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HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

dE wiNdbElastiNg vaN 
ZoNNE-ENErgiEsYstEMEN 
oP PlattE dakEN

•  nieuwbouwmarkt utiliteit nog niet uit het dal
•  Bitumineus dakafval RDM scheepsbouwloods wordt gerecycled
•  Renovatie van een parkeerdak
•  Renners van de dakenbranche zetten mooie tijd neer



� Broof t1
� Supersnelle  montage
� Modulair systeem (vb RWA en/of electro pneumatic)
    

w w w . a g p l a s t i c s . c o m

� 16mm polycarbonaat + PRV composiet    
� Hoge wind- en sneeuwlast weerstand  
� Optimale “value for money”    

AG.Plastics lanceert een nieuwe generatie lichtstraten

Cintralux® MegaSky EP*  = Modulair cassettesysteem in Energy Profit uitvoering
                                       = SPC plaat 16 mm + PRV composietplaat 150/50
 = Uniek wereldwijd en onklopbaar in prijs 

CINTRALUX
LICHTSTRATEN

* binnenkort beschikbaar

� Thermisch geïsoleerd 
� 1200 Joules / anti-doorval
    

� Zeer hoge luchtdichtheid A4 (ref Blowerdoor)  
� Hoge wind- en sneeuwlast weerstand    

                                       

Ug Waarde = 
1,2 W/m2.K

� Stofdicht  
� Heat stop coex (optie)   

� 1200 Joules / anti-doorval    
� Overspanning tot 6m 
� Heat stop coex (optie)     

Brooft1

Cintralux® EP16/16    = Energy Profit = 2 x 16 mm SPC plaat = 11-wandig
  = 100% Thermisch onderbroken 
  
 

Ug Waarde = 
0,9 W/m2.K

ROOFS Cintralux Megasky 2014 ned.indd   1 29/09/14   16:27
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coluMN
THEO WIEKERAAD

Help! Een meest 
economische aanbesteding
Ik weet het. Ik begin een beetje zuur te worden. misschien is 
het de leeftijd of het gebrek aan inlevingsvermogen in de 
gedachtespinsels van onervaren adviseurs die het voor de 
klant zo transparant mogelijk willen maken. Ik weet het, en 
het is niet goed, maar bij zo’n onderhandse aanbesteding  
wil ik zo nu en dan een “Van Gaaltje” doen en roepen: “Ben 
ik nou zo slim of zijn jullie zo dom?”

Anders dan in de wereld van snel scoren en de aandelen-
handel geldt in ons vak nog wel: resultaten uit het verleden 
zijn een garantie voor de toekomst. Als je als dakdekker in 
het verleden rotzooi hebt afgeleverd, de boel hebt gefl est of 
anderszins een waardeloze indruk hebt achtergelaten, dan 
kan je het bij deze klant wel schudden. Gebeurt het vaker, 
dan heb je geen bestaansrecht. maar doe je het werk goed, 
werk je klantgericht en ook nog eens voor een redelijke prijs, 
dan bouw je een klantenkring op. Natuurlijk niet altijd meer 
één op één, maar je wordt toch zeker uitgenodigd om met 
onderhandse aanbestedingen mee te doen.

Gelukkig wordt je hierbij vaak de mogelijkheid geboden je 
te onderscheiden van de collega relaties die deze opdracht-
gever heeft. Ook gebeurt het dat we met andere dealers op 
een voorgekookte prak mogen inschrijven, waarbij het bedrijf 
met de meeste honger of de minste indirecte kosten op dat 
moment de beste prijs af kan geven. De klant weet wat hij of 
zij wil, weet uit ervaring bij wie het kan worden ingekocht en 
kan zich dus eigenlijk geen buil vallen.

maar door het samenvoegen van afdelingen en lozen van 
staffuncties bij opdrachtgevers loopt veel kennis weg, of 
heeft de coördinator van weleer geen tijd meer om deze 
onderhandse aanbestedingen te begeleiden. Daar kun-
nen dan gelukkig de onafhankelijke  adviesbureaus weer 
een fi jne boterham aan verdienen. Zoals u het al jaren heb 
gedaan, beste opdrachtgever, dat kan natuurlijk niet meer, 
krijgt de klant dan te horen. Dat is achterhaald, onvoldoende 
transparant, concurrentiebeperkend en daar kan het advies-
bureau geen reet aan verdienen. Alleen dat laatste wordt 
dan niet gezegd.

Nee, we gaan het anders doen. Wij gaan het werk gunnen 
aan de meest economische inschrijver. We gaan niet alleen 
kijken naar wie de laagste prijs aanbiedt. Nee, wij prijzen ook 
het voldoen aan de technische omschrijving, een overtui-
gende procesbeheersing, het uitvoeringsplan, milieuvriende-
lijk materiaalgebruik en de toepassing van duurzaamheid 
af. Daar hangen we dan percentages aan en die tellen dan 
weer mee in het totale kostenplaatje.

U begrijpt het al: steeds stink ik er weer in en doe ik voor een 
goede relatie mee aan zo’n “over de top” aanbesteding. Ik 
heb nog nooit meegemaakt dat de laagste inschrijver zo 
weinig punten kreeg dat hij het niet ging maken. Sterker nog: 
ik heb nog geen adviseur of 
collega gesproken die dit wel 
heeft meegemaakt. Wel zie ik 
dat als ik netjes het bestek volg, 
de vergissingen van het ad-
viesbureau voor aanbesteding 
meld, en de nota van wijzigin-
gen in mijn aanbieding verwerk, 
ik nog geen 100% score haal. 

Dat ik overtuigend moet aanto-
nen dat het proces te beheer-
sen is bij een onderhandse 
aanbesteding is natuurlijk een 
aanfl uiting. Het is in mijn ogen 
een brevet van onvermogen van de aanvrager. Als ik een 
werk onderhands uitbesteed, moet ik weten of de partijen 
waarbij ik het wil aanvragen voldoende kennis en ervaring 
hebben om de door mij gewenste werkzaamheden met die 
producten tot een goed einde te brengen. Ook zal ik kijken 
of ze binnen mijn bedrijfsvoering passen. Pas dan zou ik ze 
aanvragen. Als ik dan nog moet vragen of zij het proces wel 
beheersen, dan heb ik mijn werk heel slecht voorbereid.

Het uitvoeringsplan bij een gecompliceerd werk, daar zou ik 
als opdrachtgever ook wel nieuwsgierig naar zijn. Dit kan in-
derdaad aantonen of de inschrijver verder heeft nagedacht 
dan alleen m2 en m1.      

Eerst schrijven we een bestek met merk en uitvoeringswijze. 
Dan gaan we ook het milieuvriendelijk materiaalgebruik en 
de toepassing duurzaamheid afprijzen. Als ik dan weer het 
bestek op de letter volg, kom ik opnieuw lang niet aan 100%. 
Hoe bleu moet je dan zijn als adviesbureau. Ik bied letterlijk 
aan wat je vraagt en dat is dan zo milieuonvriendelijk dat ik 
bijvoorbeeld een 25% score haal.

Dan heb ik het nog maar niet over het gebrek aan trans-
parantie van opdrachtgevers zijde. Ik zit nog steeds op de 
eerste onderbouwde afprijzing van de zachte kanten van 
een aanbesteding te wachten. 

misschien ben ik wel wat zuur, maar ik kan me niet voorstel-
len dat ik de enige ben die zo nu en dan een “Van Gaaltje” 
wil doen. ●
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hitte 
refl ecterende 

witte afwerking

gemaakt van 
gerecyclede 

grondstoffen

dampdrukverdelend 
thermpatroon

Ideaal voor 
dakrenovaties

Profatec ECO raie is aan de onderzijde voorzien van een dampdrukverdelend 

thermpatroon. Hierdoor wordt bij het aanbrengen van de dakbaan een 

sterke partiële hechting met de ondergrond verkregen, terwijl de open 

kanaalstructuur ervoor zorgt dat er geen blaasvorming optreedt. Profatec 

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

bestaand bitumen dak. Zo is een ecologisch verantwoord daksysteem ook 

bij renovaties eenvoudig en kosteneffi ciënt te realiseren.

Met Profatec ECO lanceerde Nebiprofa een nieuwe all-in-one 

ECO dakbaan die alle technologieën op het gebied van 

duurzaamheid en ecologie in één product combineert. 

Speciaal voor de renovatie van bitumineuze daken 

introduceren wij nu Profatec ECO raie. 

zuivert schadelijke 
stoffen uit de lucht

Verduurzaam uw dak 
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leister Technologies Benelux bv www.leister.nl

Nebiprofa bv www.nebiprofa.nl

roval Aluminium bv www.roval.eu

Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com
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NEN 7250 introduceert een nieuwe 

be paling van dakzonering bij het 

toe passen van zonne-energiesys-

temen op platte daken.

De windbelasting 
van zonne-energiesystemen 
op platte daken

 NEN 7250

gegeven voor het bepalen van de dakzones. Deze systemen 
vallen onder montagewijze 2 en montagewijze 3. Bij mon-
tagewijze 2 wordt het zonne-energiesysteem mechanisch 
bevestigd aan de onderconstructie. Bij montagewijze 3 wordt 
de zonne-energie losgeplaatst en wordt de windweerstand 
gevonden uit het eigen gewicht, al dan niet geballast. 

