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Complete lijn dakdoorvoeren voor een 
beter resultaat en uiterlijk!
De 5-serie van Ubbink is een complete lijn dakdoorvoeren, waarbij
design is gecombineerd met topprestaties! Oplossingen voor rook-
gasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting
of combinaties daarvan.

De dakdoorvoeren kenmerken zich door veiligheid, duurzaamheid én 
installatie-gemak. Dankzij de gepatenteerde spiraaltechniek zijn de 
doorvoeren gemiddeld 20% compacter dan andere modellen op de markt. 
Kies voor de 5-serie voor een beter resultaat én slank uiterlijk op uw dak! 
Download uw BIM tekeningen via www.ubbink.nl/bim.

High five voor 
prestatie en design!

Ubbink 5-serie

Rolux 5G MultiVent 5VSoloVent 5RRolux 5G Combi MultiVent 5V Combi

Ubbink, dat bouwt wel zo makkelijk!
www.ubbink5serie.nl
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Edwin fagEl

moraal
“De markt heeft geen moraal.” Deze oneliner tekende ik eens 
op tijdens een symposium over brandveiligheid uit de mond 
van een Tweede Kamerlid. Het hoeft geen betoog dat de 
betreffende politicus geen lid was van de VVD. De volgende 
spreker vertegenwoordigde een marktpartij en verklaarde 
het niet eens te zijn met de opmerking. “Ik weet zeker dat er 
veel bedrijven zijn die wel degelijk moraal hebben en daar-
om hun activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde 
manier uitvoeren,” zei deze spreker. En hij doelde daarmee 
vanzelfsprekend op onder andere zijn eigen bedrijf.

Ik ben het met de politicus eens. De markt, dat is geen som 
van individuele partijen, het is een systeem. En een systeem 
heeft per definitie van zichzelf geen moraal. Het is in het 
economisch systeem, net als in bijvoorbeeld het ecologi-
sche systeem, een survival of the fittest. De tijger heeft geen 
medelijden met het hert. Een bedrijf heeft alleen moraal als 
dat geld oplevert. 

Je kunt je in dit verband afvragen in hoeverre de politiek wél 
beschikt over een moraal. Maar het politieke systeem is in 
ieder geval zodanig ingericht dat de verschillende krachten 
(lees: belangen) elkaar in bedwang houden. Het is de taak 
van de overheid het algemeen belang te dienen en ze heeft 
daarom een heel stelsel aan organisaties tot haar beschik-
king, die op hun beurt weer een heel stelsel aan middelen 
tot hun beschikking hebben om af te dwingen dat het 
algemeen belang (de algemene moraal, zeg maar) wordt 
gehandhaafd. 

De overheid is dus boven de partijen verheven. Daarom 
doen zoveel marktpartijen net alsof ze overheid zijn. U kent 
ook wel die bestelbusjes van – bijvoorbeeld – een stuka-
doorsbedrijf die zijn voorzien van strepen alsof het politiebus-
jes zijn. Dat heeft allereerst al het voordeel dat iedereen op 
ze let als ze langsrijden – en, bijkomend voordeel, ze komen 
nog betrouwbaar over ook! 

Ik heb de indruk dat het soms ook zo werkt met de eisen aan 
de kwaliteit (en overigens ook veiligheid) van werken. Wie wil 
laten zien dat hij volgens de strengste eisen werkt, wil dat die 
eisen gezag hebben. Dus wie deze eisen opstelt, wil die zo-
veel mogelijk gewicht meegeven. Het zou het mooist zijn als 
iedereen denkt dat die eisen wetgeving zijn. Helemáál ge-
weldig zou zijn als de status van die eisen ergens tussen de 
(Europese en/of nationale) wetgeving en de Tien Geboden 
zit. De deskundigheid van degenen die de eisen opstellen, 
en die van degenen die op de naleving ervan controleren, 
is dan boven elke twijfel verheven. De experts zijn dan in hun 
eigen kleine vakgebied de hoogste morele instantie.

De overheid trekt zich steeds meer terug en vertrouwt op de 
deskundigheid van de markt. Ze blijft wel meekijken, maar 
geeft als het ware het stuur uit handen. Zolang er op deze 
manier inderdaad een minimale kwaliteit wordt gewaar-
borgd is daar niets mis mee. En de (al dan niet zelfbenoem-
de) experts weten heus wel wat kwaliteit is en hoe die te 
herkennen. 

Maar we weten ook dat er meerdere manieren zijn om kwa-
liteit te verkrijgen. Als er dus grijze gebieden in de wetgeving 
zitten, dan wordt de opvatting van degene met de meeste 
autoriteit op dit gebied leidend. En precies daar kunnen de 
problemen ontstaan, want op dat moment wordt kwaliteit 
onderhevig aan concurrentie. Als Partij A de waarheid zegt 
te verkondigen, en Partij B zegt ook de waarheid te verkondi-
gen, dan hebben we twee waarheden. Wat denkt u wat er 
gebeurt als Partijen C t/m Z zich er ook mee gaan bemoei-
en? Simpel: dan is er onduidelijkheid, en zal de overheid 
(met hulp van eerder genoemde experts) proberen het lek 
te dichten. Terwijl ze daarmee bezig is komt ergens anders 
weer een ander lek aan het licht.

Zo loopt de moraal voortdurend achter de praktijk aan en 
dat is soms geldverkwistend, en in veiligheidskwesties soms 
ook levensbedreigend. Dat zijn zaken die niet zozeer zijn te 
wijten aan zoiets vaags als de ‘markt’. De markt heeft inder-
daad geen moraal. Maar ik zou soms wel eens willen dat 
individuele marktspelers over wat meer moraal beschikten. 
Of, omdat ik weet dat dat niet realistisch is, dat de overheid 
eens wat harder met de vuist op tafel slaat. ●

Foto: Liza de Rijk.
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private kwaliteitsborging krijgt vorm
De privatisering van de kwaliteitsborging begint steeds meer vorm te krijgen. Onlangs is 
besloten geen duaal stelsel in te voeren en de plannen voor een private kwaliteitsbor-
ging zullen stapsgewijs worden ingevoerd.

discutabele kwaliteit bij laagste prijs
In de serie de Pineut dit keer het waargebeurde verhaal van iemand die wilde investe-
ren in  de plaatsing van een tweetal vakantiechalets. Blijkbaar was men in de veronder-
stelling dat bij de laagste prijs ook een prima kwaliteit kon horen. 

normering van persoonlijke beschermingsmiddelen
Om persoonlijke beschermingsmiddelen in Europa te mogen verkopen, moeten deze 
voorzien zijn van een CE-markering. In dit artikel legt secretaris Stephanie Jansen van 
NEN het normeringenstelsel op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen uit.

VBB wil nederland vergroenen
Sinds begin dit jaar is Dirk Roosendaal van Universal Greenfi elds bv uit Katwijk voorzitter 
van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB). De vereniging zet zich in voor vergroe-
ning van Nederland.

de waterhuishouding van begroeide daken
Begroeide daken kunnen een belangrijke rol spelen in het gemeentebeleid op het 
gebied van waterhuishouding, maar hoe is dat onderbouwd? 
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en bank)
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Esthetisch pV-systeem in dakvlak geïntegreerd
Momenteel wordt in het Brabantse Cranendonck (de fusiegemeente van Budel en 
Maarheeze) het gemeentehuis grondig gerenoveerd. Op het dak wordt een nieuw, 
 volledig geïntegreerd PV-systeem toegepast.

Eternit flachdach actief op nederlandse markt
Recent is de Duitse leverancier van daglichtsystemen voor het platte dak Eternit Flach-
dach GmbH in Nederland actief geworden.

klant en opdrachtgever worden maximaal ontzorgd 
Als ontwikkelaar, producent en leverancier van aluminium bouwproducten legt Roval 
Aluminium de focus op ontzorging van haar klanten.

Böcker nederland introduceert nieuw type autokraan 
Böcker Nederland presenteert het nieuwste model uit haar programma van autokranen.

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Adra Nederland www.adra.nl

AG Plastics nv www.skylux.be

All Up www.allup.nl

Artilan bv www.artilan.nl

Brouwers Zink bv www.brozi.nl

Dakweb www.dakweb.nl

Derbigum Nederland bv www.derbigum.nl

DGI Dak & Gevel Ing bv www.dakengevelingenieurs.nl

Flowlight www.fl owlight.nl

Leister Technologies Benelux bv www.leister.nl

Roval Aluminium bv www.roval.eu

Ubbink bv www.ubbink.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com
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In januari 2014 publiceerde Roofs een overzicht van de 
ontwikkelingen tot dan toe. De overheid trekt zich steeds 
meer terug uit de kwaliteitsborging en laat de beoordeling 
en toetsing van kwaliteit meer aan de markt zelf over. In 2012 
werden in de Actieagenda Bouw 10 Acties geformuleerd en 
7 Routekaarten waarmee de Actiepunten konden worden 
gerealiseerd. 

