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opdracht
Bij de totstandkoming van een opdracht blijken vele motieven te spelen. De inspanning die bij een gemiddelde
aanbesteding door de dakaannemer geleverd moet worden
is gigantisch en wordt steeds groter. De nieuwe manier van
aanbesteden, waarbij EMVI criteria van toepassing zijn,
maakt het noodzakelijk dat de aanbieders niet meer kunnen
volstaan met opnemen van het dak, het vaststellen van de
hoeveelheden en daar middels calculatie een prijs aan te
verbinden.
De dakaannemer zal expertise en (vooral) meer tijd moeten investeren in het verkrijgen van een opdracht. Bij EMVI
(Economisch Meest Voordelige Inschrijving) worden naast
prijs andere criteria meegewogen. De wet beperkt de
aanbesteder niet in het gebruik van het aantal en soort
van gunningscriteria. Dit betekent in de praktijk dat door de
aanbesteder gecontracteerde adviesbureaus nu nog regelmatig ontsporen in het aantal en de soort criteria. Hoewel
de diverse criteria naast prijs wel van toepassing moeten zijn
op de opdracht, is er sprake van overvragen wanneer deze
gepubliceerde lijst gevraagd wordt in te vullen:
Uitvoering, Projectmanagement, Levertijd of planning,
Opleverdatum, Plan van aanpak, Kwaliteit, Competenties,
Bekwaamheden, Milieukenmerken, Gebruikskosten, Levensduurkosten, Total cost of ownership, Rentabiliteit, Klantenservice, Duurzaamheid, Sociale factoren, Esthetische en
functionele kenmerken, Presentatie, Risicomanagement,
Overlast omgeving, Waardering verleden, Klantenservice en
technische bijstand, enz.
De criteria en weging (beoordeling) moet zo objectief, transparant en proportioneel mogelijk zijn, zo wordt beschreven.
Iedere aanbestedende partij geeft hier op dit moment een
eigen invulling aan, waardoor je, wanneer je besluit deel te
nemen aan een EMVI aanbesteding, moeilijk tot niet kunt
inschatten waar je aan toe bent. Er zal nog veel ervaring
opgedaan moeten worden voordat deze aanbestedingsvorm door de dakaannemer als aantrekkelijk en eerlijk wordt
ervaren. Dit betekent evenwel dat ook de dakaannemers hier
niet aan ontkomen.

Eén van de aspecten die ik
wil uitlichten is het uitvoeren
van een gedegen werkvoorbereiding.
Het uitvoeren van een gedegen werkvoorbereiding wordt
inzichtelijk door het samenstellen/presenteren van een
projectmap, waarin het werk
gedocumenteerd en planmatig wordt beschreven. Er wordt
feitelijk gevraagd de toch al noodzakelijke werkvoorbereiding
op papier aan de opdrachtgever te presenteren. De praktijk
leert dat vele dakaannemers hieraan nog onvoldoende
invulling geven. Het wordt ervaren als een ongewenste administratieve (kostbare) last.
Het is daarentegen heel vervelend voor de opdrachtgever
als je net na de felicitatie voor de totstandkoming van de
opdracht hiermee geconfronteerd wordt. In plaats van een
feestje over het nieuwe dak, start een strijd over de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan de opdracht.
Ik begrijp dan ook goed waarom opdrachtgevers partijen
contracteren om te waarborgen dat werkzaamheden overeenkomstig opdracht worden uitgevoerd. Opdrachtgevers
hebben terecht geen zin deze strijd te voeren.
Het is onwenselijk dat het geven van een opdracht leidt tot
negatieve sentimenten. In dat licht beschouwd sta ik positief
tegenover de nieuwe manier van aanbesteden. Ik begrijp
wel dat de administratieve last voor de dakaannemer groter
wordt, maar verwacht dat juist hierdoor het verschil in de
communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever
voor en na de totstandkoming van de opdracht wordt weggenomen.
Opdracht geven en opdracht nemen moeten hierdoor weer
een feestje worden. ●

Bij twee zo verschillende belangen (de opdrachtgever wil zo
economisch mogelijk en de opdrachtnemer juist het tegenovergestelde) zal het spanningsveld waarop de opdracht tot
stand moet komen echter altijd aanwezig zijn. Wat mij daarnaast opvalt, is het grote verschil in de communicatie tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever voor en na de totstandkoming van de opdracht. Voorafgaand aan de opdracht is
er veel, zo niet alles, mogelijk. Zowel op technisch, esthetisch
als in organisatorisch opzicht wordt veel (te veel) toegezegd.
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SchiJnVeiligheid op hellende daken?
De bestaande normen voor ankerpunten voor hellende daken gaan uit van het product als
productnorm en zeggen niets over de bouwkundige montage op de achterliggende constructie. Onlangs is een werkgroep in het leven geroepen om hier verandering in te brengen.
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Jan weiJerS treedt terug alS BeStuurSlid Van hhd
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2014 heeft branchevereniging Het
Hellende Dak (HHD) een nieuw bestuur geïnstalleerd. Jan Weijers, een van de oprichters en
jarenlang voorzitter van de vereniging, is per die datum teruggetreden als bestuurslid.

12

gegarandeerde kwaliteit Van Begroeide daken
Onlangs heeft de Stichting Groenkeur haar koers voor de toekomst opnieuw gedefinieerd.
Roofs sprak met directeur Matthijs Mesken over de kwaliteit van begroeide daken en hoe deze
door certificering wordt geborgd.

maatregelen Voor het Behoud Van gekwalificeerd perSoneel

14

De uitvoering van het Sectorplan BIKUDAK is van start gegaan. In dit artikel wordt de instroom
(en het behoud) van jong, gekwalificeerd personeel besproken.

18

SAmenWerKing VOOr BitumenreCyCling
In Varsseveld is het dak van Verpleeghuis Den Es onlangs vernieuwd als onderdeel van een
opwaardering van de dakconstructie. Het bitumineus dakafval is door dakdekkerbedrijf Kwerreveld in samenspraak met Roof2Roof afgevoerd voor recycling.
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“maatregelen tegen kwartSStof noodzakeliJk”
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In een serie Regiobijeenkomsten heeft SBD in de afgelopen maand de problematiek van o.a.
kwartsstof onder de aandacht. Hoe groot is het probleem? En hoe gaat men hier in de praktijk
het beste mee om?

dakpan met groendakpakket
Groendak bv uit Scherpenzeel heeft een dakpan ontwikkeld waar een groendakpakket in is
verwerkt. Deze zogeheten ‘groendakpan’ kan in principe op elk pannendak worden toegepast.
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windmolen oVer de Volledige lengte Van de nok

26

Op 10 oktober 2014, de Dag van de Duurzaamheid, werd de RidgeBlade, een systeem voor
windenergie die op de nok van het hellende dak wordt toegepast, officieel gepresenteerd.
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eerSte proJect met Quadro Stalen dakpanelementen uitgeVoerd
Icopal heeft het eerste model van een nieuwe lijn stalen dakpanelementen geïntroduceerd:
Quadro by Icopal. Onlangs werd het eerste Nederlandse project met dit nieuwe stalen dakpanelement uitgevoerd.
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Veilig werken op hoogte

Schijnveiligheid
op hellende daken?
De bestaande normen voor ankerpunten voor hellende daken
gaan uit van het product als productnorm, en zeggen niets over
de bouwkundige montage ervan op de achterliggende
constructie. Naar aanleiding van een onderzoek dat is gestart
door de Rijksgebouwendienst (inmiddels Rijksvastgoedbedrijf) is er
een werkgroep gestart om hier verandering in aan te brengen.