Een voorbeeld van montagewijze 2; zonne-energiesysteem mecha-

nisch bevestigd .

Voorbeeld van montagewijze 3; zonne-energiesysteem losgeplaatst 

en geballast. 

Windbelasting op platte daken 
De windbelasting op platte daken is afhankelijk van hoe het 
gebouw van invloed is op de wind (luchtstroom) die langs 

In de Nederlandse dakenmarkt is een duidelijke groei in 
interesse voor zonne-energiesystemen op daken waarneem-
baar. Dit geldt voor hellende daken en platte daken, als ook 
voor nieuwbouw en bestaande bouw. De montagesyste-
men zijn zeer divers en de ‘markt’ is dynamisch. Vrij frequent 
komen er nieuwe systemen maar ook regelmatig verdwijnen 
er systemen of worden bestaande systemen gewijzigd. Een 
belangrijk beoordelingsaspect is constructieve veiligheid. 
De weerstand tegen windbelasting op het zonne-energiesys-
teem is daarbij relevant. NEN 7250 geeft factoren die hiervoor 
moeten worden toegepast, deze factoren hangen af van de 
positie van de zonne-energiesystemen op het dak. Hiervoor 
introduceert NEN 7250 een dakzonering, die in dit artikel 
nader wordt toegelicht. In een vervolgartikel zal de windbe-
lasting in de verschillende dakzones worden behandeld. 

NEN 7250
NEN 7250 geeft prestatie-eisen en (verwijzingen naar) 
beproevingsmethoden van de bouwkundige aspecten van 
zonne-energiesystemen als geïntegreerd onderdeel van, of 
als los element op, dak- en gevelconstructies van gebouwen. 
NEN 7250 definieert vijf montagewijzen. Bij alle zonne-ener-
giesystemen waarbij de zonne-elementen parallel aan het 
dak worden gemonteerd, kan de dakzonering rechtstreeks 
worden bepaald volgens de Eurocode windbelasting NEN-
EN 1991-1-4. Bij toepassing van zonne-energiesystemen op 
platte daken waarbij de zonne-elementen niet parallel aan 
het dak worden gemonteerd, is in NEN 7250 een methode 

Dr. ir. Chris C.P.W. Geurts, TNO Delft
ir. Chris W. van der Meijden, BDA Dak- en Geveladvies B.V.
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en over het gebouw stroomt. Deze verstoorde luchtstroom 
veroorzaakt drukken en krachten op het oppervlak van het 
platte dak. Bij platte daken ontstaat er een onderdruk boven 
het dakvlak dat vaak wordt aangeduid als windzuiging. Bij 
een windrichting tussen de 30° en 60° ten opzichte van het 
gebouw ontstaat er een conisch gevormde wervel boven 
het platte dak, beginnende in de hoek, welke doorgaat 
langs beide dakranden. Door deze wervel ontstaan sterk fluc-
tuerende en extreme krachten op het dakvlak. Deze krachten 
bepalen de belasting in de hoeken, waarvoor hoekzones 
zijn gedefinieerd.. Als de windrichting haaks staat op het 
gebouw (gevel), dan wordt de wind over de rand van het 
gebouw geleid. Achter de dakrand laat de luchtstroom los 
en verderop daalt de luchtstroom weer neer op het dakvlak 
waarbij ook verhoogde windzuiging optreedt. De  randzone 
wordt bepaald door dit effect.

Figuur 1, illustratie van de windeffecten uit verschillende richting op 

een plat dak.

a) randzone (vertaal separation bubble in ‘stroming laat los’), 

b) hoekzone, met conische wervelvorming langs de dakranden  

De afmetingen van de hoek- en randzone zijn afhankelijk 
van de hoogte, de lengte en de breedte van het gebouw. 

Windbelasting op zonne-energiesystemen  
op platte daken
De windbelasting op objecten die op een plat dak wor-
den geplaatst wordt ook bepaald door bovenomschreven 
fenomenen. Echter, omdat deze op enige afstand van het 
dakvlak zijn aangebracht, verschilt de belasting van karakter 
van die op het platte dakoppervlak. De optredende wervels 
zullen tot op een grotere afstand van de dakrand een groot 
effect kunnen hebben op de belasting op deze objecten. 
TNO heeft in een uitgebreide windtunnelstudie onder meer 
onderzocht wat het effect is van de afstand tot de dak-
rand op zonne-energiesystemen die op een plat dak zijn 
geplaatst. Op basis van dat onderzoek is een aangepaste  
dakzonering bij het plaatsen van PV-systemen op platte 
daken bepaald. In dit windtunnelonderzoek zijn ook de 
lokale drukfactoren afgeleid voor veel voorkomende vormen 
en afmetingen van zonne-energiesystemen. De onderzoeks-
resultaten zijn gebruikt om de rekenregels van NEN 7250 te 
bepalen..

Dakzonering 
Voor het bepalen van de dakzonering is in NEN 7250 een 
tweestappenbenadering opgenomen. In de eerste stap 

worden de rand- en hoekzones bepaald, gerelateerd aan de 
afmetingen van het gebouw zelf. Bij de tweede stap worden 
aanvullende zones bepaald welke zijn gerelateerd aan het 
bedekte oppervlak van het dak met het zonne-energiesys-
teem. Deze zijn afhankelijk van zowel de afmetingen van het 
gebouw als de hoogte van het zonne-energiesysteem boven 
de bovenzijde van de dakbedekking. 

Stap 1: bepaling afmeting dakzones 
Voor de afmetingen van de rand- en hoekzones is in NEN 
7250 een andere methode toegepast dan in NEN-EN 1991-1-
4. Deze methode, die overeenkomt met de methode uit NEN 
6702, levert in de meeste gevallen afmetingen van de rand- 
en hoekzones op die groter zullen zijn dan volgens NEN-EN 
1991-1-4. Dit geldt met name voor lage gebouwen met een 
groot dakoppervlak.  
NEN 7250 maakt ook onderscheid in hoe de PV-panelen zijn 
geplaatst op het dak. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
of de PV-panelen min of meer evenwijdig met de dakrand 
zijn geplaatst (maximale afwijking 15°) of dat de PV-panelen 
meer diagonaal over het dakvlak worden geplaatst (met 
een hoek tussen de 15° en 45°). Daarnaast hebben de PV-
panelen altijd een hoge zijde en een lage zijde. In NEN 7250 
wordt hierbij steeds gesproken over het bedekte oppervlak 
van het zonne-energiesysteem. Dit wordt gedefinieerd als het 
belastingsvlak. 
 
In figuur 2 is dit schematisch weergegeven voor:
F = zonne-elementen geplaatst in de hoekzone van het dak 
G = zonne-elementen geplaatst in de randzone van het dak

Figuur 2, indeling dakzones.

d1 ≤ 3h a = 0,15 d1 
a ≥ 1 m 

d1 > 3h a = 0,45 h  
a = 0,04 d1a ≥ 
1t m

Separation bubble

90º
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 NEN 7250

Figuur 4, definitie hs en ds 

Het bedekte oppervlak wordt beschouwd als één gesloten 
gebied wanneer nergens in het gebied de afstand tussen de 
zonne-energiesystemen, ds volgens figuur 4, groter is dan 2x 
hs. Als deze afstand groter is, dan moeten meerdere bedekte 
oppervlakten worden beschouwd. 

Voorbeeld 
In onderstaand voorbeeld wordt de procedure voor de 
bepaling van de zones toegelicht. In dit voorbeeld wordt uit-
gegaan van een simpel referentiegebouw met afmetingen:
h = 10 m
d1 = 25 m
d2 = 40 m

d1 ≤ 3 h dus a = 0,15 x d1 = 0,15 x 25 
a = 3,75 m 

De afmetingen van de randzones zijn 3,75 m en de afmetin-
gen van de beide lengten van de hoekzones zijn 7,5 m.
In figuur 5 is een schema van het dak gegeven met daarin 
aangebracht twee velden met een zonne-energiesysteem 
(bedekt oppervlak).

Figuur 5: schema van het dak, met gearceerd het oppervlak dat 

bedekt is met zonne-energiesystemen

Figuur 2, indeling dakzones.

Als op het dak een dakopbouw aanwezig is, ontstaat ook 
een zonestrook langs deze opbouw. Hiervoor wordt verwezen 
naar NEN 7250. 

Stap 2: afmetingen zones voor het bedekte oppervlak
Omdat de zonne-energiesystemen gevoeliger zijn voor de 
wind, kunnen systemen die verder van de dakrand staan 
toch een hoge belasting ondervinden. Er is daarom een 
tweede zonering vastgesteld, die is gekoppeld aan het door 
zonne-energiesystemen bedekte oppervlak. Deze zones (Zi) 
zijn schematisch weergegeven in figuur 3. 

Figuur 3: belastingzones voor het door zonne-energiesystemen 

 bedekte oppervlak (Z1 t/m Z5).

waarbij: 
as =  0,25 x d1 waarbij as niet groter mag zijn dan a, zoals 

gedefinieerd bij figuur 2, waarin:
d1 =  de kortste zijde van het gebouw 
hs =  de afstand tussen de bovenzijde van het zonne-element 

aan de hoge zijde en de  bovenzijde dakbedekking 
volgens figuur 4
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In figuur 6 is het schema van de bijbehorende dakzonering 
gegeven. 