Eén van die Routekaarten was die naar private kwaliteitsbor-
ging. Momenteel is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in 
ontwikkeling. Gewaarborgd moet worden dat voldaan wordt 
aan het Bouwbesluit. In de nieuwe situatie ligt de verant-
woordelijkheid voor het bouwproces en de bouwkwaliteit 
bij de aanvrager. Bij de oplevering van een gebouw moet 
door de aanvrager een goedkeurende verklaring worden 
overlegd en moet er een opleverdossier zijn. Deze verklaring 
wordt door de kwaliteitsborger of de private toezichthouder 
afgegeven. 

Hiertoe moeten private instrumenten worden ingezet. Ook 
wordt een Toezichtorganisatie in het leven geroepen die 
in kan grijpen bij misstanden en die rapporteert aan de 
Minister. 

Bouwbesluit
Opdrachtgevers in de bouw krijgen vergelijkbare rechten als 
nu in het normale consumentenrecht: je krijgt waar je recht 
op hebt en wat je verwacht van een product. De markt zorgt 
er zelf voor dat wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbe-
sluit – en maakt inzichtelijk hoe hieraan wordt voldaan.

Het is nog steeds de bedoeling dat de kwaliteitsborging per 
2018 volledig privaat zal zijn georganiseerd. Oorspronkelijk 
zou tot die tijd een overgangsperiode gelden waarin een 
duaal stelsel zou worden gehanteerd. Dit zal echter niet 
het geval zijn: in plaats daarvan wordt de private kwali-

teitsborging stap voor stap ingevoerd, afhankelijk van de 
beoogde gebruiksfunctie van het gebouw en de risicoklasse 
die daarbij hoort. Van ieder bouwwerk wordt bepaald in 
welke risicoklasse het valt en welke eisen er gelden voor de 
kwaliteitsborging. De risicoklasse wordt bepaald op basis 
van de risico’s voor gebruikers, uitgaand van de pijlers van 
de bouwregelgeving: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 
energiezuinigheid en milieubelasting. De woningbouw, en 
andere bouwwerken in de laagste risicoklasse, zijn bij de 
invoering het eerst aan de beurt, op deze manier kunnen 
markt en overheid de nodige ervaring opdoen. 

De privatisering van de kwaliteitsborging begint steeds meer vorm te 

krijgen. Onlangs is besloten geen duaal stelsel in te voeren en de plannen 

voor een private kwaliteitsborging zullen stapsgewijs worden ingevoerd.

private kwaliteitsborging 
krijgt vorm

cErTificEring

Marco de Kok

Marco de Kok.
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Zie ook het artikel "Naar een private kwaliteitsborging" in Roofs 1-2014 

op www.dakweb.nl

Het toezicht op de kwaliteit van het bouwwerk wordt uitge-
voerd door de door het Instituut voor Bouwkwaliteit in het 
leven te roepen Toezichtorganisatie dat gebruik maakt van 
een nieuw borgingsssysteem. Dit is vergelijkbaar met hoe de 
overheid in andere sectoren de vinger aan de pols houdt, 
zonder alle dagelijkse zaken individueel te hoeven beoor-
delen (vergelijk het APK-systeem). De rol van de gemeente 
als bevoegd gezag op het gebied van omgevingsveiligheid, 
ruimtelijke kwaliteit en de bestaande bouw blijft daarmee 
overeind. 

Instrumenten die in het nieuwe stelsel – al dan niet na aan-
passing – gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

•  Gecertificeerde toetsing en gecertificeerd toezicht: het 
bouwplan wordt getoetst waarna – mede op basis van een 
overzicht van risicovolle onderdelen – wordt toegezien op 
de uitvoering;

•  De Technical Inspection Service (TIS), deze wordt nu al 
veelvuldig toegepast voor de borging van kwaliteit van 
infrastructurele werken;

•  Waarborgregelingen op basis van het Keurmerk Stichting 
Garantiewoningen. 

Daarnaast bestaat er al een instrument om kwaliteit in de 
bouw te waarborgen, t.w. KOMO. Stichting KOMO heeft sinds 
decennia al instrumenten in huis om de kwaliteit in de bouw 
te waarborgen. Naar aanleiding van de nieuwe ontwikke-
lingen inzake de privatisering van de kwaliteitsborging in de 
bouw heeft Stichting KOMO het initiatief genomen om het 
Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS) op te richten. 
Dit platform wordt ondersteund door een veelvoud aan 
brancheorganisaties en biedt het Instituut voor Bouwkwaliteit 
reeds bestaande instrumenten aan die in het nieuwe stelsel 
gebruikt kunnen worden.

Bestaande instrumenten vormen een betrouwbaar funda-
ment om op door te bouwen. Zij zijn immers:
•  Erkend en gecertificeerd in de bouw (sinds 1962): in totaal 

gaat het om ongeveer 36 beoordelingsrichtlijnen en 6000 
kwaliteitsverklaringen, private (erkende) technische docu-
menten voor bouwwerken, producten, processen  
en diensten;

•  Gefinancierd en gedragen door de bouw zelf: produ-
centen, aannemerij en adviseurs (naar schatting gaat  
het om ongeveer 7 miljoen geïnvesteerd vermogen):  
bevat tevens de know how van de markt;

•  Functionerend onder accreditatie en resulterend in 
 gerechtvaardigd vertrouwen van ‘daadwerkelijke confor-
miteit’ met kwaliteitseisen en wetgeving: daarmee tevens 
verzekerbaar.

De bestaande instrumenten die KOMO biedt vormen een 
gefundeerde basis voor de private kwaliteitsborging en kan 
na eventuele uitbreiding hiervoor nog meer geschikt worden 
gemaakt.

certificering
Deze situatie zal de nodige gevolgen hebben voor de 

praktijk van de certificering van producten en processen. 
De verwachting is dat nieuwe instrumenten zullen worden 
ontwikkeld voor specifieke bouwwerken. Denk bijvoorbeeld 
aan beroepskwalificaties, scholing en branchetoezicht. Het 
stelsel biedt ook ruimte aan prototypekeuringen en Erkende 
Kwaliteitsverklaringen (EKV’s). De Toelatingsorganisatie zal 
een database hanteren waarin is aangegeven welke instru-
menten zijn toegestaan en wie het betreffende instrument 
mag toepassen.

De basiseis voor bouwproducten die vallen onder een Euro-
pese geharmoniseerde productnorm blijft CE-markering. Zon-
der deze CE-markering mag een dergelijk product binnen 
de EU niet verhandeld worden. CE-markering biedt echter 
alleen productdeclaraties op eigenschappen waarvoor in 
de desbetreffende productnorm veelal niet eens eisen aan 
zijn gesteld. 

Het bekende KOMO-keurmerk zal hierop een aanvullende rol 
vervullen. KOMO stelt namelijk wel eisen aan de productei-
genschappen en onderzoekt of een product geschikt is voor 
een bepaalde toepassing; iets waar CE-markering geen 
uitspraken over doet. Daarnaast wordt er met KOMO een 
(erkende) aansluiting gegeven met het Bouwbesluit. Dit is 
één van de grote meerwaarden van een KOMO® attest-met-
productcertificaat.

Daarnaast is het de wens van de aannemerij en van minister 
Blok om de risico’s in de bouw verzekerbaar te krijgen. Verze-
keraars zullen hiervoor aanvullende zekerheden moeten krij-
gen betreffende product- en uitvoeringskwaliteit. Met name 
de bevestiging van de uitvoeringskwaliteit zal in de toekomst 
van groter belang worden, waardoor het aantal (mogelijke) 
procescertificaten alleen maar toe zal nemen; iets wat ik ook 
al in mijn presentatie tijdens het SGS INTRON seminar op 28 
november 2013 heb aangegeven (zie Roofs januari 2014). 

