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Icopal Universal
De ijzersterke  
combinatie voor  
elk dak

IJzersterk & licht   Betrouwbaar   Veilig verwerkbaar   Duurzaam & recyclebaar   Eénlaags toepasbaar 

De juiste grondstoffen, een op maat gemaakt productieproces en na de zeer lange 
levensduur volledig recyclebaar. Deze combinatie maakt dat Icopal Universal door NIBE is verkozen 
tot groenste dakbedekking van Nederland. Hiermee is Icopal Universal dé milieureferentie voor 
duurzame daken! Eén laag volstaat voor een ijzersterk dakbedekkingsysteem. Dat bovendien met 
hete lucht verwerkt wordt, waardoor brandveilig werken (NEN 6050) mogelijk is. 
Voor detailleringen is er de zelfklevende Icopal Universal SA. Voor vegetatiedaken is er Icopal 
Universal WS. Icopal Universal combineert al uw dakwensen in één laag, al ruim 15 jaar lang!

Kijk voor meer informatie op www.icopal.nl
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faalreductie
Kleine en grote fouten worden dagelijks gemaakt. Niet expres 
of bewust, maar toch: iedereen maakt iedere dag wel mini-
maal één fout(je). 

Er wordt ons ingepeperd vooral geen fouten te maken. Wie 
heeft bijgedragen aan een kostbare fout, voelt zich be-
zwaard en schuldig. Eén ding is echter zeker: fouten zullen 
altijd gemaakt worden, immers wie geen fouten maakt, 
maakt meestal niets.

Dit is geen vrijbrief fouten te maken. Het is wel de bedoeling 
dat we van onze fouten leren. Dat betekent dus dat het niet 
zinvol is je best te doen fouten te verdoezelen. Als de fout 
dan toch gemaakt is, is het zaak er beter van te worden en 
te innoveren. 

Het motto is dan ook: elkaar de gelegenheid te geven fouten 
te maken. 

Waar ik dan wel weer moeite mee heb, zijn de vermijdbare 
fouten die ontstaan door een onvoldoende werkvoorberei-
ding, grote slordigheid en/of gemakzucht. 

Hoewel er sprake was van een zeer milde winter, zijn er tijdens 
de vier stormen die de daken hebben moeten doorstaan 
grote schades ontstaan. De stormen beschouwende wordt 
duidelijk dat het volgens Nederlandse begrippen best hard 
gewaaid heeft. Ik heb echter nog niet één keer kunnen vast-
stellen dat er sprake was van een overmachtsituatie, waarbij 
het harder gewaaid zou hebben dan de norm voorziet.

Hieruit kan worden afgeleid (en dat gebeurt dan ook) dat 
er in al deze gevallen sprake is van een fout of foutje in het 
ontwerp, de uitvoering en/of het materiaal of systeem. In alle 
gevallen meestal een kostbare fout met grote gevolgen.

Uit het onderzoek naar de oorzaak van de stormschade (de 
fout) blijkt dat een belangrijk deel is toe te schrijven aan 
de tekortkomingen in het ontwerp en/of bij de uitvoering. 
Oorzaken die iedereen die regelmatig betrokken is bij storm-
schades wel bekend voorkomen, zijn bijvoorbeeld: een onvol-
doende aantal bevestigers, een onvoldoende verkleving, het 
ontbreken van een voldoende kimfi xatie enz.  Vermijdbare 
fouten, die al meerdere keren gemaakt zijn en waarover we 
boeken hebben volgeschreven. Ze zouden niet meer moeten 
voorkomen. 

Het repeteren van fouten kwalifi ceren we als falen. Het falen 
in de bouw, zo is algemeen bekend, leidt tot extreme faal-
kosten – en die nemen maar niet af. De oplossingen waarbij 
de kans op falen structureel kan afnemen, zijn wel degelijk 
voorhanden en moeten dus ook worden ingezet.
Wanneer alleen al het aantal ontwerpfouten wordt terug-
gedrongen, leidt dit tot een enorme faalreductie. Praktisch 

gesproken betekent dit in ons vak dat de werkvoorbereiding 
professioneel moet plaatsvinden. Voor een dak is dit niet 
alleen het uittrekken van hoeveelheden maar ook het uitwer-
ken van de detailleringen, het doorspreken van deze detail-
leringen daar waar deze in aanraking komen met andere 
uitvoerende partijen, en het opstellen van een draaiboek 
uitvoering. 

Er moeten echter grotere stappen gemaakt worden. Geluk-
kig worden we geholpen met doorgaande automatisering  - 
welke in de bouw, maar ook in onze dakensector, een steeds 
grotere rol zal gaan spelen. De eerste projecten waarbij BIM 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan faalreductie zijn 
veelbelovend.

BIM betreft een bouw informatiemodel (Building Information 
Model) dat gemaakt en gebruikt wordt als een manier van 
ontwerpen en bouwen waarbij een gebouw of constructie, 
en veel (of alle) informatie daarover geïntegreerd als een 
informatiemodel in een of meerdere databanken wordt vast-
gelegd. Een 3D model vormt een onderdeel van het totale 
model waarbij informatie over het bouwwerk in het model 
geïntegreerd wordt, zoals functies van ruimtes en onderde-
len, planning van werkzaamheden, enz.

In de bouw- en dakenwereld is het maken van dergelijke 
prototypen nog niet gebruikelijk. De bouw of het dak is nu 
nog steeds zelf het prototypemodel. Vast staat, dat dit fouten 
en dus grote  kostenoverschrijding in de hand werkt.

Bij een verdergaande geautomatiseerde werkvoorbereiding 
worden in het ontwerp alle tekortkomingen eruit gefi lterd. Als 
alleen dit al lukt hebben we het op het dak met de uitvoe-
ring een stuk gemakkelijker. ●
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Vangnetbepaling Woningwet: hele keten is verantwoordelijk voor veiligheid
Onlangs werd de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ door vijftien bepalende partijen 
in de bouw ondertekend. Initiatiefnemer is advocaat Bouw & Vastgoed Jelle Otten van AKD 
advocaten & notarissen uit Amsterdam. 

renovatie zwembaden ingrijpend en kostbaar
Vaak wordt de onderschat welke maatregelen nodig zijn om zwembadcomplexen uit de 
jaren ’70 en ’80 ‘duurzaam’ in stand te houden. In dit artikel wordt de dakrenovatie van een 
dergelijk zwembad nader bekeken. 

rekenen we veiligheid ook per Wattpiek?
In 2013 zijn vier doden gevallen tijdens het aanbrengen van zonnepanelen op het dak. 
Branchevereniging Holland Solar organiseerde een workshop om het veilig aanbrengen van 
zonnesystemen op het dak te bevorderen.

hellende daken nog altijd in greep van dalende woningnieuwbouwproductie 
De marktomvang van hellend dak in de woningnieuwbouw is in 2013 uitgekomen op iets 
meer dan 1,4 miljoen m². Hiermee daalt de marktomvang voor hellende daken in de wo-
ningnieuwbouw met bijna een kwart. 

de applicatie van een vloeibare dakbedekking
De toepassing waarbij het volledige dakvlak met een vloeibare dakbedekking wordt uitge-
voerd komt in Nederland nog relatief weinig voor. In dit artikel wordt beschreven hoe een 
vloeibare dakbedekking wordt aangebracht.

een beetje geluk bij een ongeluk
Een arbeidsongeval laat vaak diepe emotionele en fi nanciële sporen na. Met Storybuilder 
Bouw, bereikbaar via www.bouwongeval.nl, legt het bedrijf van elk ongeval snel de toedracht 
vast en krijgt het suggesties om herhaling te voorkomen. 

UitgegeVen door 

Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar

Tel (072) 5400335 • Fax (072) 5405131

info@lumail.nl • www.lindemanuitgevers.nl 

www.dakweb.nl • ISSN: Nr. 1566-1458

UitgeVer Vincent lindeman

hoofdredactie Edwin Fagel • Salomonstraat 24, 

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

techniSche hoofdredactie

Nic-Jan Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs, 

Raamsdonksveer • njbruins@dakengevelingenieurs.nl

redactieMedeWerKerS

Chris Appels, Ton Berlee, Chris Geurts, 

Albert Jan Kerssen, Otto Kettlitz, Marco de Kok, 

Dirk lahuis, Will Verwer, Theo Wiekeraad.

VorMgeVing/opMaaK

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • dtp@lumail.nl

adVertentie-eXploitatie

Vincent Lindeman • Tel (072) 5400335, vincent@lumail.nl

drUK 

Senefelder Misset, Doetinchem

VerSchijningSfreQUentie 

11x per jaar

oplage 11.809 exemplaren

adMiniStratie 

Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

abonneMenten 

Gratis binnen de doelgroep. Opgave 

abonne menten uitsluitend schriftelijk bij 

de uit geverij t.a.v. de abonne menten admini-

stratie of via e-mail abonnementen@lumail.nl.

abonneMentenadMiniStratie 

abonnementen@lumail.nl.

copYright
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Ongeval met dodelijke afl oop 
of zeer ernstig letsel
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Gevaren als gevolg van onveilige 
handelingen en/of situaties
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foto voorplaat
Mercedesgarage te Brussel
Foto: AG Plastics

dit nUMMer KWaM tot Stand Met MedeWerKing Van

hornbach stelt hoge eisen aan nieuwbouw
In Nieuwerkerk aan den IJssel is in het afgelopen jaar een nieuwe vestiging van de Duitse 
bouwmarktketen Hornbach gerealiseerd. De opdrachtgever stelde hoge eisen.

een 10+ voor een rieten dak
Op de Rietdekkersbeurs in de IJsselhallen te Zwolle zijn de prijzen uitgereikt van de Project 
van het jaar verkiezing. De winnaar werd een fraai modern rieten dak dat in Arnhem is gere-
aliseerd.

“europese regelgeving brandveiligheid wordt onvoldoende nageleefd”
In geval van brand kan een goed functionerende rook- & warmteafvoer (RWA) levens 
redden. De Europese regelgeving op dit gebied wordt onvoldoende nageleefd, aldus Jan 
Desmet, commercieel directeur van AG Plastics in het Belgische Stasegem. 

Mawipex gaat firestone rubbergard epdM assortiment voeren
Tijdens een bijeenkomst voor haar dealers, op 25 februari 2014 in kasteel Wijenburg in Ech-
teld, maakte EPDM specialist  Mawipex bekend voortaan het firestone RubberGard EPDM 
assortiment te gaan voeren. 

5-serie is verbetering prestatie en uiterlijk dakdoorvoeren 
Ubbink introduceert een complete lijn dakdoorvoeren die prestatie en design combineert, 
de zogeheten 5-serie. Deze nieuwe lijn dakdoorvoeren biedt een aantal noviteiten die een 
vergroot installatiegemak beogen en een esthetisch fraai effect.

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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All Up www.allup.nl

Artilan bv www.artilan.nl

DGI Dak & Gevel Ingenieurs bv www.dakengevelingenieurs.nl

EPSprofs www.epsprofs.com

Icopal bv www.icopal.nl

IsoBouw Systems bv www.isobouw.nl

Mawipex Handelsmaatschappij bv www.mawipex.nl

Mombers Dakpannengids www.dakweb.nl

Nebiprofa bv www.nebiprofa.nl

Sievert nv www.sievert.be

Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

Zinkunie bv www.zinkunie.nl
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Jelle Otten is gespecialiseerd in bouwrecht, gebouw- en 
 gebiedsontwikkeling alsmede in vastgoedexploitatie. Hij 
houdt zich onder meer bezig met ketenintegratie. Wat was 
de aanleiding voor het opstellen van de Governance Code? 
Otten: “Als jurist merk ik dat in de praktijk veiligheid vaak 
wordt weggecontracteerd. In Nederland heerst allang een 
‘claimcultuur’, en daar hoort het verleggen van risico’s bij, 
ook op het gebied van veiligheid. Partijen willen zo min 
mogelijk verantwoordelijkheid nemen, laat staan mede-
verantwoordelijkheid. Wil je dus veiligheid op een hoger 
niveau tillen, dan moet je medeverantwoordelijkheid creëren 
in de keten. Je moet niet langer toestaan dat het een 
onderdeel is van concurrentie. Dat betekent dus dat er een 
ver andering in de cultuur moet worden bewerkstelligd, je 
moet de versnippering in de bouwketen terugdringen. 
Het bouwen op zichzelf is niet complex, maar de organi-
satie van de bouw heeft het complex gemaakt. Hierdoor 
komen de risico’s te liggen bij partijen die het feitelijk niet 
kunnen dragen. Tijd is geld en daarmee is veiligheid onder-
geschikt gemaakt. In andere sectoren zie je dat het wel 
kan, er zijn gewoon voorbeelden. Neem bijvoorbeeld de 
offshore industrie.”

“De Governance Code is tot stand gekomen door een 
 gegroeid besef bij de ondertekenaars dat het anders 
moet. Die constateerden dat er teveel sprake is van onvei-
lige situaties en (bijna)ongevallen. Het initiatief is drie jaar 
geleden genomen om de veiligheid naar een hoger plan te 
tillen, maar de vraag was: hoe? De ondertekenaars waren 
er al snel uit dat zij moesten beginnen bij zichzelf en een 
voorbeeld moesten stellen. Alle partijen die de Governance 
Code hebben ondertekend hebben een zodanige statuur in 
de markt dat ze een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. De 
oplossing wordt niet zozeer gezocht in regelgeving (er zijn al 
genoeg regels), maar meer in gedragsbeïnvloeding. De Go-
vernance Code heeft geen enkele wettelijke status maar het 
is de bedoeling dat deze uiteindelijk een normatieve werking 
gaat krijgen.”