Figuur 6, schema dakzonering.

Zones voor het bedekte oppervlak
Op het dak worden twee bedekte oppervlakten aange-
bracht. Eerst moet worden gecontroleerd of bij de gegeven 
tussenafstand er sprake is van één of twee beschouwde 
oppervlakten. In het voorbeeld is de tussenafstand ds = 2 m. 
In dit voorbeeld is uitgegaan van hs = 0,6 m. Hieruit volgt dat 
ds > 2 x hs. Er moet dus worden uitgegaan van twee bedekte 
oppervlakten. 

De afmetingen van de belastingzones worden bepaald met 
de formule as = 0,25 x d1, waarbij as niet groter mag zijn dan 
h. Hieruit volgt as = 0,25 x 25 = 6,25 m.

In figuur 7 zijn de afmetingen van de belastingzones 
 gegeven. 

Figuur 7, afmetingen belastingzones 

Het schema van de belastingzones moet over het schema 
van de dakzones worden geprojecteerd zoals dat in figuur 8 
is weergegeven. 

Figuur 8, combinatie dakzones en belastingzones

In NEN 7250 zijn voor de dakzones en belastingzones netto 
drukcoëfficiënten gegeven. Voor iedere zone op het dakvlak 
moet de hoogste waarde worden aangehouden. In het 
 vervolgartikel zal nader worden ingegaan op het bepalen 
van de rekenwaarde van de windbelasting per betreffende 
zone. ●

Literatuur
•  NEN-EN 1991-1-4 Eurocode 1, belastingen op constructies –  

Deel 1-4: Algemene belastingen – windbelasting;
•  NEN 7250 zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels –  

bouwkundige eisen;
•  Geurts, C.P.W. en Benthum C.A. van ‘A novel guideline for windloads on  

solar energy systems’ ICBEST 2014, June-12, 2014, Aachen, Germany;
•  ISSO Handboek HBZE Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen  

voor zonne-energiesystemen, januari 2012.
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Het parkeerdak van het een kantoorgebouw in Diemen was duidelijk  

aan een opknapbeurt toe. Het aanwezige PD-3 parkeerdaksysteem  

is verouderd, met name op de rijvlakken bij de op - en afrit van de 

 hellingbaan klapperen tegels en is er zichtbare schade aan  

de onderliggende XPS isolatie. Tijd voor een volledige renovatie?

Renovatie 
van een parkeerdak

ParkEErdakEN

Bestaand dakvlak
Het betreffende dakvlak is in het verleden ontworpen als 
daktuin. Pas in een latere fase (begin jaren ‘90) is een 
parkeerdak aangebracht op het dak als uitbreiding van de 
bestaande parkeercapaciteit. De hellingbaan was al wel in 
het oorspronkelijke ontwerp opgenomen. 

Bij het ombouwen van het dak naar een parkeerdak is de 
oude bestaande kunststof dakbedekking gehandhaafd, hier 
zijn bij renovatie extra APP bitumineuze dakbedekkingslagen 
aangebracht, een XPS isolatielaag en een PD-3 tegelsysteem 
van Zoontjens Beton. Het dak heeft een oppervlak van ca. 
3.000 m2. 

Conditie
In het recente verleden is er onderhoud op het dek uitge-
voerd: bij uiteengeschoven tegels is zoveel mogelijk een op-
vulling van rubbergranulaat aangebracht om meer stabiliteit 
in het oppervlak te verkrijgen. Op een aantal delen van het 
parkeerdek heeft dit geen effect vanwege de conditie waar 
de isolatie zich in bevindt.

Het tegelsysteem bestaat uit tegels 500 x 500 x 70 mm, met 
kruisstukken. De kruisstukken tussen de tegels zijn door verou-
dering van het kunststof niet meer flexibel en breken hierdoor 
snel. Door de verspringingen in het tegelverband welke zijn 
ontstaan door schuiven en draaien op de tegels, staat een 
gedeelte van de kruisstukken niet meer recht tussen de 
tegels, ook door deze spanning ontstaat breuk.

Op het dak is een XPS isolatie aanwezig (dik 50 mm), op zich 
is er geen isolatie benodigd op het dak vanwege het feit 
dat de onderliggende open ruimte van het parkeerdak een 
buitenruimte betreft. Het oude PD-3 systeem werd standaard 
geplaatst op een XPS isolatieplaat.

 ing. R.M. van Baardewijk, DakSupport B.V. ; Lid Verenigde Dakadviseurs



Roofs     11

De isolatieplaat is op de ondergrond ook verschoven, gezien 
de ruimte die bij de sponningen van de plaat onder de 
tegels aanwezig is. Door de beweging van de tegels op het 
dakvlak zijn delen van de isolatie beschadigd. De isola-
tieplaten bij de oprit zijn geheel door de tegel ingedrukt, 
zodat het profiel van de tegel in de plaat is gedrukt. Op de 
plaats van een insnijding van het dak, op een niet frequent 
bereden zone, is zichtbaar dat de bestaande isolatieplaat is 
‘gekraakt’, zichtbare scheuren door een te hoge frequente 
belasting. 

De conditie van de toplaag is in goede staat aangetroffen, 
er is lichte verwering maar geen veroudering waargenomen 
zoals craquelé in de topcoating van de bitumen, dit terwijl 
de dakbedekking al circa 25 jaar op het dak aanwezig is. De 
insnijding op een lager dakdeel, waar mag worden veron-
dersteld dat deze langer vochtig blijft vanwege het afschot, 
geeft eveneens een beeld van een toplaag in een goede 
conditie.

De oudere originele dakbedekking is eveneens nog aanwe-
zig op het dakvlak, onder de aangebrachte renovatielagen 
met APP dakbedekking. De oudere dakbedekking bestaat 
uit een scheidingsvlies van polyester en een met glasvlies 
gewapende PVC kunststof dakbedekking. De scheidingslaag 

is droog aangetroffen. De PVC dakfolie is enigszins ‘verhard’ 
door uittreden van weekmakers in de loop van de tijd. 

De onderliggende betonnen dakvloer bestaat uit prefab 
dubbele T-liggers, met een druklaag. De oppervlakte van het 
beton is bij insnijdingen droog aangetroffen.

De dakranden bestaan uit gemineraliseerde dakrandstroken, 
afgewerkt met een gemoffelde aluminium dakrandprofiel 
met ronde voorzijde. Het profiel is in goede staat, er zijn op de 
verbindingen met de afwerkstroken geen gebreken aan-
getroffen. De gemineraliseerde afwerkstrook zelf is in goede 
conditie, de minerale toplaag is niet afgesleten en er is geen 
veroudering in de vorm van craquelé waarneembaar. Wel 
is op enkele delen van de horizontale randen mosvorming 
aanwezig op het gemineraliseerd oppervlak.

De hemelwaterafvoeren van het dak bevinden zich in de 
afschot- kniklijnen in het midden en aan twee buitengevels 
en bestaan uit een Geberit afvoersysteem (Pluvia). Aan de 
onderzijde van het dek zijn geen gebreken of lekkages aan-
getroffen op de aansluitingen. 

Levensduurverwachting
Vanuit de feitelijk aangetroffen technische gebreken kan wor-
den aangegeven dat de waterdichtheid van het parkeerdak 
in goede staat is. De waterdichtheid naar de onderliggende 
parkeerverdieping is niet in het geding. De toplaag van de 
dakbedekking is in goede staat. Ook de ondergrond is droog 
aangetroffen bij insnijdingen. Geconcludeerd wordt dat de 
resterende levensduurverwachting nog circa 12 tot 15 jaar 
bedraagt.

De functionaliteit van het parkeerdak is vrijwel aan het einde 
van de technische levensduur. Alhoewel de tegels nog func-
tioneren, vervuiling en uitstraling van het parkeerdak buiten 



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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De isolatielaag is verwijderd, maar in de nieuwe situatie niet 
vervangen, deze is voor het dak niet functioneel. Omdat de 
dakbedekking in alle opzichten nog goed functioneel is, is 
deze gehandhaafd. Tijdens uitvoering is nauwgezet, na het 
reinigen van de dakbedekking, de toplaag op gebreken 
geïnspecteerd alvorens het tegelsysteem aan te brengen.

Optimale investering
Juist door het handhaven van de bestaande dakbedek-
king leverde dit een en aanzienlijke besparing op voor de 
opdrachtgever ten aanzien van het geplande onderhoud. 
De optie voor alleen het renoveren van het tegeldek, waarbij 
pas over 12 - 15 jaar een nieuwe toplaag wordt aange-
bracht is technisch goed uitvoerbaar, het tegelsysteem is  
op een relatief gemakkelijke wijze op te nemen en te her-
plaatsen, Deze kosten wegen niet op tegen de investering 
nu van een geheel nieuwe toplaag. Het resultaat mag er 
zijn: een volledig vervangen parkeerdak bij een optimale 
investering. ●

beschouwing latend, is de onderlaag van isolatie, de sta-
biele opleg van de tegels, niet meer functioneel. De isolatie is 
‘gekraakt’ en biedt geen stabiele opleg meer, sterker nog, op 
de frequent bereden dakdelen zorgt de isolatie voor vering 
en ‘klapperen’ van de tegels. Een technische ingreep om de 
functionaliteit sterk te verbeteren is aan te bevelen.