Vergunning
De Bouwvergunning zoals we die nu kennen zal worden 
vervangen door een vergunning die getoetst wordt aan 
verschillende aspecten, zoals het bestemmingsplan, wel-
stand, de veiligheid rond een bouwwerk, etc. De aanvrager 
zal moeten laten zien dat hij een toegelaten systeem voor 
kwaliteitsborging toepast. Hij kan adviseurs of aannemings-
bedrijven contracteren die namens hem de kwaliteitsborging 
toepassen, hij kan ook zelf voor de kwaliteitsborging zorgen. 
In alle gevallen moet de kwaliteitsborging transparant zijn en 
in voldoende mate onafhankelijk. De gemeente ziet er via de 
bouwvergunning op toe dat aan alle eisen van het Bouw-
besluit (en o.a. het bestemmingsplan) zal worden voldaan, 
de handhaving op dit gebied zal niet veel verschillen van de 
huidige situatie. Bij oplevering dient zoals gezegd een goed-
keurende verklaring te worden afgegeven. Het opleverdossier 
kan dienen als garantie en zal ook als document beschik-
baar zijn in geval van een calamiteit. ●
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De dakbedekking van de chalets werd uitgevoerd in het  
zgn. roevendaksysteem. Na enkele maanden echter ont-
stond onder invloed van de toen voorkomende stormen de 
eerste schade aan de dakbedekking, gekenmerkt door het 
afwaaien van verschillende cruciale delen hiervan. Tijdens 
latere sterke windsituaties ontstonden nog meer schades. De 
eigenaar werd hierop wantrouwig of de beloofde kwaliteit 
wel geleverd was. Hij benaderde een regionaal bekende 
Zinkmeester, die na een vluchtige blik constateerde dat hier 
meer aan de hand was. Hij verwees de gedupeerde naar 
IKOBBKB voor een onafhankelijke expertise. IKOBBKB voerde 
hierop op verzoek van de gedupeerde een expertise uit 
waar onderstaande gebreken aan het licht kwamen.

•  De getekende constructie voldeed geenszins aan de eisen 
t.a.v. ventilatie (niet mogelijk), lekwaterafvoer (de vereiste 
folie was niet opgenomen) en dampremming (komt niet in 
het ontwerp voor). De ruw houten planken zijn direct op de 
isolatie geplaatst.

•  In plaats van de geoffreerde zinken goot was een goot uit 
EPDM geplaatst met een zinken kraalafwerking. 

•  De voetprofi elen voor de aanhaking van de roefbanen aan 
de gootzijde bestonden uit korte delen, waardoor de aan-
haking per roefbaan verschilde en er een vertand aanzien 
ontstond.  

•  In enkele gevallen is de aanhaking zodanig  uitgevoerd 
dat de aanhaking niet om het voetprofi el, maar erbovenop 
terecht kwam.

•  De roefuitvoering is uitgevoerd middels een zinken roefcon-
structie die tegenwoordig wel vaker voorkomt.  Een soort 
alternatief op de klik-roef constructie en de traditionele 
houten roef. De constructie in deze situatie was wel erg 

simpel.  Ter afdichting van de kopzijde van de roef is de 
roefafdekking enigszins langer gehouden en haaks omge-
zet. Op geen enkele wijze is de afdichting aan de kopzijde 
waterdicht gemaakt.

discutabele kwaliteit 
bij laagste prijs

dE pinEuT 

Leen Iseger, Projectleider Dak, zink en koperwerk IKOBBKB

Epdm- goot met  zinken afdekkingEpdm- goot met  zinken afdekking

In de serie de Pineut dit keer het waargebeurde verhaal van iemand die 

wilde investeren in de plaatsing van een tweetal vakantiechalets. Blijkbaar 

was men in de veronderstelling dat bij de laagste prijs ook een prima kwaliteit 

kon horen. Dat hij bedrogen uitkwam blijkt uit onderstaand relaas.

Aanhaking gemist

Idem verschil in aanhaking

Verschil in aanhaking bij goot

Afgezakte roefafdekkers

Simpele roefuitvoering en afdekking



Roofs     9

•  De roefbanen zijn in de daklengte niet geborgd tegen 
afschuiven, waardoor zij onder invloed van wind afzakken 
richting onderliggende goot. Gevolg is dat aan de nokzijde 
openingen ontstaan.

•  Ditzelfde geldt ook voor de roefafdekkappen. Op meerdere 
plaatsen ontstaan aan de gootzijde openingen van 
20-40 mm tussen roefafdekkap en kopzijde roefbaan.

•  Ventilatie van het dakvlak is niet mogelijk aangezien het 
voetprofi el strak aansluit tegen EPDM gootbekleding. Om 
het afzakken van de roefafdekkers te voorkomen, zijn de 
profi elen naderhand aan elkaar geschroefd zodat werking 
niet meer mogelijk is. Overlapping van de roefafdekkappen 
bedraagt hierbij slechts 20 mm.

•  Direct naast de dakvenster zijn roeven geplaatst die afvoer 
van regenwater belemmeren en tevens aan de bovenzijde 
van de roef niet afgedicht zijn.

•  Oplossingen aan de gooteinden zijn niet middels enig in-
zicht van zetten, maatvoeren en solderen uitgevoerd. Grote 
hoeveelheden soldeertin komen eraan te pas om derge-
lijke aansluitingen af te dichten - terwijl het uitgevoerde 
soldeerwerk van discutabele kwaliteit is.

•  Overlapping van gemonteerde zinkbanen bedraagt 
slechts 90 mm.

•  Doorvoeren van stadsuitlopen van het bovenliggende 
platte dak zijn niet bij de doorbreking van de roefbanen 
gesoldeerd maar kennen deels een koude aansluiting van 
ca. 10 mm opstand.

•  Nokafdekkappen op de overgang plat dak met het hel-
lende dak zijn niet middels klangen op geregelde af-
standen geborgd. Dit geldt ook voor de afdekkers op de 
hoekkepers.

•  Het afhangende gedeelte van de nokafdekking is niet 
gesoldeerd maar overlapt elkaar koud 10 mm.

•  Door de vaste montage van de afdekkers hebben enkele 
soldeerverbindingen nu reeds losgelaten t.g.v. werking 
door optredende temperatuurwisselingen.

•  Op een enkele plaats is geheel geen soldering toegepast 
terwijl de overlap slechts 15-20 mm bedraagt.

Aan de nok ontstaat ruimte 

als de afdekker afzakt

Afgezakte roefafdekker

Afdekkers aan elkaar geschroefd 

met geringe overlapping

Afwatering rond dakvensters

Situatie rechts boven dakvenster Detail van oplossing boven 

 dakvenster

Uitgevoerd soldeerwerk

Knip, zet en soleerwerkDoorvoer niet afgedicht rondom

Klangen ontbreken Soldeerverbinding ontbreektKlangen ontbreken

Knip, zet en soleerwerk

Uitgevoerd soldeerwerk

Doorvoer niet afgedicht rondom

Soldeerverbinding ontbreekt
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•  De aansluitingen van de roeven tegen de aanwezige hoek-
kepers is middels grof knip- en zetwerk uitgevoerd en waar 
het zo uitkwam met een extra schroefje uitgevoerd - wat 
echter niet wegneemt dat dit niet waterdicht is.

•  Tot slot werd opgemerkt dat de loodloketten en stroken in 
de aanwezige schoorstenen ook niet geheel vrij zijn van 
onjuiste toepassing/invoeging. De waterdichtheid en afwer-
king van het lood laten zeer te wensen over.

Zoals uit  de opsomming van gebreken blijkt, is de eige-
naar van de chalets letterlijk en fi guurlijk ‘de Pineut’. Om 
genoemde zaken te herstellen is een volledige verwijdering 
van dakbedekking en deels ook van de onderconstructie 
noodzakelijk. Discussiepunt hierbij is de vraag of de eigenaar 
het uitvoerend bedrijf in de gelegenheid moet stellen zijn 
puinhoop te herstellen. Gezien het gebrek aan vakbekwaam-
heid zou een volmondig ‘nee’ de eerste reactie zijn. Maar als 
je laatste centen gemoeid zijn bij de gedane investering en 
het herstel een aanzienlijke fi nanciële aderlating vergt (dat 
vervolgens weer verhaald moet worden door gedupeerde), 
rijst de vraag hoe te handelen in gegeven situatie.
Duidelijk is wederom dat de goedkoopste aanbieder niet 
altijd de beste kwaliteit hoeft te leveren. Tevens is duidelijk 
geworden dat kwaliteit zich ook tijdens de uitvoering laat 
controleren. KOMO procesgecertifi ceerde bedrijven worden 
tijdens de uitvoer van hun aangenomen werken onverwacht, 
zonder aankondiging, gecontroleerd op de geleverde kwali-
teit. Hieraan liggen een BRL (Nationale beoordelingsrichtlijn) 
en een URL (technische uitvoeringsrichtlijn) aan ten grond-
slag.

