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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

veiligHeid = een geZAmenliJKe 
veRAnTWooRdeliJKHeid
•  nieuw: lees maandelijks in roofs uw regionaal daKennieuws
• Ventilerende gootbodem voorkomt vochtproblemen goot
• actieagenda bouw heeft noodzakelijke veranderingen op gang gebracht
• stichting daKlabel presenteert nieuwe bestekservice
• dakrandbeveiliging en doorvalbeveiliging in één systeem



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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Veiligheid = 
een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid

Heeft u ook zo genoten van het afgelopen WK Voetbal? Het 
droomdoelpunt van Robin van Persie, de dribbels van Arjen 
Robben, de bloedstollende penaltyseries? 

Het is altijd grappig om te zien hoe voetballers omgaan met 
de spelregels: die worden beschouwd als spelelement. Als je 
niet wordt betrapt, win je. Zolang de scheidsrechter het niet 
ziet, mag je de superspits van de tegenstander op zijn enkels 
trappen. Als het lukt om met een schwalbe een penalty te 
versieren, dan ben je de gevierde man. En wat er ook ge-
beurt: probeer de scheidsrechter te beïnvloeden.

Kortstondig onderhoud aan gebouwen kun je beschouwen 
als een spel dat op ongeveer een kwart miljoen wisselende 
velden wordt gespeeld. Op al die velden geldt hetzelfde 
stelsel aan regels, en op al die velden zijn spelers actief die 
geneigd zijn te marchanderen met de regels. 

Een kwart miljoen velden, schreef ik. Zoals bekend zijn er 
slechts zo’n 25 scheidsrechters actief. 

En zoals bekend is er ruis over wat de regelgeving nu precies 
inhoudt. Er zijn namelijk een heleboel specialisten die de 
regelgeving die hun het beste uitkomt uitroepen tot De Abso-
lute Regelgeving. 

Het is allemaal onderdeel van het spel. De ruimte die wordt 
geboden zal door de spelers worden benut. 

Volgens de Arbowet is niemand, behalve de werkgever 
van de mensen die het (kortstondig) onderhoud uitvoeren, 
verantwoordelijk voor een veilige werkpraktijk tijdens de on-
derhoudswerkzaamheden. Laat dit nu juist de partij zijn die 
in de keten de meest afhankelijke positie inneemt. Die partij 
krijgt wel erg veel prikkels om het verkeerde te doen.

Ik heb het op deze plek al eerder over de zzp’er gehad, die 
in opdracht van een particuliere opdrachtgever zonnepa-
nelen op het dak bevestigd of schoonmaakt. Een aantal 
van hen kan het niet meer navertellen. En er is volgens de 
Arbowet niemand verantwoordelijk, want de zzp’er is zijn 
eigen werkgever. 

Tja, kunnen we zeggen, hij 
heeft zich dus niet aan de 
regels gehouden – en tja, 
we mogen van de particu-
liere woningeigenaar niet 
verwachten dat die op de 
hoogte is van de geldende 
verplichtingen. Maar ons 
gelijk helpt ons niet. De 
betreffende zzp’er is dood 
en de andere partijen 
(lees: de opdrachtgever, 
de leverancier), die heus 
best óók even hadden 
mogen nadenken over een veilige werkmethode, staan erbij 
te kijken. In ieder geval hebben ze een paar tientjes in hun 
portemonnee gehouden.

De enige mogelijkheid om de veiligheidssituatie op het dak 
te verbeteren is iedereen verantwoordelijk te maken voor de 
veilige werkplek. De gezamenlijke verantwoordelijkheid, die 
al in de regelgeving (de Woningwet) vastligt, dient ook geza-
menlijk te worden genomen. Alle partijen in de keten dienen 
dus hun proces zodanig te optimaliseren dat veiligheid daar 
als vanzelf onderdeel van uitmaakt. 

In Duitsland is wie met zijn auto in de winter een aanrijding 
krijgt, en op gewone banden rijdt, altijd schuldig. Vrijwel heel 
Nederland rijdt de komende winter dus op winterbanden. 
Om in de auto-industrie te blijven: de kooiconstructie en an-
dere veiligheidsvoorzieningen in een auto vormen minimaal 
30% van de kostprijs van een gemiddelde auto. Vergelijk dat 
eens met een gebouw! ●

Op 29 oktober 2014 organiseert Lindeman Events in het 
FiGi theater in Zeist het congres ‘Veilig werken op hoogte’. 
Deze, en andere onderwerpen zullen daar uitgebreid 
 worden besproken. U kunt een plaats reserveren via 
www.dakweb.nl.

Foto: Liza de Rijk.
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Veiligheid = een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ventilerende gootbodeM VoorKoMt VochtProbleMen goot
Het belang van vakmanschap blijkt dagelijks. Veel herstelwerkzaamheden 
waren onnodig geweest als de uitvoering direct goed was geweest. 

actieagenda bouw heeft noodzaKelijKe Veranderingen oP gang gebracht
Tijdens een bijeenkomst in het Bouwhuis in Zoetermeer is op 2 juli 2014 
het einde gemarkeerd van de Actieagenda Bouw als instituut.

daKrandbeVeiliging en doorValbeVeiliging in ÉÉn sYsteeM
Vaak wordt onvoldoende rekening gehouden met het risico op doorvallen. 
Jurjen de Haan ontwikkelde een systeem dat tegelijk als ankerpunt en als 
randbeveiliging fungeert.

Made in gerManY
In relatief korte tijd is ABS Safety Gmbh in Duitsland uitgegroeid tot marktleider op het 
gebied van valbeveiliging. Het bedrijf zal zich nadrukkelijk op de Nederlandse markt 
manifesteren.

stichting daKlabel Presenteert nieuwe besteKserVice
Tijdens een persbijeenkomst in het EYE Filmmuseum in Amsterdam trad op 8 juli 2014 de 
in 2013 opgerichte stichting DAKlabel voor het eerst naar buiten met een eigen bestek-
service en garantieregeling.
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VEILIGHEID = EEN GEZAMENLIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID
•  NIEUW: Lees maandelijks in Roofs uw REGIONAAL DAKENNIEUWS
• Ventilerende gootbodem voorkomt vochtproblemen goot
• Actieagenda Bouw heeft noodzakelijke veranderingen op gang gebracht
• Stichting DAKlabel presenteert nieuwe bestekservice
• Dakrandbeveiliging en doorvalbeveiliging in één systeem

foto voorplaat
Dakadvies & Calculatie 
Veenendaal (DCV): 
Duinhotel Tien Torens, 
Zoutelande

All Up www.allup.nl

Artilan bv www.artilan.nl

Brouwers Zink bv www.brozi.nl

Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

DGI Dak & Gevel Ing bv www.dakengevelingenieurs.nl

EPSprofs www.epsprofs.com

Eternit Flachdach GmbH www.eternit-fl achdach.de

Bouw Compleet 2014 www.evenementenhal.nl

Icopal b.v. www.icopal.nl

Nebiprofa bv www.nebiprofa.nl

leister technologies Benelux bv www.leister.nl

Sealeco bv www.sealeco.nl

Sievert nv www.sievert.be

Troelstra & De Vries b.v. www.troelstra-devries.nl

Ubbink bv www.ubbink.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

Zinkunie bv www.zinkunie.nl

sealeco oPent nederlands VerKooPKantoor
De Zweedse producent van EPDM dakmaterialen SealEco heeft in Nederland 
een verkoopkantoor geopend. Het bedrijf zal via dit kantoor in eerste instantie 
haar innovatie RubberShell SA op de Nederlandse markt brengen.

Productielocatie iKo in Klundert blijft FULL SPEED doorProduceren
In Roofs juli 2014 meldden wij dat de IKO Groep in Frankrijk een nieuwe productie-
locatie voor haar isolatieproducten heeft geopend. Welke gevolgen heeft dit voor 
de Nederlandse productielocatie in Klundert?

Villa’s uitgeVoerd Met KoPerKleurige PVc daKbedeKKing
In Houten zijn onlangs 18 fraaie ‘watervilla’s’ gerealiseerd: de Rietmeesters. Opvallend 
aan de panden is o.a. het gebruik van riet in de gevel en de lichthellende daken met 
een koperen uitstraling.

de Voordelen Van efficiËnt MaatwerK
Effi ciëntie in de woning- en utiliteitsbouw is uit het oogpunt van kostenbeheersing en 
duurzaamheid steeds belangrijker geworden.

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Het belang van vakmanschap blijkt dagelijks. W. van Sonsbeek Loodgieters & 

Installateurs is specialist in zinkwerken en moet af en toe werken uitvoeren die 

onnodig waren geweest als de uitvoering direct goed was geweest.

Ventilerende gootbodem 
voorkomt vochtproblemen goot

ProjectbeschrijVing

Nijmegen en Druten ingeschakeld. Dit familiebedrijf geldt als 
specialist op het gebied van zinken en koperen goten en 
dakbedekkingen, op met name monumentale panden. 

Ventilerende gootbodem
“Al snel bleek dat de houten gootbodem volledig was verrot,’ 
vertelt Martijn van Sonsbeek. “De gootbodem was namelijk 
niet ventilerend uitgevoerd. Hierdoor is condenswater aan de 
onderkant van de goot opgesloten, wat in de loop der jaren 
zowel de houten gootbodem als het zink heeft aangetast. Als 
gevolg hiervan was de goot al na twintig jaar aan vervan-
ging toe, inclusief gootbodem. Dat betekende een tegenval-
ler voor de eigenaar, die alleen rekening had gehouden met 
het vervangen van het zink.”

In de Dorpsstraat in Neerbosch bevindt zich een monumen-
taal kerkje uit de 16de eeuw. De bijbehorende pastorie geldt 
eveneens als een monument en is tegenwoordig in gebruik 
als woonhuis. De huidige bewoner is in samenspraak met 
Monumentenwacht bezig met het onderhoud en renovatie 
van het monumentale pand. 