Herstelopties
De ontwikkeling van parkeerdaksystemen hebben bij de 
diverse fabrikanten ertoe geleid dat dergelijke systemen 
stabieler kunnen worden geplaatst. Niet alleen door gebruik-
making van grotere afmetingen en tegels, maar ook een 
stabielere opleg door conische nokken of aan te spannen 
dragers.

In de meeste gevallen, bij een bestaand parkeerdak met 
een tegelsysteem, is het economisch niet haalbaar om het 
gehele daksysteem te wijzigen in bijvoorbeeld een gietasfalt-
dak of rijvlak met waterdichte gesloten kunststof afwerking-
slagen.

De oplossing is gezocht in het aanbrengen van een nieuw 
tegelsysteem, waarbij uiteindelijk de keuze niet ver ligt van 
het bestaande tegelsysteem. Gevoelsmatig is het toepassen 
van een grotere afmeting tegel een goede optie, echter er 
dient hier rekening te worden gehouden met de construc-
tieve ondergrond. Deze  bestaat uit dubbele T-liggers, er zijn 
geen constructiegegevens van de fabrikant meer voor-
handen. Bij het toepassen van het zwaarste tegelsysteem, 
is de gewichtstoename van de dakbelasting circa 30 %. 
Uitgegaan wordt door de constructeur dat deze belasting 
mogelijk te hoog is voor de toegestane belasting. Hierdoor is 
gekozen voor het tegelsysteem Pardak PD-50 van Zoontjens, 
bestaande uit tegels met eveneens 70 mm dikte, een gelijk-
waardig (verbeterd) tegelsysteem, met gelijke dakbelasting. 
Ter plaatse van de op- en afrit naar het parkeerdak is wel 
een tegelvlak met Pardak PD-90 aangebracht. De dubbele 
 T-ligger heeft hier een kortere overspanning. Juist in dit ge-
bied is er meer weerstand nodig tegen draai- en schuifbelas-
ting van het verkeer.

• OpDRaCHtgeVeR DIEmErmErE BEHEEr BV
• aDViseuR DAkSUPPOrT BV
• uitVOeRing ZOONTJENS BETON

DakSupport bv is een onafhankelijk dakadviesbureau met werk terreinen op 
het gebied van Technische inspecties, Dakveiligheid (rI&E), Wateraccumulatie, 
en inspecties voor Verzekerde Garantie.
Voor het objectief bepalen van de resterende levensduur van een dak wordt 
gebruik gemaakt van het in eigen ontwikkeling opgezette onderhoudsmodel 
DAkrISC®. DakSupport bv is aangesloten bij de Verenigde Dakadviseurs.
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Onlangs reikte Bitumen recycling Nederland (BrN) de eerste certificaten 

uit voor drie renovatieprojecten. In dit artikel wordt één van de projecten 

 uitgelicht: de renovatie van de rDm Scheepsbouwloods te rotterdam.

Bitumineus dakafval 
RDM scheepsbouwloods 
wordt gerecycled

ProjEctbEschrijviNg

gescheiden afvoer
“Dat was nog niet gemakkelijk,” vertelt directeur John 
kambeel van NDA-lidbedrijf Voormolen Dakbedekkingen 
uit Nieuwerkerk aan den IJssel. “Het dak is een aantal keren 
overlaagd geweest en de dakopbouw bestond uit verschil-
lende lagen isolatie van verschillende materialen.” 

De sloop is uitgevoerd door De man Sloopwerken uit Zeven-
bergen. Directeur Henk de man vertelt: “Het was een complex 
werk: de dakopbouw bestond uit vijf lagen dakbedekking 

Het monumentale gebouw op het rDm-terrein in de rot-
terdamse haven werd jarenlang gebruikt als loods voor 
de bouw van schepen en jachten. Onlangs is het gebouw 
herontwikkeld en is er o.a. bedrijfsruimte en kantoorruimte in 
gevestigd. Ook het dak (met een oppervlak van 7300 m²) 
werd vernieuwd. De volledige dakopbouw is tot op de stalen 
ondergrond verwijderd en vervangen door een nieuwe op-
bouw. Het was de bedoeling de oude dakopbouw geschei-
den af te voeren zodat het bitumineus dakafval kon worden 
hergebruikt in nieuwe dakbedekking. 
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dakrENovatiE rdM schEEPsbouwloods tE rottErdaM
• OPDracHtgEvEr: HavENBEDrIjf rOttErDam
• DakDEkkEr:  vOOrmOlEN DakBEDEkkINgEN  

TE NIEUWErkErk AAN DEN IJSSEl
• SlOOPBEDrIjf: DE maN SlOOPwErkEN tE ZEvENBErgEN

en isolatie. Dit hebben wij met behulp van de dakzaag-
machine in segmenten van 1x1 m gezaagd. Omdat het 
dak niet te zwaar belast mocht worden, hebben we op de 
zijkant van het dak kantelbakken neergezet, gestempeld met 
houten balken, van dakspant naar dakspant. met behulp 
van kruiwagens en platte wagens werd het dakafval naar 
de kantelbakken getransporteerd en vervolgens met behulp 
van een 50m1 loopkatkraan verticaal getransporteerd naar 
de containers (40 m³) die we naast het pand hadden opge-
steld. Het dakafval werd op het dak door onze medewerkers 
gescheiden en in de verschillende containers afgevoerd. In 
totaal was steeds een team van acht man van het sloopbe-
drijf met de werkzaamheden bezig.” 

Een gespecialiseerd bedrijf saneerde bovendien de afwe-
zige asbest. Ook de oude lichtstraten werden vernieuwd. 
“Aandachtspunt tijdens de dakwerkzaamheden was de ver-
deling van het gewicht. Zoals gezegd kon het staaldak maar 
een beperkt gewicht aan, wat betekende dat de pallets met 
dakmaterialen direct na aanlevering op het dak verdeeld 
moesten worden.”

Uiteindelijk is door het dakdekkerbedrijf de nieuwe dakop-
bouw aangebracht:

• PE-folie (dampremmende laag)
• Enertherm alU 70 mm
• Onderlaag 450 P60
• toplaag 470 k14

Certificaat
Het BrN-certificaat geeft aan hoeveel CO2 bij het betref-
fende project is bespaard door het bitumineuze dakafval 
te recyclen. Deze hoeveelheid wordt gebaseerd op de lCA 
database van de Bitumen Waterproofing Association (BWA). 
Deze is door het Turijnse lCE samengesteld. Voor dit project 
is ongeveer 105.400 kg bitumen dakbedekking gescheiden 
van andere afvalstromen en afgevoerd ten behoeve van 
recycling. Dit heeft volgens het certificaat een besparing van 
ongeveer 6640 kg cO2 opgeleverd. 

“Het certificaat heeft betrekking op dit project,” vertelt André 
van den Engel namens BrN. “Projecten kunnen bij BrN 
worden aangemeld. Op basis van projectinformatie en 
eventueel ook monsters wordt de hoogst haalbare en meest 
optimale recycling vastgesteld: verwerking in dakbedekking 
of een toepassing in de wegenbouw. In overleg met partijen 
wordt vervolgens gezocht naar een passende logistieke in-
vulling. Nadat de juiste bewijsstukken zijn overlegd, reikt BrN 
het certificaat uit.”

Tegelijk met de uitreiking van het certificaat aan Voormolen 
Dakbedekkingen voor rDm Scheepbouwloods kregen Cen-
traal Boekhuis in Culemborg/ Boko Dabedekkers uit Westknol-
lendam en het Amphia Ziekenhuis in Breda/Innodak uit Boxtel 
het BrN certificaat uitgereikt. Van den Engel geeft aan dat op 
korte termijn nog meer certificaten zullen worden uitgereikt 
aan dakbedekkingbedrijven waar het bitumineus dakafval 
zodanig wordt afgevoerd dat het gerecycled kan worden. ●



NIEUW KLANGENSYSTEEM VOOR BALUSTERS

Roval Aluminium heeft speciaal 

voor aluminium muurafdekkappen 

met balustersystemen een nieuw 

klangensysteem ontwikkeld. Het 

klangensysteem voor muurafdekkappen 

was gebaseerd op één klikveer,

 

waar de muurafdekkap eenvoudig in 

een schuine hoek overheen werd geklikt. 

Het klangensysteem in combinatie met 

muurafdekker en aluminium balusters 

kent twee klikveren, omdat door de 

staanders van de baluster het niet 

mogelijk is om de kap in een hoek over 

de klikveer te drukken. Dat probleem is 

nu opgelost dankzij de speciale dubbele 

klikveer aan weerszijden. De kap wordt 

zo horizontaal over beide veren geklikt. 

Met een strak, glad én schroefl oos 

resultaat. De aluminium muurafdekkap 

en het balustersysteem gaan zo een 

aluminium leven lang mee! Functioneel, 

duurzaam en mooi om te zien!

Ga voor meer informatie naar www.roval.eu

Roval Aluminium

Roval Aluminium is marktleider 

in de ontwikkeling, productie 

en levering van kwalitatieve 

aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. Tot het 

uitgekiende assortiment behoren 

onder meer dakrandprofi elen, 

water slagen, complete 

muurafdeksystemen, balusters, 

lamellenwanden en doorval-

beveiliging. Daarnaast biedt Roval 

Aluminium maatwerk in zetwerk. 