Zinkmeesters hebben de verplichting KOMO proces gecertifi -
ceerd te zijn (BRL 5212 en URL 0299) om daarmee een gede-
gen kwaliteitsstandaard naar hun klanten / opdrachtgevers 
te hanteren. Het is wenselijk dat vaker KOMO procesgecerti-
fi ceerde bedrijven worden voorgeschreven en dat deze ook 
daadwerkelijk de opdracht zouden krijgen - en niet steeds 
weer de allerlaagste prijs doorslaggevend zou zijn. ●

Soleerverbinding laat los  Overlap 10 mm en geen afdichting

Hoekkeper aansluiting met gaten

Hoekkeper ontmoeting met 

 openingen

Lood afdichtingen

Loodloketten verzameling

Wirwar van loodstroken

Hoekkeper aansluiting met gaten

Lood afdichtingen Wirwar van loodstroken

Loodloketten verzameling

Hoekkeper ontmoeting met 

 Overlap 10 mm en geen afdichtingSoleerverbinding laat los

Zie voor de eerdere afl everingen van de pineut www.dakweb.nl

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

U kunt deze mensen een nieuwe start bieden, een nieuwe woning met een stukje land voor slechts €575,-. 
Met de juiste training en landbouwmaterialen kunnen ze zelfstandig een nieuwe toekomst opbouwen. Helpt 
u de inwoners van Burundi aan een nieuwe woning en een nieuw bestaan? 

Helpt u de inwoners van Burundi aan een nieuwe woning en een nieuw bestaan? 
Info: christa@adra.nl of 06-20110596. U kunt ook rechtstreeks doneren via 
rekeningnummer: NL57RABO 0378 3857 47 o.v.v. Burundi R. Zie ook www.adra.nl.
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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. 

Europese normering
Om te komen tot een Europese markt moet wet- en regelge-
ving op elkaar worden afgestemd. Dat gebeurt onder an-
dere door middel van Europese normen. Voor veilig werken 
op hoogte zijn Europese normen opgesteld als ook voor de 
producten waarmee veilig gewerkt kan worden; de persoon-
lijke beschermingsmiddelen

Stephanie Jansen is als secretaris van NEN verantwoordelijk 
voor de begeleiding van de normering op het gebied van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. “De normering van 
persoonlijke beschermingsmiddelen is Europees en internati-
onaal geregeld. Er zijn dus  zogeheten EN-normen en EN-ISO 
normen voor deze producten, gebaseerd op de Europese 
Directive 89/686/EEG voor persoonlijke beschermingsmid-
delen. De Europese ‘Directive’ heeft een wettelijke status. Het 
woord ‘Directive’ wordt vertaald als Richtlijn, maar dat wekt 
verwarring omdat in het Nederlands een richtlijn geen wet-
geving hoeft te zijn. Het is dan ook het duidelijkst om in geval 
van de Europese Richtlijnen het Engelse woord ‘Directives’ 
aan te houden.”

“Naast ‘Directives’ kent de Europese wetgeving ook ‘Regula-
tions’. ‘Regulations’ moeten zonder aanpassing één-op-eén 
overgenomen worden door de Lidstaten. Dit is niet het geval 

bij Directives: deze moeten worden opgenomen in nationale 
wetgeving. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s, ofwel 
‘Personal Protective Equipment’, PPE’s) vallen zoals gezegd 
onder de Directive 89/686/EEG. De Europese EN-normen of 
EN-ISO-normen  beschrijven hoe hier op Europees niveau 
invulling aan dient te worden gegeven. Deze normering 
moet op nationaal niveau worden overgenomen door alle 
Lidstaten.”

“Er zijn dus kortom geen Nederlandse NEN-normen voor per-
soonlijke beschermingsmiddelen. De EN-normen voor PPE’s 
worden vaak in opdracht van de Europese Commissie (EC) 
door de Technische Commissies (TC) van CEN opgesteld. 
Hier komt een EN-norm uit. Een in Nederland overgenomen 
EN-norm is een NEN-EN. Een norm heeft dus zoals gezegd 
zelf geen wettelijke status: het is een hulpmiddel om aan te 
tonen dat het product voldoet aan de wet. Het is dus ook 
niet verplicht aan een norm te voldoen: je kunt ook op een 
andere manier aantonen dat je voldoet aan de wettelijke 
eisen. Maar in de praktijk gebeurt dat enkel bij producten 
waar geen norm voor beschikbaar is. Bij een bestaande 
norm is al het denkwerk immers al gedaan.”

“Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aantoonbaar 
voldoen aan de Europese regelgeving. De snelste weg om 
dit aan te tonen is een certificaat dat het betreffende pro-
duct is getest conform de in de norm omschreven eisen. Dit 
certificaat wordt verleend door een notified body. Op basis 
hiervan mag een fabrikant CE-markering op zijn product 
aanbrengen. De notified bodies staan op hun beurt onder 
toezicht van de Raad van Accreditatie (RvA).” 

Totstandkoming normering
De Europese normen komen zoals gezegd tot stand in Tech-

Om persoonlijke beschermingsmiddelen in Europa te mogen verkopen, 

 moeten deze voorzien zijn van een CE-markering. De CE-markering wordt 

verleend op basis van Europese regelgeving en de EN-normen die daaruit 

voortvloeien. Voor Nederland faciliteert NEN uit Delft het ontwikkelen van deze 

normen. In dit artikel legt secretaris Stephanie Jansen van NEN het norme-

ringenstelsel op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen uit.

normering van persoonlijke 
beschermingsmiddelen

VEilig wErkEn op hoogTE (5)
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Zie ook het artikel "EN 795:2012 nog niet geharmoniseerd" 

in Roofs 4-2013 op www.dakweb.nl

nische Commissies van CEN. Nederland heeft hier via NEN 
en de nationale normcommissies inspraak in. Jansen: “Stel, 
er wordt een volledig nieuwe toepassing op het gebied van 
persoonlijke beschermingsmiddelen geïntroduceerd. NEN zal 
dan het initiatief nemen de markt te informeren, o.a. middels 
een informatiebijeenkomst voor de markt. Als de meerder-
heid van de belanghebbende marktpartijen in de betref-
fende vergadering aangeeft daar behoefte aan te hebben, 
zal een normcommissie worden samengesteld. In principe 
staat de normcommissie open voor alle marktpartijen. Iedere 
marktpartij heeft zijn eigen belang om deel te nemen aan 
normontwikkeling. De norm wordt uiteindelijk geschreven 
door de experts volgens een consensusmodel: de markt 
beslist. NEN organiseert en faciliteert, maar levert zelf geen in-
houdelijke bijdrage. Wij bemoeien ons op taalkundig niveau 
met de tekst, zorgen ervoor dat de presentatie bij publicatie 
van de norm in orde is en geven kenbaarheid aan beschik-
bare normen.” 

Onderdeel van de normering op het gebied van veilig 
werken op hoogte is de verwijzing naar andere normen. 
Hiermee wordt bewerkstelligd dat alle normen op elkaar zijn 
afgestemd. Jansen: “Het verschilt per onderwerp in hoeverre 
de overheid bij de totstandkoming van de norm is betrokken. 
In het geval van PPE’s stelt het Ministerie van SZW zich op het 
standpunt dat de wettelijke bepalingen een afdoende raam-
werk leveren voor de invulling ervan. Het Ministerie volgt de 

totstandkoming van de normering dus alleen op afstand: ze 
wordt door NEN op de hoogte gehouden van de ontwikkelin-
gen. Met betrekking tot de totstandkoming van de Europese 
regelgeving vergadert het Ministerie van SZW in de Europese 
Commissie, NEN is betrokken bij de voorbespreking voor die 
vergaderingen.”

Op welke wijze normen van invloed zijn op de A-bladen is 
niet direct bekend. Jansen: "A-bladen zijn gebaseerd op af-
spraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Het 
zijn richtinggevende aanbevelingen, maar zij hebben geen 
wettelijke status. Er is soms onduidelijkheid over de relatie 
tussen wetgeving, normen en A-bladen. Net als de normen 
voor PPE moeten A-bladen voldoen aan de (Europese) 
wetgeving. "

handhaving
Het verhandelen op de Europese markt van bijvoorbeeld 
een veiligheidsharnas zonder CE-markering is dus illegaal. De 
vraag of een product is voorzien van een CE-markering gaat 
in de handhaving doorgaans pas spelen in geval van een 
ongeluk waar Inspectie SZW onderzoek naar doet. Jansen: 
“Er is geen controle vooraf. Het komt wel eens voor dat de 
douane een partij PBM’s bij de grens tegenhoudt wanneer 
de producten niet aan de juiste eisen voldoen. Wel beschik-
ken we over de zogeheten RAPEX. Dit is een Europese data-
base, feitelijk een zwarte lijst, met producten die een risico 
vormen voor de gezondheid en veiligheid van consumenten. 
Het is een alarmeringssysteem.”