Na diverse renovaties, waarbij o.a. de vensters en de gevel 
waren aangepakt, was het tijd de dakgoten te vernieuwen. 
Deze zijn zo’n twintig jaar geleden voor het laatst vernieuwd 
maar op veel plaatsen bleek de goot niet meer afdoende 
te functioneren. Dit kwam tijdens schilderwerkzaamheden 
aan het licht. Op aanraden van de Monumentenwacht 
werd hierop W. van Sonsbeek loodgieters & Installateurs uit 
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

“In samenspraak met Monumentenwacht is besloten de 
oorspronkelijke goot volledig te verwijderen en te vervangen 
door een ventilerende houten gootbodem en een nieuwe 
zinken afwerking bestaande uit Zink 16 (1,0-1,1 mm). In totaal 
is 65 m goot op deze manier vervangen. De houten gootbo-
dem heeft een open structuur en elke 2,5 meter is een ven-
tilatiegat in de goot aangebracht zodat de gootconstructie 
optimaal kan ‘ademen’. Tevens zijn de bladvangers vervan-
gen zodat voorkomen wordt dat de hwa’s verstopt raken.”

Op de dakpannen is al mosvorming zichtbaar, was het niet 
verstandig geweest direct het complete dak te vernieuwen? 
“Nee, dat is niet nodig,” reageert Van Sonsbeek. “De dakpan-
nen zijn nog voldoende waterdicht en kunnen zeker nog 
twintig jaar hun bouwkundige functie vervullen.” De werk-
zaamheden zijn volledig vanaf een steiger uitgevoerd zodat 
de uitvoerders Martijn van Sonsbeek en Dennis Jansen ge-
durende het gehele werk veilig konden werken. De eigenaar 
van het pand, dhr. Van den Burg, stelt desgevraagd zeer 
tevreden te zijn met het resultaat.

Vakmanschap
“Als gevolg van de vergrijzing en de economische omstan-
digheden is de afgelopen jaren veel kennis en vakman-
schap verloren gegaan. Het is belangrijk dat de benodigde 
kennis wordt overgedragen om het materiaal zink op een 
goede manier te plaatsen. Het is natuurlijk een mooi werk 
voor ons geweest, maar het was niet nodig geweest als de 
goot direct op een goede manier was uitgevoerd. Het Me-
talen Dakdekkers Gilde (MDG) is opgericht om het vakman-
schap van het dakdekken met metalen dakbedekkingen te 
behouden. Dit doet het gilde o.a. middels cursussen en een 
opleiding." ●
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Tijdens een bijeenkomst in het Bouwhuis 

in Zoetermeer is op 2 juli 2014 het einde 

gemarkeerd van de  Actieagenda Bouw 

als instituut. Van de zeventien acties 

is een deel  afgerond, een paar lopen 

nog door en een aantal is geadopteerd 

door andere organisaties. 

Actieagenda Bouw heeft 
noodzakelijke veranderingen 

op gang gebracht

Regelgeving

dynamischer, innovatiever en vraaggerichter uit de crisis kan 
komen. De toekomstige bouwopgave dient te worden uitge-
voerd door een efficiënt en effectief opererende sector. 
In de loop van 2012 werden daarom in de Actieagenda 
Bouw 10 Acties geformuleerd en 7 Routekaarten waarmee 
de Actiepunten konden worden gerealiseerd. Deze moeten 
uiteindelijk de nodige modernisatie van de organisatie, 
regelgeving en cultuur van de bouw bewerkstelligen. 
De Actieteams waren als volgt:

• Opdrachtgeverschap 
• Gemengd woningfonds 
• Herbestemming
• Wonen, zorg, pensioenen
• Klantgerichte woningverbetering
• Energiebesparing voorraad
• Menselijk potentieel
• Innovatie
• Bouwcampus
• Vakscholen
• Praktijktoepassing bouwbesluit
• Private kwaliteitsborging
• Regionale kantorenprogrammering
• Regionale woningprogrammering
• Regionaal grondbeleid
• Ontslakken gebiedsontwikkeling 
• Vastgoedfinanciering

Vrijwel alle Actieteams hebben inmiddels een eindrapport 
opgeleverd. Voor de dakenbranche zijn met name de aan-
passingen op het gebied van kwaliteitsborging belangrijk. In 
Roofs is hier uitgebreid aandacht aan besteed in de artike-
len ‘Naar een private kwaliteitsborging’ in Roofs januari 2014 
en ‘Private kwaliteitsborging krijgt vorm’ in Roofs mei 2014.  
Het Instituut voor Bouwkwaliteit werkt inmiddels verder aan 
de stelselwijziging kwaliteitsborging in de bouw in vervolg op 
de werkzaamheden van het actieteam Private Kwaliteitsbor-
ging. In dit artikel een overzicht van enkele andere onderde-
len van de Actieagenda Bouw die voor de dakenbranche 
belangrijk zijn.

opdrachtgeverschap
Het actieteam professionalisering Opdrachtgeverschap heeft 
zich beziggehouden met de optimalisering van het proces 
waarbij alle betrokken partijen hun kwalitatieve input hebben. 
De uitdaging ligt erin al vanaf het begin goed na te denken 
over het gebruik van het gebouw, hier de juiste  partners in te 
zoeken en direct goed af te stemmen hoe dit op de meest 

De coördinatie van de acties en het uitrollen in de praktijk 
van de ideeën en resultaten die hieruit voortkomen ligt nu bij 
Cencobouw (Bouwend Nederland, NVTB, BNA, NLingenieurs, 
UNETO-VNI, Neprom, Hibin, Fosag-NOA, Aedes).
 
Het Kernteam van de Actieagenda Bouw, bestaande uit 
vertegenwoordigers uit de bouw, kennisinstellingen en 
overheden, is daarmee formeel opgehouden te bestaan. 
“De Actieagenda als instituut verdwijnt. Dat was ook de 
bedoeling,” aldus voorzitter Joop van Oosten. “Wij hebben 
met elkaar zeventien acties op het bord gezet. De resultaten 
van de actieagenda blijven. Daarnaast zijn er acties die nog 
doorlopen.”

De Actieagenda Bouw komt voort uit het Bouwteam dat 
begin 2012 van de toenmalige minister Spies de opdracht 
kreeg om te onderzoeken hoe de woning- en utiliteitsbouw 

De overdracht van de activiteiten van Actieagenda Bouw  

aan Cencobouw.
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kwalitatieve en effi ciënte manier kan worden gerealiseerd. Het 
gaat in de meeste gevallen niet eens zozeer om een veran-
dering van het proces, maar veel eerder om de bewustwor-
ding wat er allemaal bij professioneel  opdrachtgeverschap 
komt kijken. Hier ligt een taak voor de bouwopleidingen, maar 
ook voor de individuele  bouworganisaties.

Tijdens de bijeenkomst werden de activiteiten en conclusies 
van de respectievelijke Actieteams toegelicht d.m.v. fi lmani-
maties. Aan de hand van enkele ‘good practices’ werden de 
mogelijkheden geschetst. Het werk van het actieteam Profes-
sionalisering Opdrachtgeverschap wordt voortgezet door het 
Opdrachtgeversforum en de leerstoel Publiek Opdrachtge-
verschap van de TU Delft. 

energiebesparing
Het Transitieteam Energiebesparing heeft een groot aantal 
experimentele pilots geïnitieerd om  te komen tot een nieuwe 
vraag en een nieuw aanbod. Centraal stonden de vragen: 
wat moet veranderen en hoe maken we de overgang? De 
lessen uit de proeftuinen worden benut om een transitie te 
bewerkstelligen naar een energiezuinige bouw. Concreet 
gaat het om acties (in samenwerking met Bouwend Neder-
land en≠ UNETO VNI) richting gemeenten, MKB-bedrijven en 
(particuliere) woningeigenaren om de energiezuinigheid 

 

         ZETWERK    STANDAARD HANDEL    GEREEDSCHAP    PVC    DAKBEDEKKING    GAS    LICHTKOEPELS  
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www.zinkunie.nl 
 

van de bestaande woningvoorraad te verbeteren. Inmiddels 
is het onderdeel Duurzame Woningverbetering overgenomen 
door Energiewerkplaats, een non-profi t initiatief dat uitvoe-
rende MKB-bedrijven ondersteunt bij het verduurzamen van 
de bestaande voorraad gebouwen.

ontslakken
Bij ‘Ontslakken’ lopen op dit moment 26 pilotprojecten 
bij gemeenten en regio’s. Dit onderdeel richt zich op het 
verbeteren van de bouwregelgeving, en dan met name het 
verminderen van de regeldruk, met als uitgangspunt: Hoe 
gaan we regelgeving veel doorzichtiger maken? De ministe-
ries van BZK en I&M zijn samen met Bouwend Nederland en 
de VNG aan het kijken hoe hier een vervolg aan kan worden 
gegeven. 

Van Oosten stelde dat de vernieuwing die tot stand is geko-
men onomkeerbaar is. “Het is een groot legioen van kleine 
speldenprikken. Ik denk dat het effect van al die spelden-
prikken pas over 10-15 jaar zichtbaar zullen zijn. We willen 
natuurlijk allemaal graag meteen resultaat zien en kunnen 
afrekenen, maar dat werkt niet bij dit soort veranderingspro-
cessen. Die hebben tijd nodig.” ●

Zie voor meer informatie over Actieagenda Bouw www.dakweb.nl
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In sommige gevallen hebben dakwerk- 

zaamheden niet alleen het risico dat  

men over de rand valt. Vaak wordt  

onvoldoende rekening gehouden  

met het risico op doorvallen. Hierdoor  

vallen met regelmaat slachtoffers. Jurjen  

de Haan ontwikkelde een systeem dat tegelijk als  

ankerpunt en als randbeveiliging fungeert.

Dakrandbeveiliging en doorvalbeveiliging 

in één systeem

ValbeVeiliging

“Inspectie SZW zegt wel hoe het niet moet, maar niet hoe het 
wél moet,’ vertelt hij. “Ik ben dus in de regelgeving gedoken 
om de verplichtingen helder te krijgen en vervolgens ben ik 
aan de slag gegaan om een nieuw veiligheidssysteem te 
ontwikkelen. Het resultaat is een dakrandbeveiliging waar-
van de bevestiging aan de ondergrond direct een valanker 
is. Het is immers niet toegestaan alleen een valanker tegen 
doorvalgevaar toe te passen, er moet een randbeveiliging 
zijn.”