Otten: “De partijen zaten redelijk snel op dezelfde lijn maar 
hadden wel even tijd nodig om elkaar te leren vertrouwen 
en te leren dat we een gemeenschappelijke expertise op 
kunnen tuigen. De ondertekenaars committeren zich aan de 
doelstellingen zoals in de Governance Code verwoord, deze 
partijen gaan er zowel intern als extern mee aan de slag. 
De respectievelijke brancheverenigingen onderschrijven het 
gedachtegoed. De Governance Code is een vertrekpunt, 
deze is pas het begin. Partijen kunnen zich aansluiten, maar 
we willen erosie voorkomen. De Governance Code mag 
geen loos en betekenisloos ‘keurmerk’ worden. Het enkele 
onderschrijven van de Governance Code is onvoldoende. 

Onlangs werd de Governance Code 

‘Veiligheid in de bouw’ door vijf-

tien  bepalende partijen in de bouw 

 ondertekend. Initiatiefnemer is advocaat 

Bouw & Vastgoed Jelle Otten van AKD 

advocaten & notarissen uit Amsterdam. 

Met dit initiatief geven toonaangevende 

partijen uit bouw en infra gestalte aan 

hun interne veiligheidsbeleid, waarmee 

ze een voorbeeldfunctie willen vervullen 

voor de hele markt.

Vangnetbepaling Woningwet: 
hele keten is verantwoordelijk voor veiligheid

Veilig WerKen op hoogte (4)

Roofs is met een reeks artikelen over ‘Veilig werken op 
hoogte’ van start gegaan omdat het aan een heldere struc-
tuur over regelgeving, naleving, invulling en toezicht ontbeert. 
Veiligheid kent diverse belanghebbenden die vanuit hun 
positie invloed hebben op veilig werken op hoogte. Door 
al deze belanghebbenden te interviewen ontstaat een 
totaaloverzicht, Roofs streeft ernaar het haar lezers zo helder 
mogelijk te presenteren. In dit interview is Jelle Otten aan het 
woord die als gespecialiseerd jurist zicht heeft op de wet-
telijke aansprakelijkheid die samenhangt met veilig werken 
op hoogte.

De ondertekening van de Governance Code.
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Men moet daadwerkelijk uitvoering geven aan de doelstel-
lingen hiervan. De normatieve werking van de Governance 
Code moet dit bewerkstelligen. Ook in verband hiermee was 
het belangrijk dat de kerngroep evenwichtig zou worden 
samengesteld met vertegenwoordigers uit alle onderdelen 
van de keten.”

Woningwet
“De Arbowet gaat strikt genomen alleen over de verhouding 
werkgever-werknemer, maar er is natuurlijk meer wetgeving 
op het gebied van veiligheid. N.a.v. diverse grote branden, 
waaronder de brand in Volendam, waarbij de handhaving 
gefaald heeft, is een Vangnetbepaling opgenomen in de 
Woningwet die ziet op alle situaties waarbij gevaar voor de 
gezondheid of veiligheid ontstaat of voortduurt. Deze rege-
ling is derhalve niet louter beperkt tot brandveiligheid. Daarin 
wordt gesproken van de ‘kring der verantwoordelijken’. 
Jegens deze verantwoordelijken kan gehandhaafd worden. 
Onder ‘verantwoordelijken’ wordt kort gezegd verstaan zij die 
invloed hebben en kunnen uitoefenen op de gezondheid 
en veiligheid. Deze bron van verantwoordelijkheid geniet 
vreemd genoeg nog niet alom bekendheid. Ook handha-
vende instanties lijken hiermee nog niet altijd voldoende be-
kend te zijn. Wij zijn bij een aantal zaken betrokken geweest 
die inmiddels hebben bijgedragen aan heersende jurispru-
dentie op dit gebied. Ons kantoor is hierin gespecialiseerd. 
Overheden en bedrijven die over een en ander nader gead-
viseerd willen worden, kunnen contact met ons opnemen.

“Een voorbeeld is een zaak waar sprake was van een 
voormalig kantoorpand dat door een projectontwikkelaar is 
omgebouwd tot een appartementencomplex. Aan het kan-
toorpand was een voorziening aanwezig ten behoeve van 
de reiniging van de gevels en ramen. De projectontwikkelaar 
heeft deze voorziening bij de verbouwing tot appartemen-

Uitleg Vangnetbepaling WoningWet
Artikel 1a van de Woningwet is ingevoerd naar aanleiding 
van diverse branden, zoals de Volendamse cafébrand. 
Het artikel  bevat een algemene zorgplicht, niet alleen voor 
eigenaren, maar voor eenieder die bevoegd is tot het treffen 
van voorzieningen. Op grond van de zorgplicht dienen deze 
partijen ervoor zorg te dragen dat als gevolg van de staat 
van het bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid of vei-
ligheid ontstaat dan wel voortduurt. De Memorie van toelich-
ting bij de in de Woningwet geformuleerde zorgplicht geeft 
aan dat, gezien de aard van het te beschermen belang, de 
werking van de zorgplicht zoveel mogelijk is geobjectiveerd 
aan de hand van hetgeen in een bepaald geval vereist is 
om geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid te 
laten ontstaan of voortduren. Die werking is dus niet afhan-
kelijk van meer subjectieve kwaliteiten of eigenschappen, 
gelegen in de persoon van bijvoorbeeld de eigenaar of de 
beheerder. De zorgplicht geldt voor eenieder die bevoegd is 
tot het treffen van voorzieningen.

Ook het tweede lid van artikel 1a Woningwet bevat een 
zorgplicht. Deze regardeert eenieder die een bouwwerk of 
standplaats bouwt, gebruikt of sloopt, dan wel een open erf 
of terrein gebruikt. De zorgplicht legt een specifieke verant-
woordelijkheid op deze partijen om ervoor te zorgen dat er 
geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat 
dan wel voortduurt. Hierbij dient wel rekening gehouden te 
worden met in hoeverre de persoon bevoegd en bij machte 
is het ontstaan of voort duren van een gevaar tegen te gaan. 
Dit gaat bij lid 2 voor namelijk om subjectieve kwaliteiten, als 
diens feitelijke en juridische bevoegdheden.

De zorgplicht is een vangnetbepaling, gericht op het te-
gengaan of beëindigen van gevaarzettende situaties. De 
zorgplicht dient de eigen verantwoordelijkheid van de bur-
ger beter in de wet tot uiting te brengen. Deze vangnetbepa-
ling heeft zelfstandige betekenis naast de verplichting om 
te voldoen aan de overige bij en krachtens de Woningwet 
gestelde voorschriften. Het kan namelijk voorkomen dat over-
heidsoptreden nodig is, omdat een situatie direct gevaar 
oplevert voor de veiligheid of de  gezondheid, zonder dat 
daarbij sprake is van het overtreden van de bouwregelge-
ving. Met de zorgplicht uit de Woningwet kan het bevoegde 
gezag dan toch handhavend opgetreden.  
Als gevolg van de zorgplicht zal namelijk niemand zich 
kunnen onttrekken in situaties waarin (nog) geen speci-
fieke voorschriften van toepassing zijn of een handhavende 
instantie onvoldoende alert is.

goVernance code
Op 16 januari 2014 hebben vijftien grote partijen 
uit de bouw, infra en installatietechniek in het bijzijn 
van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe 
Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) 
- de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ 
getekend. De ondertekenaars committeren zich 
aan de Governance Code en de nog op te stellen 
uitvoeringsagenda. Zij doen dit voor het verbeteren 
van de veiligheidscultuur en prestaties, het verster-
ken van de keten, standaardisatie, scholing en door 
te leren van elkaar. Zij zullen actief en openbaar ver-
antwoording afleggen over hun veiligheidsinspan-
ningen, bijvoorbeeld in hun jaarverslaggeving of 
op hun eigen websites.
De vijftien partijen zijn: Acta Safety Professionals, 
AKD advocaten & notarissen, Ballast Nedam, BAM, 
Ministerie van Defensie, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI 
NIRIA, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, 
Strukton, TBI, Unica en VolkerWessels.

tencomplex echter verwijderd. Vervolgens ontstaat een geschil 
tussen de Vereniging van Eigenaren en de projectontwikkelaar. 
De projectontwikkelaar stelt zich op het standpunt dat er contrac-
tueel niets is afgesproken over een gevelreinigingsinstallatie. De 
Raad van Arbitrage oordeelt dat de bewoners er in beginsel van 
uit mogen gaan dat de beglazingen ofwel van binnenuit ofwel 
van buitenaf op een eenvoudige wijze en tegen redelijke kosten 
door henzelf of door een glazenwassersbedrijf te reinigen moeten 
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Ideaal voor 
dakrenovaties

Verduurzaam uw dak 

Profatec ECO raie is aan de onderzijde voorzien van een dampdrukverdelend 

thermpatroon. Hierdoor wordt bij het aanbrengen van de dakbaan een 

sterke partiële hechtinvg met de ondergrond verkregen, terwijl de open 

kanaalstructuur ervoor zorgt dat er geen blaasvorming optreedt. Profatec 

ECO raie kunt u daarom probleemloos toepassen bij het overlagen van een 

bestaand bitumen dak. Zo is een ecologisch verantwoord daksysteem ook 

bij renovaties eenvoudig en kosteneffi ciënt te realiseren.

zuivert schadelijke 
stoffen uit de lucht

Verduurzaam uw dak 
Met Profatec ECO lanceerde Nebiprofa een nieuwe all-in-one 

ECO dakbaan die alle technologieën op het gebied van 

duurzaamheid en ecologie in één product combineert. 

Speciaal voor de renovatie van bitumineuze daken 

introduceren wij nu Profatec ECO raie. 
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zijn. In de betreffende zaak was dit enkel voor de laagbouw 
mogelijk met een trap. Voor de hoogbouw was een installatie 
vereist. De arbiter veroordeelt de projectontwikkelaar tot een 
vergoeding van ruim 125.000 euro voor het laten aanbren-
gen van een gevelinstallatie voor de hoogbouw. Bovendien 
behoort de projectontwikkelaar een groot deel van de 
proceskosten te betalen.”

Otten: “Inspectie SZW handhaaft uit hoofde van de Arbowet. 
Zij staat daarbij het treffen van collectieve beschermingsmid-
delen voor. Dat lijkt mij juist. Er is technisch gezien enorm veel 
mogelijk. In de praktijk wordt onnodig vaak onveilig gewerkt 
omdat collectieve veiligheidsmaatregelen ontbreken. Een 
optimaal veiligheidsniveau begint en eindigt met veiligheids-
bewustzijn bij zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers. Ik 
mis in discussies over veiligheid vaak het besef dat we het 
over mensen hebben. Je gaat toch niet op veiligheid van 
mensen korten? De Governance Code heeft veel reacties 
en vragen opgeroepen en dat betekent dat veiligheid leeft. 
Men is met het onderwerp bezig en dat moeten we ge-
bruiken om een verbeteringsslag in de veiligheidscultuur te 
bewerkstelligen.” ●

Lees de eerdere delen uit deze reeks op www.dakweb.nlJelle Otten van AKD advocaten & notarissen uit Amsterdam.

 

         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 
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Bij de gemeentelijke verkiezingen stond het bij vele partijen 
op de agenda: het behoud of sluiten van gemeentelijke 
zwembaden. Het blijkt onder de huidige economische 
omstandigheden in veel gevallen te kostbaar om open en 
overdekte zwembaden kostendekkend in stand te houden. 
Bij de overdekte gebouwen uit de jaren ‘70 en ‘80 blijkt veelal 
dat uitgebreide onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. In 
dit artikel wordt de renovatie van een dergelijk zwembad 
nader bekeken.

onderzoek
Bij de bouwkundige beoordeling van de buitenschil is een 
onderzoek ingesteld naar de bouwtechnische kwaliteit en 
het bouwfysisch functioneren van zowel de daken als de 
gevels. De rapportage heeft geleid tot aanbevelingen voor 
een nieuw te verkrijgen onderhoudsniveau, uitgaande van 

het voornemen de accommodatie voor langere tijd in stand 
te houden. Bij de uitvoering van het onderzoek werd een om-
vangrijke en rigoureuze onderhoudbehoefte vastgesteld. Dit 
is typerend voor zwembadcomplexen uit deze tijdsperiode. 

Wat betreft de direct noodzakelijke maatregelen concen-
treerde zich het bouwtechnisch onderhoud op het oude 
deel van de accommodatie. De daken en gevels waren van 
een dermate onvoldoende niveau (esthetisch en technisch) 
dat het aanzicht en functioneren van de accommodatie in 
het geding waren. 

Voor deze vaststelling is infrarood onderzoek uitgevoerd, zijn 
delen gedemonteerd en zijn bouwfysische berekeningen 
gemaakt. De belangrijkste aanbevelingen betroffen de ge-
veldelen, afgewerkt met houten delen. Deze moesten worden 
vervangen vanwege de slechte bouwtechnische kwaliteit en 
onvoldoende bouwfysisch functioneren (geen damprem-
mende laag en slechts 50 mm steenwol isolatie). Door de 
hoge vochtbelasting van de constructie was veelal houtrot 
opgetreden. Het dak bestaat uit houtvezelplaat (50 mm) en 
PUR (30 mm) en moest eveneens worden vervangen van-
wege de slechte daktechnische kwaliteit en onvoldoende 
bouwfysisch functioneren (naast 
de geringe isolatie ook geen ef-
fectieve damprem aanwezig). 

Vaak wordt onderschat welke maatregelen nodig zijn om 

 zwembadcomplexen uit de jaren ’70 en ’80 ‘duurzaam’ in stand te 

houden. In dit artikel wordt de dakrenovatie van een dergelijk zwembad 

 nader bekeken. Ook de gevel moest ingrijpend worden vernieuwd.

renovatie zwembaden 
ingrijpend en kostbaar

daKrenoVatie

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

De vochtproblemen hebben een duidelijk nadelig effect op de bouw-

technische kwaliteit van het dak.

Infraroodonderzoek laat duidelijk 

de slechte bouwfysische staat 

van het dak zien.