De Directive die van toepassing is op persoonlijke bescher-
mingsmiddelen is in Nederland opgenomen in de Warenwet. 
Inspectie SZW zal in geval van een inspectie of een ongeval 
ook controleren of het betreffende persoonlijke bescher-
mingsmiddel is voorzien van een CE-markering. In principe 
controleert Inspectie SZW de arbeidsmarkt, maar bij een 
inspectie of onderzoek (in opdracht van het OM) zullen alle 
veiligheidsaspecten worden betrokken.

De werkgever is er in eerste instantie voor verantwoordelijk 
dat de juiste PBM’s worden gebruikt tijdens de werkzaam-
heden. De fabrikant is ervoor verantwoordelijk dat de juiste 
informatie over het gebruik van een PBM bij de werkgever/
gebruiker terecht komt. Dit wordt onder andere gedaan door 
het meeleveren van gebruiksaanwijzingen. 

Over de transitie van EN 795:2012 naar een geharmoniseer-
de norm is nog steeds geen consensus bereikt. Dit betekent 
dat er (nog) geen CE markering kan worden aangebracht 
naar aanleiding van conformiteit met deze norm. Deze 
gang van zaken is reeds diverse malen beschreven in de 
Roofs en in geval hier verandering in komt zal er zeker be-
richtgeving volgen. De tekst van de nieuwe PPE Regulation 
is overigens beschikbaar. Deze vervangt op termijn de hui-
dige PPE Directive. ●

Stephanie Jansen van NEN.
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Universal Greenfields is toeleverancier van begroeide daken 
en groene gevels. Daarnaast is het een multidisciplinair 
groenbedrijf dat zich bezighoudt met ontwerp, levering en re-
alisatie van begroeide daken en (dak)tuinen. Het bedrijf be-
geleidt projecten vanaf de oriënterende fase met advies over 
vormgeving en diverse technische- en omgevingsaspecten 
van het begroeide dak tot en met de realisatie van projecten. 
Dit verzorgt het bedrijf met eigen daktuin-systeemoplossingen, 
productie van diverse daktuinsubstraten en ook kweekt men 
zelf de dakbegroeiing o.a. sedumpluggen en -tegels. 

kwaliteitseisen
Twee jaar geleden sloot het bedrijf zich bij de VBB aan. “De 
VBB is een zeer divers gezelschap toeleveranciers uit alle 

lagen van de dakbranche. Door deze diversiteit kom je als 
lidbedrijf niet meteen in een gekleurde hoek van de markt 
terecht en dat werkt prettig.” Eerder dit jaar is Roosendaal 
door de leden gekozen tot voorzitter van de vereniging. Het 
bestuur bestaat momenteel uit:

• Dirk Roosendaal (Universal Greenfields), voorzitter;
• Grad van Heck (Groendak), secretaris;
• Reinier van Asselt (Sempergeen), penningmeester;
• Gerard Smits (onafhankelijk bestuurslid).

“Binnen de VBB is kennis aanwezig over alle onderdelen en 
aspecten van het groendak, beginnende bij het waterdicht 
maken en isoleren,” aldus Roosendaal. “In het verleden was 

Sinds begin dit jaar is Dirk Roosendaal van Universal Greenfields bv uit Katwijk 

voorzitter van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB). De vereniging zet 

zich in voor vergroening van Nederland.

VBB wil nederland vergroenen

inTErViEw
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de vereniging betrokken bij de vertaling van de FLL Richt-
lijnen naar de Nederlandse situatie, wat uiteindelijk leidde 
tot de SBR Richtlijn Daken in het Groen. De VBB heeft ook 
een eigen richtlijn. Deze is bedoeld als handvat en naslag-
werk voor leden van de vereniging en een ieder die zich 
bezighoudt met communicatie over begroeide daken. Deze 
richtlijn is te downloaden van de verenigingswebsite.”

Roosendaal vervolgt: “Met onze diverse activiteiten op het 
niveau van de kwaliteit van begroeide daken lag het dus 
voor de hand dat een vertegenwoordiger van de VBB zitting 
zou nemen in de NEN-commissie Begroeide daken. De be-
doeling is dat deze commissie dit jaar start met de ontwik-
keling van de voornorm (NVN) Begroeide daken. De meest 
uiteenlopende aspecten van dit type daken zullen hierin 
worden opgenomen zoals de terminologie, de weerstand 
tegen windbelasting, brandwerendheid, de waterberging en 
afvoervertraging en de thermische eigenschappen.” 

“Het is belangrijk dat de minimale kwaliteitseisen van be-
groeide daken worden vastgelegd. In de huidige markt ligt 
de focus teveel op prijs en je ziet dat dit ten koste gaat van 
de kwaliteit van deze daken. Belangrijk is dat er voor de op-
drachtgever, voorschrijver en gebruiker duidelijke informatie is 
over minimale kwaliteitseisen die voor het ontwerp, de materi-
alen en de uitvoering van een begroeid dak gelden. Daarbij 
moet er voldoende ruimte overblijven om te innoveren.”

nederland vergroenen
“Begroeide daken hebben een positief effect op de leefom-
geving en kunnen worden ingezet tegen de effecten van 
klimaatverandering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Urban 
Heat Island Effect, maar ook aan verdroging van de bodem 
en luchtvervuiling. Begroeide oppervlakken houden water 
vast, en dat heeft weer een positieve invloed op de tempera-
tuur en luchtvochtigheid. Een volgende opgave dient zich 
aan en dat is de focus op het vertraagd afvoeren van water, 
bijvoorbeeld meer dan 30-50 liter in 12 tot 24 uur per m². 
Zodoende kan ‘blauwgroen’ een bijdrage leveren aan het 
afzwakken van de negatieve effecten van de klimaatveran-
dering.”

Roosendaal stelt zich dan ook met zijn activiteiten ten doel 
Nederland te vergroenen. “Naast welvaart moet gewerkt 
worden aan welzijn, en daar maakt een goede, groene leef-
omgeving onlosmakelijk deel van uit. Met groen wordt een 
natuurlijke omgeving gecreëerd, wat positieve effecten heeft 
op o.a. het welbevinden van mens en dier, de luchtkwaliteit 
en de biodiversiteit. Dat kan men realiseren door het dak of 
de gevel te begroeien, maar net zo goed kan het gebied 
direct rondom, in en onder het gebouw meer worden ingezet 
voor groen, water en bijvoorbeeld te netwerken. Even gechar-
geerd, als in elke tuin in Nederland een boom wordt geplant, 
zal dat een enorm positief effect hebben op de kwaliteit van 
de woonomgeving en de waterhuishouding. De VBB speelt 
hier een actieve rol in en een van de doelstellingen van de 
vereniging is dan ook om deze activiteiten rondom en op 
een bouwwerk verder uit te breiden, o.a. door voorlichting 
en de samenwerking te zoeken met andere vergroenings-
partijen. Ook het ledenbestand kan in die zin verder worden 
uitgebreid.”

Roosendaal verwacht dat VBB op deze manier een bijdrage 
kan blijven leveren aan een verdere ontwikkeling van  
een kwalitatieve markt voor het groen in al zijn verschijnings-
vormen. ●

Zie voor meer informatie over VBB www.dakweb.nl

Dirk Roosendaal, voorzitter VBB.
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Momenteel wordt in het Brabantse 

 Cranendonck (de fusiegemeente van 

Budel en Maarheeze) het gemeentehuis 

grondig gerenoveerd. Op het dak  

wordt het nieuwe, volledig geïntegreerde 

VI90 PV-systeem van Monier toegepast.

Esthetisch pV-systeem 
in dakvlak geïntegreerd

projEcTBEschrijVing

Het karakteristieke Gemeentehuis Cranendonck stamt uit 
1965 en voldeed niet meer aan de moderne eisen. Het plan 
van de gemeente om het gebouw te slopen en er nieuw-
bouw voor in de plaats te zetten stuitte op weerstand van de 
inwoners. Het gebouw, ontworpen door de bekende archi-
tect Jan de Jonge, is een voorbeeld van de Bossche School. 
Daarom werd er belang aan gehecht dat het pand behou-
den zou blijven –  met de oorspronkelijke uitstraling. Tegelijk 
werden plannen ontwikkeld om het gebouw energiezuinig 
te maken. Hier werd ruim 700.000 euro voor uitgetrokken. 
Het gebouw werd voorzien van o.a. extra isolatie en WKO en 
gaat daarmee van Energielabel G naar A. Het atrium boven 
de raadszaal krijgt een glazen dak met zonnecellen. In het 
gerenoveerde gemeentehuis gaan de medewerkers werken 
volgens Het Nieuwe Werken. 

uitstraling
Het dak heeft een belangrijke rol gespeeld in de plannen. 
Het pand heeft namelijk twee hellende daken, waarvan één 
zichtdak, die met elkaar zijn verbonden door een plat dak. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om de hellende daken 
van het gebouw te voorzien van de OVH 206 dakpannen 
van Monier. In een later stadium werd echter besloten op de 
hellende daken een PV-systeem toe te passen. Omdat de 
uitstraling van het pand behouden moest blijven, was de eis 
dat het PV-systeem in het dak moet worden geïntegreerd. 