Het systeem is door Ingenieursbureau Miedema uit IJlst gete-
kend en berekend en vervolgens gebouwd in samenwerking 
met Anton Visser Constructie en Reparatie uit Bolsward. Het 
ankerpunt is getest door Berg Bros uit Sneek. Het systeem 
wordt onder de naam HARP Systems op de markt gebracht. 
HARP staat voor Haan Adaptable Roofwork Protection.

De Haan: “Inmiddels zijn alle testen door Aboma conform 
NEN 13374: 2013 en (de nog niet geharmoniseerde) EN 
795: 2012 met goed gevolg afgerond. Wij zijn in gesprek met 
diverse partijen die de vermarkting kunnen verzorgen. Het 
systeem is met name ontwikkeld voor toepassing bij werken 
op (licht) hellende daken waar golfplaten op zijn toegepast. 
Denk bijvoorbeeld aan asbestsanering, het monteren van 
zonnepanelen of onderhoud aan de nok.”

anker aan bevestiging randbeveiliging
De Haan legt uit: “Het systeem betreft een hekwerk dat met 
twee voeten middels bevestigers aan de gording wordt 

Voor de activiteiten van zijn schoonmaakbedrijf DHIR (De 
Haan Industrieel Reinigen) uit Bolsward werkt Jurjen de Haan 
veel op hoogte. Het bedrijf reinigt gevels, stallen, zonnepane-
len, maar monteren ook veel zonnepanelen op daken van 
agrarische sectoren. Na een aanvaring met Inspectie SZW 
besloot De Haan een eigen systeem  te ontwikkelen. 



Roofs     13

Zie voor meer informatie over veiligheid op hoogte www.dakweb.nl

bevestigd. Het is daarom belangrijk dat voorafgaand aan de 
bevestiging de gordingen visueel worden gecontroleerd. In 
de ene voet is de randbeveiliging bevestigd. In de andere zit 
een oog waaraan men zich met een lijnsysteem kan beves-
tigen. Dit ankerpunt is volgens de geldende normering zowel 
statisch (gedurende 3 minuten een belasting van 1220 kg) 
als dynamisch getest (een belasting van 106 kg vanaf 2,5 m) 
en deze tests heeft het systeem met goed gevolg doorstaan.”

“Het systeem is geschikt voor gordingmaten 1,10-1,40 m, de 
twee poten zijn namelijk met een verstelbare strip met elkaar 
verbonden. De strip dient direct ook voor extra zekerheid. 
In principe is één anker voldoende. Maar wanneer in het 
onwaarschijnlijke geval het ankerpunt bij een eventuele val 
toch los zou laten, blijft deze met de strip aan de bevestiging 
van de randbeveiliging vastzitten. Het hekwerk is vervolgens 
(vanaf de steiger) eenvoudig te monteren, alle onderdelen 
worden in elkaar geschroefd.”

“Er is niks gelast,” vertelt De Haan. “Alle onderdelen zijn 
geschroefd aan elkaar bevestigd. Dat betekent dus ook dat 
alle onderdelen indien nodig zijn te vervangen, in zo’n geval 
hoeft niet het hele systeem te worden vervangen. Eventueel 
kan er ook een hoekelement aan het systeem worden beves-
tigd zodat twee zijden van het dak worden beveiligd.”

In geval van een calamiteit is het belangrijk dat het slacht-
offer snel uit het harnas wordt gehaald. De Haan pleit voor 

toepassing van een harnas waarbij voorkomen wordt dat de 
liezen worden afgeknepen. “Het harnas sluit om de benen en 
verbetert de bewegingsmogelijkheden van het slachtoffer. Dit 
harnas kunnen wij mee leveren bij het systeem.”

Montage door twee personen
Het hele systeem is als een handzaam pakket te vervoe-
ren. Doorgaans zal het systeem vanaf een steiger moeten 
worden gemonteerd om de montage veilig te kunnen laten 
verlopen. De Haan: “Het HARP systeem dient door twee per-
sonen te worden gemonteerd zodat de veiligheid bewaard 
blijft. Wij leveren tevens, net als bij de steigerbouw, een check-
list mee die na de montage dient te worden doorlopen om 
er zeker van te zijn dat het systeem correct is aangebracht.”

“De bevestiging aan de gording vindt zoals gezegd plaats 
met behulp van aluminium  bevestigers. Dit betekent dat het 
dak per voet vier extra doorboringen krijgt. Na de werkzaam-
heden kan het systeem weer worden verwijderd. Het dakvlak 
wordt op dezelfde manier met bevestigers waterdicht 
afgewerkt als de bevestigingspunten waarmee de golfplaten 
aan de gordingen zijn gemonteerd. Visueel heeft dat dus 
geen nadelig effect en het heeft als extra voordeel dat de 
windvastheid van de constructie wordt verbeterd.”

Nu alle testen zijn afgerond en het octrooi is geregeld, is De 
Haan klaar om het HARP systeem op de markt te brengen. 
“Het gevaar van doorvallen is op dit soort daken een reëel 
risico. Belangrijk is dat een veilige werksituatie wordt bereikt 
en wij denken dat we met dit systeem een bijdrage hebben 
kunnen leveren.” ●
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In relatief korte tijd is ABS Safety Gmbh in Duitsland uitgegroeid tot  markt - 

leider op het gebied van valbeveiliging. Het bedrijf zal zich nadrukkelijk  

op de Neder landse markt manifesteren. “De eenvoud van ons systeem,  

en de Duitse degelijkheid ervan, betekent een belangrijke toegevoegde 

waarde op de Nederlandse markt.”

Made in germany
bedrijfsnieuws

ABS Safety Gmbh is net over de grens bij Nijmegen gevestigd 
in het Duitse Kevelaer, aan de Niederrhein. Daar beschikt het 
bedrijf momenteel over ruim 800 m² kantoorruimte en ruim 
1350 m² opslag en productie. Het bedrijf is opgericht in 2003 
door Ludwig Beckers en is in Duitsland inmiddels uitgegroeid 
tot marktleider op het gebied van valbeveiligingssystemen. 
Ook internationaal timmert men flink aan de weg, niet al-
leen in Europa maar ook in de Verenigde Staten en Azië. In 
Nederland worden de producten op de markt gebracht 
door Mennens Dongen bv. Roofs sprak met Valbeveiliging 
projectleider Jan-Willem Larmit van dit bedrijf, als ook met 
directeur Ludwig Beckers en sales manager Joseph Bergrath 
van ABS Safety Gmbh.

nederlandse markt
Het contact van de fabrikant met het Nederlandse Mennens 
is tijdens een editie van de A+A veiligheidsbeurs ontstaan. 
ABS Safety was op zoek naar een aanspreekpunt voor de 
Nederlandse markt. Mennens is gespecialiseerd in hijs- en 
heftechniek en valbeveiliging en is met zes vestigingen lan-
delijk vertegenwoordigd. Ook in Duitsland en België is het be-
drijf actief. Het bedrijf is onlangs begonnen met de verkoop 
van de producten van ABS Safety Gmbh op de Nederlandse 
markt. De veiligheidskundigen die het bedrijf in dienst heeft 
adviseren de klant (bouwnijverheid, industrie, utiliteit, etc.) bij 
toepassing van de veiligheidssystemen. 

Jan-Willem Larmit van Mennens vertelt: “Wij zijn ervan over-
tuigd dat deze producten een waardevolle aanvulling kun-
nen betekenen op hetgeen momenteel op de Nederlandse 
markt beschikbaar is. Juist vanwege de eenvoud van de 
systemen en vanwege de brede inzetbaarheid.”

systeem
“De momenteel beschikbare systemen hebben veelal een 
complexe werking en zijn lastig te monteren,” vertelt Beckers. 
“Onze gepatenteerde systemen kenmerken zich door hun 
eenvoud. De valankers zijn volledig vervaardigd uit flexibel 
roestvast staal. Zodra de borgpunten worden belast, ver-
vormen de ankers zodanig dat ze het merendeel van de 
krachten opnemen: de belasting op het bevestigingspunt en 
de ondergrond is dan nog maar gering.” 
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Bergrath vult aan: “Onze systemen zijn op alle denkbare 
ondergronden toepasbaar: beton, hout (vanaf 18 mm), staal 
(vanaf 0,5 mm), op alle dakbedekkingen voor platte en hel-
lende daken. Alle toepassingen zijn uitgebreid getest door de 
notified body Dekra Exam en voorzien van de nodige certifi-
caten. Overigens hebben wij op de eigen locatie ook een vol-
waardige, moderne testinstallatie in gebruik, waarmee we de 
meest uiteenlopende toepassingen en nieuwe ontwikkelingen 
testen. Onze producten zijn niet alleen op het dak toepasbaar, 
maar ook o.a. aan gevels, machines en kraanbanen.”

Het hart van het assortiment wordt gevormd door het ABS-
Lock valanker. Dit anker wordt met RVS bevestigingsmateriaal 
in de ondergrond bevestigd en kan in alle richtingen worden 
belast. Het anker kan zoals gezegd zowel op platte als hel-
lende daken worden toegepast, als individueel valanker of 
in een lijnsysteem. Het bedrijf heeft voor de verschillende 
ondergronden en toepassingen verschillende montagevoor-
schriften en zal daarom vóór levering per situatie bepalen 
welke bevestiging wordt meegeleverd. 

Tevens levert het bedrijf een anker dat in nieuwbouwprojec-
ten kan worden bevestigd zonder de ondergrond te door-
boren, de ABS-Lock OnTop. Deze is beschikbaar voor zowel 
bitumen als pvc dakbedekkingen. De werking van dit anker 
is eveneens eenvoudig. Het product bestaat uit een anker 
met daaronder vier RVS steunbalken met een lengte van  
50 cm, die kruisgewijs worden geplaatst. Deze steunbalken 
worden onder de dakbedekking geplaatst, zodat bij belas-
ting van het anker de krachten door de dakbedekking wor-
den opgevangen. Het dakvlak moet dan wel een minimale 
oppervlakte van 15 m² hebben. Ook dit anker is door Dekra 
Exam uitvoerig getest, bij de extreme temperaturen van  
-30º C tot 70ºC – en het anker voldoet aan de eisen die in de 
thans geldende EN 795 zijn geformuleerd.