Mooi, functioneel en duurzaam.Klang met dubbele rvs-klikveer



GEZOND WONEN 
& WERKEN
Daglicht en buitenlucht presteren het best wanneer  
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De totale marktomvang van dakbanen in de utiliteitsnieuwbouw is in 2013 

uitgekomen op iets meer dan 4,2 miljoen m². Ten opzichte van 2012 is dit een 

daling van maar liefst 24%. De marktomvang wordt zwaar getroffen door de 

nog altijd dalende utiliteitsbouwactiviteiten in Nederland. Pas in 2015 zal de 

voor dakbanen belangrijke marktsector weer enigszins herstellen. Dit blijkt uit 

de Bouwkennis marketing Score Card marktomvang.

nieuwbouwmarkt utiliteit 
nog niet uit het dal

EcoNoMiE

In dit artikel bekijken we 
de markt voor dakba-
nen voor het platte dak 
in de utiliteitsnieuw-
bouw. De cijfers zijn 
hierbij gebaseerd op 
het werk van profes-
sionele verwerkers. De 
werkzaamheden die 
professionals in hun 
eigen tijd uitvoeren 
(grijze/zwarte circuit) 
en de werkzaamheden 

die particulieren zelf uitvoeren of uitbesteden aan bekenden 
zijn niet meegenomen. Ook de toegepaste hoeveelheid 
materiaal voor garages, bergingen, schuren en stallen is niet 
meegenomen.

Marktomvang sterk gedaald
De daling van de marktomvang voor dakbanen in de utili-
teitsnieuwbouw in 2013 is de vierde op rij. Bouwkennis brengt 
de marktomvang van de dakbanen waarmee platte daken 
worden afgedekt sinds 2004 in kaart. tot en met 2009 laat 
de markt van dakbanen op nieuwe utiliteitsgebouwen een 
gestage groei zien. Dat jaar werd een hoogtepunt van iets 
meer dan 10 miljoen vierkante meter toegepaste dakbanen 
genoteerd. Inmiddels is de marktomvang dus met meer dan 
de helft afgenomen. 

aanhoudende laagconjunctuur
De aanhoudende laagconjunctuur heeft een zeer directe 
invloed op utiliteitsnieuwbouw. Wanneer het goed gaat met 
ons land, zullen bedrijven uitbreiden en eerder geneigd zijn 
te investeren in hun vastgoed. Daarnaast is de werkgelegen-
heid één van de belangrijkste factoren die de vraag naar 
vastgoed bepalen. Werknemers voeren dagelijks hun han-
delingen uit in kantoren, loodsen, distributiecentra, winkels 
enzovoorts. Elke werknemer neemt daarbij een bepaalde 
hoeveelheid ruimte in beslag. 

Beide factoren brachten de utiliteitsbouw de afgelopen jaren 
weinig soelaas. Zo daalde het BBP in 2012 en 2013 nog met 
respectievelijk 1,7% en 0,7%. De werkloosheid bereikte in 
februari dit jaar nog een hoogtepunt, 8,8% van de beroeps-
bevolking was werkloos. De afgelopen jaren stonden dan 
ook in het teken van een sterk dalende utilteitsnieuwbouw-
productie. Vooral de marktsector is flink geraakt. 

Groeipercentage bouwproductie per jaar per hoofdsector,  
2010 t/m 2013.

Bron: CBS Voortgangsstatistiek, september 2014

prognose: economie kijkt omhoog
De Nederlandse economie kent momenteel een aantal 
positieve en negatieve factoren die van invloed zijn op de 
utiliteitsbouw. Allereerst remt de overcapaciteit de nieuw-

Jacco Ridderhof, BouwKennis

  2010 2011 2012 2013

Marktsector -25,3 -14,5 -16,3 -19,9

Budgetsector -7,2 -3,6 -9,8 -14,2

totaal -19,3 -10,3 -13,6 -17,4
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Zie voor meer prognoses door bouwkennis www.dakweb.nl

bouwproductie van utiliteitsgebouwen: de bezettingsgraad 
in de industrie is laag, op veel bedrijventerreinen staan 
bedrijfspanden leeg, de kantorenmarkt heeft een overcapa-
citeit van ruim 15% en de winkelmarkt ziet ook het probleem 
van leegstand toenemen door de opgekomen interneteco-
nomie. Deze factoren zijn gedeeltelijk conjunctureel, maar 
ook structureel. De economie verandert en daarmee ook de 
rol van het vastgoed. We werken steeds meer thuis, Neder-
land verandert van een werkende in een zorgbehoevende 
maatschappij en consumptie verloopt in toenemende mate 
via het internet.  
 
Aan de andere kant is de weg omhoog weer gevonden. 
Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen 
herstelden het afgelopen jaar sterk. In haar meest recente 
prognoses gaat het Centraal Planbureau (CPB) uit van een 
economische groei van 0,75% in 2014 en 1,25% in 2015. De 
groei is uiteraard positief, maar het zijn geen cijfers die een 
zeer sterke investeringsgroei teweeg te brengen. De werkloos-
heid wordt geraamd op 7% van de beroepsbevolking in 2014 
en 6,75% in 2015. 

stijgende vergunningverlening marktsector
Een nieuw pand kan alleen maar tot stand komen als er een 
vergunning voor is verleend. Daarmee is het een belangrijke 
indicator voor de toekomstige utiliteitsnieuwbouwproductie. 
Wanneer we kijken naar deze vergunningverlening, valt op 
dat er vooral in de budgetsector momenteel rake klap-
pen vallen. Het voortschrijdend 12-maandstotaal voor de 
vergunningverlening ligt in juni 2014 inmiddels al 8% onder 
dat van juni 2013. Ook de nieuwbouwproductie voor de 
budgetsector neemt versneld af. Voor de marktsector geldt 
dat vergunningverlening juist toeneemt. Het voortschrijdende 
12-maandstotaal ligt in juni 2014 11% boven het niveau van 
juni 2013. 

2015: 3,5% groei marktsector  
Eerder zagen we al dat nieuwbouwproductie van utiliteits-
gebouwen in 2013 met 17,4% is gedaald ten opzichte van 
2012. Volgens de nieuwste prognoses van Bouwkennis zal 
daar naar verwachting in 2014 nog eens 4,9% vanaf gaan. 
Ook in 2015 daalt de totale utiliteitsnieuwbouwproductie 
nog. Dat jaar verscherpt de tegenstelling tussen de markt- en 
budgetsector. De productie voor de marktsector groeit dan 
met 3,5%, terwijl de productie voor de budgetsector met nog 
eens 8,4% daalt. In 2016 wordt een substantieel herstel ver-
wacht van circa 9%. De groei is het grootst in de marktsector, 
die met vertraging profiteert van de aantrekkende economie 
vanaf 2014.

Prognoses groeipercentage bouwproductie per jaar per 
hoofdsector, 2014 t/m 2016

Bron: CBS Voortgangsstatistiek/berekening BouwKennis, september 2014

Hallen en loodsen en combinatie bedrijfshallen
Wat betekenen deze groeicijfers voor de marktomvang van 
dakbanen? Hierbij is het interessant om in te zoomen op de 
verwachte ontwikkeling van de productie van hallen en lood-
sen en bedrijfshallen. Traditioneel zijn dit de grootste afzetge-
bieden voor dakbanen in de utiliteitsbouw. Ook in 2013 werd 
zo’n 70% van de dakbanen in de utiliteitsnieuwbouw op deze 
gebouwtypen verwerkt. Dat jaar daalde de nieuwbouwpro-
ductie voor deze gebouwtypen harder dan het gemiddelde. 
Voor 2014 wordt verwacht dat de nieuwbouwproductie van 
hallen en loodsen een relatief grote stijging van 14% zal laten 
zien om vervolgens enigszins te stabiliseren. In 2014 en 2015 
bevindt het groeipercentage zich boven het gemiddelde 
maar in 2016 juist niet. Hallen en loodsen worden gebouwd 
voor een verscheidenheid aan marktsectoren, waaronder 
de nijverheid, handel en horeca en vervoer en communi-
catie. De productie van combinatiebedrijfshallen daalt nog 
in 2014, maar zal naar verwachting in 2015 en 2016 sterke 
procentuele stijgingen laten zien. 

kanttekening bij de zojuist beschreven ontwikkelingen is dat 
het om groeipercentages gaat vanaf een absoluut diepte-
punt in de utiliteitsnieuwbouwproductie. Beide gebouwtypen 
bevinden zich ruim onder het productniveau van voor de 
crisis. 

Bouwproductie 2010-2016 in mln. euro’s,  
excl. btw (prijzen 2013) 

Bron: CBS Voortgangsstatistiek/berekening BouwKennis, september 

2014.*Prognose 

De stagnerende nieuwbouwactiviteiten hebben de markt 
voor platte daken en dakbanen een flinke slag toegebracht. 
Pas in 2015 zal de productie van de voor dakbanen belang-
rijke gebouwtypen weer enigszins aantrekken. De ramingen 
moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het 
verloop van de vergunningverlening hangt zeer sterk samen 
met het verloop van de economische groei. Dit geldt zeker 
voor de marktsector die voor platte daken zeer belangrijk is. 
Hieruit volgt dat de productieprognoses ook in hoge mate 
afhangen van het verwachte BBP: ●

  2014 2015 2016

Marktsector -2,1 3,5 10

Budgetsector -8,4 -7,8 7

totaal -4,9 -1,3 9

  2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

Hallen en loodsen 507 435 426 368 420 430 445

Kantoren 795 818 527 458 255 305 330

Combinatie bedrijfshallen 1.179 942 699 581 550 665 800

Kassen 45 23 54 17 20 15 15

schuren en stallen 612 622 547 512 495 480 480

Winkels 77 37 81 43 105 100 105

scholen 498 361 374 421 350 360 360

Zorggebouwen 1.127 1.087 958 756 670 580 650

Overige gebouwen 1.282 1.164 1.077 768 860 740 815

totaal 6.121 5.489 4.742 3.923 3.725 3.675 4.000
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Zie voor het verslag van vorig jaar www.dakweb.nl

Op 21 september 2014 vond de 30ste 

editie van de Dam tot Damloop plaats. 