De gevel vervult zijn bouwtechnische 

functie onvoldoende. Dit heeft con-

densatieoverlast, energieverlies en 

houtrot door langdurige vochtbelas-

ting als gevolg.
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Besloten werd de daken en gevels van het oude deel vol-
ledig te vervangen. Bouwtechnisch en bouwfysisch waren 
deze namelijk niet meer met eenvoudige ingrepen in een 
goede conditie te brengen. 

renovatie 
De werkzaamheden aan zwembadcomplexen uit deze 
tijdsperiode worden veelal onderschat. De praktijk leert dat 
het kostbaar is, en technisch complex, de buitenschil op het 
huidige Bouwbesluitniveau, vooral qua warmteweerstand en 
bouwfysisch functioneren te krijgen. 

In dit geval zijn de houten delen van de gevel inclusief 
isolatie vervangen. De isolatie bestond uit ± 50 mm steen-
wolisolatie. Aan zowel binnen- als buitenzijde bestond de 
gevelopbouw verder uit een spouw, houten regelwerk en 
geschaafd geploegde houten delen. Deze is vervangen 
voor een sandwich panelengevel. De houten kozijnen zijn 
eveneens vervangen. 

Wat betreft het dak werd de bestaande dakbedekking 
gebruikt als nieuwe dampremmende laag. Er werd nieuw 
isolatiemateriaal aangebracht als ook een nieuw dakbedek-
kingssysteem. De detailleringen werden opnieuw afgewerkt.

De oorspronkelijke dakopbouw was als volgt:

• Ruw houten delen plafond;
• Een dakspouw, geventileerd met binnenlucht;
• Een houten balklaag;
• Een dampremmende laag van gebitumineerd glasvlies;
• Een houtwol cementplaat, dik ± 50 mm;
• Een PUR isolatie, dik ± 30 mm; 
•  Een meerlaags volledig gekleefde gemineraliseerd 

 bitumen dakbedekkingssysteem;
• De materiaallagen zijn onderling verkleefd.

Deze is als volgt gewijzigd:  

•  De bestaande dakbedekking is geprepareerd als damp-
remmende laag;

•  Op de dampremmende laag is 80 mm PIR isolatie (indirect 
mechanisch bevestigd) geplaatst;

•  Op de nieuwe isolatie is een tweelaags (mechanisch 
bevestigd) gemodifi ceerd bitumen dakbedekkingsysteem 
aangebracht.

Naast  de renovatie van het dak en de gevel is de binnen-
zijde ingrijpend gerenoveerd. Het eindresultaat mag er zijn. ●

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

De vochtproblemen in de gevel zijn duidelijk zichtbaar.

De renovatiewerkzaamheden zijn ingrijpend.
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De bijeenkomst werd geopend door Ernst van Tongeren, 
bestuurslid van branchevereniging Holland Solar. Hij vertelde 
dat Holland Solar in de ongevallencijfers en de geluiden uit 
markt aanleiding zag om de workshop te organiseren. Uit de 
praktijk blijkt namelijk dat veiligheid vaak uit kostenoverwe-
gingen achterwege wordt gelaten. Behalve dat dit volgens 
het Arbobesluit niet is toegestaan, is het volgens Van Ton-
geren ook moreel verkeerd. “Merkwaardig genoeg worden 
alle kwaliteiten van zonnepanelen in Wattpiek (Wp) gecom-
municeerd: het transport, de bevestiging, etc. Rekenen we 
veiligheid ook per Wp?”

regelgeving
In Roofs september en oktober 2012 publiceerde Ton Berlee 
twee artikelen waarin hij aan de hand van de Arbowet en 
de A-bladen voor het platte en het hellende dak uiteenzette 
hoe een veilige werkpraktijk kan worden bewerkstelligd. 
Namens branchevereniging HHD (Het Hellende Dak) zette 
bestuurslid John Kouwenberg de basisregels uiteen voor een 
publiek van voornamelijk installateurs van zonnesystemen. 
Hij vertelde dat er in de praktijk nog veel mis gaat, het aantal 
boetes dat is opgelegd door Inspectie SZW bijvoorbeeld is in 
2013 ten opzichte van het jaar daarvoor bijna verdubbeld. 
Zonder de goede bedrijven hiermee tekort te willen doen 
stelde Kouwenberg dat er een hoop cowboys in de markt 
actief zijn, wat funest is voor zowel de bouwfysische kwaliteit 
van het dak als voor de veiligheid van werken.

Belangrijke aandachtspunten zijn de bepalingen voor kort-
durende werkzaamheden, het gebruik van de ladder en het 
werken bij harde wind. Voor werkzaamheden die langer dan 
3 uur duren zijn collectieve veiligheidsmiddelen verplicht. 
Bij werkzaamheden die minder dan 3 uur in beslag nemen 
mag gebruik gemaakt worden van individuele veilig  heids- 
middelen. Meerdere kortdurende werkzaamheden moe- 
  ten dan weer collectief beveiligd worden. Bij windkracht 6, 

gemeten op het dak, mag niet meer op rolsteigers en lad-
ders gewerkt worden. Bij windkracht 7 mag helemaal niet 
meer op het dak gewerkt worden. Mogelijk kan nog wel aan 
de luwzijde worden gewerkt. “Dakwerk is vakwerk,” herhaalde 
Kouwenberg de opmerking die hij in Roofs februari 2014 
poneerde: “Ook op zonnedaken.” Daarom juichte hij de 
samenwerking tussen de brancheorganisaties Holland Solar, 
HHD en SBD toe. “Wie uiteindelijk de eindverantwoordelijke 
is voor de kwaliteit van het totale dak maakt me niet eens 
zoveel uit. Maar werk samen!”

rol van de opdrachtgever
Namens opdrachtgever Vereniging Eigen Huis (VEH) vertelde 
Theo Elfrink over het project 123zonne-energie, een actie 
waarbij VEH door bundeling van inkoopkracht een concur-
rerend tarief kon realiseren voor leden en niet-leden. Bij dit pro-
ject heeft VEH er naar eigen zeggen alles aan gedaan om de 
veilige montage van deze systemen te borgen. Zo werd van 
de installateurs geëist dat zij in het bezit waren van VCA of een 
gelijkwaardig certificaat en werd de leveranciers gevraagd 
aan te tonen dat ze over gekwalificeerd personeel beschikken.  
Steekproefsgewijs werd door de opdrachtgever gecontroleerd 
of inderdaad veilig werd gewerkt. Hier liep men tegen compli-
caties aan, enerzijds omdat men merkte dat de beschikbare 
beschermingsmiddelen alleen tijdens de controles werden 
gebruikt, anderzijds omdat niet in alle situaties duidelijk is hoe 
het gewenste beschermingsniveau is te bereiken.

Jos van der Borgt van SBD, in het publiek aanwezig, gaf 
hierbij aan dat de zonne-energieinstallatiebranche een 
standaard RI&E zou moeten ontwikkelen, zoals dat in diverse 
branches, waaronder die voor platte en hellende daken, het 
geval is geweest. Bij een RI&E, die de werkgever overigens 
verplicht is op te stellen, wordt aan de hand van de Arboca-
talogus per voorkomende situatie een veilige werkprocedure 
voorgesteld waarmee een gestructureerde aanpak mogelijk 

De markt voor zonne-energie is een groeimarkt. In 2013 zijn vier doden 

 gevallen tijdens het aanbrengen van zonnepanelen op het dak. Branche-

vereniging Holland Solar organiseerde op donderdag 13 maart 2014 op  

haar kantoor in Utrecht een workshop voor leden en niet-leden om het  

veilig aanbrengen van zonnesystemen op het dak te bevorderen.

Rekenen we veiligheid 
ook per Wattpiek?

Veiligheid
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wordt gemaakt. Van der Borgt bood hierbij de assistentie van 
de SBD aan. Van Tongeren was blij met dit aanbod, en pakte 
de handschoen op zodat een RI&E binnen niet al te lange 
tijd beschikbaar is.

Verantwoordelijkheid werknemer
Namens installatiebedrijf Atama Solar Energy kwam directeur 
Allard Dijkstra te spreken over de manier waarop het bedrijf 
het eigen personeel op een zo veilig mogelijke manier laat 
werken. Dijkstra had zich gestoord aan de term ‘cowboys’ 
en wilde benadrukken dat zijn bedrijf op een zeer serieuze 
manier met veilig werken bezig is. Het kwaliteitskeurmerk voor 
installatiebedrijven Zonnekeur moet hiervoor borg staan. 
Dijkstra stelde dat bij het enorme aanbod van kwaliteits-
certifi caten soms door de bomen het bos niet meer te zien 
is; Zonnekeur is echter naar zijn mening een volwassen 
keurmerk. Hij beschouwt het als een soort rijbewijs: hiermee 
word niet uitgesloten dat fouten worden gemaakt, maar het 
bedrijf toont in ieder geval aan dat de basis aanwezig is om 
in de diverse situaties de juiste beslissing te nemen.

Dijkstra ging nader in op de Arbeidshygiënische strategie, 
waarbij collectieve bescherming altijd voor persoonlijke 
bescherming gaat. Bij Atama geldt dat persoonlijk altijd voor 
collectief komt. Ieder personeelslid is zelf verantwoordelijk 
voor zijn eigen veiligheid. Iedere werknemer krijgt een eigen 
veiligheidsset, een veiligheidsreglement waarvoor hij bij ont-
vangst moet tekenen en op regelmatige basis een toolbox. 
De werkgever controleert voortdurend of hier voldoende 
gebruik van wordt gemaakt. Als er bijvoorbeeld iets ontbreekt 
uit de veiligheidsset, wordt op kosten van de werknemer een 
volledig nieuwe set aangeschaft. Als tijdens het werk blijkt 
dat onvoldoende veilig wordt gewerkt, krijgt hij een ‘gele 
kaart’, en ook hier geldt: twee keer geel is rood. En rood 
betekent in dit geval ontslag. Dijkstra benadrukte dat veilig-
heid wel praktisch werkbaar moet zijn. De werknemers van 
het bedrijf moeten op het dak verplicht zijn aangelijnd maar 
de plaats waar de lijn aan wordt vastgemaakt vergt soms 
wat improvisatie. “Voor 5 cent per Wp is veiligheid op het dak 
voor installatiebedrijven te realiseren,’ stelde Dijkstra.

Middelen
Tenslotte ging frank van ‘t Hul van Altrex in op de oplossin-
gen in het assortiment van de leverancier die een veiligheid 
op een praktische en prijstechnisch gunstige manier kunnen 
bewerkstelligen. De middelen zijn beschikbaar, het is alleen 
zaak ze op een juiste manier in te zetten. Van Tongeren gaf 
ter afsluiting aan dat Holland Solar in samenwerking met de 
aanpalende brancheverenigingen vervolg zal worden geven 
aan deze workshop. ●

Zie ook het artikel 'Dakwerk is vakwerk - ook op zonnedaken' in Roofs 

februari 2014 op www.dakweb.nl

15 JAAR 
GEGARANDEERD 
VAKWERK IN 
DAKWERK

Garanties op materialen en hun functiona liteit krijgt u al 
van de fabrikanten. Met DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS 
heeft u nu ook zekerheid over de manier waarop het 
Hellend Dak gemaakt is.
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Daksysteemgarantie PLUS is een product van 
de Stichting Dakmeester; de kwaliteits-

specialisten in hellende daken. Met Daksysteemgarantie PLUS 
willen Dakmeesters opdrachtgevers nog meer zekerheid bieden 
over de kwaliteit van de door hen gemaakte daken. Met name het 
zorgvuldig, digitaal, opgebouwde dossier wat bij oplevering wordt 
overhandigd is in dit kader een unieke kwaliteitsimpuls. Daarnaast 
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Jacco Ridderhof, BouwKennis.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de marktom-
vang voor het hellende dak, oftewel dakelementen, kap-
pen en pannen. Het gaat hierbij om de marktomvang die 
is gebaseerd op het werk van professionele verwerkers. De 
werkzaamheden die professionals in hun eigen tijd uitvoeren 
(grijze/zwarte circuit) en de werkzaamheden die particulie-
ren zelf uitvoeren of uitbesteden aan bekenden zijn dus niet 
in deze omvang meegenomen. Ook de toegepaste hoeveel-
heid materiaal voor garages en bergingen en schuren en 
stallen is niet meegenomen.

2013: 40.000 woningen
De marktomvang van hellende daken daalt al geruime tijd. 
Met de genoteerde omvang van 1,4 miljoen m² in 2013 daalt 
het aantal vierkante meters voor de vijfde maal op rij. In 2010 
werd in aantal vierkante meters de grootste daling genoteerd, 
2013 kent procentueel de grootste daling. 
De dalende marktomvang houdt uiteraard direct verband 
met de problemen op de woningnieuwbouwmarkt. Het aan-
tal gereedmeldingen van nieuwe woningen bevindt zich al 
een aantal jaar op een laag niveau. In 2013 is het voorlopige 
dieptepunt genoteerd met 40.000 woningen. Ter vergelijking: 
in 2008 werden er nog bijna 80.000 woningen gereedgemeld. 

grote daling rijtjeswoningen 
Daarbij komt dat meergezinswoningen een steeds groter 
aandeel hebben in het jaarlijkse totaalaantal gereedmeldin-
gen. Het is een woningtype dat voor hellende daken minder 
interessant is. Van het aantal woningen dat in 2013 is ge-
reedgemeld, is de helft een meergezinswoning. Daarentegen 
wordt minder dan 10% van het totaalaantal m² hellend dak 
op dit type woning geplaatst. Van alle woningtypen daalde 
het aantal gereedgemelde meergezinswoningen het minst.
De grootste daling is in 2013 te zien bij rijtjeswoningen (31%). 
Dit woningtype heeft traditioneel een groot aandeel in 
het jaarlijkse aantal gereedmeldingen. Het is tevens een 
interessant woningtype wanneer het gaat om de toepas-
sing van hellend dak. In dat kader zijn vooral de vrijstaande 
en 2-onder-1-kapwoningen interessant. laatstgenoemde 

De marktomvang van hellend dak in de 

woningnieuwbouw is in 2013 uitgeko-

men op iets meer dan 1,4 miljoen m². 