De laatste ontwikkeling in het assortiment is het hekwerk ABS 
Stabilik II. Bergrath: “Volgens de arbeidshygiënische strategie 
gaat de voorkeur altijd uit naar een collectieve beveiliging. 
Wij hebben op basis van dezelfde techniek die bij het ABS-
Lock OnTop wordt gebruikt, een hekwerk ontwikkeld dat 
zonder tegengewicht of bevestiging aan de ondergrond kan 
worden geplaatst. Ook in dit systeem worden de krachten bij 
belasting van het hekwerk opgevangen door de dakbedek-

king. Het hekwerk is verkrijgbaar als randbeveiliging en als 
beveiliging van lichtkoepels en sparingen.”

Kwaliteitsborging
De interne kwaliteitsborging van de producten en de 
onderdelen is zeer uitgebreid en vindt plaats vanaf het 
moment dat het basismateriaal wordt geleverd tot en met 
de montage. De producten worden zoals gezegd volledig 
vervaardigd uit RVS. De kwaliteit van al het basismateriaal 
dat binnenkomt wordt visueel en met röntgen gecontroleerd. 
Elk afzonderlijk product krijgt een serienummer waarmee het 
betreffende product tot en met de montage wordt gemo-
nitord. Ook wordt bijgehouden welke monteur het product 
heeft aangebracht. Daarna worden de producten in prin-
cipe jaarlijks geïnspecteerd op eventuele beschadigingen, 
bijvoorbeeld als gevolg van blikseminslag. 

Beckers: “Wij houden onszelf steeds voor: ‘Keep it simple’. De 
meest eenvoudige veiligheidssystemen zijn het meest effec-
tief. Internationaal staan Duitse producten bekend om hun 
degelijkheid en betrouwbaarheid en onze activiteiten staan 
in die traditie: de aanduiding ‘Made in Germany’ staat voor 
kwaliteit en wij zijn voortdurend bezig die kwaliteit te borgen. 
Op het gebied van valbeveiliging is dat letterlijk van levens-
belang. Op de Nederlandse markt is naar onze mening zeker 
ruimte voor eenvoudige, degelijke veiligheidsproducten.” ●



Alles over de regelgeving en de praktische invulling
Naar aanleiding van de artikelenreeks ‘Veilig werken op hoogte’ in vakblad Roofs organiseert 
Lindeman Events op 29 oktober 2014 in Hotel theater FiGi in Zeist het congres ‘Veilig werken op
hoogte’.

Het aantal (dodelijke) slachtoffers als gevolg van vallen van hoogte tijdens dakwerkzaamheden is 
onnodig hoog. Wanneer en door wie moet aan welke verplichting worden voldaan? Hoe kan op
een economisch verantwoorde manier een veilige werkplek worden gerealiseerd?

PROGRAMMA:
BLOK 1 (10.00 - 12.00 uur)

Ciaran O’Connor (AKD advocaten & notarissen) 
over de respectievelijke verplichtingen en aansprakelijkheden in de wetgeving 

Stephanie Jansen (NEN) 
over de status van de Europese en nationale normen

Hans Crombeen (FNV Bouw) 
over de Arbocatalogus en het binnenkort verplichte vakpaspoort

LUNCH

BLOK 2 (13.00 - 16.00 uur)

John Kouwenberg (HHD) 
over een veilige werkpraktijk op het hellende dak 

Maarten Post (ZZP Nederland) 
over de positie van de zzp’er in de keten

Ferdinand Giesen (Essent)
wat kan de leverancier van zonnepanelen doen aan het veilig aanbrengen van de producten?

Een opdrachtgever aan het woord
een vooraanstaande woningcorporatie zal nader ingaan op de rol van de opdrachtgever

NABORREL
Wees up to date en reserveer nu uw plaats! De kosten voor 
de gehele dag, inclusief lunch en naborrel, zijn € 150,- (excl.btw). 

Meer informatie/aanmelden?
Meld u aan op www.dakweb.nl 
of telefonisch bij Lindeman Events: 072-5402683

Congres ‘Veilig werken op hoogte’
gehouden op woensdag 29 oktober
Hotel theater FiGi te Zeist.
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ROOFS maakt regionaal adverteren mogelijk
Gebleken is dat veel lezers van ROOFS behoefte hebben aan dakennieuws uit hun eigen regio. Ook veel marktpartijen 
geven aan het interessant te vinden om hun uitingen op een regionaal podium te doen: welke projecten worden 
uitgevoerd, met welke regelgeving/subsidies heeft men te maken, kortom: wat gebeurt er op regionaal niveau.

Vakblad ROOFS blijft innovatief en gaat daarom uitkomen met zes regionale edities. Het voordeel is dat adverteerders 
er informatie over hun bedrijf in kwijt kunnen dat zich specifiek richt op een regionaal publiek: jubilea, open dagen, etc.
Ook kan de uitgave interessant zijn voor bedrijven die personeel in hun eigen regio willen werven. De regionale editie
wordt meegehecht met de reguliere ROOFS, hier zal met ingang van de maand september mee van start worden
gegaan. 

Wilt u meer weten over regionaal adverteren in ROOFS en de aantrekkelijke advertentietarieven, neem contact op met 
Vincent Lindeman, telefoon: 072 5400335 of e-mail: vincent@lumail.nl

Altijd raak met 
ROOFS regionaal!

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS
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PLASTIC WELDING

Leister Technologies Benelux BV

Duwboot 38       I       3991 CE HOUTEN       I       Nederland
tel: 030 2199888       I       fax: 030 2199889

www.leister.nl

De juiste keus voor 
de vakman.

UNIROOF E 40 mm:
Dakhellingen tot 30°

HandapparatenHandapparaten

VARIMAT V2: 
Snel en veilig

Toebehoren

Lasautomaten

Toebehoren

kkkkkkeeuuss vvoooorr
Kopen – Huren – Leasen

m:
To

I nsu la t ion

Unidek Walker Platinum
DAKISOLATIE VOOR RENOVATIE VAN PLATTE DAKEN

MILIEUPRIJS PLUG&PLAY

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

Milieuvriendelĳk
�  Afvalretoursysteem
�  100% recyclebaar
�  Duurzame dakisolatie

Plug & Play
�  Eenvoudige montage
�   Geen persoonlĳke 

beschermingsmiddelen nodig
�  Brandklasse B end-use

nieuw

www.epsprofs.com
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Tijdens een persbijeenkomst in het EYE Filmmuseum  

in Amsterdam trad op 8 juli 2014 de in 2013 opgerichte  

stichting DAKlabel voor het eerst naar buiten met een  

eigen bestekservice en garantieregeling.

Stichting DAKlabel presenteert 

nieuwe bestekservice

besteKKen

Hans Kramer, voorzitter DAKlabel.
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de huidige ParticiPanten Van de stichting daKlabel zijn 
• KINGsPaN INsulatION
• ROVal aluMINIuM
• IcOPal
• KINGsPaN uNIDEK
• VRF EuROPE
• Xs PlatFORMs saMEN MEt 11 DaKDEKKERs.

Stichting DAKlabel presenteert zich als een innovatieplatform 
waar diverse Nederlandse A-leveranciers en dakdekkerbe-
drijven zich in hebben verenigd.  Doel van de oprichting 
is het in samenwerking ontwikkelen van technisch goede 
dakconstructies en te blijven innoveren. 

samenwerking
Voorzitter Hans Kramer vertelt: “In de dakenbranche opereren 
fabrikanten nog vaak los van elkaar. Dit innovatieplatform be-
oogt alle onderdelen van het dak samen te brengen. Het op-
geleverde bouwdeel is immers één samengesteld bouwdeel. 
Als je een auto koopt, maakt het je ook niets uit waar elk 
onderdeel vandaan komt. Als het eindproduct maar deugt. 
De diverse partijen hebben de koppen bij elkaar gestoken 
om de respectievelijke producten optimaal op elkaar af te 
stemmen en zodoende een optimale dakconstructie te reali-
seren. De voortdurende ontwikkelingen in de dakenbranche 
(milieu, verwerking,veiligheid, recycling) vragen bovendien 
om een eenduidig antwoord.”

De stichting is selectief geweest in het samenstellen van de 
groep. De groep moest gaan bestaan uit complementaire 
A-leveranciers die op hun gebied marktleider zijn en dakdek-
kers. Ook moest volgens Kramer voorkomen worden dat een 
praatgroep in het leven zou worden geroepen. Het aantal 
jaarlijkse vergaderuren werd daarom tot een minimum 
beperkt, in totaal heeft men tot nu hooguit zes uur verga-
derd. Ook wordt volgens Kramer niet nodeloos de publiciteit 
gezocht, men treedt alleen naar buiten als er iets is. De 
bestekservice is het eerste wapenfeit van de stichting, maar 
er werden er meerdere in het vooruitzicht gesteld.

bestekservice
De DAKlabel bestekservice is in het leven geroepen omdat 
men signaleert dat de architect in de ontwerpfase bij het 
schrijven van het bestek dikwijls door de bomen het bos 
niet meer ziet. Het aantal mogelijkheden is simpelweg te 
groot. Kramer: “Wanneer een architect vervolgens navraag 
doet bij één fabrikant zal deze met name vanuit zijn product 
informeren en zelden doorvragen naar het gebruik van het 
dak met alle specifieke eisen en wensen. Dit leidt  regelmatig 
tot bestekken die niet geheel juist zijn: dan is bijvoorbeeld de 
toplaag niet geschikt voor de gekozen cachering op de iso-
latie. Of de bevestiger is niet geschikt voor de ondergrond.”