Er is daarom een andere dakpan toegepast voor de daken 
waarin het zonne-energiesysteem geïntegreerd wordt (na-
melijk de vlakke keramische dakpan Signy-Finnez) in combi-
natie met het nieuwe, volledig geïntegreerde VI 90 systeem 
voor zonne-energie, dat Monier onlangs op de Nederlandse 
markt heeft geïntroduceerd. Dit gebeurde op aanraden van 
het verantwoordelijke dakdekkersbedrijf Verhoeven uit Nue-
nen. Verhoeven had het zonne-energiesysteem kort daarvoor 
leren kennen in het opleidingscentrum van de fabrikant. 
Zowel de zonne-energiesystemen op het zichtdak (aan de 
straatkant) als het dak aan de achterkant van het pand  zijn 
op deze manier uitgevoerd. Op de overige dakvlakken is de 
Monier OVH 206 dakpan toegepast.

pV-systeem
Productmanager Daan de Mooij legt uit: “Dit is een PV-sys-
teem dat volledig geïntegreerd wordt tussen de dakpannen  
en toepasbaar is in combinatie met de dakpanmodellen 
Sneldek, Stonewold en Signy-Finnez. Dit zijn vaak toegepaste 
dakpanmodellen die het mogelijk maken het zonnesysteem 
op een esthetisch fraaie manier in het dak te aan te bren-
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gen. De indeling van de PV panelen in het dakvlak hangt 
af van de creativiteit van de ontwerper: het is mogelijk het 
zonnesysteem vrijwel onzichtbaar in het dakvlak in te werken. 
Maar het is ook mogelijk het systeem juist te accentueren 
door bijvoorbeeld te kiezen voor een andere kleur dakpan-
nen. Ook kunnen de PV-panelen in horizontale of verticale 
rijen toegepast worden. Het systeem is uiterst flexibel en ook 
de standaard detailleringen die vaak voorkomen in hellende 
daken zoals doorvoeren, dakramen etc. kunnen gewoon 
worden meegenomen. De totaal geleverde capaciteit be-
draagt op dit project meer dan 20.000 Wp.”

Het betreft een systeem dat internationaal al volop wordt 
toegepast. Monier heeft het systeem en de aansluitingen 
uitgebreid getest in haar eigen windtunnel op o.a. regen-
dichtheid. Door deze eigenschap heeft het systeem dezelfde 
functionaliteit als de dakpannen, bovendien is het getest op 
windbelasting, een eis vanuit het Bouwbesluit. De opbrengst 
is volgens De Mooij vergelijkbaar met hetgeen momenteel 
op hellende daken wordt toegepast. Gegarandeerd wordt 
dat het systeem na 10 jaar zeker minimaal 90% van de 
oorspronkelijke opbrengst levert. Na 25 jaar zal dit volgens de 
fabrikant minimaal 80% zijn.

pV panelen op aluminium onderconstructie
Hoe zit het systeem in elkaar? De Mooij: “Het PV-systeem 
wordt net zoals onze dakpannen direct op de panlatten 
gemonteerd en is voor een procesgecertificeerde dakdekker 
na een opleiding deskundig te verwerken. Eén module ver-
vangt circa zes dakpannen in de breedte en één dakpan in 
de hoogte. Idealiter wordt het systeem in rijen aangebracht 
en doorgekoppeld. De bedrading wordt onder de panlat-
ten geleid naar een centrale plek waar het via een speciale 
waterkerende doorvoer onderdaks wordt doorgevoerd. Dit 
is ook bedoeld als extra bescherming van de bedrading, zo 
wordt beschadiging door beweging van de panelen immers 
voorkomen. Onderdaks sluit de installateur het systeem aan. 
Zo ontstaat er een mooie samenwerking, elke partij heeft zijn 
eigen specialisme.”

Het systeem bestaat uit PV-panelen op een aluminium 
onderconstructie die direct op de panlatten wordt aange-
bracht. De panelen liggen dus niet bovenop de dakpannen, 

maar komen in plaats van dakpannen en worden volledig  
in het dak geïntegreerd, zo nemen ze de functionaliteit van 
de dakpannen over. De constructie van de PV-modules is 
zodanig ontworpen dat een zekere bevestiging aan de on-
derconstructie wordt verkregen, met dezelfde functionaliteit 
van de dakpannen. Ook is er rekening gehouden met een 
vereiste ventilerende dakspouw, deze is noodzakelijk voor o.a. 
het behoud van de dakconstructie, maar ook om de extra 
warme lucht, veroorzaakt door het zonne-energiesysteem, te 
kunnen afvoeren. 

De Mooij: “Het montageprofiel is ook zodanig ontworpen dat 
een zekere bevestiging van het paneel wordt verkregen en 
tegelijk een goede afwatering en aansluiting op de dakpan-
nen wordt verkregen. Het systeem wordt net als dakpan-
nen schubvormig ingedekt. Vervolgens wordt het middels 
speciale schroeven op de panlat bevestigd. De onderzijde 
van de bovenliggende dakpannen wordt in U-profielen ge-
legd zodat het systeem stabiel is. Speciale beschermrubbers 
zorgen ervoor dat de dakpannen en het systeem elkaar niet 
beschadigen als gevolg van wind of werking onder invloed 
van temperatuur.”

Verwerking
Het dak werd in opdracht van hoofdaannemer Vlassak Aan-
nemingsmaatschappij uitgevoerd door Dakdekkersbedrijf 
Verhoeven. Voorafgaand aan de uitvoering heeft Monier in 
haar trainingscentrum in Montfoort de dakdekker opgeleid. 
“De manier van leggen is echt iets voor de dakdekker,” aldus 
De Mooij. “Het heeft dezelfde systematiek als het verwerken 
van dakpannen en dat is hun specialisme. Vooraf moet er 
nagedacht worden over de volgorde van werken, i.v.m. de 
bedrading en het bevestigen van het systeem. Tussentijds 
wordt er gemeten of de bedrading goed is gekoppeld. We 
hebben de verwerking van het systeem ook op de bouw be-
geleid. Het was een voordeel dat de daken goed bereikbaar 
waren vanaf het tussenliggende platte dak. De panelen zijn 
met een kraan op het platte dak gelost, daarna zijn  ze snel 
en veilig naar de twee hellende daken getransporteerd, 
waarna de montage kon beginnen. Voor de veiligheid zijn er 
steigers geplaatst. De overige daken van gemeentehuis Cra-
nendonck zijn door hetzelfde dakdekkerbedrijf bedekt met 
de OVH 206 blauw gesmoorde dakpannen van Monier. Het 
resultaat is een gemeentehuis waar de inwoners van Budel 
trots op kunnen zijn."●
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Flowlight uit Heerlen is leverancier van lichtdoorlatende 
dakpanelen voor met name industriële daken, sporthallen, 
etc. Het betreft isolerende daglichtpanelen die zorgen voor 
diffuus daglicht en tevens een isolerende werking hebben. 
De zogeheten thermo-licht-elementen zijn opgebouwd uit 
een met glasvezels versterkte polyester topplaat met een 
kleurechte film en een polyester onderbak. De elementen zijn 
aan te sluiten op sandwich trapeziumprofielen. Het bedrijf, 
dat sinds 1986 actief is, is gevestigd in Heerlen en levert aan 
distributeurs in heel Europa. Roofs sprak met Jelle Horeman 
en Rob Maessen van Flowlight. 

Door het aanbrengen van een acrylaatfolie op een poly-
esterplaat wordt ervoor gezorgd dat de polyesterplaat niet 
meer verkleurt. Belangrijker misschien nog is dat er veel 
meer daglicht met een zeer goede lichtspreiding naar de 
werkvloer wordt gebracht. Het bedrijf introduceert onder de 
naam JES een nieuwe lijn op basis van deze techniek.

acrylaat op polyester
“Daglichtvoorzieningen zijn er in verschillende uitvoerin-
gen en van verschillende materialen,” aldus Maessen. “Alle 
materialen hebben hun specifieke plus- en minpunten. PVC 
bijvoorbeeld is niet goed bestand tegen hoge temperaturen. 
Polycarbonaat is dan weer zeer helder en slagvast, maar het 
is gevoelig voor chemische stoffen die uittreden uit andere 
materialen zoals PVC (Plastisol), het is bovendien dampdoor-
latend (met als gevolg interne condensatie) en het heeft 
een uitzettingsprobleem.” 