John Kouwenberg, Voorzitter werkgroep
namens Het Hellende Dak

Vallen van hoogten is nog steeds een van de belangrijkste
oorzaken van dodelijke arbeidsongevallen in de bouwsector
met jaarlijks circa 1300 doden in Europa. De menselijke kostprijs en de financiële en economische gevolgen van deze
ongevallen zijn onaanvaardbaar. Met name in de dakenbranche is valgevaar uiteraard ongeval oorzaak nummer 1,
het dak zit nu eenmaal op hoogte. Vele (bijna) valincidenten
gebeuren tijdens onderhoud of inspectie van de hellende
vlakken. Als we de ontwikkelingen zien op veilig werken op
hellende daken, met name voor het aangelijnd werken
tijdens kortdurend werk, dan schreeuwt de een nog harder
dan de ander: dat zijn product het beste is, dat het aan het
Bouwbesluit voldoet, dat er sneller mee is te werken, etc. Echter, als we iets dieper inzoomen, dan is een kreet als bijvoorbeeld dat het voldoet aan het Bouwbesluit een luchtkasteel
– simpelweg omdat het Bouwbesluit helemaal niets zegt
over het valbeveiligingsproduct. Zo’n product moet gewoon
aan de bestemde norm voldoen waarbij het met goed
gevolg testen (en testrapport) aangeeft of een product wel
of niet geschikt is. Daarbij kun je dan wel een goed getest
product hebben, maar dan hebben we nog niets gezegd
over de onderconstructie en de montage van het product.
Met name de combinatie van een ankerpunt in samenhang
met de onderconstructie en hun beide specifieke eisen blijkt
bij vele fabrikanten onderbelicht.
Al jarenlang worden dakhaken c.q. ankerpunten toegepast
als veiligheidsmiddel voor het zekeren van personen en het
aanhaken van ladders. De hierbij gehanteerde certificaten
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van de leverancier zijn productspecifiek en zeggen vaak
niets over de toepassingen, de verbinding met en controle
van de draagconstructie. Daarbij komt dat de normen
EN 795 en EN 517 nogal eens te pas en onpas worden toegepast op producten.
Bij valbeveiliging, dakhaken, ankerpunten en lijnsystemen,
hebben we te maken met twee belangrijke normen: De
EN 517 (2006) en de EN 795 (2012). Belangrijk hierbij is dat
als een ankerpunt onderdeel uitmaakt van de dakconstructie, dit getest moet worden volgens de EN 517 en niet
conform de EN 795. Deze laatste norm is namelijk alleen bedoeld voor persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen
(dus niet permanente verankeringspunten) en bijvoorbeeld
lijnsysteem (klasse G). De tekst van de twee normen geeft
ons hierin duidelijkheid.
‘EN 517 is van toepassing op bouwproducten welke permanent zijn aangebracht op het oppervlak van hellende daken.
Ze zijn voornamelijk bedoeld voor bevestiging van ladders,
werkplateaus, steigers én als ankerpunten voor persoonlijke
valbeveiligingsmiddelen. Dit document is niet van toepassing
op installatie cq montage van deze bouwproducten welke
uitsluitend worden gebruikt als ankerpunten voor persoonlijke valbeveiligingsmiddelen.’

De uitgevoerde testen en onderzoeken geven aan dat de
meeste dakhaken wel de zogenaamde verticale krachten
naar beneden, klasse A, aan kunnen (als ze aan de dakbalken, niet alleen het beschot, zijn bevestigd), echter dat er
problemen komen als de haken in horizontale richting of zelfs
over de kop worden belast. Het ontbreekt ook aan deugdelijke montagevoorschriften op de diverse ondergronden. In
Nederland hebben we nu eenmaal verschillende soorten
onderconstructies, forse sporen waarop de ankerpunten bevestigd kunnen worden, zijn vaak niet aanwezig. Denk hierbij
aan sandwichelementen, houten deeltjes, enkelschalige
dakelementen met een folielaag als dakbeschot, een diversiteit welke hun eigen specifieke constructieve aanvullende
maatregelen vragen bij montage van ankerpunten.

Testen van dakhaken volgens de EN 517
uit te voeren door een Notifided Body
Met gebruikmaking van de EN 517 2006(E) zijn er 4 testbelastingen per type daksituatie uit te voeren. Eén volledige
test bestaat uit vier belastingen met bijbehorende eisen.
Geslaagd is een test als aan alle vier de belastingeisen is
voldaan. Op basis van één negatief testresultaat kan een
dakhaak in zijn specifieke toepassing afgekeurd worden.
Om een positief resultaat te verkrijgen moeten minimaal drie
geslaagde testen zijn uitgevoerd conform EN 517 2006 (E) en
de rekenwaarde bepaald volgens de NEN-EN 1990 sectie 5.2.

en:
“EN 795 geeft eisen, beproevingsmethoden, gebruiksaanwijzingen en merken voor verankeringsvoorzieningen die
uitsluitend zijn bedoeld voor persoonlijke bescherming tegen
vallen.
Deze norm is dus niet bedoeld voor ankerpunten die zijn ontworpen volgens EN 517,loopplanken volgens EN 516 of vaste
verankeringspunten die een deel van de oorspronkelijke
constructie vormen. De EN 795 is bedoeld voor niet-tot de
constructie behorende ankerpunten of lijnsystemen en onderscheidt daarbij verschillende klassen. De norm is tevens
een type goedkeuring en dit houdt in dat testen, uitgevoerd
door een gecertificeerde keuringsinstantie een zogenaamd
notifided body, hebben uitgewezen dat het product voldoet
aan hetgeen in de norm is gesteld. Deze goedkeuring heeft
dus alleen betrekking op het geteste product zelf, maar niet
direct op de bouwkundige montage ervan. De uiteindelijke
keuring van een valbeveiligingsproduct dient dus te gebeuren via de juiste norm door een onafhankelijk keuringsinstituut dat is aangewezen als zogenaamd notified body en niet
door de fabrikant zelf!
Een onderzoek van de Rijksgebouwendienst naar de
deugdelijkheid van de op rijksgebouwen aangebrachte
ladderhaken heeft ertoe geleid dat Rijksgebouwendienst
heeft verboden tot nader order de in de daken aanwezige
ladderhaken te gebruiken. In het vervolg heeft Rijksgebouwendienst aanvullende testen laten uitvoeren door TNO op
dakhaken welke nu op het dak van het Paleis op de Dam
zijn gemonteerd.

Test type
belastingen

eis conform EN517 2006 (E)

Resultaat

A1 / B1

1,5 kN statische test
gedurende 1 minuut

Tijdelijke vervorming < 5 mm

A2 / B2

2,6 kN statische test

geen bezwijken én blijvende
vervorming (haak, bevestiging en
dakconstructie)

A3 / B3

10 kN statische test

geen bezwijken (haak, bevestiging
en dakconstructie)

A4 / B4

100 Kg dynamische test
bij een valhoogte van 2,5m

geen bezwijken (haak, bevestiging
en dakconstructie)

Type A belast de haak evenwijdig aan zijn as en het dakvlak als
zijnde een haak midden op het dakvlak.
Type B belast de haak evenwijdig en haaks (horizontaal) op zijn as
als zijnde een haak aan de rand van het dakvlak.

Inmiddels is wel bekend dat de dakhaken en ankerpunten
als product misschien wel kunnen voldoen aan de norm,
echter het grootste risico zit in de combinatie product met
ondergrond, het dakbeschot en achterliggende constructie. Hiervoor is het noodzakelijk dat elk ankerpunt specifieke
montageinstructies heeft voor de ondergrond cq dakconstructie waar deze op moet worden gemonteerd. Een ankerpunt gemonteerd op een specifiek dakbeschot kan dan als
combinatie getest worden volgens de norm, bij goedkeuring
kan de fabrikant dan ook zijn specifieke montageinstructie
afstemmen op de ondergrond en achterconstructie.

Roofs

7

Ter gelegenheid van het afscheid van
Jan Weijers als bestuurslid van branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) willen
leden en bestuur van de vereniging hun
waardering uitspreken voor de grote
betekenis die Jan Weijers in de afgelopen
decennia voor de vereniging en de
branche heeft gehad.
HHD dankt Jan Weijers hartelijk
voor zijn deskundige en niet
aflatende inzet voor de vereniging
sinds de oprichting in 1987. Wij
wensen hem voor de toekomst
alle geluk en gezondheid toe.
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Nieuwe praktijkrichtlijnen
De huidige normen voor ankerpunten op hellende daken
hebben vooral het kenmerk van productnorm in plaats van
een norm die het complete systeem toetst, ankerpunt met
specifieke ondergrond en achterconstructie. Ook zegt de
norm verder niets over de plaats op het dak, montagewijze,
gebruikshandleiding, onderhoud, keuringsfrequentie, wie is
deskundig genoeg om te keuren etc. Om hier verandering in
te brengen is een technische werkgroep van deskundigen
bijeen gekomen waarin vertegenwoordigd zijn: de branchevereniging Het Hellende Dak (HHD), branchevereniging voor
glasbewassing en gevelreiniging OSB, Rijksvastgoedbedrijf
(voor 1 juli 2014 Rijksgebouwendienst), Monumentenwacht,
fabrikanten en enkele onafhankelijke adviesbureaus. Onder
leiding van IKOB BKB is een eerste traject ingezet om te
komen tot een praktische richtlijn in de vorm van een URL,
welke direct onder de nationale beoordelingsrichtlijn voor
hellende daken valt, BRL 1513. De scope van deze URL is vooral de “Bouwkundige montage van veiligheidsvoorzieningen
op hellende daken”. Tevens wordt getracht een verbinding
te maken met het A-Blad hellende daken wat als onderdeel
van de Arbocatalogus Bouw & Infra zijn plaats heeft in dit
geheel. Parallel hieraan zal tevens via de normcommissie
schubvormige dakproducten een traject ingezet worden om
te komen tot aanpassing van de huidige normen.