“Deze nieuwe bestekservice is bedoeld als hulpmiddel bij 
het schrijven van het bestek,” aldus Kramer. “De bestekser-
vice stelt de relevante vragen: betreft het een dak voor een 
productiehal of voor een zorgcentrum? Moet het (intensief) 
beloopbaar zijn doordat er bijvoorbeeld installaties op 
staan die regelmatig onderhouden moeten worden, of juist 
niet? Welke thermische prestatie is gewenst? Welk afschot is 
nodig? Enzovoorts. Aan de hand van 20 vragen is zodoende 
binnen ongeveer drie minuten uit zo’n 40.000 mogelijkheden 
een correcte omschrijving van de volledige dakopbouw 
(van dampremmer tot en met de juiste gewenste dakveilig-
heid en dakranden) te genereren. Wanneer dit bestek ge - 
volgd wordt, zijn de aannemer en de gebouweigenaar 

 ervan verzekerd dat de diverse elementen optimaal op 
elkaar zijn afgestemd.”

uitvoering
Een onafhankelijk deskundig instituut checkt het gehele 
proces tot aan de uitvoering.

Kramer: “Het grote voordeel van onze werkwijze is dat van 
 tbegin af aan helder is, en is vastgelegd, welke producten, 
van welke leverancier, op het dak worden toegepast. Moch-
ten er gedurende levensduur van het dak tekortkomingen 
worden geconstateerd, dan kunnen er drie scenario’s aan 
de hand zijn: het product voldoet niet, de uitvoering was 
niet goed of het gebruik van het dak is anders (geworden) 
dan aan waar tijdens het ontwerp en uitvoering van uit is 
gegaan. Dat zijn alledrie heldere scenario’s waar op gerea-
geerd moet worden. Momenteel is vaak het probleem dat 
niet meer duidelijk is welk product, door wie op welke manier 
is toegepast. Bij een dak dat volgens DAKlabel is ontworpen 
en uitgevoerd is de dakopbouw en de werkmethode helder, 
en daarmee is altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk 
is. In geval van onverhoopte problemen zal dit altijd binnen 
de stichting worden opgelost, de gebouweigenaar zal daar 
in principe verder niets van merken.”

Desgevraagd vertelt Kramer dat DAKlabel ook open staat 
voor andere partijen. “Wel moet de samenstelling van de 
stichting werkbaar blijven, en de kwaliteit moet gewaarborgd 
blijven - en dat betekent dat het aantal deelnemers niet 
ongelimiteerd is. Feitelijk vormen we in een zeer vroegtijdig 
stadium een bouwteam waarmee alle kennis en ervaring 
die nodig is om een goed dak te realiseren wordt gebun-
deld. Dat kan niet anders dan vertrouwen scheppen bij de 
opdrachtgever.” ●



20     Roofs

De Zweedse producent van EPDM dak materialen  SealEco heeft  

in Nederland een verkoopkantoor geopend. Het bedrijf zal via dit  

kantoor in eerste instantie haar innovatie RubberShell SA  

op de Nederlandse markt brengen.

SealEco opent 
nederlands verkoopkantoor

bedrijfsnieuws

SealEco BV  Nederland introduceerde haar nieuwe product Rubbershell SA in Nederland op ludieke wijze door geboortekaartjes te versturen 

naar de markt. Traditiegetrouw hebben Sander Bremer (links) en Fredrik Åhman beschuit met muisjes gegeten.
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SealEco is onderdeel van de Nordic Waterproofing Group, 
een internationale groep die gespecialiseerd is in waterdich-
ting in de breedste zin van het woord. Het bedrijf is opgericht 
in 1968 en sindsdien gevestigd in het Zweedse Värnamo. 
Tegenwoordig behoort SealEco tot één van de grootste 
EPDM producenten van Europa, ruim 95% van de productie 
is bestemd voor de export. Er worden verschillende verkoop-
strategieën gehanteerd in de landen waar het bedrijf actief 
is. In diverse landen wordt gewerkt met exclusieve distributie-
partners en in België, Duitsland, Polen en de UK is gekozen 
voor een eigen verkoopkantoor.

eigen verkoopkantoor
Voor de verkoop van het product RubberShell SA heeft Seal-
Eco Zweden ervoor gekozen om ook in Nederland een eigen 
verkoopkantoor op te richten. Sander Bremer is per 1 juni 2014 
aangesteld als Area Sales Manager. Hij wordt ondersteund 
door Sales Director Fredrik Åhman. Het bedrijf huurt in Leme-
lerveld kantoorruimte van partner EPDM systems.

“EPDM systems is en blijft onze exclusieve distributiepartner in 
de Nederlandse markt voor onze standaard EPDM produc-
ten, zoals Prelasti, Superseal en Cladseal. Hier komt geen 
verandering in,” licht Åhman toe. “Door het nieuwe product 
op deze manier in de markt te zetten, versterken we de com-
merciële activiteiten van onze partner en vice versa.” Sander 
Bremer is niet onbekend met de branche. Door te werken als 
Area salesmanager bij o.a. Kingspan en Thyssen Krupp heeft 
hij ruime ervaring opgedaan in de bouwbranche. Ook heeft 
hij in deze hoedanigheid de nodige kennis opgedaan van 
het dak.

Product
RubberShell SA s een zelfklevend EPDM membraan. Het 
product heeft een dikte van 1.6 mm en is opgebouwd uit een 
(compleet vernieuwde) EPDM toplaag, interne glasvezelwa-
pening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesi-
liconiseerde beschermfolie. De  glasvezelwapening maakt 

het product 
zeer  dimensi-
onaal stabiel 
en gemakkelijk 
verwerkbaar. De 
rollen worden 
standaard 
geproduceerd 
op een breedte 
van 1600 mm 
en een lengte 
van 20 m en 
kunnen op  ge-
wenste breedte  
worden besteld 
vanaf 10 mm tot 
aan 1600 mm. 
Bremer: “Het 
grote voordeel 

van dit product is, dat deze op vrijwel elke ondergrond kan 
worden toegepast en de naadverbindingen onderling ther-
misch lasbaar zijn. Het product is uitermate geschikt voor het 
afdichten van bestaande en nieuwe goten, maar  ook het 
waterdicht maken van gevelconstructies (ramen, kozijnen) 
en funderingen. Kortom, het product is heel goed toepas-
baar voor het passief bouwen, water- en luchtdicht afsluiten 
van een gebouw.”

Professionals
“Omdat het veelzijdig toegepast kan worden, zijn wij ervan 
overtuigd dat dit product een toegevoegde waarde is voor 
de daken- en gevelbranche.  Een kwalitatief hoogwaardig 
product leveren is al een kunst op zich, maar alles valt of 
staat met een goede professionele verwerking. Om te komen 
tot een optimaal en duurzaam resultaat, worden de verwer-
kers door onze technische mensen getraind en/of begeleid. 
Dit kan indien gewenst op locatie of bij ons intern te Lemeler-
veld,” aldus Bremer.

“De introductie van RubberShell SA is het eerste initiatief 
waarmee SealEco zich op de Nederlandse markt begeeft. 
Op dit moment zijn de ontwikkelingen in volle gang voor 
een Rubbershell EPDM Dakbaan welke begin 2015 geïn-
troduceerd zal gaan worden. EPDM is een product dat 
inspeelt op de toekomstige ontwikkelingen, zoals brandveilig 
werken(NEN 6050), milieuvriendelijkheid en een lange levens-
duur. Op de Nederlandse markt is naar onze mening zeker 
ruimte voor dit vernieuwende product van een gerenom-
meerde partij.” ●
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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.

VOOR MEER INFORMATIE    

Stichting Dakmeester 

Postbus 29 | 3417 ZG Montfoort

Kijk op www.dakmeester.nl voor de 

Dakmeester bij u in de buurt. 

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS VAN 
DE STICHTING DAKMEESTER

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 
nemen Dakmeesters verplicht deel aan relevante fabrikantenoplei-
dingen in het kader van regelgeving.

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS BELOOFT 
DAT EEN HELLEND DAK

• is gemaakt door een dakdekker met het Komo-proces-certificaat 
hellende daken, aangesloten bij de Stichting Dakmeester;

• beschikt over vastlegging van alle relevante facetten tijdens de 
bouw in een digitaal dossier;

• is gecontroleerd door het onafhankelijke IKOB/BKB;
• wordt opgeleverd met een garantiecertificaat voor 

15 jaar met bijbehorend bouwdossier.
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Presteren is grenzen verleggen
een oplossing voor elke toepassing

www.enertherm.eu

ISOLATIE
Als een van de wereldspelers op het gebied van  

PIR isolatieproducten beweegt IKO enertherm zich  
voortdurend in de voorhoede  

inzake innovatieve research & ontwikkeling. 
Wij investeren al onze menselijke en materiële middelen, 

onze kennis en ervaring om de limieten van onze  
isolatieproducten te verleggen, met als doel steeds  

betere prestaties, lambdawaarden en verbeterde efficiëntie.  
Dat is onze bijdrage aan een duurzame wereld.

Nebiprofa bv - Postbus 45, NL-4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1, NL-4791 PD Klundert 
Tel: +31 (0168) 409 309 - Fax: +31 (0168) 409 312 - www.nebiprofa.nl - verkoop@nebiprofa.nl

Innovatief zelfklevend EPDM membraan voor een 
duurzame wind- en waterdichting van het gebouw

RubberShell heeft een dikte van 1.6 mm en is opgebouwd uit een (compleet vernieuwde) EPDM toplaag,
interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde beschermfolie.

Technische eigenschappen:

-  Levensduurverwachting meer dan 50 jaar
-  Hoge UV bestendigheid
-  Bestand tegen extreme temperatuurschommelingen 
   tussen -30°C en 120°C
-  Zelfklevend product

SealEco B.V.
Handelsweg 18
8152 BN Lemelerveld
Tel. + 31 (0)572-726999
E-mail: info.nl@sealeco.com

www.sealeco.nl

Innovatief zelfklevend EPDM membraan voor een 

NIEUW !

NIEUW !

NIEUW !

