.

Rietdekkersbeurs 2014 zal 
plaatsvinden op 14 maart in 
de IJsselhallen te Zwolle van 
12.00 tot 22.00 uur. Zowel het 
parkeren als toegang tot de 
beursvloer is geheel gratis. 
Wel dient er rekening ge-
houden te worden met het 
feit dat voor een hapje en 
drankje wel een vergoeding 
gevraagd zal worden. 

nieuwe dakbaan met refl ecterende witte leislag
Op vraag van de markt breidt Derbigum het gamma witte dakbedekking uit. Een witte dak-
bedekking refl ecteert namelijk de zonnestralen, en geeft een passieve koeling binnenin het 
gebouw: in de zomer verlaagt de temperatuur met 5°C of meer. Naast de bitumineuze dakbedekking met witte acryl coating Derbibrite® 
NT, en de plantaardige variant Derbipure®, bestaat nu ook een bitumineuze versie met refl ecterende witte leislag: Derbicolor® FR White. 
Deze werd voorgesteld op Dak Event 2014 van 21 tot 23 januari in Nieuwegein. De temperatuur van het dak wordt aanzienlijk verkleind 
door de refl ectie van de witte leislag. Zo wordt fors bespaard op energiekosten voor de afkoeling van het gebouw.

ook pvc snijafval nu hergebruikt
Vekudak, de verenigde leveranciers van pvc dakbedekking, 
helpt de aangesloten leden met het inzamelen van pvc snij-
afval. Icopal vervult bij dit initiatief een voortrekkersrol binnen 
de branchevereniging en sluit zich aan bij RoofCollect.
 
Hilbert Pool is Manager Special Accounts bij Icopal. Hij beschrijft waarom het 
bedrijf overgaat tot het recyclen van pvc: “We willen graag dat alles wat we 
produceren wordt hergebruikt. Door dit als collectief op te pakken binnen de 
branchevereniging Vekudak hebben we een groot gezamenlijk doel. We hebben 
ons idee aan branchevereniging VEBIDAK voorgelegd en de leden reageerden 
enthousiast. Hierdoor is er tussen Vekudak en VEBIDAK een samenwerking ont-
staan waardoor de recycling van pvc membranen markt gedragen is.”
 
In de praktijk werkt het systeem erg eenvoudig. Een dakdekkersbedrijf meldt zich 
bij RoofCollect (www.vekudakrecycling.nl). Daar bestelt de dakdekker big bags 
om het pvc afval in te vervoeren en maakt een afspraak om het op te laten 
halen. RoofCollect zorgt vervolgens dat het afval op de juiste plaats belandt voor 
hergebruik. 

winnaar prijsvraag 
Van roij Fasteners bekend

Tijdens Dak Event 2014 organiseerde Van Roij 
Fasteners een prijsvraag waarbij bezoekers de 
hoeveelheid tulebevestigers in de vaas konden 
raden. De winnaar is Piet Broeksteeg (Broek-
steeg Uden 
B.V.), hij wint 
een 100-de-
lige gereed-
schapskoffer.
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18-21 februari 2014
Dach + holz 2014 
Messegelände Köln (D)
Info: www.dach-holz.de

14 maart 2013
rietdekkersbeurs 2014 
IJsselhallen te Zwolle
Info: www.rietdekkersbeurs.nl

Partijen uit de bouw- en infrasector tekenen 
governance code ‘Veiligheid in de bouw’
Vijftien grote partijen uit de bouw, infra en installatietechniek hebben op 16 januari 2014 - in 
het bijzijn van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeks-
raad voor Veiligheid) - de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ getekend. Opdrachtge-
vers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie 
te verbeteren en een voorbeeld te zijn voor de gehele sector.
De motivatie voor dit gezamenlijke initiatief ligt in de ongevallencijfers in de sector, zowel bij 
werknemers als bij gebruikers van gebouwen en bouwwerken. Ongevallen gebeuren niet al-
leen tijdens het werk, maar ook na oplevering als gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten.
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst, waaronder de Rijksgebouwendienst ressorteert) steunt 
het initiatief van de sector van harte: “’Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’, is het motto in 
steeds meer bedrijfstakken, zoals de (petro)chemische industrie, de zorg en ook de bouw. 
Ik vind het een uitstekende zaak dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, de 

infrastructuur en de installatietechniek zelf het initiatief hebben genomen om 
de veiligheidscultuur in hun sector verder te verbeteren, zodat het aantal onge-
vallen en veiligheidsgebreken aan bouwwerken afneemt. De Governance 
Code ‘Veiligheid in de bouw’ toont aan dat de bedrijven die deze verklaring 
onder tekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige 
werkomgeving.’