Hiermee daalt de marktomvang voor 

hellende daken in de woningnieuwbouw 

met bijna een kwart. De dalende nieuw-

bouwproductie speelt de afzet voor 

 hellende daken duidelijk parten. Voor 

2014 wordt het dieptepunt in het aantal 

gereedmeldingen van nieuwe  woningen 

verwacht. In 2015 kijkt de markt weer 

omhoog, al is de stijging vooralsnog 

 beperkt. Dit blijkt uit de BouwKennis 

 Marketing Score Card Marktomvang.

hellende daken nog altijd 
in greep van dalende 

woningnieuwbouwproductie

hellende daKen

Jacco Ridderhof, BouwKennis
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Zie de eerdere artikelen van BouwKennis op www.dakweb.nl

woningtypen hebben een relatief klein aandeel in het aantal 
gereedmeldingen. Ze zijn in 2013 gezamenlijk echter goed 
voor ongeveer de helft van het aantal geplaatste vierkante 
meters hellend dak in de woningnieuwbouw. Beide woning-
typen daalden wel in 2013. Vooral de daling bij vrijstaande 
woningen is fors (25%). 

2014: 35.000 woningen
De problemen binnen de woningnieuwbouw zijn nog niet 
voorbij. Naar verwachting zakt het aantal gereedmeldingen 
in 2014 nog verder terug naar 35.000. Voor 2015 wordt een 
lichte stijging verwacht naar 40.000. Omdat daken zich rela-
tief vroeg in het nieuwbouwproces bevinden, zal de produc-
tie van daken naar verwachting iets eerder aantrekken dan 
het aantal gereedmeldingen. 
In 2014 laten alle woningtypen een daling zien. Vrijstaande 
woningen en 2-onder-1-kapwoningen noteren de grootste 
procentuele daling (beide 25%). Deze woningtypen note-
ren in 2015 wel de grootste procentuele stijging. Vooral het 
aantal gereedmeldingen van 2-onder-1-kapwoningen neemt 
volgend jaar naar verwachting toe (50%) en bevindt zich 
dan net boven het niveau van 2012. 

herstel vergunningverlening blijft uit
Het aantal woningen waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd, is een belangrijke indicator voor het aantal 
gereedmeldingen op korte termijn. Waar eerst werd verwacht 
dat de vergunningverlening voor nieuwbouwwoningen in 
2013 zou herstellen, werd in de loop van het jaar duidelijker 
dat de vergunningverlening in plaats daarvan in een da-
lende trend zou blijven hangen. 
Het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend, 
is in 2013 uiteindelijk uitkomen op 26.184. Dit is een historisch 
laag aantal en een daling van 30% ten opzichte van 2012. Er 
zit anderhalf à twee jaar tijd tussen een nieuw vergunde wo-
ning en gereedmelding, dus ook de komende twee jaar zal 
er geen herstel vanuit nieuw verleende vergunningen komen 
voor het aantal gereedmeldingen. 

Stuwmeer aan bouwplannen
BouwKennis verwacht wel dat het aantal woningen waar-
voor een vergunning wordt verleend in 2014 iets aantrekt. De 
vergunningverlening zal zich echter nog steeds onder het 
niveau van 2012 bevinden. Dit ondanks de nog altijd broze 
maar aantrekkende economie en een woningmarkt die het 
dieptepunt achter de rug lijkt te hebben. De lage vergun-
ningverlening heeft voor een groot deel te maken met het 
stuwmeer aan bouwplannen dat nog altijd op een koper ligt 
te wachten. Tussen 2003 en 2008 zijn er ruim 80.000 meer ver-
gunningen aangevraagd dan er woningen zijn opgeleverd. 
Bouwers en ontwikkelaars hebben dus nog genoeg vergun-
ningen op de plank liggen. Bovendien is ook de vraag naar 
nieuwbouwwoningen nog altijd laag en is er dus weinig 
behoefte aan nieuwe vergunningen.

2015: plannen tot wasdom
De voorspelde stijging van het aantal gereedmeldingen in 
2015 komt doordat de verkoop van nieuwbouwwoningen 
aantrekt gedurende 2014. Het zijn de plannen waarvoor al 
een vergunning is aangevraagd, die in 2015 eindelijk tot 
wasdom komen en zorgen voor een lichte stijging van het 
aantal gereedmeldingen. Voor een aanhoudend herstel van 
het aantal gereedmeldingen na 2015, is het een vereiste dat 
de vergunningverlening de komende jaren aantrekt.  ●

gereedmeldingen 2006 t/m 2015 naar soort woning (aantallen)

Totaal In % Aantallen
Egz Mgz Egz Mgz

vrijst. 2-o-1 kap rijtjes vrijst. 2-o-1 kap rijtjes

2006 72.382 16,3% 11,7% 37,0% 35,0% 11.769 8.440 26.810 25.363

2007 80.193 14,9% 10,9% 35,8% 38,3% 11.957 8.749 28.747 30.740

2008 78.885 14,1% 10,3% 36,5% 39,0% 11.146 8.157 28.809 30.773

2009** 75.000 12,7% 9,9% 35,6% 41,8% 9.510 7.433 26.722 31.336

2010** 64.000 12,3% 8,3% 33,5% 45,9% 7.846 5.318 21.448 29.387

2011 57.703 12,0% 9,5% 36,7% 41,8% 6.924 5.482 21.177 24.121

2012*** 48.000 11,0% 9,0% 36,3% 43,8% 5.300 4.300 17.400 21.000

2013* 40.000 10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 4.000 4.000 12.000 20.000

2014* 35.000 8,6% 8,6% 31,4% 51,4% 3.000 3.000 11.000 18.000

2015* 40.000 8,8% 11,3% 30,0% 50,0% 3.500 4.500 12.000 20.000

Bron: BouwKennis, december 2013  *Prognose, ** Herberekening BouwKennis, ***Schatting BouwKennis

BOUWKENNIS MAAKT VIER KEER PER JAAR RAMINGEN VOOR DE WONING-
NIEUWBOUW- EN UTIlTIEITSNIEUWBOUWPRODUCTIE. JACCO RIDDERHOf 
IS COMMERCIEEl DIRECTEUR BIJ BOUWKENNIS EN MEDEVERANTWOOR-
DElIJK VOOR DE MARKTOMVANGCIJfERS VOOR DE WONINGBOUW- EN 
UTIlITEITSBOUWMARKT VAN BOUWKENNIS.
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Dit artikel is geschreven aan de hand van de trai-
ning die fabrikant Kemper System uit Vellmar (D) 
periodiek verzorgt voor klanten en relaties. Het 
bedrijf is sinds 1957 uitgegroeid tot wereldwijd 
een grote en gerenommeerde speler, met vele 
aansprekende referenties. Vloeibare dakbedek-
kingsystemen zijn er in vele varianten en hebben 
diverse onderscheidende eigenschappen zoals 
hittebestendigheid (kortdurend tot 250º C), che-
mische resistentie, licht gewicht en eenvoudig in 
het onderhoud. De producten worden toegepast 
in de meest uiteenlopende toepassingen, naast 
platte daken en parkeerdaken ook bijvoorbeeld 
balkons en galerijen en in het interieur, waar het 
product ook een decoratieve waarde kan heb-
ben. Er is kortom een ruime keuze in de produc-
ten, van gekleurd, refl ecterend, doorzichtig, etc. 

Opvallend in het assortiment is ook de Kemperol 
fallstop, een doorvalbeveiliging voor lichtstraten 

en –koepels. Het betreft een vloeibare, doorzichtige kunststof 
die met behulp van een roller op de lichtstraat of –koepel 
wordt aangebracht. De lichtinval wordt niet gehinderd. Wan-
neer de daglichtvoorziening met de Kemperol fallstop is be-
handeld en men valt op de voorziening, zal deze waarschijn-
lijk wel breken. Maar de scherven blijven door de kunststof 
met elkaar verbonden: voorkomen wordt dus dat men door 
de daglichtvoorziening valt.

Het betreft chemische producten, bij sommige daarvan 
komen tijdens de applicatie chemische dampen vrij. Andere 
producten, zoals de Kemperol® 2K-PUR, zijn oplosmiddelvrij 
en kunnen dus ook in gevoelige ruimten worden toegepast. 

De training op het hoofdkantoor in Vellmar werd verzorgd 
door exportmanager Peter Dietrich en productmanager flo-
rian Jacob. Bij de meeste dakbedekkingssystemen bestaat 
de applicatie uit een waterdicht product dat moet worden 

aangebracht. Bij een vloeibaar daksysteem zorgt de verwer-
ker terplekke voor de waterdichting. Dat betekent een andere 
benadering dan traditioneel gebruikelijk, die echter in veel 
situaties een zeker resultaat oplevert.

De manier van aanbrengen van een vloeibare dakbe-
dekking verschilt doorgaans per situatie, maar beslaat 
standaard vier fases: het prepareren van de ondergrond 
(schoonmaken en waar nodig primeren), het aanbrengen 
van de eerste laag vloeibare dakbedekking, het aanbren-
gen van de wapeningslaag en het aanbrengen van de 
rest van het materiaal. Het bedrijf heeft oplossingen voor de 
meest uiteenlopende situaties in het assortiment, in dit artikel 
wordt de applicatie van de Kemperol 2K-PUR beschreven, het 
product dat het meest op platte daken wordt toegepast en 
geen oplosmiddelen bevat, zodat dit materiaal ook binnens-
huis kan worden toegepast. Dit product is overigens in veel 
gevallen ook zonder primerlaag aan te brengen.

In Nederland worden vloeibare 

 dakbedekkingssystemen met name 

 gebruikt om detailleringen waterdicht 

in te werken. De toepassing waarbij het 

volledige dakvlak met een vloeibare 

dakbedekking wordt uitgevoerd komt in 

Nederland nog relatief weinig 

voor. In dit artikel wordt beschreven 

hoe een  vloeibare dakbedekking 

wordt aangebracht.

De applicatie van een 
vloeibare dakbedekking

Vloeibare daKbedeKKingen

hoe een  vloeibare dakbedekking 

Florian Jacob, Kemper.
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ondergrond
Het hangt af van het type en de staat van de ondergrond 
op welke manier deze behandeld dient te worden. Stan-
daard dient de ondergrond te worden schoongemaakt, 
zodanig dat er geen grove vuildelen als zand en bladeren 
op het dakvlak aanwezig zijn. Dit kan in de meeste gevallen 
eenvoudig met een bezem. 

Belangrijk is vervolgens de keuze voor de juiste primer. 
Diverse aspecten spelen daarbij een rol. Ten eerste natuurlijk 
het materiaal van de ondergrond. Staal zet bijvoorbeeld 
uit onder invloed van de temperatuurswisselingen en kan 
dus scheuren in de dakbedekking veroorzaken. Scheuren 
die zich al in de ondergrond bevinden, kunnen worden 
overbrugd indien de scheur niet breder is dan 2 mm. Als de 
scheur groter is, is er een ander probleem met het gebouw. 
Een ander punt van aandacht is de vochtigheidsgraad, de 
buitentemperatuur en de temperatuur van de ondergrond. 

Het dauwpunt mag namelijk niet op het dakoppervlak 
liggen, om vocht in de waterdichte laag te voorkomen. De 
fabrikant levert een apparaatje, de thermohygrometer, om 
de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht en 
het materiaal te meten. Met behulp van een rekenmodel kan 
de plaats van het dauwpunt worden berekend.

Tevens heeft men een tabel beschikbaar waarop overzichte-
lijk is aangegeven welke primer op welke ondergrond dient 
te worden gebruikt.  De materialen kunnen op de meest 
uiteenlopende ondergronden worden toegepast, van een 
bitumen dakbaan tot glas, zink, staal en diverse isolatiema-
terialen. De fabrikant levert primers op basis van PU en van 
EP. De primers op basis van EP zijn er in twee uitvoeringen, 
EP en EP5. De meeste primers zijn chemisch en hebben 
een bepaalde drogingstijd. De ondergrond dient na het 
aanbrengen van de primer te worden geschuurd om een 
ruw oppervlak te verkrijgen waar de vloeibare dakbedek-
kingslaag goed op hecht. 

Wapeningslaag
Voor de stevigheid en stabiliteit van het totale systeem wordt 
bij toepassing van de Kemperol 2K-PUR een wapeningslaag 
aangebracht. De zogeheten Kemperol® Fleece 165 bestaat 
uit een kunststof deken die gemakkelijk geknipt, gevouwen 
en geplooid kan worden. Het materiaal wordt in verschil-
lende lengten (25-50 m) en breedtes (10,5-105 cm) op rol 
aangeleverd. 

Details en hoeken kunnen zodoende op een goede en 
snelle manier worden uitgevoerd. Zo worden bijvoorbeeld 
binnen- en buitenhoeken uitgevoerd met rondjes die uit het 
materiaal geknipt worden. Doorvoeren zijn eveneens een-
voudig uit het materiaal te knippen. Belangrijk is wel dat het 
gat iets smaller is dan de doorvoer zelf zodat er een kleine 
opstand wordt gerealiseerd. Indien dit niet het geval is, kan 
later de vloeibare dakbedekking in de sparing lopen met 
alle gevolgen van dien. Bij de uitvoer is het raadzaam eerst 
de details en opstanden uit te knippen en klaar te leggen 
- en vanzelfsprekend de verschillende onderdelen duidelijk 
te markeren. Ander aandachtspunt zijn de naden. Deze 
mogen hooguit 50 mm overlappen omdat het dikteverschil 
in het eindresultaat zichtbaar blijft. Op het dakvlak sluiten de 
naden op elkaar aan.

dakbedekking
Kemperol® 2K-PUR is zoals gezegd oplosmiddelvrij en geur-
neutraal. Het product wordt aangeleverd in zakken (1, 2, 5 en 
10 kg verpakking) waar de twee componenten in geschei-
den kamers in worden aangeleverd. Door het verwijderen 
van een strip worden beide componenten op een eenvou-
dige manier gemengd. Na enig schudden kan de zak in een 
emmer worden geleegd. De vloeibare dakbedekking wordt 
met behulp van een roller aangebracht. 