Deze wijze van monteren is levensgevaarlijk.

het ankerpunt veiligheid moeten bieden. Dit betekent voor
fabrikanten dat zij feitelijk voor elke ondergrond een specifieke montagehandleiding dienen te hebben waarbij de
ondergrond in combinatie met het ankerpunt ook is getest
en goedgevonden volgens de norm. In de URL komt naast
het aantonen via testen ook de mogelijkheid voor constructeurs om middels berekening aan te tonen of de combinatie
ankerpunt/dakconstructie kan voldoen. Uiteraard moeten
hier dan wel de juiste kengetallen van de fabrikant en
de onderconstructie bekend zijn bij de constructeur. Er is
inmiddels een start gemaakt met het samenstellen van een
marktbrede vertegenwoordigende technische werkgroep die
samen met IKOB BKB aan de slag gaat om duidelijkheid te
scheppen.
Valbeveiliging bij het werken op hellende daken is een
veelomvattend en daardoor complex gebied. Daarbij gaat
het niet alleen om nieuwbouw- of renovatiewerkzaamheden,
ook in de beheerfase van een gebouw dienen voor onderhoudswerkzaamheden op het dak de nodige voorzieningen
aanwezig te zijn. Echter deze voorzieningen, voornamelijk
ankerpunten, dienen wel in hun toepassing aantoonbare veiligheid te bieden. Dit betekent dat uiteraard het product zelf
aan alle eisen moet voldoen maar, net zo belangrijk, ook in
combinatie met het dakbeschot en de achterconstructie zal

Uiteraard zullen we de markt van onze vorderingen op de
hoogte houden. ●

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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Hellende daken

Jan Weijers treedt
terug als bestuurslid
van HHD

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2014 in Groesbeek
heeft branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) een nieuw bestuur
geïnstalleerd. Jan Weijers, een van de oprichters en jarenlang voorzitter
van de vereniging, is per die datum teruggetreden als bestuurslid.

Al in 2012 zou Jan Weijers terugtreden als bestuurslid, nadat
hij in 2008 al de dagelijkse leiding van dakdekkerbedrijf
Weijerseikhout had overgedragen. De ontwikkelingen rond
de CAO Hellende daken noopten hem echter langer betrokken te blijven bij het bestuur van de branchevereniging.
Nu acht hij de tijd rijp dat een jongere generatie het roer
overneemt. Weijers was in 1987 een van de oprichters van
HHD en hij heeft in de decennia daarna in allerlei hoedanigheden een belangrijke rol gespeeld in de professionalisering
van de hellende dakenbranche.

diverse club één sterk

Met zijn activiteiten heeft Weijers een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de kwaliteitsrichtlijnen, de
verbetering van de arbeidsomstandigheden, de opzet van
de opleiding dakdekkers hellende daken en de verbeterde
positie van de dakdekker hellend dak in de bouwkolom. In
de loop der jaren is de branche aanzienlijk geprofessionaliseerd en is ook het imago van de branche verbeterd.

geluid te laten horen.”

Positie in de bouwkolom

“Het is ongelooflijk
moeilijk om met een zo

Bestuursactiviteiten
Begin jaren ’80 was Jan Weijers al betrokken bij de oprichting
van Schubdak, de voorloper van HHD. Deze branchevereniging werd echter in 1983 alweer als gevolg van de verslechterde economische omstandigheden opgeheven. De
betrokken bedrijven moesten vechten voor hun voortbestaan
en waren zodoende onvoldoende in staat de branchevereniging op een goede manier op te bouwen. Op initiatief
van dakpannenfabrikant RBB werd in 1987 Het Hellende Dak
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(HHD) opgericht. Jan Weijers was tot 2012 voorzitter van deze
vereniging. Nog steeds ligt de fraaie leihamer die hij ter gelegenheid van de oprichting op 27 juni 1987 kreeg aangeboden op zijn vergadertafel. Daarnaast heeft hij vele andere
bestuursfuncties vervuld, o.a. bij de Beleidscommissie HBA,
de Internationale Federatie Dakdekkers (IFD), de Stichting
Opleiding Hellende Daken (SOHD), CONGA, AVBB (een voorloper van het huidige Bouwend Nederland), Pensioenfonds
Bouw en Stichting Arbouw.

Vooral het proces van de emancipatie van de gespecialiseerde aannemer ten opzichte van algemene aannemersbedrijven is lang en moeizaam geweest. Via de CONGA,
waar destijds het secretariaat werd verzorgd door Ruud
van Bergen, hebben de gespecialiseerde aannemers zich
verenigd. Nadat in 2007 kort na elkaar de drijvende krachten
achter CONGA, Ruud van Bergen en Arnold Blonk, overleden,
hebben de gespecialiseerde aannemers zich verenigd in de
Aannemersfederatie Nederland. Weijers is van mening dat er
via de Aannemersfederatie Nederland veel is bereikt, maar
hij betreurt dat het nog onvoldoende is gelukt de machtstructuur binnen de bouw te doorbreken. “Het is ongelooflijk

moeilijk om met een zo diverse club één sterk geluid te laten
horen.”
Weijers heeft in de loop der jaren ontzettend veel tijd en
energie aan de diverse activiteiten besteed: “Ik behoor,
met mensen als Piet Jacobs, tot de lichting bestuurders die
het branchebelang vaak heeft laten prevaleren boven het
belang van het individuele bedrijf,” zegt hij. “Natuurlijk is het
ook wel zo dat onze respectievelijke bedrijven hebben geprofiteerd van onze bestuursactiviteiten. HHD heeft er nu mee
te maken dat de jongere generatie dikwijls andere keuzes
maakt. Daarom zal Piet Jacobs de komende jaren optreden
als voorzitter van de branchevereniging. Maar er zal voor de
toekomst een meer structurele oplossing moeten komen voor
de bezetting van het bestuur.”

Weijers: “Er is de afgelopen vijf jaar veel nuttig werk verricht.
Het is echter ontzettend lastig de vertaalslag te maken van
de onderzoeksresultaten naar de praktijk van alledag. De
leerstoel is destijds voor vijf jaar in het leven geroepen. Mede
vanwege de economische omstandigheden is besloten
deze periode niet te verlengen.”

CAO
Weijers speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling
van de CAO Hellende daken. “De Bouw CAO is niet meer
van deze tijd,” aldus Weijers. “Helaas zijn we hier nog niet
helemaal los van. Wegens eerder aangegane verplichtingen
betaalt HHD nog steeds mee aan de O&O-fondsen van de
Bouw CAO. Hierdoor zijn we nog niet in staat deze zaken zelf
te organiseren. Over twee jaar is deze situatie eindelijk voorbij
en staan we helemaal op eigen benen. Aan de ontwikkelingen in de branches zien we dat de hellende dakenbranche
op het gebied van de CAO een voorbeeldfunctie vervult. Het
ligt voor de hand dat we uiteindelijk toe moeten naar een
CAO waarin de gezamenlijke basis ook gezamenlijk wordt
geregeld. Branchespecifieke onderwerpen kunnen dan door
elke individuele branche naar eigen inzicht worden ingevuld.”

"De bouw CAO is niet meer
van deze tijd"
Mede door de samenwerking met de vakbond LBV ziet
Weijers overigens voorlopig nog geen stappen gezet worden
richting een branchevereniging die de platte dakenbranche
verbindt met de hellende dakenbranche, zoals dat in België
inmiddels wel is gerealiseerd.