Voor de tweede keer op rij liep er een 

delegatie uit de dakenbranche mee. 

De loop voor de dakenbranche is ook 

dit keer georganiseerd door lindeman 

Events; de aanvullende sponsoring  

werd verzorgd door Nebiprofa,  

Van roij Fasteners en mawipex.

Renners van de dakenbranche 

zetten mooie tijd neer

daM tot daMlooP 2014

traditie
Het begint al een mooie traditie te worden. Ook deze keer 
werden de deelnemers uit de dakenbranche ‘s ochtends 
ontvangen bij de tent van lindeman Events in het Burge-
meester In ’t Veldpark in Zaandam (‘het Dam tot Dampark’). 
Na de ontvangst met een drankje werd iedereen met de bus 
naar de start gebracht, in het centrum van Amsterdam. Daar 
ging men van start, vastbesloten om een mooie prestatie 
neer te zetten. 
Na aankomst kon iedereen in dezelfde tent weer even op 
adem komen met een drankje, een broodje of een pastasa-
lade. Tevens was er een sportmasseur aanwezig die het her-
stel van de vermoeide spieren bevorderde. Ook dit jaar werd 
de opzet en organisatie van de loop voor de dakenbranche 
weer zeer gewaardeerd.
De meeste deelnemers gaven aan de Dam tot Damloop 
op een goede manier te hebben kunnen uitlopen. Het 
weer werkte goed mee en de route was goed begaanbaar. 
De enige hinder die men ondervond was van de andere 
deelnemers: op sommige plaatsen was de route eenvoudig-
weg te druk om goed door te kunnen lopen. Sommige van 
de deelnemers uit de dakenbranche zijn geoefende lopers, 
anderen hebben extra moeten trainen om resultaat te kun-
nen behalen. Al met al hebben alle deelnemers een mooie 
tijd neer kunnen zetten, velen hebben zelfs hun tijd van vorig 
jaar verbeterd! ●

De Dam tot Damloop begint in het centrum van Amsterdam 
en eindigt in het centrum van Zaandam, een afstand van  
10 Engelse mijl (16,1 kilometer). In totaal deden 45.000 deel-
nemers mee aan de loop. De deelnemers werden langs de 
route aangemoedigd door naar schatting tussen de 150.000 
en 200.000 toeschouwers. De wedstrijd werd zondag gewon-
nen door de keniaan John mwangangi. Zijn landgenote 
linet masai was de snelste bij de vrouwen.
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uitslagEN

naam tijd 2014 tijd 2013 Organisatie

Jurgen van leliveld 1:22:22 1:21:24 Nebiprofa

Jan lubbers 1:36:20 1:44:17 Nebiprofa

mark Paauw 1:23:29

Vincent lindeman 1:50:17 2:01:01 roofs

léon van Zaltbommel 1:29:36 1:29:39 mawipex

George Olsthoorn 1:21:49 Installatietechniek rijnhuis

ronald de raad 1:20:48 1:20:29 Primadak

Henk Booiman 1:37:21 Booiman Tuinen

Harrie meijering 1:34:53

rené kerkhof 1:29:37

Ton Berlee 1:39:29 Comfortdak

Dennis moerings 1:37:23 VrF

Bianca Hartogsveld 1:29:37 Bouwmaat

Jaap van der Graaf 1:40:55 1:45:38 VrF

Nicky van der Graaf 1:40:55 1:45:39 VrF

John Heemskerk 1:18:24 Dakned

Jos van der Borgt 1:26:16 1:21:42 SBD

mark Schreuders 1:31:58 mawipex

maico Bartels 1:50:17 1:55:17

Gerard mafait 1:23:30 De Bosman Bedrijven
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Bekijk de brochure:

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 
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Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl



De sponsors 
feliciteren de lopers 
met hun prestatie 

tijdens de
 

Dam tot Dam Loop 2014

Fo
to

: l
e

 C
h

a
m

p
io

n

Veiligheid gegarandeerd

secure
®
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IKOsecure 
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IKOsecure 
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IKOsecure is een praktisch en betrouwbaar middel voor het 
veilig werken op hoogte. Het IKOsecure systeem is namelijk 
alleen verkrijgbaar inclusief een aanvullende aansprakelijkheids-
verzekering. Bij IKOsecure ankers zijn de risico’s van verkeerd 
aanbrengen zodanig gereduceerd dat zelfs de aansprakelijkheid 
die voortvloeit uit verkeerd aanbrengen is ondergebracht. Daar-
mee zijn de directe afnemers van IKOsecure verzekerd van een 
goed product. Dit maakt IKOsecure een uniek valbeveiligings-
systeem. 

• Snel en betrouwbaar aan te brengen 
• Voldoet aan EN 795 versie 2012
• Toepasbaar op bitumineuze en kunststof daksystemen
• Eenvoudig te scheiden en geschikt voor hergebruik. 

Inclusief 
aanvullende 

aansprakelijkheids-
verzekering
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Per 1 april 2014 is Sjoerd van der Werf begonnen met  

Quality roofing Systems. Het bedrijf is importeur van een aantal  

A-merken kunststof dakbedekkingen en als zodanig opvolger van  

roof 64, dat begin dit jaar haar activiteiten staakte.

QRs importeert 
vertrouwde merken 

kunststof dakbedekkingen

bEdrijfsNiEuws

resultaten werden behaald. Op dat moment was het voor 
mij niet haalbaar het bedrijf op eigen kracht voort te zetten. 
latere gesprekken met relaties en fabrikanten boden echter 
toch een basis om door te gaan met de verkoop van deze 
producten in Nederland. De naam roof 64 mochten we 
toen echter niet meer gebruiken, vandaar dat de nieuwe bv 
Quality roofing Systems in het leven is geroepen. Onder deze 
vlag worden feitelijk de activiteiten van roof 64 voortgezet: 
adviseren, importeren en leveren van hoogwaardige duur-
zame kunststof dakbedekkingen.”

Bouwconnect
Van der Werf vertelt een aantal maanden nodig te hebben 
gehad om het bedrijf helemaal goed op poten te krijgen. 
“Het bedrijf bestaat momenteel uit Annetta Smolders en 
mijzelf, we opereren vanuit een kantoor aan huis in ’s-Herto-
genbosch. De verwachting is dat we op redelijke termijn de 
organisatie zullen moeten uitbreiden. Verder is in de afgelo-
pen periode veel geïnvesteerd in o.a. documentatiemateri-
aal en het opzetten van een website.”

Een andere belangrijke investering was die in de opname in 
de Bouwconnect Bibliotheek. Deze database geldt als het 
centrale informatiepunt voor product- en bouwdeeldefinities: 
CAD (2D en 3D), bestekteksten (STABU en neutraal), kosten, 
bouwfysische eigenschappen, verwerkingsvoorschriften, 
garantievoorwaarden, etc. Van der Werf: “In de Bouwconnect 
Bibliotheek zijn alleen A-merken opgenomen. Ook vanaf 
onze website kan men direct de besteksteksten van onze 
producten kopiëren.”

Duurzaam
“Al meer dan 10 jaar werk ik nauw samen met deze produ-
centen en ben verantwoordelijk voor de import van deze 
producten en dat komt omdat ik geloof in de kwaliteit en 
duurzaamheid ervan,” vertelt Van der Werf. “Al onze pro-

Quality roofing Systems bv (QrS) opereert vanuit ‘s-Her-
togenbosch als landelijk opererend specialistisch groot-
handelsbedrijf voor kunststof daken. Als importeur van de 
internationale A-merken rhenofol PVC, rhepanol PIB en 
Polyfin FPO, geproduceerd door FDT FlachdachTechnologie 
en Polyfin AG, zet het bedrijf in op verdere groei van deze 
merken in de Nederlandse markt.

“De investeerder heeft vorig jaar aangegeven niet langer 
in roof 64 te willen investeren, ondanks dat er snel goede 
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ducten hebben een duurzaamheidscertificaat waarmee 
ze aantoonbaar voldoen aan de Europese normen op dit 
gebied. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de levens-
duur, productiemethode, recyclebaarheid, logistiek, etc. 
Denk bijvoorbeeld aan documenten en certificaten als het 
DUBOkeur, Environmental Product Declaration volgens de EN 
15804 , lEED, BrEEam, etc.”