-    Bevat geen schadelijke chemicaliën zoals chloor- en
      halogeenverbindingen
-    Hoog blijvende elasticiteit
-    Geen open vuur tijdens verwerking (voldoet aan NEN 6050)
-    Naden thermisch lasbaar met hete lucht

Scan deze QR voor 
meer informatie
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In Roofs juli 2014 meldden wij dat  

de IKO Groep in Frankrijk een nieuwe 

productielocatie voor haar isolatie-

producten heeft geopend. Welke 

 gevolgen heeft dit voor de Nederlandse 

productielocatie in Klundert?  

Roofs vroeg het Europees sales & 

 marketing manager Klaas Oosterhof.

Productielocatie iKo in Klundert 
blijft full speed doorproduceren

bedrijfsnieuws

De uitbreiding was dus absoluut noodzakelijk. Wij zijn blij met 
de opening van de Franse fabriek en zullen zelf full speed 
doorproduceren.”

luchtdicht bouwen zit hem in de details
Als gevolg van de genoemde wijzigingen in de bouwregel-
geving groeit het belang van luchtdicht bouwen. In Roofs zijn 
verschillende artikelen verschenen waarin het belang van 
luchtdicht bouwen werd benadrukt. Niet alleen vanwege de 
energiebesparing, maar ook vanwege het wooncomfort, het 
belang van goed ventileren en daarmee het welzijn van de 
mens. 

Oosterhof: “Onze R&D-afdeling heeft speciale tand-groef-
afwerkingen ontwikkeld waarmee de isolatieplaten in de 

De productielocatie in het Franse Clermont-Ferrand is de 
tweede op Europees niveau voor de productie van de PIR 
enertherm producten. Voorheen was de locatie in het Neder-
landse Klundert de enige. In Canada zijn voor de productie 
van isolatieproducten twee andere fabrieken operationeel. 

Klaas Oosterhof vertelt dat de productielocatie in Klundert 
volledig operationeel blijft. “Wij zijn blij met deze uitbreiding 
want hiermee kunnen wij onze internationale groei opvan-
gen. Dat is, zeker op de Nederlandse markt, nodig want als 
gevolg van de veranderingen in het Bouwbesluit die per 1 
januari 2015 ingaan groeit de markt voor isolatieproducten. 
Na die datum is de EPC verder aangescherpt naar 0,4 en de 
Rc verhoogd naar 6. Nederland is bezig met een inhaalslag: 
in een paar jaar tijd is de Rc voor het dak van 2,5 naar 6 
gegaan. In 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen 
die aan passiefconstructies worden gesteld. Voor nieuwbouw 
zal dit goed in te vullen zijn, de grote uitdaging ligt in het na-
isoleren van bestaande bouw. Juist voor deze situaties is PIR 
dikwijls een goede oplossing. Zeker nu met onze verbeterde 
lambda waarde van 0,022. Dat geeft een relatief dunne 
plaat een zeer hoge isolatiewaarde.”

“Extra isoleren heeft immers gevolgen voor de dakopbouw,” 
aldus Oosterhof. “In veel gevallen gaat de keuze uit naar 
een materiaal waarmee met weinig massa en volume een 
hoge isolatiewaarde kan worden bereikt. PIR is zo’n materiaal. 
Het materiaal heeft dan ook een steeds groter aandeel in 
de isolatiemarkt, momenteel voor het vlakke dak zelfs het 
grootste. Het materiaal wordt steeds meer toegepast, niet 
alleen op daken, maar ook als muur-, vloer- en zolderisolatie. 
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Zie ook het artikel 'IKO opent nieuwe productielocatie in Frankrijk'  

in Roofs juli 2014 op www.dakweb.nl

gehele bouwschil luchtdicht op elkaar aansluiten en zo-
doende koudebruggen worden voorkomen. Hiermee zorgen 
we ervoor dat er echt luchtdicht gebouwd kan worden. Als 
er niet luchtdicht gebouwd wordt, wordt het effect van de 
isolatielaag voor een deel ondermijnd. De warmte verlaat de 
constructie immers via luchtlekken, om maar niet te spreken 
van de vochtproblemen die dit met zich meebrengt. Een 
goede isolatie zit hem in de details. Naast productontwikke-
ling doen wij dan ook veel aan opleiding en begeleiding 
van onze verwerkers.”

eerst isoleren, dan pas zonnepanelen
“Wij zien ook grote kansen in de groeiende belangstelling 
voor duurzame energie,” vervolgt Oosterhof. “Het logische 
moment om bijvoorbeeld een zonnesysteem aan te leg-

gen is tijdens de renovatie van het dak. Belangrijk is dat de 
onderconstructie in orde is wanneer een dergelijk systeem 
wordt aangelegd, want als later blijkt dat er iets mis is met 
de dakconstructie wordt het een dure aangelegenheid. Wij 
staan bovendien op het standpunt dat je eerst moet zorgen 
voor de isolerende werking van het dak. Je moet eerst ener-
gie besparen voordat je zelf energie gaat opwekken, want 
anders gooi je al direct een deel van de opbrengst weg.”

“Het belang van isoleren is kortom groot en dat wordt ook 
steeds meer erkend in de bouwregelgeving. De markt voor 
isolatiematerialen groeit, en het aandeel van PIR daarin 
stijgt,” besluit Oosterhof. “De opening van de nieuwe produc-
tielocatie in Frankrijk komt op het juiste moment. Wij kunnen 
hierdoor onze internationale groei voortzetten en op een 
stabiele manier onze klanten blijven bedienen.” ●

Klaas Oosterhof, Europees sales & marketing manager IKO.
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In Houten zijn onlangs 18 fraaie ‘watervilla’s’ gerealiseerd: de Rietmeesters. 

Opvallend aan de panden is o.a. het gebruik van riet in de gevel en de licht-

hellende daken met een koperen uitstraling. Deze uitstraling wordt bereikt met 

Alkormetalic dakbedekking met koperpigmenten dakroeven op de lasnaden.

Villa’s uitgevoerd 
met koperkleurige 
pvc dakbedekking

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

de rietMeesters, 18 Villa’s rietPlas te houten
• aRcHItEct: VaN DEN BERG GROEP tE HOutEN
• HOOFDaaNNEMER:  DuRa VERMEER BOuW MIDDEN WEst  

TE CRUqUIUS
• DaKDEKKER: HDO DaKBEDEKKINGEN tE BaRENDREcHt
•  PRODucENt EN lEVERaNcIER RENOlIt NV tE OuDENaaRDE (B) 

DAKBEDEKKING:

Aan de bouw van de zogeheten ‘watervilla’s’ aan de Rietplas 
en de Oosterlaakplas in Houten is veel debat vooraf gegaan 
omdat de villa’s in een groene omgeving liggen. Mede 
hierom was grote aandacht voor de vormgeving en het 
materiaalgebruik van de gebouwen. Dura Vermeer Bouwen 
Midden West was verantwoordelijk voor de realisatie van de 
villa’s. Het aannemersbedrijf werkt op basis van goede erva-
ringen in het verleden veelal met dakdekker HDO Dakbedek-
kingen uit Barendrecht. 

Koperpigment
Volgens het ontwerp diende het schuine dak een koperuit-
straling inclusief dakroeven te krijgen. De dakdekker heeft 
hierop twee maquettes uitgevoerd waarvan het ene was 
voorzien van een kopergroene dakbedekking en de andere 
met de roodkoperen dakbedekking Alkormetallic en uitvoe-
ring en montagerichtlijnen volgens het AlkorDesign systeem. 
Beide dakbedekkingen en dakroeven worden geproduceerd 
door de Belgische producent Renolit nv, de bewoners heb-
ben uiteindelijk voor laatstgenoemde optie gekozen.

Adriaan van de Wijgert van producent Renolit legt uit: “De 
Alkormetalic dakbedekking is opgebouwd volgens het multi-
plex principe, wat betekent dat de dakbaan bestaat uit een 
onder- en een bovenlaag, met daar tussenin een wapening. 
Op de bovenlaag is een zeer dunne laag koperpigment 
aangebracht. Het oppervlak van de dakbaan is vervolgens 
afgewerkt met twee lagen Cleancoat, een transparante coa-
tinglaag waar vuil zich niet aan hecht en die bovendien een 
UV filter heeft waarmee de levensduur van de dakbedekking 
wordt verlengd. Hierdoor blijft de uitstraling van de dakbedek-
king ook na langere tijd gewaarborgd en is het benodigde 
onderhoud tot een minimum beperkt. De meeste vuil zal door 
regen van het lichthellende dak afspoelen. Het overige vuil is 
eenvoudig tijdens het preventief onderhoud te verwijderen.”

Logistiek betekende dit project een uitdaging voor alle 
betrokken partijen. “Van elke villa werden de wanden en het 
dak op dezelfde dag geplaatst,” vertelt hoofd uitvoering Jan 
Foppen van Dura Vermeer. “Daarna werden deze in zeil inge-
pakt zodat er geen vocht in de constructie kon komen. De 
daken werden vervolgens eerst waterdicht gemaakt, daarna 
werd de rieten gevelbekleding aangebracht. De dakbedek-
king werd aangebracht op de geïsoleerde dakplaten van 
Kingspan Unidek (80 m² per stuk). De balkons en garageda-
ken werden voorzien van een bitumineuze waterdichting.”

HDO Dakbedekkingen vierde vorig jaar haar 30-jarig be-
staan. Het bedrijf is van oudsher verwerker van bitumineuze 
dakmaterialen maar in de afgelopen jaren heeft men ook 
een specialisatie in de verwerking van EPDM en kunststof 
dakbedekkingen ontwikkeld. “Een flink deel van ons perso-
neel is all round in te zetten. Dat spreekt niet voor zich, want 
het is nogal een verschil in werkmethode,” aldus directeur 
Martin van Peenen van HDO Dakbedekkingen. “De verwer-
king van deze Alkormetalic dakbaan verschilt niet met die 
van een ‘normale’ pvc. De roeven zijn met een onderlinge 
afstand van 46,5 cm op een zo efficiënt mogelijke manier op 
het dakvlak verdeeld.”