Onderzoek
Ook heeft HHD een belangrijke rol gespeeld in het initiëren
van diverse typen onderzoek. In Europees verband gebeurde
dat via het project EurActiv Roofer. Op nationaal niveau
werd, via de Stichting Promotie Onderzoek Gebouwschil
(SPOG), de leerstoel Technology of the Building Envelope
aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven (TU/e) in
het leven geroepen. Als bijzonder hoogleraar deed dr. ir. Chris
Geurts in dit verband onderzoek naar de diverse aspecten
en mogelijkheden van de gebouwschil. Denk daarbij o.a.
aan de ontwikkeling van nieuwe rekenregels voor windbelasting van hellende daken. De leerstoel is per 1 september van
dit jaar opgeheven.

Jan Weijers, bestuurslid van het eerste uur van HHD.

Met het terugtreden van Jan Weijers zet HHD in op verjonging en bestuurlijke vernieuwing. Piet Jacobs zal de vereniging de komende tijd voorzitten. Zie het kader voor het
volledige bestuur zoals die sinds de ALV van 23 oktober 2014
operationeel is. Roofs zal u op de hoogte houden van de
verdere ontwikkelingen. ●

Nieuw bestuur HHD
Het bestuur van HHD is vanaf heden als volgt
(op alfabetische volgorde):
• Mirjam Dappers
• Koos Hanse
• Karsten Konrad
• John Kouwenberg
• Harrie te Lintelo
• Piet Jacobs
• Roel Jacobs ( medio 2015 )
• Geert Segers

Zie voor meer informatie over HHD www.dakweb.nl
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Keurmerk groendaken

Gegarandeerde kwaliteit

van begroeide daken
Onlangs heeft de Stichting Groenkeur haar koers voor
de toekomst opnieuw gedefinieerd. Roofs sprak met
directeur Matthijs Mesken over de kwaliteit van begroeide
daken en hoe deze door certificering wordt geborgd.

Al 11 jaar is Stichting Groenkeur als een onafhankelijke
stichting actief in de kwaliteitsborging van alle soorten groen.
Sinds april van dit jaar wordt bijvoorbeeld het certificaat
boomkwekerijproducten uitgereikt. Dit is opvallend, omdat
dit een vorm van ketencertificering is: met dit certificaat
voldoen boomkwekers aan de criteria duurzaam inkopen

van groenproducten die gesteld worden door de overheid.
Een Groenkeur- gecertificeerde aannemer kan nu Groenkeur
boomkwekerijproducten aanbieden.
Stichting Groenkeur certificeert producten en diensten op
het gebied van tuinaanleg, groenvoorzieningen, boomverzorging , dak- en gevelbegroening en duurzaam geproduceerde boomkwekerijproducten. De certificering vindt plaats
door onafhankelijke, certificerende instellingen die beschikken over een licentie met Stichting Groenkeur. Certificering
vindt plaats op basis van de vijf relevantie BRL’s op deze
gebieden. De kwaliteitsrichtlijnen zijn allemaal opvraagbaar
bij Stichting Groenkeur (en beschikbaar op de website van
de stichting). De stichting wordt volledig gefinancierd door
de deelnemers die per certificaat een afdracht doen.
Vorig jaar heeft Stichting Groenkeur ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan haar doelstellingen opnieuw gedefinieerd.
Op basis van een aantal discussiebijeenkomsten met diverse
marktpartijen en deskundigen is tot het jaar 2020 een beleid
uitgestippeld. Dit resulteerde in vijf speerpunten (zie kader).

"De gunstige effecten
van groendaken op de
leefomgeving in vooral
stedelijke gebieden raken
steeds beter bekend"
Matthijs Mesken, directeur Stichting Groenkeur.
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Roofs sprak met directeur Matthijs Mesken over de huidige
en toekomstige ontwikkelingen op de groendakmarkt. “De
markt voor begroeide daken groeit, je ziet dat steeds meer
gemeenten actief met de toepassing van dit type daken
aan de slag gaan. De gunstige effecten van groendaken op
de leefomgeving in vooral stedelijke gebieden raken steeds
beter bekend. Het kwaliteitsbesef stijgt ook, probleemgevallen in de praktijk hebben duidelijk gemaakt dat het een
slecht aangelegd groendak voor grote en kostbare problemen zorgen. Dit is bovendien funest voor het imago van de
branche. Het belang van aantoonbare kwaliteit is daarom
niet te onderschatten. Stichting Groenkeur heeft de systematiek om de kwaliteit van alle aspecten van het begroeide
dak (groenpakket, waterdichtheid, veiligheid) te borgen.”

Vijf speerpunten als basis van
het beleid tot 2020
• Aantoonbare kwaliteit van het eindproduct
• Aantoonbare kwaliteit van de bedrijfsvoering
• Aantoonbare meerwaarde voor de deelnemer
• Aantoonbare meerwaarde in de groene sector
• Aantoonbare betrouwbaarheid, bekendheid
en onafhankelijk selectiecriterium

Keurmerk
Hoe is het keurmerk georganiseerd? Mesken: “De structuur
van ISO 9001 is de basis van de activiteiten. De Technische
Commissies (TC) zijn verantwoordelijk voor de inhoud van
de richtlijnen op basis waarvan het Groenkeur certificaat
wordt uitgereikt. Het College van Deskundigen (CvD)
beheert de certificatieschema’s van de groene sector. Het
college bestaat uit een voorzitter en maximaal 14 leden.
Bureau Groenkeur heeft een coördinerende rol en fungeert
als secretariaat. De markt is voortdurend in ontwikkeling en
daarom is ook het Groenkeur geen statisch geheel. De BRL’s
worden voortdurend geëvalueerd en zo nodig aangepast
aan de actuele ontwikkelingen. Zo stelt Groenkeur per
1 januari 2014 bijvoorbeeld aanvullende eisen aan de
vakbekwaamheid van het personeel dat werkzaamheden
uitvoert die vallen binnen de BRL Dak- en Gevelbegroening. Gecertificeerde bedrijven dienen vanaf die datum te
beschikken over personeel dat het diploma ‘Basis medewerker Daktuin & Gevelgroen’ en ‘Gevorderde Daktuin &
Gevelgroen’ bezit. De examens voor deze diploma’s worden
afgenomen door het IPC Groene Ruimte.”

bedrijven zijn we momenteel bezig met het opzetten van
een systematiek waarin ook onaangekondigde audits zullen
plaatsvinden. De jaarlijkse audit is immers een regelmatige
check die bedrijven kunnen voorbereiden, en in de markt is
er juist behoefte aan een aantoonbare, voortdurende kwaliteit. Naar verwachting kunnen we hier voorjaar 2015 mee
beginnen.”

Speerpunten
“Met de speerpunten van het beleid richting het jaar 2020
zullen wij ook in de (nabije) toekomst een belangrijke rol
spelen in de verdere professionalisering van het vak,” aldus
Mesken. “Niet alleen op het gebied van processen binnen
de bedrijven, maar ook (en primair) op het gebied van de
kwaliteit van het eindproduct. Feitelijk is dit een omslag in de
benaderingswijze. De technische kwaliteitseisen zullen als
altijd streng worden bewaakt; tevens zal de beeldkwaliteit
van het eindproduct meer dan voorheen een rol spelen. De
kennis en kunde van zowel de gecertificeerde bedrijven als
de opdrachtgevers dient voortdurend te worden bevorderd.
Daarnaast zullen wij meer dan in het verleden naar buiten
treden en de samenwerking zoeken met o.a. bestekschrijvers,
CROW, STABU, Bouwend Nederland, etc.”

"in de markt is er juist
behoefte aan een aantoonbare,
voortdurende kwaliteit"

“Bij al onze activiteiten zal de focus op kwaliteitsborging
blijven liggen,” besluit Mesken. “Wij zullen geen taken op ons
nemen, of producten aanbieden, die men eerder bij een
branchevereniging of adviesbureau zou verwachten. De
kwaliteit van de aangelegde begroeide daken groeit en wij
gaan ervan uit dat we met deze focus eraan bij kunnen dragen dat het kwaliteitsniveau van dit type daken verder wordt
bevorderd en geborgd.” ●

Zie voor meer informatie over groendaken www.dakweb.nl

“De audits worden door onafhankelijke, externe bureaus
uitgevoerd. In onze reglementen staan duidelijke eisen waar
deze bureaus aan dienen te voldoen, vanzelfsprekend wordt
gecontroleerd of de audits voldoen aan onze standaard. Gecertificeerde bedrijven krijgen jaarlijks een audit die fungeert
als check of het bedrijf nog voldoet aan de kwaliteitseisen.
Deze audit bestaat uit twee delen. De auditor doet een
zogenaamde kantooraudit en daarnaast worden projecten
bezocht om ter plaatse te bekijken of de uitvoering aan de
gestelde eisen voldoet. Op verzoek van de gecertificeerde
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Sectorplan BIKUDAK

Maatregelen voor het behoud
De uitvoering van het Sectorplan
BIKUDAK is van start gegaan. In Roofs
juli 2014 bespraken we de invoering
van het vakpaspoort voor de dakenbranche. In dit artikel wordt een tweede
maatregel besproken, namelijk die voor
de instroom (en het behoud) van jong,
gekwalificeerd personeel.