De ondertekenaars committeren zich aan de Governance Code en de nog op 
te stellen uitvoeringsagenda. Zij doen dit voor het verbeteren van de veiligheids-
cultuur en prestaties, het versterken van de keten, standaardisatie, scholing en 
door te leren van elkaar. Zij zullen actief en openbaar verantwoording afl eggen 
over hun veiligheidsinspanningen, bijvoorbeeld in hun jaarverslaggeving of op 
hun eigen websites.

De vijftien partijen zijn: Acta Safety Professionals, AKD advocaten & notarissen, Ballast Nedam, Ministerie van Defensie, Dura 
Vermeer, Heijmans, KIVI NIRIA, BAM, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Strukton, TBI, Unica en VolkerWessels.

SBD LANCEERT CAMPAGNE ‘TOPVORM’ TIJDENS DAK EVENT 2014
Tijdens Dak Event 2014 werd op ludieke wijze de eerste klap uitgedeeld van een vernieuwende aanpak om veilig en gezond werken op 
platte daken te verbeteren. SBD lanceerde hiermee de nieuwe campagne ‘Topvorm’, die per 1 februari 2014 van start gaat onder het 
motto:’Gezond en veilig: je hoogste goed’.
 
SBD verneemt steeds vaker van bedrijven en dakdekkers dat ze bijna moeten vechten en knokken om veiligheid, met name hekwerken 
inzake voorkomen valgevaar, te realiseren. Redenen die daarbij worden genoemd zijn:
 
● Opdrachtgevers willen hiervoor niet betalen
● zzp’ers doen niets aan beveiliging
● Bij plaatsen van zonnepanelen is helemaal geen veiligheid waar te nemen
● Er is onduidelijkheid over de regeling
● Bij beveiliging lichtstraten wil men liefst de goedkoopste oplossing
● Bij kortdurend werk is in 75% geen voorziening
●  Ankerpunten en lijnsystemen worden te pas en onpas toegepast. Hierbij 

wordt vaak multifunctioneel gebruik geblokkeerd om de eigen markt te 
beschermen

De brochure die tegelijk met de campagne ‘Topvorm’ wordt gelanceerd, 
biedt een ‘groeiladder’ aan de hand waarvan het werk van de dakdekker 
(dat immers is te vergelijken met topsport) optimaal en duurzaam uit te 
voeren.

Jos van der Borgt van SBD vecht voor veiligheidJos van der Borgt van SBD vecht voor veiligheid
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nieuwSlijn

Gevaarlijke situaties door overbelasting 
van daken door grote hoeveelheden 
regenwater of sneeuw kunnen nu tijdig 
gesignaleerd worden door de daklast-
sensoren die Jowitherm Nederland BV 
op de markt brengt.

Veelvuldige vraag naar verwarmingsys-
temen voor daken om overbelasting 
door sneeuw tegen te gaan, brachten 
het bedrijf er toe de problematiek nader 
te onderzoeken. In de praktijk blijkt dat 
in veel situaties het aanbrengen van 
verwarming op daken niet realistisch is, met name door het 
hoge aansluitvermogen dat dit met zich mee brengt. Boven-
dien dient een verwarmingssysteem in te schakelen zodra de 
eerste sneeuwvlok valt, terwijl er dan nog geen sprake is van een  
 gevaarlijke situatie. Inschakelen zodra er een pak sneeuw aan-
wezig is zal echter te laat zijn. Een dergelijke oplossing brengt 
dus in veel gevallen een onnodig hoge energierekening met 
zich mee.

Een ander probleem dat kan ontstaan 
bij licht geconstrueerde daken, name-
lijk overbelasting door extreem veel 
regenwater, wordt ook niet opgelost 
middels een verwarmingssysteem. Door 
klimaatveranderingen, maar ook door 
aanpassingen aan gebouwen, denk 
daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen 
van zonnepanelen, zorgen er voor dat 
dergelijke gevaarlijke situaties vaker 
kunnen optreden.

Jowitherm Nederland BV brengt 
daarom nu naast de bekende verwarmingssystemen, ook 
een daklastsensor op de markt. Middels deze sensor wordt 
de belasting op het platte dak door sneeuw of regenwater 
gemeten. Afhankelijk van de dakconstructie worden vervolgens 
enkele waarschuwingsgrenzen geprogrammeerd. De ingestelde 
niveaus variëren van een voorwaarschuwing, waarschuwing tot 
evacuatie-alarm. Doormeldingen naar gebouwbeheersinstal-
laties en GSM’s zijn uiteraard mogelijk. 

BEWAKINGSSYSTEEM VOOR OVERBELASTING VAN PLATTE DAKEN

 

         ZETWERK    STANDAARD HANDEL    GEREEDSCHAP    PVC    DAKBEDEKKING    GAS    LICHTKOEPELS  

 

De zinkspecialist met het grootste dakassortiment van Nederland! 

Hoofdkantoor | Van Salmstraat 46 | 5281 RS Boxtel | 0411 688 339 

www.zinkunie.nl 
 

Zinkunie is de marktleidende groothandel en fabrikant van zinken, koperen en loden artikelen. Daarnaast hebben we een 
volledig pakket dakmaterialen zoals APP, SBS en EPDM.  
 