“De producenten van de producten die wij op de Ne-
derlandse markt brengen zijn al decennialang actief en 
hebben allemaal veel aandacht voor deze aspecten. De 
lange levensduur, bijvoorbeeld, van met name de rhepanol 
PIB  is in de praktijk bewezen. We zien dat opdrachtgevers 
zich steeds meer bewust worden van de mogelijkheden op 
het dak op het gebied van duurzaamheid. Ik geloof in de 
kwaliteit van deze producten en zal daar dan ook op geen 
enkele wijze concessies aan doen. In al die jaren heb ik nog 
nooit een klacht op het product gekregen.” 

De kwaliteit van het eindresultaat staat of valt met de verwer-
king van een product, weet ook Van der Werf. “Niet zomaar 
iedereen mag met deze producten werken. Wanneer een 
dakdekkerbedrijf met onze producten wil werken, stellen we 
eerst middels een gesprek vast of de uitgangspunten van 
het bedrijf overeenkomen met de onze. Het zijn geen pro-
ducten om snel mee te scoren: ze vereisen aandacht in de 
verwerking. Na dit gesprek krijgt het bedrijf een training en 
bovendien zal ik de eerste projecten begeleiden.”

Kunststof
Op deze manier vertrouwt Van der Werf erop de markt een 
belangrijke meerwaarde te kunnen bieden. “De markt voor 
kunststof dakbedekkingen groeit gestaag. Het is veelzeg-

gend dat de fabrikanten van bitumineuze dakbedekkingen 
inmiddels bijna allemaal een kunststof dakbedekking in  
het assortiment hebben opgenomen. Ook de traditioneel 
ingestelde Nederlandse dakenmarkt kiest steeds meer voor 
de toepassing van kunststof op het dak. Dit gecombineerd 
met de groeiende aandacht voor duurzame oplossingen  
op het dak geeft mij het vertrouwen in de toekomstige ont-
wikkelingen.” ●

Sjoerd van der Werf, QRS.

Zie voor meer informatie over kunststof dakbedekkingen www.dakweb.nl
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Onlangs introduceerde kingspan 

 Geïsoleerde Panelen een aantal 

 noviteiten, die een verbetering beteke-

nen in de kwaliteit en verwerking van 

geïsoleerde panelen aan de gevel  

en op het dak.

Kingspan geïsoleerde panelen 
introduceert nieuwe paneelsystemen

ProductNiEuws

De noviteiten werden geïntroduceerd tijdens een evenement 
bij  kingspan Geïsoleerde Panelen in het Belgische Grob-
bendonk, op 17 juni jl. Het programma werd geopend met 
twee lezingen. Als eerste spreker ging Peter kuindersma van 
de Nieman Groep dieper in op detaillering bij luchtdicht 
ontwerpen en bouwen en benadrukte het belang hiervan 
bij passiefbouw. Hij toonde de bezoekers hoe intelligente 
aansluitdetails kunnen bijdragen aan duurzaam en kostenef-
ficiënt bouwen.

De tweede spreker was architect Philip moyersoen (mOP 
 Urban Design). Hij sprak over de buitenschilrenovatie van 
OBH te Oostende (B). Het ontwerp, de detaillering en de 
 succesvolle uitvoering van dit project werd gerealiseerd  
met behulp van BENCHmArk Evolution, één van de nieuwe 
gevelsystemen die tijdens het evenement werden geïntro-
duceerd.

nieuwe systemen
met de introductie van het nieuwe systeem reikte het bedrijf 
de markt een tijdje geleden al een architectonisch scala 
aan dak- en gevelsystemen aan op basis van geïsoleerde 
paneeltechnologie. Tot op heden bestonden die geveloplos-
singen uit het BENCHmArk karrier geïsoleerde paneel met 
daartegen een draagconstructie en daarop een al dan niet 
metalen afwerking. met de lancering van BENCHmArk Evo-
lution biedt de fabrikant nu ook een assortiment ongepro-
fileerde geïsoleerde gevelpanelen. Deze sandwichpanelen 
dienen dus niet als drager voor andere afwerkingen, maar 
worden gebruikt om het gebouw een fraaie, gestroomlijnde 
afwerking te geven.

Een voorbeeldopstelling van het tweede nieuwe gevelsys-
teem - BENCHmArk kreate – was de absolute blikvanger in 
de nieuwe showroom: een mozaïek van afzonderlijk gekleur-
de, fabrieksmatig volgeschuimde cassettes met zachte, afge-
ronde hoeken. De divers gevormde en gekleurde cassettes 
worden in combinatie met een geïsoleerd sandwichpaneel 
in de fabriek tot één geheel geassembleerd en vervolgens 
als meerdere grote panelen op de bouwplaats aangeleverd. 
Dit nieuwe product  wordt - indien gewenst met behulp van 
mechanische hulpmiddelen - snel en eenvoudig in één 
handeling geïnstalleerd. Dankzij deze snelle installatie zijn ge-
bouwen eerder wind- en waterdicht, is er minder gevaar voor 
ongevallen omdat er minder lang op hoogte wordt gewerkt 
en kan de totale projecttijd aanzienlijk worden verkort. Een 

Gunther Guinée
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ander voordeel is dat het product door slechts één bedrijf 
wordt geleverd, dus één aanspreekpunt op het gebied van 
levering en garantie.

met veel mogelijkheden in paneellengtes, breedten, kern-
diktes, cassetteafmetingen, cassetteopstellingen en kleuren-
opties om uit te kiezen, biedt het systeem bovendien een 
grote vrijheid tijdens de ontwerpfase. Het gevelsysteem kan 
zowel verticaal als horizontaal worden geïnstalleerd. Door de 
cassettes te integreren in het geïsoleerde paneel, wordt de 
structuur van de aluminium cassettes versterkt. Dit betekent 
dat grotere cassetteafmetingen tot maar liefst 3800 mm x 
1174 mm eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. met een 
breed scala aan mogelijkheden, kan elke individuele cas-
sette worden afgewerkt met een andere poedercoating en 
in elke gewenste BS- of rAl-kleur.

Demonstraties
Naast de presentaties waren tijdens de Open Deur ook 
diverse demonstraties te bezoeken.  Het X-Dek platdakpaneel 
wordt al jaren succesvol toegepast en heeft bewezen dat  
er economische resultaten mee behaald kunnen worden.  
Het is in feite het industriële alternatief voor een traditioneel 
opgebouwd dak. X-Dek panelen zijn geschikt voor alle ge-
bouwtoepassingen met een minimale dakhelling van meer 
dan 1°, zijn leverbaar in variabele lengten 1,8 tot en met  
16,0 meter en moeten in principe enkel nog voorzien worden 
van een geschikte dakafdichting. Het nieuwe X-Dek membra-
ne is echter al fabrieksmatig voorzien van een enkellaagse 
membraanafwerking (TPO / PVC) met een zijoverlap. Deze 
zijoverlap van de membraanafwerking biedt na montage 
direct een goede bescherming tegen de weersomstandig-

heden en moet enkel nog met hete lucht worden dichtge-
last om een volledig waterdicht dak te verkrijgen. Voortaan 
kan de verwerker van de panelen dus – na bij kingspan een 
specifieke (kosteloze) producttraining te hebben gevolgd – 
zelf het dak ook volledig afwerken. 

Brandveiligheid
Even verderop werd er ook nog een kleine branddemonstra-
tie gedaan waarbij de brandprestaties van de PIr-schuim-
kern nader werden toegelicht. kingspan vindt het namelijk 
heel belangrijk om aan te tonen dat het ene isolatiemateri-
aal het andere niet is. Want ook al behoren sommige isolatie-
producten tot eenzelfde brandklasse, qua rookproductie en 
brandverspreiding kunnen er nog grote verschillen optreden. 
Voor brandweerlieden kan dit brandgedrag van dak- en 
gevelbekleding zelfs van levensbelang zijn. men vestigde er 
dan ook de aandacht op dat achteraf onderzochte bran-
den al meermaals hebben aangetoond dat geïsoleerde 
panelen die voorzien zijn van kingspan FIrEsafe PIr isolatie-
schuim niet bijdragen aan de uitslaande brand. De buiten-
laag van deze FIrEsafe PIr isolatie verkoolt wanneer het in 
aanraking komt met open vuur en beschermt daarbij de 
kern van het isolatieschuim tijdens een brand, een fenomeen 
dat hier tijdens de test live kon worden vastgesteld.

Al met al bood kingspan een interessant programma met 
daarnaast de introductie van verschillende nieuwe pro-
ducten, die samen een mooie toevoeging op het huidige 
assortiment vormen. ●

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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Vaak worden nieuwe uitvindingen gedaan om het werken met bepaalde 

 producten makkelijker te maken. Zo ook met de Jag, een apparaat waarmee 

niet alleen verwerkingsgemak een grote rol speelt, maar ook de kwaliteit van 

de verwerking aanzienlijk wordt verbeterd.

Apparaat voor het op maat 
insnijden wegtrekfolie epDM

vervoerd in elke bus en is de kans op beschadigen door de 
eenvoud van de machine nagenoeg uitgesloten. De machine is 
zodanig ontwikkeld dat alle zelfklevende dakbedekkingsbanen 
voorzien van een wegtrekfolie kunnen worden gebruikt.