Het Sectorplan BIKUDAK is door werkgevers en vakbonden
opgesteld na een analyse van de werkgelegenheid binnen
de sector, waarbij de belangrijkste knelpunten in kaart werden gebracht. Denk daarbij aan thema’s als het verwachte
tekort aan gekwalificeerde vakkrachten, de duurzame inzetbaarheid van dakdekkers en, daarmee samenhangend, de
eerlijke concurrentie en arbeidsverhoudingen.
Het Sectorplan bestaat uit verschillende maatregelen. Naast
de invoering van het vakpaspoort en de maatregelen voor
de instroom en begeleiding van jongeren in de branche
zijn er ook maatregelen ter bevordering van de duurzame
inzetbaarheid van personeel en het behoud van oudere vakkrachten. Tectum is de partij die is belast met de uitvoering
van de maatregelen ter bevordering van de arbeidsinstroom
(en het voorkomen van uitval). Een gesprek met directeur
Karel Jan Batenburg.

Uitval
Batenburg: “Tectum is het opleidingsbedrijf van de platte
dakensector. De leerling-dakdekkers worden via de leerbedrijven in dienst van Tectum genomen. Het aantal leerlingen
dat op deze manier een vakdiploma haalt is de afgelopen
jaren drastisch gedaald. De instroom stokt. Nu is het ook zo
dat er momenteel minder werk is. Maar als je bedenkt dat
er ook veel uitval van gekwalificeerde krachten is, als gevolg
van de vergrijzing, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, is het
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duidelijk dat de terugloop van de instroom ten koste gaat
van het vakmanschap in de branche. Alleen al daarom is
het belangrijk dat er maatregelen worden genomen om de
instroom van jonge vakkrachten weer op peil te krijgen en
te houden. En ook niet onbelangrijk: met het stijgen van de
gemiddelde leeftijd in de branche stijgt ook het gemiddelde
uurloon.”
“De leerlingen zijn zoals gezegd in loondienst bij Tectum
en daarmee zijn wij verantwoordelijk voor de begeleiding
van de leerling,” aldus Batenburg. “Als dus een leerling zich
bijvoorbeeld verslaapt, dan worden wij gebeld om ervoor te
zorgen dat hij zich alsnog, en zo snel mogelijk, op de werkplek meldt. Het is onze taak de leerling klaar te stomen voor
de arbeidsmarkt en daar steken wij al onze energie, kennis
en know-how in. Wat voor probleem er ook is, wij proberen
het op te lossen.”
Na het behalen van de diploma houdt de bemoeienis van
Tectum echter op. Batenburg: “In veruit de meeste gevallen
treedt de leerling na de diploma-uitreiking in vaste dienst bij
het betreffende leerbedrijf. Echter, het blijkt dat twee jaar na
de diploma-uitreiking zo’n 50% van de nieuwe dakdekkers de
branche alweer hebben verlaten. Dit is natuurlijk een slechte
zaak: voor de jongens zelf, maar ook voor de branche: het is
pure kapitaalvernietiging.”

“Bel ons!”
Er gaat duidelijk iets mis in het vervolgtraject na de opleiding. Batenburg; “De focus van een werkgever is: daken
maken. Hij investeert wel in zijn personeel, maar het is niet zijn
core business om jonge mensen te begeleiden tot ze professionele dakdekkers zijn. Vanaf het moment van indiensttreding moeten ze gaan presteren. Niet iedereen is daar tegen
opgewassen.”
“Tectum is gespecialiseerd in het begeleiden van jonge dakdekkers. De sector werkt in een samenspel tussen werkgevers
en werknemers. In het Sectorplan komt dit tot uiting in de
betrokkenheid van FNV, CNV en VEBIDAK. Uitgangspunt van
het Sectorplan is dat dit samenspel wordt geoptimaliseerd.
Wat betreft de instroom resulteert dit in een doelstelling dat
gedurende de looptijd van het Sectorplan BIKUDAK (de
komende twee jaar) de uitval van ingestroomde dakdekkers
wordt gehalveerd, dus teruggebracht tot maximaal 25%. ”
Wat betekent dit in de praktijk? Batenburg: “Wij verplichten
ons ertoe om de komende twee jaar ook de gediplomeerde
dakdekkers te begeleiden in hun verdere ontwikkeling. Mocht
er dus iets zijn: bel ons. Wij zorgen voor verdere begeleiding
in zijn ontwikkeling, vanzelfsprekend in goede samenspraak
met de werkgever. Dit vergt van ons extra capaciteit, die

van gekwalificeerd personeel

grotendeels kan worden opgevangen door onze huidige
bezetting.”

Opleidingsvouchers
Het voorkomen van uitval is niet de enige maatregel die in
het Sectorplan BIKUDAK wordt genomen om te komen tot
een gezonde balans in de leeftijdsopbouw van de dakenbranche. In het plan is ook een extra subsidie voorzien voor
scholing. Deze wordt gefinancierd uit het Sociaal Fonds BIKUDAK en verdeeld in de vorm van zogeheten opleidingsvouchers. De voucher is bestemd voor werkgevers en is bedoeld
om het opleiden van leerling-dakdekkers aan de beroepsopleidingen te stimuleren. Deze vouchers zijn beschikbaar voor
de entree-opleiding en de basisberoepsopleiding dakdekker
bitumineuze en kunststof dakbedekkingen. Er is per leerling
€4000,- per opleidingsjaar beschikbaar, deze wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald.
“Momenteel werken veel dakdekkerbedrijven met een grote
flexibele schil,” aldus Batenburg. “Wanneer de economie aantrekt, en alle tekenen wijzen erop dat dit binnen afzienbare

tijd echt gaat gebeuren, zal men ook weer met meer eigen
personeel moeten gaan werken. Het werk is dan eenvoudigweg niet meer op een goede manier met tijdelijke krachten
uit te voeren. De tarieven van Tectum blijven hetzelfde, maar
door de subsidie wordt het scholen van personeel voor bedrijven aantrekkelijker gemaakt.”
Batenburg besluit: “De dakenbranche is een kleine branche
die goed is georganiseerd en die beschikt over een uitgebreide infrastructuur om het vakmanschap te waarborgen.
Ik ben trots dat ik in deze sector werkzaam mag zijn. Het werk
van een dakdekker is op het eerste gezicht niet erg ‘sexy’ en
daarom leveren promotiecampagnes meestal relatief weinig
op. Maar we zien vaak dat veel jonge mensen het vak willen
leren als ze er eenmaal kennis mee hebben gemaakt. Het
te hoge percentage dakdekkers dat uitvalt kan en moet
naar beneden. We doen er alles aan om onze doelstelling te
realiseren.” ●

Zie voor meer informatie over dakopleidingen www.dakweb.nl
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INNOVATIEVE
DAKOPLOSSINGEN VOOR DE
BESTAANDE WONINGBOUW
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Altijd raak met
ROOFS regionaal!

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

Bitumenrecycling

Samenwerking
voor bitumenrecycling
In Varsseveld is het dak van Verpleeghuis Den Es onlangs vernieuwd als
onderdeel van een opwaardering van de dakconstructie. Het bitumineus
dakafval is door dakdekkerbedrijf Kwerreveld in samenspraak met 
Roof2Roof afgevoerd voor recycling.