De applicatievolgorde is als volgt. Na het primeren wordt 
de eerste laag dakbedekking (2/3 van de totale hoeveel-
heid) met een roller op de ondergrond aangebracht. 
Daarna wordt de wapeningslaag gelegd. Met de roller wordt 
vervolgens de lucht uit het systeem gerold. Tenslotte wordt 
de toplaag (1/3) aangebracht. De minimale dikte van het 
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dakpakket moet vanzelfsprekend conform de relevante ETA 
en de NEN normering zijn (in Nederland minimaal 1,2 mm). 

Zoals gezegd is het inwerken van details met een vloeibare 
dakbedekking zeer eenvoudig. Tijdens de workshop adviseer-
de florian Jacob de applicatie met een team van drie man 
uit te voeren: twee man om de dakbedekking aan te bren-
gen en één om de zakken te openen. Als het team goed op 
elkaar is ingespeeld kan dit een besparing op de arbeidstijd 
opleveren. Op deze manier kan een technisch zekere en 
esthetisch fraaie waterdichte laag worden gerealiseerd die 
haar eigenschappen vele jaren behoudt. Peter Dietrich 

illustreerde dit laatste met de referentie van de productielo-
catie van Volkswagen in Baunatal (D), het eerste dak dat in 
1969 met dit materiaal is aangelegd en nog steeds volledig 
voldoet.

In Nederland wordt het product vermarkt door importeur 
Mawipex. Het bedrijf heeft in Rilland een geoutilleerde oplei-
dingsruimte tot haar beschikking. ●

Zie voor meer informatie over vloeibare dakbedekkingen www.dakweb.nl

Kemper Fallstop.
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Een arbeidsongeval laat vaak diepe emotionele en financiële sporen na.  

Met Storybuilder Bouw, bereikbaar via www.bouwongeval.nl, legt het  

bedrijf van elk ongeval snel de toedracht vast en krijgt het suggesties  

om herhaling te voorkomen.

een beetje geluk 
bij een ongeluk

Veiligheid

Dennis Derksen, Arbouw

Ongeval met dodelijke afloop 
of zeer ernstig letsel

Ongeval met ernstig letsel met verzuim

Ongevallen met letsel en verzuim

(Bijna) ongevallen met gering 
letsel/EHBO zonder verzuim

Gevaren als gevolg van onveilige 
handelingen en/of situaties

Arbouw heeft het instrument gemaakt in opdracht van Bou-
wend Nederland, fOSAG-NOA, fNV Bouw en CNV Vakmen-
sen en met ondersteuning van het Ministerie van SZW. Bij de 
ontwikkeling analyseerde Arbouw de gebruikelijke onge-
valsformulieren en -procedures in de bouw. Hierdoor sluit 
Storybuilder Bouw goed aan op de dagelijkse praktijk. 

Scenario’s
Doel van Storybuilder Bouw is de veiligheid in de bouw op 
een hoger niveau te brengen. Bij de ontwikkeling van het in-
strument is gebruik gemaakt de arbeidongevallen die bij het 

Ministerie van SZW bekend zijn. In 2011 waren dat zo’n 22.000 
geregistreerde ongevallen. Al deze ongevallen zijn geana-
lyseerd en aan de hand daarvan zijn de scenario’s in kaart 
gebracht volgens welke het ongeval is ontstaan.. De diverse 
scenario’s zijn verwerkt in een standaard model. Door op 
basis van deze scenario’s het ongeval te analyseren wordt 
snel inzicht gekregen in het ongevalsverloop en de oorzaak. 
Na het invullen van de parameters verstrekt de Storybuilder 
Bouw een advies om een dergelijk ongeval in de toekomst te 
voorkomen.

De opzet van Storybuilder heeft tot doel dat men door de 
vraagstelling snel inzicht verkrijgt in de oorzaak van elk denk-
baar ongeval. Ook de ‘bijna-ongevallen’ (procesverstorin-
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Zie ook het artikel 'Registratie van bouwongevallen' in Roofs januari 2013 

op www.dakweb.nl

hoe WerKt het?
STORYBUIlDER BOUW (WWW.BOUWONGEVAl.Nl) IS IN EERSTE INSTANTIE BEDOElD 
VOOR DE KAM-MEDEWERKER, WERKGEVER Of PREVENTIEMEDEWERKER. ZIJ GEVEN 
VIA EEN INlOGCODE AAN UITVOERDERS Of VOORlIEDEN TOEGANG TOT HET 
SYSTEEM, ZODAT BIJ AllE VOORKOMENDE (BIJNA)ONGEVAllEN DE TOEDRACHT 
(ZOAlS DE GEBRUIKTE ARBEIDSMIDDElEN, HET SOORT lETSEl EN DE MATERIËlE 
EN fINANCIËlE SCHADE) Al OP DE BOUWPlAATS KAN WORDEN INGEVOERD. DIT 
GEBEURT VIA EEN MINIMAAl AANTAl EENVOUDIGE VRAGEN. DAARNA KAN HET 
MANAGEMENT EEN ANAlYSE UITVOEREN EN HET ONGEVAl VERGElIJKEN MET 
EERDERE INCIDENTEN. STORYBUIlDER BOUW GEEfT AUTOMATISCH DE VEREISTE PRE-
VENTIEVE MAATREGElEN DIE lEIDEN TOT EEN HOGER VEIlIGHEIDSNIVEAU. MET HET 
IN DE PRAKTIJK BRENGEN VAN DEZE MAATREGElEN KAN DE KANS OP HERHAlING 
DUS ZO KlEIN MOGElIJK WORDEN GEMAAKT. 

gen) kunnen worden ingevoerd. Deze komen veel vaker voor 
en bevatten veel waardevolle informatie waardoor ongeval-
len, die wel tot grote schade en letsel leiden, voorkomen 
kunnen worden. Zie ook het artikel ‘Registratie van bouwon-
gevallen’ in Roofs januari 2013.

gebruik
Hoe wordt Storybuilder Bouw momenteel gebruikt? Des-
gevraagd vertelt Adri frijters van Arbouw dat momenteel 
ruim 300 bedrijven gebruik maken van het instrument. “De 
informatie die bedrijven invoeren is beschermd en zelfs voor 
ons als beheerder niet te herleiden naar een bedrijf of bouw-
plaats. Het is dus niet na te gaan om wat voor bedrijven 
het hier gaat. Via de eigen beschermde online omgeving 
kunnen bedrijven zelf wel de informatie over (bijna)ongeval-
len vergelijken met het totaal. Op bedrijfstakniveau kunnen 
de gegevens worden gebruikt voor onderzoek of voorlichting 
door brancheorganisaties. De bedoeling is op deze manier 
(uiteraard geheel anoniem) indirect ook anderen te helpen 
bij het voorkomen van incidenten - en daarmee de onveilig-
heid in de bedrijfstak bestrijden.” 

Er zijn op dit moment zo’n 360 incidenten ingevoerd, waarbij 
het in veruit de meeste gevallen om ‘procesverstoringen’ 
gaat: ongevallen of bijna-ongevallen die geen grote schade 
of letsel tot gevolg hebben. Deze ‘procesverstoringen’ zijn op 
zichzelf al vervelend, maar leggen de oorzaken bloot van 
ongevallen die grotere gevolgen kunnen hebben. Daarom is 
het van belang maatregelen te treffen om juist deze inciden-

ten te voorkomen. Hoewel het aantal bedrijven dat momen-
teel gebruik maakt van Storybuilder Bouw niet representatief 
is, kan vermoed worden dat de ingevoerde ongevallen een 
redelijk beeld geven van het totaal.”

Het gebruik van Storybuilder Bouw is gratis voor alle bedrij-
ven die onder de Bouw CAO vallen. Met andere branches, 
zoals de BIKUDAK-branche, zouden aparte afspraken moeten 
worden gemaakt. Momenteel maakt de BIKUDAK-branche 
geen gebruik van het instrument, frijters geeft aan te hopen 
dat hier verandering in komt. “Het instrument is beschikbaar. 
Veel typen ongevallen die in andere bouwbranches plaats-
vinden, vinden net zo goed in de dakenbranche plaats. De 
branche waar een werknemer in werkzaam is maakt dan 
niet zoveel uit.”

ondersteuning
Voor het maken van de analyse is verder geen externe 
ondersteuning nodig. Bij het doorvoeren van de nodige 
verbeteringen binnen het bedrijf is overigens soms externe 
ondersteuning wel nuttig. Door alle (bijna)ongevallen te 
registreren, voldoet men meteen aan de geldende wet- en 
regelgeving en certifi cering (VCA, OHSAS en ISO). Ook kan 
hiermee snel en eenvoudig de melding van het incident bij 
Inspectie SZW worden geregeld. ●

Adri Frijters, Arbouw.
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Het betreft de tiende vestiging van Hornbach in Nederland. 
Het oorspronkelijke tuincentrum is uitgebreid met een bouw-
markt en een drive in, ook is de parkeerplaats uitgebreid. Het 
werk is uitgevoerd door de Arcis Bouwgroep uit Dordrecht. 
Het dak, met een totale oppervlakte van 10.300 m² werd uit-
gevoerd door KleiVa Dakbedekkingsbedrijf uit Heerjansdam. 
Dit bedrijf is in 1998 opgericht door René Kleinjan en John 
Vat en is sindsdien uitgegroeid tot een middelgroot dakdek-
kerbedrijf. Het bedrijf heeft voor deze opdrachtgever al meer-
dere opdrachten, naar ieders tevredenheid, uitgevoerd.

Systeem
Wat betreft materiaalkeuze was van belang dat de nieuw-
bouw zou voldoen aan de Duitse bouwregelgeving. Dit was 

een eis van de opdrachtgever. Dat betekende in ieder geval 
dat de materialen en systemen dienden te voldoen aan 
de DIN-eisen - die vaak nog wat strenger zijn dan in Neder-
land gebruikelijk is. Ook werkte de opdrachtgever bij voor-
keur met Duitse leveranciers. Zodoende kwam leverancier 
Paul Bauder GmbH & Co. Kg  in beeld, een gerenommeerde 
Duitse partij die ook in Nederland goed is vertegenwoordigd 
door Bauder bv. 

Harry Boer van Bauder: "Bauder promoot de toepassing van 
volledige systemen omdat wij op deze manier de kwaliteit 
van het totale dakpakket kunnen garanderen. Op dit project 
werd echter gekozen voor de toepassing van steenwol 
isolatie, namelijk de vlakke isolatieplaat Durock 040 en de 

In Nieuwerkerk aan den IJssel is in het afgelopen jaar een nieuwe  vestiging 

van de Duitse bouwmarktketen Hornbach gerealiseerd. De opdracht gever 

stelde eisen die aan Duitse bouwwerken worden gesteld en die doorgaans 

wat hoger liggen dan in Nederland gebruikelijk is.

Hornbach stelt hoge eisen 
aan nieuwbouw

projectbeSchrijVing
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Dit artikel kunt u downloaden 

op www.dakweb.nl

nieUWboUW hornbach nieUWerKerK aan den ijSSel
● OPDRACHTGEVER:  HORNBACH BOUWMARKT NEDERlAND 

TE NIEUWEGEIN
● HOOfDAANNEMER: ARCIS BOUWGROEP TE DORDRECHT
● DAKDEKKER: KlEIVA BV TE HEERJANSDAM
● lEVERANCIER ISOlATIE: ROCKWOOl BENElUX TE ROERMOND
● lEVERANCIER DAKBEDEKKING: BAUDER BV TE MAARSBERGEN

afschotplaat Georock 040 van isolatiefabrikant Rockwool. 
Met name deze afschotplaat wordt in Duitsland veel toege-
past op industriële gebouwen. Als waterdichte laag werd de 
PVC dakbedekking Thermofol U15 van Bauder toegepast, 
een éénlaags PVC dakbedekkingssysteem met een dikte 
van 1,5 mm en een polyester inlage. Dit is een product dat 
met name is ontwikkeld voor toepassing op industriële ge-
bouwen. Daar waar in Nederland vaak wordt gekozen voor 
1,2 mm vraagt de Duitse markt en dus ook Hornbach om 
minimaal 1,5 mm."

detailleringen
“De dakbedekking is soepel en laat zich  gemakkelijk verwer-
ken door het grote lasvenster,” vertelt John Vat van dakdek-
kerbedrijf KleiVa. “Dat was prettig omdat er in het werk veel 
detailleringen zaten die de nodige aandacht vergen. Op 
het dak is namelijk een groot aantal daklichten aanwezig, 
ook zijn er installaties voor de ventilatie van de binnenruimte 
op het dak aangebracht en zijn er voor veilig onderhoud 
veiligheidspaaltjes op het dak gemonteerd. Wij hebben ruime 
ervaring in het aanbrengen van alle typen dakbedekking 
voor het platte dak. We werden bovendien uitgebreid door de 
fabrikant begeleid en de uitvoering werd voortdurend door 
diverse partijen gecontroleerd. Denk hierbij aan aannemer, 
opdrachtgever, certifi catie-instelling en verzekeraar. Het werk is 
naar volle tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.”