Op het apparaat is inmiddels een Nederlands octrooi verleend 
en het Europees octrooi binnenkort verwacht. De internationale 
verkoop van dit apparaat wordt verzorgd door Altena Dakspeciali-
teiten  uit ‘t-Harde. ●

Werking
Bij het inmeten van een goot, of dit in offertestadium is of 
al bij opdracht, wordt er bewust heel secuur gemeten. met 
deze gegevens worden de messen van het apparaat aan 
de hand van een aanwezig meetlint eenvoudig doch zorg-
vuldig ingesteld. middels het doortrekken van de folie wordt 
de onderzijde zorgvuldig ingesneden. Deze werkzaamheden 
kunnen zowel in de werkplaats (handig als het regent) als 
op locatie gebeuren.

De op de juiste positie ingesneden folie wordt nu in de goot 
gelegd. Door de vooraf gemaakte insnijdingen ‘vormt’ de 
folie zich precies in de goot en laat het materiaal zich hierna 
zeer eenvoudig verwerken. Waar voorheen deze werkzaam-
heden bijna altijd met twee man werden uitgevoerd, kan 
men nu alleen de klus klaren, waarmee natuurlijk een bespa-
ring op uren kan worden bereikt.

Kunststof
Hierbij komt dat men met de Jag op een zeer eenvoudige 
manier randstroken van de PVC kunststof dakbedekking 
kan snijden. Deze stroken worden hiermee mooi op maat 
en recht gesneden. Op deze manier is de Jag voor verschil-
lende doeleinden te gebruiken.

Het apparaat is zodanig ontworpen dat slijtage nagenoeg 
niet optreedt. Tevens kan dit apparaat eenvoudig worden 

Paul manig, dakdekker uit Enschede, werkt al jaren met plezier met EPDm. 
Tijdens de verwerking hiervan bemerkte hij dat het insnijden van de weg-
trekfolie aan de onderzijde van de dakbaan regelmatig niet naar wens 
verliep en dit kostte dan de meeste tijd in de verwerking. In samenwerking 
met een werktuigbouwkundige werd een prototype gemaakt waarbij het 
mogelijk zou worden om op eenvoudige wijze de wegtrekfolie in te snijden 
zonder de EPDm folie te beschadigen. Dit resulteerde in de Jag.

met meerdere messen wordt op exacte maatvoering de folie nu voorbe-
werkt. Ook het doorsnijden van de folie is met hetzelfde apparaat in één 
handeling uit te voeren. Het is dus niet meer noodzakelijk om rollen op 
maat te bestellen en alsnog een overlengte te moeten wegsnijden. rollen 
van 1 meter breed kunnen op elke gewenste breedte worden gesneden.

Dakspecialisten op internet
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ingezonden brief architect n.a.v. Congres ‘Veilig werken op hoogte’

Onderstaande brief van een architect ontving de redactie van Roofs nadat een tweede nieuwsbrief over de inhoud van het 
congres was verstuurd. Omdat deze brief precies aangeeft waarom het congres wordt georganiseerd, nemen wij de tekst, met 
toestemming van de schrijver, onderstaand integraal over.

Dank u voor dit 2e bericht hierover, echter hoewel het zeker een belangrijk onderwerp is (maar dat zijn er wel 

meer) sta ik zelf toch wel redelijk aan de zijlijn van het onderwerp in inhoudelijke zin.

Tot nu toe heb ik hier voor mijzelf de volgende conclusie getrokken bij toetsing bouwplannen;

1. Voor pannendaken voor met name het klein onderhoud (want dat staat nu in het bouwbesluit) aan het 

dak helemaal niets doen geen panhaken en geen looplijnen van Flesst o.d., nee helemaal niks en zorgen dat 

het bereikbaar is met de hoogwerker, of met kraan en werkbak, en bij groot onderhoud of renovatie dan moet 

de aannemer zorgen voor een arbo veilige veelal steiger opgebouwde situatie, en nee daar brand ik mijn 

vingers niet aan om me hier in te gaan mengen.

2. Voor platte daken die dakpotjes in laten werken en dan op advies van 1 van die gespecialiseerde bedrijven 

voor waar ze precies moeten komen, en al die bedrijven die denken dat je die voorzieningen nog aan en in 

de dakbedekking kunt plakken en dat die de krachten wel opnemen zoals in uw eigen blad gepubliceerd, 

daar neem ik gelijk afstand van en hup weg wezen met ze, want dat wordt volop werk voor juristen, gezien dit 

elkaar bijt ook al met dakgaranties, en dit is mede getuige mijn dakbeurs event bezoek aan u afgelopen keer, 

waarop diverse dakbedekkingsbedrijven toen ik er naar vroeg duidelijk daar afstand van namen betreffende 

het inplakken en bevestigen van die voorzieningen met krachten op die dakbedekking.

3. En voor alle overige tussen liggende voorzieningen, bijvoorbeeld voor de glazenwasser, daar geeft een arbo 

technisch bedrijf maar een plan voor die is daar specialist in dat wiel ga ik niet zelf uitvinden, dit moet u net 

zien als de verhouding tussen een bouwkundige en een constructeur, die laatste is specialist op de werkelijke 

sterkte getallen, daarvoor is hij er ook en behoort bij te zijn op de laatste ontwikkelingen, dat ga je niet zelf al-

lemaal doen, en zo zie ik die beveiligingen verder ook.

mijn inziens ben ik ten aanzien van adviezen op bouwplannen hiermede voldoende afgedekt, en zie verder 

veel zaken als balanceren op de rand van wat wel en wat nu net niet mag, volg ze wel, maar bemoei me er 

niet mee, want dat is aannemers werk tevens hun verantwoordelijkheid en verder voer voor juristen waar het 

mis gaat of dat ze het niet met elkaar eens zijn, wel belangrijk maar niet echt voor mij en zeker niet om hier 

nog geld voor te moeten gaan uitgeven.

Het congres ‘veilig werken op hoogte’ wordt op 29 oktober 2014 georganiseerd in het figi theater te Zeist. Er 

zijn nog plaatsen beschikbaar. meld u aan via www.dakweb.nl.

Leister Technologies Benelux B.V.
info@leister.nl We know how.

www.leister.nl

UNIROOF E 40 mm

• Licht en compact
• Geregelde techniek met  
   display voor continu lassen

Ontdek ons nieuw 

online portaal!
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green Deal groene daken ondertekend
Op woensdag 10 september 2014 is tijdens de Nationale 
Groendag in Groningen de Green Deal Groene Daken onder-
tekend door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. 

met de Green Deal Groene Daken 
willen overheid en bedrijfsleven het 
toepassen van groene daken stimule-
ren. Namens initiator leven op Daken 
tekende directeur Erik Steegman de 
Green Deal.  De overige onderteke-
naars waren wethouder Frits Huis (ge-

meente Almere), Egbert roozen (VHG), Andre van den Engel 
(VEBIDAk); Olaf Janssen (BTl Nederland) marc Evers (mastum 
Daksystemen), Aart Veerman (Van der Tol Hoveniers), rob Ver-
sluis (BDA/kiwa) en Peter koop (ZinCo Benelux).

Houten tuimeldakraam met witte toplaag 
wit afgelakte dakramen zijn sinds 1998 standaard onderdeel van het 
Fakro assortiment. Onlangs is hier een nieuw type aan toegevoegd. 

Het FTW-V U3 dakraam met witte 
toplaag is speciaal ontwikkeld voor 
de woonwensen van het hedendaags 
interieur.  Het FTW-V U3 kan gezien 
worden als instapmodel in het as-
sortiment witte dakramen. Het raam is 
gefabriceerd uit FSC® gecertificeerd  
grenenhout en voorzien van 2 lagen  
blank, ecologisch verantwoorde acryl-
lak inclusief een witte toplaag. Dit zorgt 
voor een esthetische uitstraling, wat 

zich goed leent voor het slaap- of woonvertrek.

sKg BeHaaLt aCCReDitatie Op BRL 0105 VOOR LiCHtKOepeLs, DaKLiCHten en LiCHtstRaten
De raad voor Accreditatie (rvA) heeft aan SkG de accreditatie verleend op Brl 0105 voor lichtkoepels, dak-
lichten en lichtstraten. Dit betekent dat SkG nu onder accreditatie kOmO®-attesten kan afgeven op basis van 
de Brl 0105. Daarmee kunnen producenten en leveranciers eenvoudig aantonen dat de producten volledig 
geschikt zijn om in Nederland toegepast te worden. Voor deze bedrijven is het dan niet meer nodig om per 
project beproevingsrapportages te overleggen.

Het laboratorium van SkG beschikt al jaren over de middelen, de ervaring en de accreditaties voor het uitvoe-
ren van beproevingen op de luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, weerstand tegen windbelasting, doorval-
veiligheid, inbraakwerendheid, etc. van lichtkoepels, daklichten en lichtstraten. 

Kranige jongens!

Meer Rendement
Minder Uren
Minder Mensen
Minder Inspanning

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

Leverbaar in verschillende types:
 X-Dek Steel; geschikt voor grote overspanningen.
 X-Dek Scrim; toepasbaar met alle soorten dakbedekking.
 X-Dek Membrane; met membraan toplaag, slechts 
     de overlappen behoeven te worden geföhnd.

Kingspan Geïsoleerde Panelen
t: 0344 675 250    f: 0344 675 251
info@kingspanpanels.nl    www.kingspanpanels.nl

X-Dek

Lichtgewicht geïsoleerd platdakpaneel met 
schone plafondzijde en vlakke (stalen) toplaag.
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RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

NIEUW

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

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

GEPATENTEERD 
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