Zinkunie zoekt collega’s! 
Wij zijn op zoek naar:  
- Een vertegenwoordiger voor de regio West-Brabant  
- Een vertegenwoordiger voor de regio Limburg  
 

Wanneer pas je bij ons? 
Heb je MBO+ werk- en denkniveau en technisch inzicht? Ben je flexibel, gemotiveerd, stressbestendig, nauwkeurig en heb je 
geen 9 tot 5 mentaliteit?  Dan ben je bij ons van harte welkom!  
 

Wij bieden je een leuke, fulltime baan in een gezellig team en uitstekende arbeidsvoorwaarden.  
 

Wil jij ons komen versterken? Stuur dan je motivatie en cv naar Roy Burks, roy@zinkunie.nl. 
 



 
   
 
 
INSULATION  
 

Meer weten? Kijk eens op www.kingspaninsulation.nl of volg ons op Twitter en LinkedIn 

Kingspan Insulation is marktleider op het gebied van hoogwaardige isolatieplaten voor zowel de woning- als 
utiliteitsbouw. In onze moderne productiefaciliteiten in Winterswijk en Tiel maken wij kwalitatief hoogwaardig  
isolatiemateriaal. Onze platen worden voornamelijk toegepast op platte en hellende daken, vloeren, in spouwmuren 
en bij renovatie. Voor iedere toepassing bieden wij een uitstekende isolatieplaat aan. De markt waarin wij opereren 
is heel divers. Wij benaderen grote woningbouwcorporaties, voorschrijvers en architecten- bureaus. Maar we komen 
ook bij de aannemers en professionele bouwhandel. Alle partijen vragen om een specifieke benadering. Dat maakt 
het werken bij Kingspan Insulation aantrekkelijk. Onze organisatie is dan ook innovatief en efficiënt. Bovendien staan 
wij in de markt bekend om onze uitstekende dienstverlening en kennis van de markt. Kingspan Insulation maakt 
onderdeel uit van de Kingspan Group plc. Dit is één van de snelst groeiende  bouwmaterialen fabrikanten ter wereld. 

 
 
 
 
 
 
 
De functie: 
Een uitdagende functie binnen een competitieve markt. In deze functie  ben je primair verantwoordelijk voor 
het onderhouden en vergroten van het marktaandeel in ons segment flat roof bij bestaande en nieuwe relaties 
binnen de verschillende regio’s. Kansen in de markt signaleer je snel. Door jouw resultaatgerichte instelling 
weet je deze signalen feilloos te vertalen naar concrete opdrachten. Ook ga je actief op zoek naar nieuwe 
afzetmogelijkheden binnen bestaande en nieuwe markten. In deze functie richt je je op een competitieve markt 
die voornamelijk bestaat uit dakdekkers. Over nieuwe producten/toepassingen en/of markten denk je actief 
mee en handel je zodanig richting organisatie. Je neemt regelmatig deel aan verschillende vakbeurzen, werkt 
vanuit huis en bent zelf verantwoordelijk voor de invulling van je dagelijkse agenda. Door het opmaken van 
bezoekverslagen en het doorgeven van relevante markt- en klantinformatie draag je zorg voor actuele en 
juiste informatie in het CRM-systeem. Uiteraard kun je in deze functie rekenen op een goede ondersteuning 
van professionele internal sales collega’s. Je rapporteert aan de Sales Manager Flat Roof. 
 
Het profiel: 
Je bezit commerciële kwaliteiten om zelfstandig de beoogde resultaten binnen de regio te realiseren en verder 
uit te breiden. Je hebt ruime ervaring in een soortgelijke buitendienstfunctie binnen de dakenbranche. Je hebt 
kennis van het werkgebied en de specifieke marktomstandigheden. Je bent competitief ingesteld, hebt een 
proactieve houding en schakelt gemakkelijk met de collega’s van de Internal Sales afdeling. Voor deze functie 
is MBO+/ HBO werk- en denkniveau vereist. 
 
Kingspan Insulation biedt: 
• Een zelfstandige functie  binnen een groeiende organisatie in een zeer dynamisch markt. 
• Een arbeidsvoorwaardenpakket in overeenstemming met het niveau van de functie. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? 
Indien je nadere informatie wenst over deze vacature kun je terecht bij Danny Coenradi, Sales Manager Flat 
Roof (danny.coenradi@kingspan.com)  
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie stuur dan een sollicitatie, voorzien van CV vóór 14 februari a.s. 
aan heidy.ijsveld@kingspan.com.Geef in de referentie duidelijk aan om welke functie het gaat. 
 

Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

   Ter versterking van onze Sales- activiteiten zijn we voor diverse regio’s op zoek naar een enthousiaste ervaren  

Area Sales manager flat roof 
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