“Vanuit de opdrachtgever werden zeer hoge eisen gesteld 
aan dit werk,” besluit Boer. “Het komt niet vaak voor dat een 
hogere kwaliteit gevraagd wordt dan minimaal vereist is. 
Met dit project is zowel in 
productkwaliteit als in de 
verwerking een resultaat 
bereikt waar we met zijn 
allen trots op kunnen zijn.”

De nieuwe vestiging van 
Hornbach heeft afgelo-
pen najaar haar deuren 
geopend. ●

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

dakoplossingen

www.tectumgroup.be
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Op de Rietdekkersbeurs in de IJsselhallen te Zwolle zijn 

de prijzen uitgereikt van het Rietgedekt Pand van het jaar verkiezing. 

De winnaar werd een fraai modern  rieten dak dat 

in Arnhem is gerealiseerd.

Een 10+ voor een rieten dak

rieten daKen
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

Op 14 maart 2014 werd in de IJsselhallen in Zwolle de eerste 
editie van de Rietdekkersbeurs in de nieuwe stijl georgani-
seerd. In de voorgaande 10 jaar werd het evenement onder 
de naam de Rietdekdagen georganiseerd door Riethandel 
Verhoek. Nadat het bedrijf had aangegeven het evenement 
niet meer te kunnen organiseren, werd besloten in samen-
werking met organisatiebureau Barelds Events te Meppel 
het evenement onder een andere naam en op een andere 
locatie voort te zetten – en het tevens een nieuw jasje aan 
te trekken. Nieuw was bijvoorbeeld het showelement, dat 
werd verzorgd door Erwin Nyhoff, bekend van The Voice of 
Holland. De 32 standhouders waren algemeen tevreden over 
de opkomst en deze eerste editie werd goed gewaardeerd. 
Anders dan voorheen zal de beurs om het jaar worden 
georganiseerd. 

Hoogtepunt van het evenement was de verkiezing van het 
Rietgedekt Pand van het jaar 2013. Rietdekkers, architecten, 
aannemers, en huiseigenaren konden rietgedekte projecten 
die in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd voor de verkiezing 
nomineren. In totaal werden 147 foto’s ingestuurd. Op de Al-
gemene ledenvergadering van de Vakfederatie Rietdekkers 
te Nulde hebben de leden een stem uitgebracht. Omdat 
die alleen bezocht werd door rietdekkers kan de prijs be-

schouwd worden als een vakprijs. De uitslag was als volgt:

1e plaats:
Moderne mansarde kap in Arnhem.

H.van Ginkel rietdekkers BV, lunteren
 

2e plaats:
landhuis met toogkap Doetinchem.
Pape Rietdekkers en Zn. BV, 
 Doetinchem
 

3e plaats:
Gedeeld (evenveel stemmen) 
•  Nieuw klassiek landhuis te Zwaag

Rietdekkersbedrijf H. Boersen, Nijkerk
•  landgoed te Barchem

Rietdekkersbedrijf Kok, laren (Gld.)

Het winnende project won vanwege de moeilijkheidsgraad. 
Het dak was door de diverse hoeken en met name de smalle 
strook aan de voorkant (25 cm) lastig met riet te bedekken. 
Het riet komt namelijk bij de hoeken samen en moet tegelijk 
een knik maken waar met name op de smalle strook eigen-
lijk geen ruimte voor is. Het verantwoordelijke rietdekkerbedrijf 
H. van Ginkel uit lunteren was in eerste instantie van mening 
dat het gewenste dak onmogelijk te realiseren was. Omdat 
de architect voet bij stuk hield, heeft het bedrijf toegezegd 
onder voorwaarden toch een poging te wagen. 

Het resultaat overtrof alle verwachtingen en is een fraai 
voorbeeld van vakmanschap op het rieten dak. “Wij hebben 
ervaring met alle soorten rieten daken,” vertelt Van Ginkel. 
“Maar dit soort opdrachten kom je niet vaak tegen. Het ziet 
er niet eens heel spectaculair uit, maar het is technisch een 
kunststukje. Ik zei vooraf tegen mijn medewerkers: ‘Als jullie 
dit lukt, dan krijgen jullie een 10+ van me’. Toen het af was, 
kwamen ze naar me toe om die 10+ in ontvangst te nemen. 
Ik zie deze prijs als een erkenning van mijn collega’s en als 
waardering voor het vakwerk dat we hebben geleverd.” ●

Een 10+ voor een rieten dak
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AG Plastics is in België marktleider op het gebied van licht-
koepels en RWA’s. Het bedrijf is Europees actief met zo’n 200 
man personeel en realiseert momenteel een uitbreiding 
met een hal met een grondoppervlak van 8000 m² voor 
productie en opslag. Hier zal een extra verdieping in worden 
aangelegd zodat de effectieve uitbreiding een oppervlakte 
van 16.000 m² zal bedragen. De productie- en opslaglocatie 
in Stasegem beslaat momenteel een oppervlakte van ruim 
12 hectare. 

Gevraagd naar de bedrijfsresultaten in Nederland reageert 
Desmet positief. “Wij hebben een geselecteerd dealernet-
werk via welke wij de Nederlandse markt bedienen. Daar zijn 
we heel consequent in en je ziet dat dit vruchten afwerpt. 
We realiseren een gestage groei, zowel in Nederland als in 
de andere Europese landen waar wij actief in zijn. We vinden 
het belangrijk op een gezonde en gecontroleerde manier te 
groeien zodat we de kwaliteit van het product en de levering 
kunnen blijven garanderen. Voor ons CE-keurmerk hebben 
wij onze producten op verschillende criteria laten testen, 
zoals windbelasting, sneeuwlast etc. Per onderdeel hebben 
we bekeken in welk land de zwaarste eis werd gesteld, hier 
hebben wij onze producten vervolgens op laten testen.”

brandveiligheid
Het bedrijf heeft een reeks producten die interessant zijn voor 
de Nederlandse markt, vanwege de lichtdoorlatendheid 
en de thermische en akoestische isolatie die de producten 
bieden. Met name wijst Desmet op de toepassing van RWA’s; 
een product dat volgens Europese regelgeving EN12101-2 
in industriële gebouwen en trappenhuizen verplicht moet 
worden toegepast. In Nederland gebeurt dit, aldus Desmet, 
echter nauwelijks. Een slechte zaak voor de veiligheid van de 
mensen, vindt hij.

“De rook die bij een brand vrijkomt zorgt direct voor le-
vensgevaar omdat de in het gebouw aanwezige mensen 
worden verstikt door de rook en vergiftigd door de toxische 
gassen. Bovendien zorgt de rook voor slecht zicht, wat de 
aanwezigen belemmert in het vluchten en de brandweer 
in het lokaliseren en bestrijden van de brand. Daarom is 
Europees regelgeving opgesteld die voorziet in de toepas-
sing van RWA’s op de daken van industriële gebouwen. Deze 
openen bij brand automatisch zodat de rook de binnen-
ruimte verlaat.”

rWa’s
Controle op naleving van deze Europese norm in Neder-
land is er echter nauwelijks en waar Desmet aangeeft dat 
de RWA’s in België veelvuldig worden toegepast, signaleert 
hij dat dit in Nederland niet of nauwelijks het geval is. “Dit 
bevreemdt me,” aldus Desmet. “Nederland heeft veiligheid 
hoog in het vaandel staan, dat blijkt ook uit onze gesprekken 
met architecten en woningcorporaties, maar op het moment 
dat besloten moet worden, wordt de RWA dikwijls uit kos-
tenoverwegingen achterwege gelaten.”

Het bedrijf heeft twee typen RWA’s in het assortiment, een 
voor industriële gebouwen en een voor trappenhuizen. Het 
systeem voor trappenhuizen (Skymax CE) opent 180º met 
een elektrisch schaarmechanisme, de Skylux 160ºCE opent 

In geval van brand kan een goed 

 functionerende rook- & warmteafvoer 

(RWA) levens redden. De Europese 

 regelgeving op dit gebied wordt onvol-

doende nageleefd, aldus Jan Desmet, 

 commercieel directeur van AG  Plastics 

in het Belgische Stasegem. Roofs 

 ondervroeg hem hierover. Ook werd 

het assortiment van de leverancier van 

 lichtkoepels en rookgasafvoeren  

nader bekeken.

“europese regelgeving brandveiligheid 
wordt onvoldoende nageleefd”

bedrijfSnieUWS
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160º. De bediening kan op verschillende manieren plaats-
vinden, zoals brandknoppen en/of rookdetectie; bijzonder is 
de temperatuursensor in de koepel, waardoor de lichtkoepel 
automatisch opent bij een temperatuur van 70ºC of hoger. 
Ook heeft het bedrijf de Cintramax CE, die is geïntegreerd in 
een lichtstraat.

lichtkoepel
Voor de kwaliteit van de lichtkoepels is een aantal andere 
items belangrijk. Denk hierbij aan de lichtdoorlatendheid, de 
luchtdichtheid, de isolerende werking en de inbraakwerend-
heid van de systemen. In de huidige tijd worden de eisen aan 
de gebouwen op het gebied van energiezuinigheid steeds 
verder aangescherpt en dat heeft ook gevolgen voor de 
daglichtsystemen. Voorkomen moet worden dat de lichtkoe-
pel een luchtlek vormt en daarom is de luchtdichtheid van 
zowel de opstand, het raam en de koepel van groot belang. 

Desmet: “Onze Skylux® Window heeft zeer goede isolerende 
eigenschappen door combinatie van de isolerende veilig-
heidsbeglazing of een meerwandige polycarbonaatplaat en 
een meerwandige lichtkoepel. De koepel wordt geïntegreerd 
in een pvc of polyester opstand die esthetisch en technisch 
(bij vervanging) voordelen oplevert. De opstanden zijn 
beschikbaar in de extra isolerende varianten EP60 en EP100: 
deze opstanden bevatten een isolerende laag van 60 of  
100 mm PUR isolatie.”

overige eigenschappen
“Het Skylux® Window-systeem is beschikbaar in een vaste of 
elektrische uitvoering. In de elektrische variant is de motor 
onzichtbaar in het opengaand pvc raam ingewerkt. De 
opening kan traploos worden ingesteld tot 240 mm (of tot 
360mm op aanvraag). Dit totale systeem is zeer isolerend 
en bereikt (volgens testen van het WTCB) een U-waarde van 
0,43 W/m².K. Als extra optie is een energiezuinige ledverlich-
ting aan de onderkant van de dakopstand beschikbaar 
zodat de lichtkoepel de ruimte ook ’s avonds kan verlichten. 
Het lichtkoepelassortiment is beschikbaar in meer dan 50 
verschillende standaard afmetingen.”

“Ook in de andere testen zoals op akoestische isolatie scoort 
dit systeem goed,’ vervolgt Desmet. “Deze lichtkoepel behaalt 
een akoestische isolatie voor omgevingsgeluid van 40 dB. Je 
zou dit kunnen vergelijken met het geluid van zwaar verkeer 
dat wordt gereduceerd tot het achtergrondgeluid in een 
bibliotheek. Ook contactgeluid (van bijvoorbeeld hagel of 
regen) wordt aanzienlijk gereduceerd (38 dB). Bovendien 
is het systeem in het bezit van het SKG Politiekeurmerk. Met 
name de koepeldoppen voor de bevestiging van de koepel 
zorgen ervoor dat wij voldoen aan deze eisen, deze bestaat 
uit een one-wayschroef (die dus niet is terug te draaien) en 
een metalen anti-diefstaldop.” 

overig assortiment
Het bedrijf heeft nog een groot aantal andere producten 
op voorraad die interessant zijn voor de Nederlandse markt, 
zoals bijvoorbeeld een elektrische daktoegangskoepel. Deze 
koepel opent elektrisch tot 90º waarna men eenvoudig en 
veilig het dak kan betreden. Ook biedt men een uitgebreid 
assortiment lichtdoorlatende terrasoverkappingen aan on-
der de merknamen Climax, Climalite en Pergolux.

Jan Desmet vertelt desgevraagd dat het bedrijf op de 
Nederlandse markt veel potentieel heeft, vooral wanneer de 
regels op het gebied van brandveiligheid strenger zullen wor-
den nageleefd. “In de praktijk zie je vaak dat pas na een ern-
stige calamiteit de nodige maatregelen worden genomen,” 
stelt hij tot besluit. “laten we hopen dat dit op dit gebied niet 
nodig zal hoeven zijn.” ●
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Sinds jaar en dag is Mawipex op de Nederlandse markt 
actief met het private label BossCover EPDM. Toen het bedrijf 
in 2012 onderdeel werd van de Tectum Groep, werd in eerste 
instantie het vertrouwde assortiment gecontinueerd. Alfred 

Vermeulen van het bedrijf legde tijdens de bijeenkomst uit 
dat er diverse redenen waren om de overstap uiteindelijk 
te maken. De keuze voor een A-merk is daarvan de belang-
rijkste, met alle voordelen van dien. Technisch verschillen de 

Tijdens een bijeenkomst voor haar dealers, op 25 februari 2014 in kasteel 

 Wijenburg in Echteld, maakte EPDM specialist Mawipex bekend voortaan  

het firestone RubberGard EPDM assortiment te gaan voeren. Deze stap is  

een rechtstreeks gevolg van het feit dat het bedrijf sinds 2012 onderdeel  

is van de Belgische Tectum Group.