Verdiepte goot
Uitvoerder Jaap Lodder van het dakdekkerbedrijf vult aan: 
“Het was voor niet alleen vanwege de toegepaste dakbe-
dekking een bijzonder project, ook de overige aspecten 
zorgden ervoor dat het werk niet alledaags was. Zo voorzag 
het ontwerp in een onzichtbare afvoer van het hemelwater, 
wat betekent dat zowel een verholen goot moest worden 
aangebracht, als inpandige leidingen. Omdat er vanwege 
de esthetische uitstraling 
van het dak geen nood-
overloop kon worden 
aangebracht, is gekozen 
voor de toepassing van 
een extra verdiepte goot 
(15 cm). De hwa’s zijn 
daarom speciaal voor 
dit project op maat 
gemaakt.” 

De werkzaamheden 
waren zodanig georga-
niseerd dat de verschil-
lende op het werk aan-
wezige partijen achter 
elkaar aan zouden wer-
ken. Omdat de gevels zijn uitgevoerd in riet, vergde de over-
gang tussen dak en gevel meer aandacht dan gebruikelijk. 
Lodder: “Belangrijk was dat de overgang van het dak naar 
de gevel op een zekere manier zou worden gerealiseerd. Wij 
moesten wachten met het aanbrengen van de dakbedek-
king tot de rieten gevelbekleding was aangebracht. Op de 
overgang van gevel naar dak had de hoofdaannemer een 
houten rekwerk geplaatst waarlangs het riet schuin werd 
afgesneden. Over het riet werd een plank geplaatst, waar wij 
de pvc dakbedekking verlijmd op aanbrachten. Zodoende 
is uitgesloten dat het rieten gevelconstructie via de dakrand 
vochtig wordt. De dakranden zijn vervolgens afgewerkt met 
een aluminium afdekkap.”

Begin dit jaar is Dura Vermeer begonnen met het bouwrijp 
maken van het gebied. Inmiddels zijn de daken en gevels 
gereed. Naar verwachting zal het project in het vierde kwar-
taal van 2014 worden opgeleverd. ●



Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

Nieuw   Veilig werken op daken

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

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

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

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

UNILIN BIEDT DE OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE!

8INNOVATIEVE
DAKOPLOSSINGEN VOOR DE 
BESTAANDE WONINGBOUW

UNILIN Insulation bv - Beneluxstraat 1 - 5061 KD  Oisterwijk - T +31(0)13 523 13 13 - info.nl@unilin.com - www.unilininsulation.nl

Bekijk de brochure:



Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

Nieuw   Veilig werken op daken

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

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

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

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

www.brouwerszink.nl
Check onze laatste aanbiedingen op:

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij 

ons staat service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland 

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Postbus 1032 · 6160 BA Geleen (NL)
Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl

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



dakspecialisten op internet

www.singleply.nl

www.euroaluminium.nlwww.roval.eu

www.vebidak.nl

voor al uw
daksoftware

.nl.nl.nlsoftware

www.refl exy.org

DAKSPECIALITEITEN

www.altena-groep.nl

www.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.nl

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

www.vlutters.nl van-boven.com

Hoogwaardige kunststoffen scheppen 
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.zinkmeesters.nl

www.comhan.com

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

AABOZINK

uw website 
ook hier?

Bel 072-5400335

www.leister.nl

www.refl exy.org
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AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

URZAAM
    GOEDVAST

CO

DU

NSULTANTS

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

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

Efficiëntie in de woning- en utiliteitsbouw, in zowel de nieuwbouw als  

de renovatie- en herbestemmingssector, is uit het oogpunt van kosten-

beheersing en duurzaamheid steeds belangrijker geworden. Roval Aluminium,  

ontwikkelaar, producent en leverancier van onder meer aluminium dak-

producten heeft dat goed begrepen door zich te specialiseren in maat-

werk met betrekking tot aluminium dakproducten, zoals dakranden, 

muurafdek systemen in combinatie met balustersystemen en specifieke 

 maatwerkoplossingen voor zowel dak als gevel

De voordelen 
van efficiënt maatwerk

heen moet worden geschoven. Dit belemmert echter dat bij 
bevestiging de kap in een hoek over de enkelvoudige klik-
veer heen kan worden gedrukt. Daarom heeft Roval de klang 
uitgerust met een dubbele klikveer, zodat de kap eenvoudig-
weg verticaal over de platstaf kan worden geschoven en 
vervolgens kan worden vastgeklikt. Hierna kan het baluster-
systeem worden gemonteerd (staanders en handrail). Het 
klangensysteem zorgt niet alleen voor een snellere montage, 
maar ook voor een langere esthetische houdbaarheid van 
de muurafdekkap, die hierdoor strak en glad blijft. Bovendien 
wordt overtollig hemelwater via de klang weggevoerd. ●

dakranden
Roval Aluminium heeft bijvoorbeeld een uitgebreid assorti-
ment aluminium (standaard)dakranden, dat echter ‘uit te 
breiden’ is met diverse opties. Zo kunnen de dakranden niet 
alleen exact op maat worden geleverd, maar ze worden des-
gewenst ook voorzien van bevestigingsgaten, verbindings-
plaatjes, specifieke hoekstukken, antiklimprofielen en kunnen 
op diverse manieren worden gewalst. Dat heeft niet alleen 
als voordeel dat de dakranden sneller worden gemonteerd; 
ook zorgt dit voor een fraaiere afwerking.

Koofbekleding
Een ander voorbeeld van de maatwerkoplossingen is de alu-
minium koofbekleding voor nutstracés, die steeds vaker via 
het dak worden geleid. De koofbekleding is een duurzame, 
onderhoudsarme oplossing en een efficiënte, omdat – in 
geval van calamiteiten of onderhoud – de nutsvoorziening 
via het aluminium plaatwerk eenvoudig toegankelijk blijft.

Klang voor balustersystemen
Meest recente ontwikkeling van Roval Aluminium is de ont-
wikkeling van een speciale klang voor de blinde bevestiging 
van aluminium balustersystemen op aluminium muurafdek-
kappen, die bijvoorbeeld worden toegepast als elegante 
valbeveiliging op dakterrassen en -tuinen. De klang wordt 
gemonteerd met een erop gelaste platstaf. Hier wordt de 
muurafdekkap, die hiervoor is uitgekeept, overheen gescho-
ven. Die uitkeping moet zo klein mogelijk worden gehouden. 
Dit betekent dat de muurafdekkap er volledig verticaal over-

Productnieuwsdakspecialisten op internet
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daKtuin hoog catharijne 
genomineeRd vooR 
dutch design award
De Tuinfabriek, de daktuin op Hoog Catharijne 
in Utrecht, is genomineerd voor de Dutch Design 
Award. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het 
beste Nederlandse ontwerp. De commissie roemt 
het project omdat de omringende bedrijven 
actief betrokken zijn. Van het organische afval 
van personeel en bewoners wordt bijvoorbeeld 
compost gemaakt voor het onderhoud van de 
moestuinen. De daktuin ligt boven het Radboud-
kwartier en is een samenwerking tussen Kunst in 
het Stationsgebied en Corio, de eigenaar van 
Hoog Catharijne. Naast een moestuin zijn er kip-
pen en worden er bijen gehouden.

besteKserVice leVen oP daKen online
Na een periode van testfases bij verschillende architecten- en bestekservicebureaus is de officiële digitale bestekservice site van 
Leven op Daken inmiddels volledig in de lucht. Architecten of opdrachtgevers die het meervoudig ruimtegebruik van daken am-
biëren binnen ontwerp of renovatie hebben met deze uitgebreide gratis tool nu alles in huis om de juiste (Stabu) bestekken met 

gebruiksdaken te ontwerpen.

De keuzes binnen deze onafhankelijke bestekservice zijn gericht 
op de methode en eisen conform het Leven op Daken stappen-
plan waarbij de product- en systeemkeuze ontworpen is door 
het op daken gespecialiseerde ingenieursbureau BDA Dakad-
vies. De noviteit van deze bestekservice is dat het bestek volledig 
vanaf de constructie op te bouwen is met dampremmende 
(nood) laag, isolatie, dakbedekking en zeer gedetailleerd is in 
een gebruiksdak in groen-, energie-, parkeer- en waterdak en 
zelfs een groengevel. Van waterbuffering, -berging in combina-
tie met Parklandschap, Biodiversdak met PV energie of WKO 
installatie, parkeren op gietasfalt of betontegel. Alles in een zeer 
gemakkelijk werkbare bestekservice.

Velux nederland Past organisatiestructuur aan 
Vanaf 1 juli 2014 is de organisatiestructuur van Velux Nederland aange-
past. Met een plattere organisatiestructuur en een vijfkoppige directie 
kan het bedrijf nog sneller inspringen op veranderingen in de markt en 
daarmee haar positie als marktleider verder versterken. “De taken en 
verantwoordelijkheden van de voormalige functie van commercieel di-
recteur worden verdeeld tussen de nieuwe Directeur Verkoop, Boudewijn 
van de Graaf en de nieuwe Directeur Marketing & Communicatie, Jarl 
Langerak. Om ook onze reactiesnelheid en ons serviceniveau richting 
de markt nog beter te waarborgen, zal ook Frank van Berkel als de 
nieuwe Directeur Customer Operations, tot de directie toetreden,” licht 
Sombroek de nieuwe managementstructuur toe.