Verpleeghuis Den Es voert de dakrenovatie uit om een verbetering van het binnenklimaat te bewerkstelligen en de duurzaamheid van het gebouw te verbeteren. Toon Maarse van Azora geeft
aan dat de zorginstelling de dakrenovatie maatschappelijk verantwoord wilde uitvoeren. Hierbij
hechtte men er waarde aan dat met deskundige en betrouwbare partners zou worden samengewerkt. Daarom is men uitgegaan van een bouwteam. Op initiatief van het dakdekkerbedrijf
werd het dak zodanig gerenoveerd dat het dakafval geschikt zou zijn voor recycling.
De volledige dakopbouw, inclusief isolatielaag en randafwerkingen, wordt vervangen. Dakdekkerbedrijf Kwerreveld uit Winterswijk is een deelnemer in de Nederlandse Dakdekkers Associatie
(NDA). “Dit is een vooruitstrevende groep dakdekkerbedrijven en daarom altijd op zoek naar
manieren om de klant op een optimale manier te kunnen bedienen,” vertelt Dirk Lahuis van NDA.
“Prijstechnisch hoeft het recyclen van bitumineus dakafval voor de opdrachtgever geen nadelige
gevolgen te hebben. Het is een kwestie van organisatie en goede afspraken maken.”

Samenwerking
De dakrenovatie is in samenwerking uitgevoerd met Roof2Roof en afvalinzamelaar en recycler
Dusseldorp. Roof2Roof is een relatief nieuwe naam in de dakenbranche. Het fungeert feitelijk als
platform voor het verduurzamen (en verhogen van de functionaliteit) van daken. Dit doet men
door specifieke kennis en know how in te brengen en strategische samenwerkingsverbanden
aan te gaan. Op deze manier organiseert en faciliteert men de recycling van bitumineuze daken. De organisatie is opgericht door Martin Smit en Gerben Bijker. “De cradle-to-cradle-principes
en de uitgangspunten van de circulaire economie vormen de leidraad van onze activiteiten,”
aldus Bijker. “Dit houdt in dat het recyclaat van bitumineus dakafval in principe wordt gebruikt bij
de productie van nieuwe dakrollen. Wij gaan voor het hoogste duurzaamheidsniveau: van dak
tot dak. In alle andere gevallen wordt het materiaal gebruikt in bijvoorbeeld de wegenbouw en
wordt bitumen dus gedowncycled. Zonde, want technisch is het prima mogelijk uit dit afval een
kwalitatief volwaardige dakbaan te produceren.”
Onlangs is men een samenwerkingsverband aangegaan met NDA. Smit: “Met de NDA krijgen we
toegang tot een landelijk dekkend netwerk van professionele dakspecialisten. Deze bedrijven hebben de expertise om te beoordelen hoe een dak is opgebouwd, uit welke materialen het dak bestaat en of het dak geschikt is voor Roof2Roof-recycling. Daarbij komt dat het overgrote deel van
de daken die de komende jaren voor renovatie in aanmerking komen bitumineuze daken zijn.”
Hoe gaat de recycling via Roof2Roof in zijn werk? “Voor elke fase van het proces hebben wij een
methode ontwikkeld. Het begint met het vaststellen of het dak geschikt is voor de recycling van
het bitumen. Wij voeren om dit te bepalen in samenspraak met de dakdekker een dakinspectie
uit. Als het dak groter is dan 500 m² voeren wij deze inspectie gratis uit. De inspectie geldt de kwa-
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liteit en samenstelling van het materiaal en de mate waarin
het schoon is af te voeren. Immers, alleen schoon bitumen
kan worden gebruikt voor recycling.”
“De demontage van de dakbedekking wordt uitgevoerd door
de betreffende dakdekker, op basis van onze richtlijnen. De
dakmaterialen worden schoon en gescheiden ingezameld
en opgeslagen. Het bitumineuze dakafval wordt vervolgens
afgevoerd naar een van de partijen die gerecycled bitumen
kan verwerken in nieuwe dakrollen. Icopal is bijvoorbeeld
een belangrijke partner van Roof2Roof, deze fabrikant heeft
de zogeheten BiELSo-lijn (Bitumen Endless Life Solutions)
operationeel, een productielijn voor bitumineuze dakbanen
die bitumineus dakafval als grondstof gebruikt. Momenteel
is het percentage gerecycled bitumen in nieuwe dakrollen
nog zo’n 15%. Wij verwachten dat dit in de toekomst aanzienlijk verhoogd kan worden. Na afronding van een project
reiken wij aan het betreffende project een MVO-certificaat uit
waarop de hoeveelheid bespaarde CO2 staat vermeld.”

deze vervolgens in bulkhoeveelheden verder kunnen worden
vervoerd naar het Roof2Roof Recyclecentre om te worden
verwerkt tot grondstoffen voor de productie van nieuwe
bitumen dakrollen.
In hoeverre conflicteert Roof2Roof met een initiatief als de
Stichting Bitumen Recycling Nederland (BRN), dat momenteel door de verenigingen VEBIDAK en Probasys Benelux
wordt opgezet? “Wat ons betreft kunnen we elkaar prima
aanvullen,” aldus Smit. “We zijn momenteel in gesprek met
de Stichting BRN om te bekijken op welke manier onze
activiteiten op elkaar aansluiten en hoe we elkaar kunnen
versterken.

Logistiek
De dakrenovatie van Verpleeghuis Den Es in Varsseveld demonstreert hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. Het project
betreft meerdere dakvlakken met een totale oppervlakte
van zo’n 4300 m². Als ballastlaag was op de oorspronkelijke
daken afwisselend grind en tegels gebruikt; deze dienden na
de dakrenovatie weer terug te worden geplaatst. Vervolgens werd de volledige dakopbouw tot op de ondergrond
verwijderd, inclusief isolatielaag, dakrandafwerkingen e.d.
Het dakdekkerbedrijf was hier dagelijks met een team van
ongeveer zes man actief.

Vlnr: Sebas van Wijk (Van Dusseldorp Groep), Martin Smit (Roof2Roof),
Gerben Bijker (Roof2Roof), André Blom (Kwerreveld dakbedekkingen),
Dirk Lahuis (NDA).

Recycling
“Voor een goede afvoer van het te recyclen materiaal is
de organisatie op het werk belangrijk,” vertelt projectleider
André Blom van dakdekkerbedrijf Kwerreveld. “Het dakafval
diende gescheiden te worden afgevoerd: bitumen, isolatiemateriaal en andere materialen. Hiertoe was er telkens bij
de werkplek een verzamelplek ingericht waar de verschillende materialen op stapels werd verzameld. Gedurende de
werkweek werd het afval zodoende zorgvuldig en zo schoon
mogelijk gescheiden. In de buurt van deze verzamelplekken stonden verschillende containers voor de verschillende
materialen. Eenmaal per week werden deze containers
door afvalverwerker Dusseldorp afgehaald. De containers
werden met behulp van een kraan naar het maaiveld getild:
dezelfde kraan werd gebruikt om de nieuwe materialen naar
het dak te transporteren.”

Namens de opdrachtgever geeft Toon Maarse aan zeer
tevreden te zijn over het verloop van het project en de
samenwerking met de betrokken partijen. Met de activiteiten
op het gebied van recycling kan een dakdekkerbedrijf zich
profileren als een maatschappelijk verantwoord bedrijf. Maar
maakt het de werkzaamheden niet duurder? Blom: “In de
perceptie van veel dakdekkers is het recyclen van (bitumineus) dakafval duurder dan de traditionele manier maar
het tegendeel is waar. Alleen al op de stortkosten wordt een
duidelijke besparing gerealiseerd. Als de werkzaamheden
goed worden georganiseerd, hoeft het gescheiden afvoeren
van het afval ook geen extra tijd te kosten. Het recyclen van
bitumineus dakafval is een ontwikkeling die niet meer stopt.
Het nu zaak dat de dakenbranche zich aansluit, zodat we
samen de bitumenketen kunnen sluiten.” ●

Afvalinzamelaar en recycler Dusseldorp treedt op als logistiek partner van Roof2Roof en stond aan de wieg van de
samenwerking tussen Roof2Roof en NDA. Het bedrijf heeft
veel stappen gezet op het gebied van o.a. recycling en
duurzaam slopen. Al jarenlang is er een stevige samenwerking tussern NDA en Dusseldorp op het gebied van afvalinzameling. Toen Dusseldorop ook logistiek partner werd van
Roof2Roof was de link snel gelegd. Het bedrijf heeft een
groot aantal vestigingen in met name het oosten van het
land, waaronder een aantal reststoffencentra. Hier beschikt
het bedrijf over overslagfaciliteiten voor afvalstoffen zodat

Zie voor meer informatie over bitumenrecycling www.dakweb.nl

Dakrenovatie Azora-Den Es te Varsseveld
• Opdrachtgever	
Stichting Azora
• Bouwkundig aannemer	Bouwbedrijf Klanderman bv te Varsseveld
• Dakdekker	Kwerreveld Dakbedekkingen bv te Winterswijk
• Installaties	Klein Poelhuis Installatie bv te Winterswijk
• Bitumenrecycling	
Roof2Roof te Borger
• Afvalverwerker	
Dusseldorp Groep te Lichtenvoorde

Roofs
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ONZE PRODUCTEN:

RHENOFOL PVC, RHEPANOL PIB EN POLYFIN FPO
Quality Roofing Systems B.V. adviseert en levert duurzame kunststof dakbedekkingen.
Tevens leveren wij isolatie, bevestigers, dampremmers, scheidingslagen en andere toebehoren!

www.qualityroofingsystems.nl - info@qualityroofingsystems.nl - 06-29504850

Nieuw Veilig werken op daken

Veilig werken op da
ken
Ben met je VAK bezig

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...