Mawipex gaat firestone 
rubbergard epdM 

assortiment voeren

bedrijfSnieUWS
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producten van het firestone RubberGard assortiment niet zo-
veel van het oude assortiment. Wel heeft de fabrikant enkele 
extra zekerheden bij de verwerkingsvoorschriften ingebouwd 
waar rekening mee dient te worden gehouden.

assortiment
Tijdens een korte inleiding schetste directeur Geert-Jan 
Vogels van Mawipex de voorgeschiedenis. Mawipex werd in 
de jaren zestig opgericht door Marie en Willem van Doorn 
(de eerste twee lettergrepen uit de bedrijfsnaam zijn afkom-
stig van de respectievelijke namen van de oprichters). Zij 
hadden ook het dakdekkerbedrijf Van Doorn opgericht, de 
groothandel kreeg een aanvullende functie. In de loop der 
jaren is de groothandel uitgegroeid tot een landelijk actieve 
speler. De Tectum Group is in België een grote partij met een 
uitvoerderstak en een distributietak. Mawipex valt vanzelf-
sprekend onder laatstgenoemde tak en Vogels gaf aan dat 
er tussen beide organisaties veel synergie is. Deze nieuwe 
stap is hier een voorbeeld van. CPE, onderdeel van Tectum 
Group, is de authorised distributor voor firestone RubberGard 
in België. Mawipex nu voor Nederland.

Alfred Vermeulen ging hier verder op in. firestone is een 
 Amerikaans bedrijf dat sinds 1980 wereldwijd al meer dan  
1 miljard m² plat dak waterdicht heeft gemaakt met EPDM. 
Het Europese hoofdkantoor staat in Brussel, de overslag vindt 
in de haven van Antwerpen plaats. De fabrikant heeft een 
uitgebreid assortiment en een compleet serviceapparaat 
dat de producten ondersteunt. Dit laatste was voor Mawipex 
een belangrijke reden om de stap te zetten. “We hebben 
ervoor gekozen een A-merk te voeren waarmee we onze 
klanten nog beter van dienst kunnen zijn,” aldus Vermeulen.

Systemen
Hij ging vervolgens in op de diverse systemen. Het hart van 
het assortiment wordt gevormd door de RubberGard EPDM 
dakbanen. Hiervan biedt men een ongewapende en een 
gewapende (RubberGard Max) variant. De systemen zijn 
geballast aan te brengen, volledig verlijmd en mechanisch 
bevestigd. firestone heeft een compleet assortiment toe-
behoren (lijmen, tapes, primers, etc) beschikbaar om een 
zekere verwerking van de producten te kunnen borgen. 

Vervolgens vertelde Vermeulen dat de verwerking van deze 
producten niet zoveel verschilt van het oorspronkelijke as-
sortiment. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen in de 
verwerkingsvoorschriften. Zo schrijft firestone voor dat alle 
blootgestelde randen (naden, bij afvoeren, etc.) dienen te 
worden afgewerkt. Hiertoe heeft men de zogeheten Water-
block Seal beschikbaar, een kit waarmee deze randen kun-
nen worden afgewerkt. In hetzelfde assortiment heeft men 
ook manchetten en strips voor de kimfixatie. 

Aandachtspunt bij het assortiment is, net als bij alle dakbe-
dekkingen, de compatibiliteit met de diverse isolatiemate-
rialen. Hiertoe heeft het bedrijf een uitgebreide lijn lijmen, 
toebehoren en speciale producten beschikbaar. Om te we-
ten welk product wanneer moet worden toegepast, heeft het 
bedrijf voor al haar verwerkers een technisch handboekje 
beschikbaar, dat eenvoudig in de broekzak is mee te nemen 
naar het werk.

Bij het assortiment hoort ook een uitgebreide ondersteuning 
in zowel de marketing als de techniek. Dat laatste betekent 
dat bijvoorbeeld een windbelastingsberekening of een bouw-
fysische berekening kan worden meegeleverd. Vermeulen gaf 
aan dat Mawipex opleiding ziet als de basis van de verkoop. 
Het bedrijf verzorgt dan ook opleidingen op haar vestiging 
in Rilland en desgewenst ook op de locatie van de klant. 
Projectbegeleiding behoort daar vanzelfsprekend ook bij. 

discussieronde
Arno Bron van VEBIDAK schetste in een korte presentatie de 
geschiedenis van EPDM op de Nederlandse dakenmarkt. 
Hij gaf aan dat het marktaandeel van het materiaal het 
afgelopen decennium sterk is gestegen en nog steeds stijgt. 
De groei gaat voornamelijk ten koste van de bitumineuze- en 
PVC dakbedekkingen.

De bijeenkomst was bedoeld om de dealers van Mawipex 
voor te lichten over de veranderingen. Tijdens de discus-
sieronde bleek dat onder de aanwezigen veel vragen 
leefden, met name over wat deze aanpassing van het as-
sortiment betekent voor de dagelijkse werkpraktijk voor de 
verwerkers. Bij monde van Alfred Vermeulen werd gesteld dat 
voor de verwerker niet zo gek veel verandert. Met firestone 
kan men een A-merk bieden met een optimale technische 
ondersteuning waarmee het onderscheidend vermogen van 
de verwerker verder wordt verbeterd. ●

Alfred Vermeulen van Mawipex tijdens de presentatie.



Ubbink introduceert een complete lijn dakdoorvoeren die prestatie en design 

combineert, de zogeheten 5-serie. Deze nieuwe lijn dakdoorvoeren biedt  

een aantal noviteiten die een vergroot installatiegemak beogen en een 

 esthetisch fraai effect.

5-serie is verbetering 
prestatie en uiterlijk 

dakdoorvoeren

prodUctnieUWS

Al jarenlang speelt Ubbink uit Doesburg een sturende rol in 
de ontwikkeling van o.a. doorvoeren voor het dak. Het bedrijf 
komt met enige regelmaat met innovaties die een verbete-
ring betekenen van de technische werking van rookgasafvoe-
ren, ventilatiekanalen en rioolbeluchtingen, en ook een es-
thetische verbetering betekenen en de waterdichte inwerking 
vereenvoudigen. De 5-serie is daar een duidelijk voorbeeld 
van. De nieuwe serie dakdoorvoeren wordt geleverd met in-
novatieve oplossingen voor de waterdichte inwerking.

Serie doorvoeren
De serie behelst oplossingen voor de rookgasafvoer van de 
HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting of combina-
ties daarvan. De respectievelijke producten onderscheiden 
zich met name door een gepatenteerde spiraaltechniek, 
waardoor de doorvoeren aanzienlijk compacter zijn uitge-
voerd. Door deze spiraaltechniek wordt condens- en regen-

water afgevoerd; de doorvoer is dus inregendicht. Deze tech-
niek zorgt ervoor dat de doorvoeren slank kunnen blijven. 

De complete 5-serie is geschikt voor  zowel het platte als het 
hellende dak. De Rolux 5G biedt een oplossing voor rookgas-
afvoer en is geschikt voor alle condenserende verwarmings-
toestellen. De combi-uitvoering combineert rookgasafvoer en 
luchttoevoer met een extra aansluiting van Ø 125 mm voor 
bijvoorbeeld een mechanisch ventilatiesysteem. 

De MultiVent 5V is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste 
typen mechanische ventilatiesystemen. Deze ventilatiepijp 
is zodanig ontworpen dat onder alle windomstandigheden 
een stabiele weerstand wordt bereikt. De combi heeft een 
extra aansluiting voor bijvoorbeeld een wasdroger. Zo wordt 
voorkomen dat er meerdere doorvoeren door het dak moe-
ten. De SoloVent 5R, tenslotte, past men toe voor beluchting 
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Verzamelkap
Tijdens VSK 2014 werd de Kompakt Schoorsteen 2.0 van 
Ubbink onderscheiden met de VSK Award in de categorie 
‘installateurszaken’. 

Volgens het juryrapport is dit een slimme oplossing die het 
installeren van een verzamelkap voor rookgas- en ventila-
tiesystemen en rioolontspanning aanzienlijk vereenvoudigt. 
Het plaatsen van één verzamelkap volstaat voor alle drie de 
toepassingen. Bovendien is één uitvoering geschikt voor dak-
hellingen van 15 tot 55 graden, is het geïntegreerd indekdeel 
geschikt voor alle pannen en wordt telkens dezelfde bevesti-
gingsmethode gebruikt. Omdat er een haakse dakdoorbre-
king wordt toegepast in plaats van de gebruikelijke verticale, 
wordt de dakisolatie minimaal onderbroken. De volledig 
luchtdichte afsluiting voorkomt dat onnodig energie verloren 
gaat. De Kompakt Schoorsteen 2.0 levert de installateur grote 
voordelen op, omdat hij nog maar één systeem op voorraad 
hoeft te houden en met één verzamelkap meteen alle drie 
de aansluitingen realiseert. ●

van de binnenriolering. De dakdoorvoeren van de 5-serie zijn 
ook leverbaar in de zogeheten StandUp-uitvoering. Dit houdt 
in dat de kleur van de dakdoorvoer wordt afgestemd op die 
van de dakpan. 

bevestiging
Bij dakdoorvoeren is het vanzelfsprekend van belang dat ze 
lucht- en waterdicht worden verwerkt. Voor alle gangbare 
dakhellingen biedt Ubbink de Universele Ubiflexpannen.  Spe-
ciaal voor de diameters 125 en 131 is er de Universele Ubiflex 
Dakdoorvoerpan; deze pan, inclusief schaal, is geschikt voor 
ieder type pan.

De WaterpRoof Plakplaat is speciaal ontwikkeld voor dak-
doorvoeren op het platte dak. Met het geïntegreerde rozet, 
verkrijgbaar met elke PVC, EPDM of bitumen dakbedekking, 
maakt men eenvoudig een waterdichte aansluiting. Het 
luchtdicht Doorvoer Manchet van Ubbink vormt een lucht-
dichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren en realiseert 
energiebesparing, voorkomt vochtschade en verbetert het 
binnenklimaat.
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Dakpannengids
Mombers

Dakpannengids

Tweede druk

De dakpan wordt steeds populairder en zowel gebouweigenaren als particulieren worden zich steeds meer bewust van 
wat er zoal mogelijk is met een dakpan. Als mensen ergens een mooie dakpan zien liggen, gaan ze er thuis op het 
internet naar op zoek. De Mombers Dakpannengids biedt het meest complete overzicht van wat er zoal beschikbaar is en 
wat er in het verleden op het dak heeft gelegen en is dus voor veel partijen een onmisbaar naslagwerk.
 
De Mombers Dakpannengids bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle huidige en historische dakpanmodellen. De gids 
bevat allerhande informatie die op een overzichtelijke manier wordt gerangschikt. De opzet van de gids is dezelfde gebleven, maar deze tweede druk 
is ten opzichte van de eerste druk aanzienlijk uitgebreid.

 bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle huidige en historische dakpanmodellen. De gids 

Dakpannengids
MombersDakpannengids

Hub. F.J.H. Mombers (1950) komt uit een be-
kende Brabantse familie. Waar zijn voorouders 
naam maakten in de lederindustrie en enkele 
van zijn broers ook voor dat vak kozen, ging hij-
zelf  de richting van monumenten en bouwkun-
de op. Na zijn schoolopleiding in 1970 kwam hij 
in dienst van de Rijksdienst Kastelenbeheer en 
was werkzaam op Slot Loevestein in onderhoud 
en toerisme. Vanaf  1980 was hij gedurende 
20 jaar werkzaam in de provincie Gelderland 
en dagelijks belast met het inspecteren, advi-
se ren en het verrichten van kleine onder-
houdswerkzaamheden aan monumentale ge -
bouwen. Tijdens die periode werd zijn speciale 

interesse gewekt voor het mooie product op de daken, de keramische dakpan. 

Inmiddels heeft hij een bijzondere collectie dakpannen, nokvorsten, dakorna-

menten, gereedschappen en documentatie opgebouwd. De privécollectie om-

vat ca. 3000 verschillende dakpannen en objecten uit de gehele wereld. In 2005 

kon een lang gekoesterde wens in vervulling gaan, het oprichten en tentoonstel-

len van de collectie in zijn eigen Dakpannen Museum in het landelijke dorp 

aan de Maas te Alem in de Bommelerwaard gemeente Maasdriel. Internatio-

naal heeft hij een netwerk opgebouwd met diverse beheerders, collectioneurs, 

auteurs, historici en vakmensen uit de Europese dakpanindustie en musea, zijn 

collectie wordt zeer hoogstaande gewaardeerd.  Daarnaast is hij mede oprich-

ter en bestuurslid van de Stichting Historie Grofkeramiek (SHG) en redactie-

medewerker van het magazine Herenhuis. Momenteel is hij werkzaam als 

bouwkundige bij WoningSchouw in Eefde. 

Geraadpleegde werken en foto’s
◗ Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde 1833
◗ Onze bouwmaterialen J.A. van der Kloes , 1e druk 1893

◗ Het Dak, E. Rothuizen, div. drukken vanaf  1916
◗ Bouwmaterialen, P. Scharroo 1942
◗ Materialen in het bouwbedrijf,  A.H. Kooiman 1980

◗ Rijksdienst van de Monumentenzorg RDMZ (voorheen)

◗ Gedenkboek HIBIN 1955◗ Catalogus van de bouwwereld 1950 en 1957
◗ 300 jaar pannenmakers in Thorn, P.H.van de Boel
◗ Lexikon der Ziegel, W. Bender 1994
◗ Historische overzicht v.d.voormalige Ned. dakpannenfabrieken 1594-2006, 

   H. Mombers en E.v.d. Veen◗ Das Dach und sein Handwerk, W. Klein
◗ vele catalogie uit de dakpan- en grofkeramische industrie

◗ foto’s uit eigen collectie en de dakpanindustrie
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Veelal uitgevoerd met enkele kop-
sluiting en dubbele zijsluiting.

Weinig schaduwwerking.
Zeer groot aantal fabricage uitvoe-
ringen.
De wel valt in de sluiting.

Sinds 1999 is op de markt de VH-V.
De laatste V staat voor Variabel 
Verwerkbaar. Waarbij de enkele 
kopsluiting een dubbele sluiting 
krijgt. De lengte van de VHV 
wordt hierdoor 37,1 cm. de 
kopsluiting laat nu een variabele 
latafstand toe tussen de 28,5 cm. en 
30,5 cm.