Michiel Sombroek, Martin Knippenberg, Boudewijn van de Graaf, Jan Langerak en Frank van Berkel

naVetto neeMt solar dealers oVer
Navetto, een groothandel in zonne-energie, heeft 
branchegenoot Solar Dealers overgenomen. Het 
personeel van Solar Dealers wordt overgenomen 
waardoor er bij de nieuwe combinatie 15 man 
gaan werken, zo meldt Wouter Versluis, alge-
meen directeur bij Navetto, tegenover de Groene 
Courant. Een overnameprijs werd niet bekendge-
maakt. Navetto is gevestigd in het Zuid-Hollandse 
Maasland. Solar Dealers komt uit het Groningse 
Ter Apel en is vooral actief in het noorden en oos-
ten van het land. Navetto laat weten dat er niks 
verandert aan het assortiment van Solar Dealers 
dat wordt opgenomen in dat van Navetto.

rocKwool Presenteert MVo-Verslag
Voor Rockwool betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen 
werken aan een gezonde en veilige toekomst. Prominente sprekers on-
derstreepten die visie tijdens een druk bezocht congres in  
de EcI cultuurfabriek in Roermond op 19 juni 2014.  
Aanleiding voor het congres was de presentatie van het MVO-verslag 
van Rockwool Benelux, waaruit onder meer blijkt dat door beter brand-

veilig en geluid reducerend iso-
leren in de bouw de maatschap-
pelijke gevolg kosten van brand en 
geluidoverlast drastisch omlaag 
kunnen. Meindert Smallenbroek, 
Directeur Woningbouw Ministerie 
BZK nam het eerste exemplaar in 
ontvangst.
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fabrieK Voor zonnePanelen in VeendaM
Er komt een fabriek voor zonnepanelen in Veendam, die in ieder 
geval 100 arbeidsplaatsen oplevert. Volgens bronnen moet de fa-
briek worden uitgebouwd en kunnen er in de toekomst honderden 
mensen aan de slag. Niemand wil iets over het project zeggen, ook 
de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) niet. De NOM 
zegt pas te communiceren als de handtekeningen zijn geplaatst.  
BRON: Dagblad van het Noorden

nieuwe Manier leKdetectie
Om bij te dragen aan een oplossing met betrekking tot garantie op de waterdichtheid van daken, heeft de Stichting RoofUpdate 
(RU) onderzoek laten verrichten naar een nieuwe manier van lekdetectie op platte groendaken. 

In de huidige praktijk wordt een dak onder water gezet, waarbij de hemelwaterafvoeren tijdelijk dichtgezet worden. Na 24 uur wordt 
gemeten of er nog evenveel water op staat. Als het water na 24 uur volledig verdwenen is, is lekkage aannemelijk.  Als een deel van 

het water verdwenen is, kan er lekkage zijn, maar de oorzaak kan ook 
gelegen zijn in verdamping. 
Aangezien deze toetsingsmethode geen 100% garantie biedt, waren 
de specialisten van RU op zoek naar een eenvoudig maar intelligent en 
betaalbaar detectiesysteem, dat in staat is om een lekkage te meten 
op een nieuw of bestaand dak. Het is mede de bedoeling om met het 
lekdetectiesysteem als objectief bewijs, de algemeen bestaande hiaten 
in de verzekerde garantie van groendaken te kunnen dekken.
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AgendA 
9-11 september 2014 
bouw coMPleet gorincheM
Evenementenhal te Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl

11-13 september 2014 
bouwzone renoVatiebeurs 2014 
Expo Houten
Info: www.renovatiebeurs2014.nl

23-25 september 2014 
recYcling 2014 
Evenementenhal Gorinchem
Info: www.evemnementenhal.nl

7-9 oktober 2014 
bouw coMPleet hardenberg
Evenementenhal Hardenberg 
Info: www.evenementenhal.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

29 oktober 2014 
congres ‘Veilig werKen oP hoogte’
FiGi theater te Zeist
Info: www.dakweb.nl

5 november 2014 
belgian roof daY
Brussels Kart Expo te Groot-Bijgaarden (B)
Info: www.dagvanhetdak.be

BOUW COMPLEET 2014
Evenementen

HAL
HARDENBERG

GORINCHEM
 VENRAY

Gorinchem
9, 10 en 11 september

Hardenberg
7, 8 en 9 oktober

Venray
4, 5 en 6 november

Met deze drie unieke regionale vakbeurzen creëren wij een 
landelijke dekking voor de complete bouwbranche.

Voor informatie of het aanvragen 
van e-tickets:

www.evenementenhal.nl

* 
K

L E
IN

 T R A N S P ORT     *

PLEIN

INCLUSIEF

Twitter mee via
BouwCompleet_EH

bituMen recYcling nederland reiKt certificaten uit
Bitumen Recycling Nederland (BRN) reikte onlangs voor het eerst certifi caten uit voor reno-
vatieprojecten. Het gaat om drie dakbedekkingsbedrijven die renovatieprojecten succesvol 
uitvoerden volgens de eisen van BRN. In totaal werd meer dan 165 ton oude bitumineuze 
 dakbedekking gescheiden van het overige bouw- en sloopafval en afgevoerd naar de recy-
clingsinstallaties. Hiermee is meer dan 10.000 kg CO2 bespaard.

 Het gaat om deze drie projecten:

•  centraal Boekhuis (complex overfl ow 2) in culemborg, 
uitgevoerd door Boko Dakbedekkers in Westknollendam;

•  amphia Ziekenhuis (fase 1) in Breda, 
uitgevoerd door Innodak in Boxtel;

•  RDM scheepsbouwloods in Rotterdam, uitgevoerd door 
Voormolen Dakbedekkingen in Nieuwerkerk a/d IJssel in 
samenwerking met sloopbedrijf De Man in Zevenbergen.

Volgens BRN tonen deze projecten aan dat recycling van bitumen dakbedekking voor gebruik 
in dakbedekking of in wegenbouwasfalt bij een goede samenwerking tussen alle betrokke-
nen duurzaam en economisch verantwoord is. Door het gebruik van gerecyclede bitumen 
dakbedekking als secundaire grondstof voor de productie van bitumineuze dakbedekking en 
wegenbouwproducten is minder ‘virgin’ bitumen noodzakelijk. Ook leidt bitumenrecycling tot 
minder uitstoot van CO2.

Bitumen Recycling Nederland is een initiatief van Vebidak en Probasys Benelux. BRN streeft naar 
een optimale inzameling van bitumen dakafval om daarmee een zo hoogwaardig mogelijk 
hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken.

aabo trading direct weer uit de brand
In Breda is maandag 11 augustus 2014 
een zeer grote brand uitgebroken in een 
 bedrijfspand van Destra Data en Van 
Gansewinkel. Ook Aabo Trading zat in het 
getroffen bedrijfsverzamelgebouw. Inmid-
dels heeft Aabo Trading alweer een nieuwe 
vestiging operationeel, op zo’n 200 meter van 
de  oorspronkelijke locatie, namelijk aan de 
Hekven 19 te Breda.
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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 

Personalia

icoPal bV
Per 1 juli 2014 is Jos van 
Bommel aangesteld als 
Project Manager bij Ico-
pal bv te Groningen. In 
deze functie zal hij zich 
richten op zowel bitu-
men als synthetische 

projecten. Daarnaast is hij verantwoorde-
lijk voor het ontwikkelen van een intensie-
ver contact met aannemers, gebouweige-
naren en facility managers. Jos heeft ruim 
25 jaar ervaring in de dakenbranche en 
werkte de afge lopen 6 jaar als sales -en 
productmanager fl at roofs bij Kingspan/
Unidek. Met zijn technische kennis van 
de dakenbranche en in het bijzonder bitu-
men en synthetische producten is hij een 
aanwinst voor het Icopal verkoopteam.

ubbinK bV
Per 1 september 2014 is 
Frank Stuffers in dienst ge-
treden als Sales Manager 
Bouw bij Ubbink bv. Hij 
heeft ruime ervaring in 
verschillende verkoop- en 

managementfuncties in de bouwsector. 
Het bedrijf vertrouwt erop met de komst 
van Stuffers verder te kunnen met de 
ambitieuze plannen in het bouwsegment, 
om zo de positie van Ubbink verder uit te 
bouwen.

icoPal bV

brochure ‘wijzigingen en aanVullingen 
oP de biKudaK cao’ Verschenen

Vanaf heden kan men de brochure ‘Wijzigingen en aanvullingen van 
de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven’ 
bij VEBIDAK bestellen. Als basis geldt de CAO voor de Bitumineuze 
en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven van 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2013. De CAO BIKUDAK zal gedurende de looptijd onge-
wijzigd worden voortgezet met uitzondering van enkele redactionele 
wijzigingen en verdere afspraken (protocollen). In dit boekje worden 
de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen vermeld.

Met zinKunie naar een nog hoger niVeau
Dat was de slogan van Zinkunie tijdens de VSK 2014. Op zaterdag 21 juni 
j.l. is de daad bij het woord gevoegd. Tijdens de VSK was er een prijs-
vraag uitgeschreven met als prijs een zweefvliegdag voor het hele gezin 
op zweefvliegveld Nistelrode. Na de koffi e met taart op het terras gingen 
zaterdagmiddag de prijswinnaars dan ook vol goede moed naar de 
vliegtuigen.  

Vader en zoon Van Duyn van installatiebedrijf P. vd Niet uit Katwijk, 
G.J. van Hell lood, zink en dakwerken uit Driebruggen met zijn gezin en 
William Toonen installatiewerk uit Nistelrode met zijn gezin gaven aan 
een fantastische dag beleefd te hebben. Later hebben ze van de 
Zinkunie vertegenwoordigers nog een leuke herinnering aan deze dag 
ontvangen.

ubbinK bV



Troelstra & de Vries heeft ook alternatieven voor bitumen. U vindt ze allemaal in onze productmap. 
Vraag de productmap vol inspiratie en advies nu gratis aan via info@troelstra-devries.nl of +31 (0)515 53 30 00.

Voor elke situatie het beste bitumenproduct.  

Vakmensen werken 
met Troelstra & de Vries

Vraag 
nu aan!

Beton, hout, staal... Kwaliteit leeft het 

langst op elk materiaal. Vakmensen 

werken daarom met de bitumineuze 

dakrollen van Troelstra & de Vries. 

Die behoren al sinds 1930 tot de beste 

in de markt. Met zoveel keuze en 

mogelijk heden kiest u altijd voor 

de beste oplossing. 

✓  Bestand tegen hoge 
temperatuurverschillen

✓  10 jaar Venedakgarantie

✓  KOMO attest met productcertificaat

✓  Makkelijk verwerkbaar

✓  Recyclebaar

✓  Topservice, zoals bezorging op het dak
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