Door Peter van Hout
um

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 brancheinformatie 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

Kranige jongens!
Hetelucht machines voor
alle dakmaterialen
TW 5000

DW 2000

Minder Uren
Minder Kosten
Minder Mensen
Minder Zorgen
Minder Inspanning Minder Onderhoud

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

Meer Rendement
+31 (0)546-544724

www.allup.nl

vrf_NL.indd 1

3/24/2014 9:34:03 AM

Regiobijeenkomsten SBD

“Maatregelen tegen
kwartsstof noodzakelijk”
In een serie Regiobijeenkomsten heeft SBD in de afgelopen maand d
e
problematiek van o.a. kwartsstof onder de aandacht gebracht. Hoe groot is
het probleem? En hoe gaat men hier in de praktijk het beste mee om?

Bekend mag worden verondersteld dat kwartsstof schadelijk
voor de gezondheid is. Stofdeeltjes die worden ingeademd
hechten zich vast in de longen en kunnen op termijn stoflongen of zelfs kanker veroorzaken.
Vanaf begin dit jaar besteedt Inspectie SZW bij haar bouw
inspecties extra aandacht aan de aanpak van het risico
van (kwarts)stof in de bouw. Ook dakdekkerbedrijven krijgen
(veelal via de aannemer) dikwijls de eis om hier maatregelen tegen te treffen. Maar gaat deze eis wel op voor dakwerkzaamheden? Dat was eigenlijk onduidelijk: de informatie op
dit vlak richtte zich meer op de algemene bouw, waar het
werk van de dakdekker vrij specifiek is. SBD heeft daarom
gemeten wat de hoeveelheid kwartsstof is tijdens dakwerkzaamheden. De resultaten werden tijdens de Regiobijeenkomsten bekend gemaakt.

Metingen

Jos van der Borgt (SBD) tijdens de SBD Regiobijeenkomst in Nieuwegein.

Het is voor het eerst sinds jaren dat SBD weer regiobijeenkomsten organiseert om preventiemedewerkers, dakdekkerbedrijven en zzp’ers op een directe manier te benaderen.
Tijdens de Regiobijeenkomsten (10 in totaal) werd een aantal onderwerpen betreffende de arbeidsomstandigheden
op het dak nader belicht. Ten eerste werd ingegaan op de
regelgeving rond het veilig werken op hoogte. Tevens werd
de vernieuwde Arbocatalogus platte daken gepresenteerd
(zie hierover ook Roofs juli 2014). Ook werd nader ingegaan
op andere maatregelen uit het Sectorplan BIKUDAK, waaronder de invoering van het BIKUDAK Vakpaspoort. Tenslotte besprak men tijdens de Regiobijeenkomsten de risico’s van het
werken met kwartsstof en de maatregelen die deze risico’s
zoveel mogelijk beperken.
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Eind mei van dit jaar is besloten om deze metingen uit te
voeren. In eerste instantie is in vervolg hierop als pilot een
meting verricht op zowel een renovatie- als een nieuwbouwproject van dakdekkerbedrijf Mastum Dakbedekkingen uit
De Meern. De metingen zijn verricht tijdens het opruggen
van grind, opvegen van stof en vuil op het dak en het boren
in beton op het dak. Fred Koolhaas van Dutco Benelux verrichte de metingen in aanwezigheid van Dick Smidts, hoofd
productie en KAM-coördinator van het dakdekkerbedrijf en
arbovoorlichter van de SBD Paul Aalders.
De metingen zijn vlak boven het dakvlak en op 1 meter
boven het dakvlak verricht. Jos van der Borgt van SBD benadrukt dat de meting feitelijk een momentopname betreft op
een dag dat de weersomstandigheden nagenoeg ideaal
waren (3 september 2014). “De aanwezige dakdekkers waren
geïnstrueerd over het gebruik van het gereedschap, de juiste
werkhouding en het gebruik van PBM’s. Dat zal in de praktijk
lang niet altijd het geval zijn. Ook het weer en de locatie zullen niet altijd even gunstig zijn.”

maatregelen

De metingen op het renovatie- en het nieuwbouwproject (op
dezelfde dag) bleken elkaar nauwelijks te ontlopen. Tijdens
het vegen en tijdens het verwerken van grind liggen de
gemeten concentraties kwartsstof ver boven de toegestane
norm. Ook bij het boren in kaal beton was dit het geval. Bij
het boren in beton met de bestaande dakbedekking werd
de norm wel gehaald. SBD concludeert daarom dat het
nodig is om maatregelen te nemen.

werk

dakvlak

1 meter boven
dakvlak

“Het betrof hier zoals gezegd een eerste, specifieke meting
onder ideale omstandigheden,” aldus Van der Borgt. “Wij
zullen nog nagaan (bij Arbouw en/of TNO) of er nog meer
gegevens beschikbaar zijn. Vervolgens zullen we bepalen
hoe we hier als branche mee om moeten gaan. Maar hierop
vooruitlopend willen we al wel vast benadrukken dat het (af)
zuigen van stof, in plaats van vegen, beter is. De stofdeeltjes
komen daardoor niet in de lucht en worden dus ook niet
ingeademd.”
Momenteel werkt SBD aan een toolbox waarmee wordt
aangegeven hoe in de praktijk de hoeveelheid kwartsstof op
het dak tot een minimum kan worden beperkt. Roofs houdt u
hierover op de hoogte. ●

norm

Vegen

389

110

50

Boren

51

13

50

Grind opruggen

94

-

50

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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De dakpan wordt steeds populairder en zowel gebouweigenaren als particulieren worden zich steeds meer bewust van
wat er zoal mogelijk is met een dakpan. Als mensen ergens een mooie dakpan zien liggen, gaan ze er thuis op het
internet naar op zoek. De Mombers Dakpannengids biedt het meest complete overzicht van wat er zoal beschikbaar is en
wat er in het verleden op het dak heeft gelegen en is dus voor veel partijen een onmisbaar naslagwerk.
Mombers

OMSLAG

2010.indd
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De Mombers Dakpannengids bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle huidige en historische dakpanmodellen. De gids
bevat allerhande informatie die op een overzichtelijke manier wordt gerangschikt. De opzet van de gids is dezelfde gebleven, maar deze tweede druk
is ten opzichte van de eerste druk aanzienlijk uitgebreid.
Verbeterde Holle (VH) 5

Verbeterde Holle (VH) 5

Xxxxx
Hulpstukken

Hulpstukken
Xxxxx

Hoofdgroep

Gegolfde dakpannen

KILGOOTPAN OF
KILPAN

Periode fabricage

sinds ca. 1880

Xxxxx
Bijzondere
dakpannen
◗ Kruispan:

± 21 st/m²
± 236 mm lat

◗ Gr. Romaanse:

± 17 st/m²
± 286 mm lat

Ceris

2e benaming
◗ Sluitpan
◗ Vlaamse dakpan (België)

VENTILATIEPAN

DAKPIRON

◗ OVH plus:

±12,5 st/m²
± 346 mm lat

◗ FD Plus:

± 11,2 st m²
± 404 mm lat

◗ Tuile Plat:

± 10 st/m² (overlap 75 mm.)
± 375-395 mm lat

◗ Müritzer:

± 11,2 st/m²
± 310 – 385 mm lat

◗ Hanseat 35:

± 14 st/m²
± 345 mm lat

◗ Rubin:

± 13 st/m²
± 360 mm lat

Verspreidingsgebied

Geheel Nederland.
Veel export naar Engeland en
Scandinavië.