Bijzonderheden

ca. 16 stuks
Aantal per m2

28,5 tot 31,5
Lat-afstand in cm

breedte x lengte
23 tot 25,5  34 tot 36

Grootte gemiddeld in cm

Geheel Nederland.
Veel export naar Engeland en
Scandinavië.

Verspreidingsgebied

◗ Sluitpan
◗ Vlaamse dakpan (België)

2e benaming

sinds ca. 1880
Periode fabricage

Gegolfde dakpannen
Hoofdgroep

Verbeterde Holle (VH) 5Verbeterde Holle (VH) 5
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HulpstukkenHulpstukken

BOVENPAN

KILGOOT-
PAN OF 
KILPAN

VENTILATIE-
PAN

EINDWINDVEERPAN

DAKPIRON

BROEK-
STUK

Keramische DAKKAMMEN in 
een speciaal gemaakte  sleuf  in de 
nokvorst, wordt met specie de dak-
kam vastgezet.
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Bijzondere dakpannenBijzondere dakpannen

◗ Kruispan: ± 21 st/m²
 ± 236 mm lat

◗ Gr. Romaanse: ± 17 st/m²
  ± 286 mm lat

      

◗ OVH plus: ±12,5 st/m²
 ± 346 mm lat

◗ FD Plus: ± 11,2 st m²
 ± 404 mm lat

◗ Tuile Plat: ± 10 st/m² (overlap 75 mm.)
 ± 375-395 mm lat

◗ Müritzer: ± 11,2 st/m²
 ± 310 – 385 mm lat

◗ Hanseat 35: ± 14 st/m²
 ± 345 mm lat

◗ Rubin: ± 13 st/m²
 ± 360 mm lat

◗ Standard: ± 14,6 st/m²(overlap 60 mm.)
 ± 270- 343 mm lat

◗ Topaas: ± 13 st /m²
 ± 320-360 mm lat

◗ Régence:  ± 19,7 st /m²
 ± 271 mm lat

◗ Vlakke Mulden: ± 14,5-15 st /m²
 ± 334-345 mm lat

◗ Postel: ± 21,2 st/m²
 ± 241 mm lat

◗ Oude Holle: ± 15 st /m²
 ± 330 mm lat

Voor het overige en totale modellenoverzicht en verdere technische 
 gegevens zie: www.monier.nl • Monier B.V. – Montfoort (NL)

Gespecialiseerd in vervaardigen van 
maatwerk en restauratieopdrachten 
op aanvraag. o.a. dakpannen, nok-
vorsten, muurafdektegels, stenen, 
kraaien kappen, schoorsteenpotten, 
broekstukken en dakpironnen.

Adres: Doeslaan 32-44, 2351 SR 
Leiderdorp tel. 071-5895329, 
zie ook: www.ginjaarkleiwaren.nl

Dakornamentiek.

Gespecialiseerd in vervaardigen van 
maatwerk en restauratieopdrachten 
op aanvraag. o.a. dakpannen, nok-
vorsten, stenen, schoorsteenpotten. 
Tevens tuinkeramiek. (Keratrend)

Adres: Oude Oppenhuizerweg 43-47 
8606 JA Sneek, tel. 0515-412331 
zie ook: www.dakpannen.nl

Kleiwarenfabriek Dijkstra te Sneek.

Aardewerk, kunstaardewerk, riet-
vorsten. Specialisatie ambachte-
lijk bouwkeramiek, restauraties en 
glazuurwerken.

Adres: postbus 11, 
8754 ZN Makkum, 
zie ook: www.tichelaar.com

Rietvorstenproductie Tichelaar.

Ceris

 ± 10 st/m² (overlap 75 mm.)

3-Gebrs. GINJAAR Kleiwarenfabriek

4-DIJKSTRA  Kleiwaren

5-Kon. TICHELAAR  Makkum

Mombersdakpannengids2010.indd   94-95 19-04-2010   21:35:23

Kranige jongens!

Meer Rendement
Minder Uren
Minder Mensen
Minder Inspanning

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

Hetelucht machines voor
alle dakmaterialen

TW 5000

DW 2000

Voor informatie en prijzen:
Tel: +31 (0) 493 315885
E-mail: sales@vrf.eu

vrf_NL.indd   1 3/24/2014   9:34:03 AM
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9-11 april 2014  renovatie 2014 
Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch
Info: www.renovatiebeurs.nl

22 mei 2014  landelijke asbest  praktijkdag
NBC te Nieuwegein
Info: www.asbestenbouw.com

7-9 oktober 2014  energie 2014 
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.energievakbeurs.nl

A G E N D A
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p e r S o n a l i a
Monier
Per 1 februari 2014 is Caroline van IJken in dienst getreden als 
Manager Marketing & Communicatie bij Monier in Montfoort. 
Zij geeft leiding aan productmanagement, market intelligence, 
communicatie en het serviceteam. Caroline van IJken volgt Ton 
Boonhof op die per 1 januari na 41 jaar dienstverband afscheid 
nam van Monier. Van IJken  heeft meer dan twintig jaar ervaring 
in diverse functies binnen Marketing & Communicatie.

nieUWe norM Voor integratie 
pV-SYSteMen in daKen en geVelS
De NEN-norm 7250 ‘Zonne-energiesystemen 
– Integratie in daken en gevels – Bouwkun-
dige aspecten’ is gepubliceerd. Volgens de 
NEN zijn met de nieuwe norm ‘de blinde 
vlekken’, waaronder de bepaling van de 
waterdichtheid en windweerstand, ingevuld. 
Ook is een nieuwe montagemethode toege-
voegd en voldoet deze norm aan de laatste 
technische ontwikkelingen.

Bij het opstellen van de norm zijn de eisen 
en beproevingsmethoden uitgewerkt voor 
de vijf meest gangbare montagemethoden. 
Voor het bepalen van de windbelasting wor-
den systeemspecifi eke parameters gegeven 
in aanvulling op NEN-EN 1991-1-4 ‘Eurocode 
1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: 
 Algemene belastingen – Windbelasting’. 
Daarnaast worden eisen en bepalings-
methoden gegeven op het gebied van 
waterdichtheid, inwendige condensatie, 
temperatuurinvloeden, geluidwering, cor-
rosieweerstand, inwendige condensatie en 
weren van vocht.

groot onderhoud 2.1 
op renovatie 2014
Van 9-11 april vindt in de Brabanthallen 
in Den Bosch de Renovatie 2014 plaats. 
Groot Onderhoud 2.1, de winnaar van de 
Duurzaam Bouwen Award 2014, is daarbij 
aanwezig. Het samenwerkingsverband 
won de prijs in de categorie ‘beste keten-
samenwerking’, voor de renovatie van ruim 
vierhonderd woningen in het Nijmeegse 
Willemskwartier (zie Roofs februari 2014). 
Zeven partijen klaren daar in nauwe 
samenwerking de klus. Vanzelfsprekend 
zoekt Groot Onderhoud 2.1 naar nieuwe, 
uitdagende samenwerkingen en projecten. 
Van der Werf: “Dat kan zowel gaan over on-
derhoudsprojecten als initiatieven waarbij 
we innovatieve ideeën, kennis en expertise 
kunnen delen. Dat past mooi bij een van de 
centrale thema’s op de beurs: ‘Het nieuwe 
samenwerken’. Ook het thema ‘Bewoners 
aan de knoppen’ heeft een belangrijke 
plaats in ons gedachtengoed.”

VlAKKElICHTKOEPEl.Nl INTRODUCEERT VlAKKE lICHTKOEPEl IN ZADElDAKUITVOERING
Tijdens de Eigen Huis (Ver)Bouwen Beurs (21-23 maart in de Jaarbeurs Utrecht) presenteer-
de Vlakkelichtkoepel.nl uit Cuijk een uitbreiding van de productlijn: een prefab, inbraakwe-
rend volgens klasse 2 vlakke lichtkoepel van 4 m² in een zadeldak-uitvoering. Daarnaast 
heeft de grote kant-en-klare vlakke lichtkoepel in zadeldak-uitvoering het productcertifi caat 
SKG-KOMO attest ontvangen.

Met dit product komt het bedrijf 
tegemoet aan een vraag uit de 
markt om prefab daklichten met 
een grotere afmeting uit één ge-
heel zonder glasroedes te leveren. 
Hierbij was de uitdaging dat het 
glas bij een grotere afmeting te 
zwaar en daardoor onpraktisch 
wordt in bijvoorbeeld montage. De 
oplossing is de zadeldak-uitvoering: 
deze is opgebouwd uit twee iso-
latieglasruiten, die worden onder-
steund door een slanke aluminium 
koker van zes bij vier cm. De vlakke 
lichtkoepel wordt compleet met 
opstand van maximaal 28 cm 
wordt geleverd: deze hoeft alleen 
ter plaatse te worden bevestigd 
aan het dak. 

arboUW en onderhoUd nl onthUllen altreX MitoWer
Bij Altrex in Zwolle hebben Jan Warning, 
directeur Arbouw en Aad Buller, Secretaris 
Onderwijs en Arbeidsomstandigheden van 
OnderhoudNl de Altrex MiTOWER ont-
huld. Dit is de eerste 1-Persoons Snel-Bouw 
Rolsteiger. Deze rolsteiger is veilig en snel in 
10 minuten door één persoon op- en af te 
bouwen en is als trolley zeer compact te 
transporteren. Hiermee geeft Altrex invulling 
aan een wens die de ondernemersorgani-
satie OnderhoudNl binnen Arbouw heeft 
geuit om met één persoon een rolsteiger 
te mogen opbouwen. De Altrex MiTOWER is 
vermeld op de Arbouw-website www.arbo-
vriendelijkhulpmiddelen.nl.
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nieUWSlijn dakspecialisten op internet

Al vaak gekopieerd. Nog nooit geëvenaard. KIES VOOR HET ORIGINELE, KIES  

werkbrugsysteem triangelbrug® 

artilan leuning met hekje ARTILAN PRODUCTEN: 

- werkbrugsysteem triangelbrug® 

- snelbouw (rol) steigers 

- doorloopsysteem 
  (=combinatie van artilan triangelbrug® met  

                        artilan steigers of andere EN1004 steiger) 

- afschermsysteem  

   voor triangelbrug® , snelbouw(rol)steiger & galerij 

- dakrandbeveiliging 

- trussen (lichtbruggen) 
 

Naast onze standaard producten kunt u ook 

bij ons terecht voor aanpassingen, 

reparaties, keuringen & speciale  

constructies (maatwerk). 

Tel: 076-5221160 | www.artilan.nl | info@artilan.nl 

Tijdens Renovatie 2014 
presenteert Wienerberger 
het complete pakket 
aan keramische reno-
vatieoplossingen. De 
toepassing van slimme 
keramische producten 
en toepassingen resul-
teert in een duurzame 
waardevermeerdering en 
een tweede leven voor 
bestaande bouw. 

De keramische dakpannen Koramic Modula en Madura zijn 
modulair te verwerken en hebben een variabele kopsluiting. 
Hierdoor ontstaat er speelruimte en zijn de pannen binnen 
een bepaald panlatbereik te verwerken. De lengte van het 
dakschild komt altijd uit op hele pannen en dat maakt ze 
geschikt voor de meest uiteenlopende projecten. Ook met 
Koramic VHV biedt het bedrijf een fl exibele oplossing. Dit 
panmodel is zonder slijp- of zaagwerk in te passen op elk 
dakvlak zodat het bij uitstek geschikt is voor binnenstede-
lijke renovatie.

fAKRO INTRODUCEERT lICHTSTRAAT
fAKRO breidt haar assortiment uit met de introductie van de lichtstraat. Dit product 
combineert de vertrouwde kwaliteit van fAKRO dakramen in een compleet pakket 
voor het platte dak. Het product garandeert daarmee een grote daglichtopbrengst, 
fl exibiliteit en verschillende bedieningsmogelijkheden. 

De lichtstraat wordt geleverd als complete oplossing voor daken met een dakhelling 
tussen de 0° en 15°.  Het standaardpakket bestaat uit vier dakramen, een houten 
opstand voorzien van EPS isolatie en aluminium afwerkprofi elen. De aluminium afwerk-
profi elen zorgen voor een waterdichte aansluiting tussen raam en opstand. Er kunnen 
verschillende typen ramen toegepast worden. Dit biedt de eindgebruiker de mogelijk-
heid te combineren en ramen te kiezen die bij zijn woonwensen past. fAKRO dakra-
men zijn standaard  in een handmatig of elektrisch bedienbare variant verkrijgbaar. 

Keramische renovatieoplossingen 
basis duurzame waardecreatie

Eerste diploma’s mbo vakopleiding monteur 

metalen gevels en daken uitgereikt

Aan 12 trotse leerlingen van het ROC Midden Nederland is op 
26 maart 2014 het diploma uitgereikt van de mbo vakopleiding 
monteur metalen gevels en daken. Deze eerste lichting leerlingen 

startte in 2011 
met de oplei-
ding die op 
de dagelijkse 
praktijk is geënt 
en een baan-
garantie kent. 
De opleiding is 
ontwikkeld door 
Dumebo DWS, 
branchevereni-

ging voor metalen gevels en daken. De opleiding is erkend door 
Kenteq/fundeon waarmee deze in de bouwkolom verankerd is 
en de deelnemer aan het einde het offi ciële mbo-diploma ver-
werft. Instroom voor deze opleiding is minimaal vmbo-niveau. De 
mbo-vakopleiding wordt volgens het principe ‘werken en leren’, 
gegeven in samenwerking met het Tech College van het ROC 
Midden Nederland in Nieuwegein. 
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www.singleply.nl

www.euroaluminium.nlwww.roval.eu

www.vebidak.nl

voor al uw
daksoftware

.nl.nl.nlsoftware

www.refl exy.org

DAKSPECIALITEITEN

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, gevel en industrie

Ontdek de kracht 
van Dakweb

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

. . . . . . . . . . . . .
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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

www.leister.nl

www.refl exy.org
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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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