“Zo is polyester, het materiaal waar ons assortiment uit is 
vervaardigd, zeer goed lichtdoorlatend en het laat zich mak-
kelijk monteren,” vervolgt Horeman. “Het nadeel was dat het 
in de loop der jaren onder invloed van UV verkleurt. Acrylaat 
daarentegen verkleurt niet. Het materiaal is bovendien nog 
helderder dan glas.” 

Acrylaat werd in 1931 in verf voor het eerst verkocht door 
het Duitse Röhm & Haas. Het materiaal is sindsdien verder 
ontwikkeld en gemodificeerd waardoor het als eigenschap 
heeft dat het geen verkleuring laat zien. Het materiaal is als 
film op de polyester elementen aangebracht, de moeilijkheid 
in de toepassing zat hem in de ontwikkeling van de juiste 

hechting. Dit productieproces is inmiddels gepatenteerd. 
Het product is uitontwikkeld en in het kader van CE uitvoerig 
getest. Wij hebben op al onze producten de CE-markering. 
Hieruit komt naar voren dat de producten een lichtdiffusie 
van 95% hebben. We bieden een 10-jarige garantie op de 
kleurechtheid van de JES platen.”

Flowlight biedt haar volledige gamma daglicht-
panelen aan zowel in de normale uitvoering als 
ook in de nieuwe JES lijn. Tevens heeft men de 
PPC en APC-panelen (waarvan de buitenzijde 
is afgewerkt met een geprofileerde beplating) 
beschikbaar in de JES uitvoering. “Vanzelfspre-
kend liggen de aanschafkosten van de JES lijn 
hoger, men krijgt er dan ook een betere kwali-
teit lichtdoorlatendheid door die tevens langer 
meegaat,” aldus Horeman. “Met ons nieuwe 
assortiment hebben wij een verdere verbete-
ring weten te realiseren in het comfort en de 
gezondheid van industriële gebouwen.” ●

Na jarenlange ontwikkeling is  producent van daglicht voorzieningen  

Flowlight in  samenwerking met Van Boven Kunststoffen erin geslaagd om  

een synergie te creëren tussen acrylaat en polyester.

flowlight introduceert nieuwe 
polyester golf/trapeziumplaat

BEdrijfsniEuws

Rechts het lichtbeeld met de normale polyesterplaat, links de nieuwe JES 

 polyesterplaat met de verbeterde  lichtinval en lichtspreiding.
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“Maatwerk,” luidt hierbij het credo volgens Sales & Marketing 
Manager Edwin van Kemenade. “Onze levering beperkt 
zich niet louter en alleen tot de ‘kale’ dakranden; optioneel 
bieden we veel meer. De gedachte hierachter is dat we 
onze klanten volledig kunnen ontzorgen. Ze hoeven niet bij 
verschillende partijen te shoppen, maar vinden bij ons alles 
onder één dak. “

dakranden
Hiermee doelt Van Kemenade op de talloze opties, die 
mogelijk zijn voor dakranden. De dakranden kunnen worden 
toegepast in de woningbouw en utiliteitsbouw op zowel 
kunststof als bitumineuze dakbedekkingen en kunnen even-
tueel voorzien worden van een antiklimprofiel. Inzagen is ook 
mogelijk. Hierdoor kunnen de dakranden in alle vormen over 
de X-as worden meegebogen.

Daarnaast worden de dakranden geleverd inclusief bevesti-
gingsgaten voor snelle montage, binnen- en buitenhoeken 
en verbindingsplaatjes. Ook wat uitvoering betreft heeft 
Roval Aluminium veel te bieden. De architectonische dakran-
den zijn er in vele modellen, die elk een andere uitstraling 
hebben. Daarnaast kunnen de dakranden in zowel brute, 

Als ontwikkelaar, producent en 

 leverancier van aluminium bouw-

producten onderscheidt Roval 

 Aluminium zich door vooral de focus te 

leggen op maximale ontzorging van 

haar klanten. Dit zie je bijvoorbeeld 

 terug in het assortiment dakproducten 

 voor woning- en utiliteitsbouw van het 

bedrijf uit Helmond. Niet alleen is het 

aanbod standaarddaktrimmen en 

 architectonische dakranden zeer geva-

rieerd; de productieopties zijn ook legio. 

Klant en opdrachtgever worden maximaal ontzorgd
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Klant en opdrachtgever worden maximaal ontzorgd

gemoffelde of geanodiseerde uitvoering geleverd worden 
én in vrijwel alle RAL-kleuren. “Uiteraard verzorgen we ook 
graag de inmeting, zodat onze opdrachtgevers er verzekerd 
van zijn dat de montage optimaal wordt uitgevoerd. Door 
het inmeten leveren we de dakranden precies op maat. Dit 
voorkomt restafval.”

muurafdeksystemen
Naast het assortiment dakranden is Roval Aluminium gespe-
cialiseerd in aluminium muurafdekkappen, die steeds vaker 
als (esthetische) dakrandafwerking worden toegepast. Ook 
hier is ontzorging van de klant of opdrachtgever één van 
de belangrijkste uitgangspunten. Dat begint net als bij de 
dakranden bij het inmeten. Daarnaast zijn de uitvoerings-

mogelijkheden – brute gemoffeld of geanodiseerd en vrijwel 
alle RAL-kleuren – vergelijkbaar met die van de dakranden. 
Ze zijn in verschillende types leverbaar en desgewenst ook 
met speciale hoekstukken en zelfs grindkeringprofielen voor 
bijvoorbeeld groendaken. Ook in het montagegemak komt 
ontzorging weer terug. Van Kemenade: “Onze muurafdekkap-
pen leveren we met het in eigen huis ontwikkelde klangen-
systeem, waarover – dankzij een slim klikveer-systeem – de 
kap schroefloos wordt vastgeklikt. Dit bevordert niet alleen 
de montagesnelheid, maar waarborgt ook de esthetische 
houdbaarheid.”

Volgens Van Kemenade ligt een goed contact met op-
drachtgever, maar veelal ook met de architect, ten grond-
slag aan het hoge ontzorgingsniveau van Roval Aluminium: 
“Zo ontstaat een goede wisselwerking tussen wensen en 
mogelijkheden. We schromen er niet voor ons daarbij kritisch 
op te stellen, maar dan wel in dienst van een optimaal eind-
resultaat. Dat wordt door de markt gewaardeerd.” ●

Maïsdijk 7, 5704 RM Helmond
Postbus145,  5700 AC Helmond
Tel.  +31 (0) 492 56 10 50
Fax  +31 (0) 492 56 10 79
E-mail: info@roval.eu
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In Nederland is Eternit vooral bekend als de fabrikant van 
producten voor het hellende dak. De divisie voor lichtkoepels 
en daglichtvoorzieningen van het bedrijf werd in 1960 opge-
richt door Klaus Esser, een autoriteit op het gebied van dag-
licht. Het merk Essertop® werd een begrip op de Duitse markt, 
dat in de loop der jaren verantwoordelijk was voor diverse 
innovaties, de 4-wandige lichtkoepel is daar een sprekend 
voorbeeld van. Het bedrijf is sinds 1980 onderdeel van Eternit 
Flachdach GmbH en is als zodanig een sterke speler op de 
Europese markt. Het bedrijf is onlangs actief geworden op de 
Nederlandse markt vanuit de overtuiging dat het assortiment 
een toevoeging betekent op wat momenteel verkrijgbaar is, 
met name op het gebied van isolerend vermogen. 

Dirk van Lith is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de Ne-
derlandse markt. Sinds begin dit jaar worden de producten 
van Eternit Flachdach via dakgroothandels Altena Dakspe-
cialiteiten en Dakned op de Nederlandse markt gebracht. 
Het bedrijf biedt een breed assortiment aan lichtkoepels en 
daglichtsystemen voor platte daken. De producten worden 
doorgaans vervaardigd uit thermisch onderbroken me-
taalversterkte raamkaders met diverse beglazingsopties als 

2-,3- of 4-wandig polycarbonaat of accrylaat.  Ook diverse 
soorten glas, 2 of 3-wandig, behoren tot de mogelijkheden.

productie
De fabrikant heeft in Neuss een ruime productie- en op-
slaglocatie. De thermisch onderbroken (metaalversterkte) 
raamprofielen van de daglichtsystemen worden in deze 
fabriek geëxtrudeerd (voorzien van een profiel). Het bedrijf 
heeft zich ten doel gesteld de productie op een zo milieube-
wust mogelijke manier uit te voeren, zo wordt bijvoorbeeld 
het kunststof afval dat bij de extrusie vrijkomt opgevangen 
en in eigen huis gerecycled naar diverse (secundaire) toe-
passingen. Het bedrijf produceert een groot aantal modellen 
en afmetingen lichtkoepels, lichtstraten, dakvensters en rook- 
en warmte- afvoersystemen (RWA’s). De productie van deze 
systemen is overigens voor een groot deel handwerk. Het 
plaatsen van het glas of kunststof in de vensters wordt, vooral 
vanuit het oogpunt van kwaliteit, niet machinaal  uitgevoerd. 

Oprichter Klaus Esser was pionier op het gebied van dag-
lichttoepassingen en is zoals gezegd verantwoordelijk voor 
vele innovaties op dit gebied. Hij heeft het productengamma 
op basis van de lichtdoorlatende kunststoffen polycarbo-
naat en acrylaat ontwikkeld. Het huidige Eternit Flachdach 
borduurt hierop door en komt met enige regelmaat met in-
novaties. Momenteel overweegt het bedrijf de  productie van 

Recent is de Duitse leverancier van daglichtsystemen voor het platte  

dak Eternit Flachdach GmbH in Nederland actief geworden. De producten  

zijn te verkrijgen bij de professionele  dakgroothandels Altena Dak-

specialiteiten  en Dakned. Voor de Nederlandse markt is Dirk van Lith 

 aangesteld als centraal aanspreekpunt. Roofs sprak met hem  

en bezocht de fabriek in het Duitse Neuss.

Eternit flachdach actief 
op nederlandse markt

BEdrijfsniEuws
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het onlangs op de beurs in Keulen gepresenteerde archi-
tectonische concept Eternit Karat, waarover in een volgende 
editie van Roofs uitgebreider zal worden bericht.

isolatiewaarde
“Naast vanzelfsprekend de lichtdoorlatendheid wordt de 
isolatiewaarde een steeds belangrijker aspect van dit soort 
producten,” vertelt Van Lith. “Energiezuinig bouwen wordt 
immers steeds meer een hot item en voorkomen moet 
worden dat de daglichtvoorziening een warmtelek in de 
dakconstructie gaat vormen. Het aantal wanden van de 
beglazing van een lichtkoepelbeglazing speelt een  belang-
rijke rol bij de isolatiewaarde. Belangrijker nog echter is de 
ruimte (spouw) tussen de verschillende wanden van 2-, 3- of 
4-wandige koepels. De toonaangevende lichtkoepelprodu-
centen in Duitsland hebben sinds de jaren ‘80 voor een in 
Nederland nog betrekkelijk onbekend principe gekozen: het 
raamkader. Klaus Esser produceerde in 1971 als eerste een 
lichtkoepel met raamkader Esserplus®, gevolgd door het in 
2006 geïntroduceerde thermisch onderbroken raamkader 
van Eternit Flachdach GmbH.”

Van Lith: “Met dit raamkader wordt de lucht tussen de 
beglazing ingesloten waardoor nauwelijks meer sprake 
is van luchtstromen. Dit heeft een gunstige invloed op de 
isolerende eigenschappen. De uniforme afstand tussen de 
beglazing, óók aan de randzijde, is een typisch kenmerk van 
deze lichtkoepels. De U-waarden van Eternit lichtkoepels gel-
den dan ook voor de gehele koepel en dat is, met het oog 
op de dit jaar veranderende normen, een belangrijk aspect. 

In de loop van dit jaar zal namelijk de methode voor het 
berekenen van de U-waarde worden gewijzigd. De U-waarde 
voor het centrale deel van het transparante gedeelte zal niet 
meer volstaan; de gehele koepel (gehele beglazing inclusief 
opstand) moet worden meegenomen in de berekening.”

inbraakwerendheid
Een ander belangrijk aspect van de lichtkoepel is de 
inbraakwerendheid. De producten van Eternit Flachdach 
GmbH kunnen voldoen  aan Inbraakwerendheidsklasse 3 en 
4. De certificering voor Inbraakwerendheidsklasse 2 zal  
dit jaar plaatsvinden. Het keurmerk Inbraakwerendheidsklas-
se 2 geeft aan dat een inbreker die zich via een lichtkoepel 
toegang wil verschaffen daar minimaal drie minuten voor 
uit moeten trekken. “Tóch, wanneer het op échte inbraak-
werendheid aankomt, prefereren wij klasse 3 of  4,” aldus  
Van Lith. 

montagegemak
Alle lichtkoepels van Eternit Flachdach, óók de vaste lichtkoe-
pels, worden af fabriek voorzien van scharnieren. “Dit levert 
enorm veel tijdwinst op bij de montage van de lichtkoepel 
op de opstand en verkleint het risico op schade,” aldus Chris 
Appels van Altena. “Het vastschroeven van de koepel op de 
opstand behoort hiermee tot het verleden. Klikken en klaar, 
hooguit 30 seconden werk.” “De vaste koepel kan overigens, 
wanneer dat nodig is, wél worden geopend.

Blijkt de keuze voor een vaste lichtkoepel in de praktijk toch 
niet zo gelukkig? Dan kunnen de vaste koepels met het 
monteren van een spindel of kettingmotor snel en eenvoudig 
worden aangepast naar een ventilerende versie, de schar-
nieren zijn immers al gemonteerd,” voegt Peter van Gent van 
Dakned daaraan toe.

Wat betreft de kansen op de Nederlandse markt zijn Van 
Lith, Van Gent en Appels positief. Van Lith: “De vraag naar 
comfortabele, goed geïsoleerde en veilige daglichtsystemen 
groeit in zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt en onze 
verwachting is dat die vraag in de nabije toekomst alleen 
maar verder zal groeien. Met onze partners Altena Dakspeci-
aliteiten en Dakned hebben wij partijen gevonden die onze  
producten en oplossingen met de juiste ondersteuning in de 
markt kunnen zetten.” ●

Eternit Karat,
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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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niEuwslijn

rEcTificaTiE
In het artikel ‘Een 10+ voor een rieten dak’ in Roofs april 2014 zijn de architectenbureaus 

van de prijswinnende projecten ten onrechte onvermeld gebleven. Hieronder vermelden 

wij alsnog de verantwoordelijke bureaus:

Eerste prijs: 

Project: Schuytgraaf Arnhem Breukkap

Rietdekker: Rietdekkersbedrijf H. van Ginkel te Lunteren

Architect: Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA bv te Beuningen

Tweede prijs:

Project: Toogkap Doetinchem

Rietdekker: Pape Rietdekkers en Zn bv te Doetinchem

Architect: 3Dat te Aalten

gedeelde derde prijs:

Project: Landhuis te Barchem

Rietdekker: Rietdekkersbedrijf Kok vof te Laren (Gld)

Architect: Bekhuis&Kleinjan Architecten te Wierden 

Project: Landhuis te Zwaag 

Rietdekker: Rietdekkersbedrijf Boersen 

te Nijkerk 

Architect: Tekwoods bv te Joure

Het winnende pand te Arnhem✎

dakspecialisten op internet
6 mei-12 juni 2014 
Bouwlokalen: slim bouwen met Bim
Diverse locaties
Info: www.bouwlokalen.nl

12-18 mei 2014 
solar days 2014 
Diverse locaties
Info: www.solardays.nl

13 mei 2014 
webinar ‘meet- en rekentips voor luchtdicht bouwen’
Elke gewenste locatie
Info: www.sbrcurnet.nl

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

25 juni 2014 
roofs Zomer BBQ
Landgoederij te Bunnink
Info: www.dakweb.nl

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

11-13 september 2014 
Bouwzone renovatiebeurs 2014 
Expo Houten
Info: www.renovatiebeurs2014.nl

agEnda

pErsonalia nebiprofa  Per 1 februari is Peter Roozenburg bij Nebiprofa in dienst getreden als General Sales 
Manager. Roozenburg is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Ronald Vermeer blijft als Sales Manager verant-
woordelijk voor de verkoopactiviteiten van het bedrijf. 

isobouw systems neemt recapan over
IsoBouw Systems bv neemt de na-isolatie productrange 
RecaPan® over van het Duitse bedrijf Wischemann Kunst-
stoff GmbH. De producten werden al door het zusterbe-
drijf Synprodo te Wijchen geproduceerd. Volgens beide 
bedrijven kan IsoBouw sneller en succesvoller stappen 
zetten in de verdere productontwikkeling en is de markt-
leider in EPS-systemen beter in staat om het product 
breder in de markt te plaatsen.

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 
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