BOVENPAN

Grootte gemiddeld in cm

breedte x lengte
23 tot 25,5 34 tot 36
Lat-afstand in cm

BROEKSTUK

28,5 tot 31,5
Aantal per m2

EINDWINDVEERPAN

ca. 16 stuks

◗ Standard:

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

◗ Topaas:

± 13 st /m²
± 320-360 mm lat

◗ Régence:

± 19,7 st /m²
± 271 mm lat

Bijzonderheden

Veelal uitgevoerd met enkele kopsluiting en dubbele zijsluiting.

Keramische DAKKAMMEN in
een speciaal gemaakte sleuf in de
nokvorst, wordt met specie de dakkam vastgezet.

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

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

± 21,2 st/m²
± 241 mm lat

◗ Oude Holle:

± 15 st /m²
± 330 mm lat

Voor het overige en totale modellenoverzicht en verdere technische
gegevens zie: www.monier.nl • Monier B.V. – Montfoort (NL)
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Bijzondere dakpannen
Xxxxx
3-Gebrs. GINJAAR Kleiwarenfabriek

Gespecialiseerd in vervaardigen van
maatwerk en restauratieopdrachten
op aanvraag. o.a. dakpannen, nokvorsten, muurafdektegels, stenen,
kraaienkappen, schoorsteenpotten,
broekstukken en dakpironnen.
Adres: Doeslaan 32-44, 2351 SR
Leiderdorp tel. 071-5895329,
zie ook: www.ginjaarkleiwaren.nl
Dakornamentiek.
4-DIJKSTRA Kleiwaren

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

Adres: Oude Oppenhuizerweg 43-47
8606 JA Sneek, tel. 0515-412331
zie ook: www.dakpannen.nl
Kleiwarenfabriek Dijkstra te Sneek.
5-Kon. TICHELAAR Makkum

Aardewerk, kunstaardewerk, rietvorsten. Specialisatie ambachtelijk bouwkeramiek, restauraties en
glazuurwerken.

Adres: postbus 11,
8754 ZN Makkum,
zie ook: www.tichelaar.com
Rietvorstenproductie Tichelaar.
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Deze tweede druk heeft een verkoopprijs van €20 (incl. BTW, excl. verzendkosten)
en is te bestellen bij Lindeman Uitgevers via info@lumail.nl & www.dakweb.nl
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Dakpan

met groendakpakket
Groendak bv uit Scherpenzeel heeft een dakpan ontwikkeld waar
een groendakpakket in is verwerkt. Deze zogeheten ‘groendakpan’
kan in principe op elk pannendak worden toegepast.
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Groene daken worden steeds vaker toegepast. Dit type daken wordt in de meeste gevallen op platte daken toegepast.
Voor hellende daken bestaan wel systemen, maar het probleem van deze groene dakpakketten is vaak het gewicht. Er
dienen bijvoorbeeld voorzieningen te worden toegepast die
moeten voorkomen dat het gewicht van het volledige dakpakket op de dakrand komt te rusten. Zo worden veel hellende groendaken uitgerust met een raster die het gewicht
verdelen. De groendakpan vereenvoudigt de toepassing van
een groendakpakket op een hellend dak aanzienlijk. Het
effect op de omgeving en het onderhoud zijn vergelijkbaar
met groendaken op platte daken.

voordelen van een groendak. Denk daarbij aan bevordering
van de biodiversiteit, een verbetering van de luchtkwaliteit
en de waterbufferende eigenschappen. Bij een dak van 30º
is de waterretentie circa 42%. Ook zal het groene pakket op
warme dagen zeker een koelend effect hebben.

Groendakpakket in kunststof dakpan
Zoals bekend bestaat een groendakpakket standaard uit
verschillende lagen: een waterdichte laag, een wortelwerende laag, drainage, een filterlaag, substraat en beplanting.
De drainage en de filterlaag zorgen ervoor dat het pakket
water vasthoudt. Dat is gunstig voor de waterhuishouding
(het riool wordt minder belast) en goed voor de beplanting
op het dak.
Dit is bij de groendakpan niet anders. De innovatie bestaat
uit een kunststof dakpan dat op dezelfde manier op het dak
wordt gelegd als een normale sneldek dakpan. Het frame
heeft ook dezelfde afmetingen als een standaard betondakpan, wat betekent dat de groendakpan ook in de meeste
renovatieprojecten probleemloos zal zijn toe te passen. Het
product is dan ook door elke dakdekker op het hellend dak
aan te brengen.
De dakpan is gevuld met een groendakpakket. De wortelwerende laag is vanzelfsprekend niet nodig. Wel wordt een
geotextiel in de dakpan gelegd met daarin een speciale
laag. De geotextiellaag zorgt voor verspreiding van het water
over het gehele oppervlak van de dakpan. Hier bovenop
komt een laag speciaal ontwikkelde dakpansubstraat en
een begroeiing met de juiste sedumplanten.
De groendakpan wordt net als de normale dakpan in
pallets op de bouwplaats aangeleverd. De verwerking
vindt vervolgens op dezelfde manier plaats als de normale
dakpan. Volgens de leverancier gaat de groendakpan ook
net zo lang mee als een normale dakpan of groen dak,
mits er voldoende onderhoud op het dak wordt uitgevoerd.
Het onderhoud is vergelijkbaar met dat van een standaard
groendak, en dat betekent: één keer per jaar controle of de
afvoeren nog goed functioneren en of er bijvoorbeeld geen
bomen of onkruid in het groenpakket groeien.

Combinatie pannendak en groendak
De groendakpan is even zwaar als een normale dakpan.
Volledig verzadigd met vocht weegt de groendakpan circa
4,62 kg. Het dak met deze nieuwe dakpan heeft dezelfde waterkerende en ventilerende eigenschappen als een normaal
pannendak. Het product is toepasbaar op dakhellingen
van 20º tot 55º. Per m² worden 9,7 stuks van deze groendakpannen toegepast. Op deze manier behoudt het dak de
voordelen van een pannendak, en combineert deze met de

Bij monde van directeur Grad van Heck stelt leverancier
Groendak bv dat men met deze groendakpan een kwalitatief goede oplossing kan bieden voor de toepassing van
groendaken op het hellende dak. Daarbij worden de voordelen van een pannendak behouden.
De verwerking van dit nieuwe type dakpan is niet moeilijk,
maar vanzelfsprekend worden verwerkers die voor het eerst
met dit product aan de slag gaan intensief begeleid. De
leverancier denkt dan ook na jaren van ontwikkeling een
goede oplossing te hebben gevonden om ook hellende daken op een snelle, economische en technisch verantwoorde
wijze te voorzien van een groenpakket. ●
Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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Windenergie

Windmolen over

de volledige lengte van de nok
De toepassing van windenergie op daken heeft een
nieuwe dimensie gekregen met de introductie van de zogeheten
RidgeBlade, een systeem voor windenergie die op de nok van
het hellende dak wordt toegepast. Op 10 oktober 2014, de Dag van
de Duurzaamheid, werd de innovatie officieel gepresenteerd.

Het nieuw geïntroduceerde windenergiesysteem is het eerste
dat op de volledige lengte van de nok van het hellende dak
wordt bevestigd. Het dakvlak kan zodoende nog worden
gebruikt voor het opwekken van zonne-energie: de bijbehorende omvormer maakt een dergelijke combinatie mogelijk.
De RidgeBlade maakt gebruik van de luchtstromen langs het
dakvlak. Het systeem is zodanig ontwikkeld dat de opbrengst
optimaal, en de overlast minimaal is. Tijdens de presentatie
legde uitvinder Wim Keech de verschillende aspecten uit.
Tweede Kamerlid van Groen Links Liesbeth van Tongeren was
in 2009 als jurylid medeverantwoordelijk voor de toekenning
van de Green Challenge Award van de Postcodeloterij/Stichting Doen aan de innovatie. Aan haar dus de eer de nieuwe
windgenerator officieel ten doop te houden.

Systeem
De toekenning van de Green Challenge Award bracht de
ontwikkeling van deze innovatie in een stroomversnelling. Het
systeem is inmiddels gepatenteerd en uitgebreid getest bij
laboratoria in met name het verenigd Koninkrijk, waar ook
enkele praktijktoepassingen zijn getest. De uiteindelijke windgenerator wordt in Tsjechië geproduceerd en zal internationaal op de markt worden gebracht.
In Nederland waait het altijd. Dat maakt ons land bij uitstek
geschikt voor de opwekking van windenergie. De grootschalige windmolenparken stuiten maatschappelijk dikwijls op
verzet. Dit geldt ook voor systemen op het dak: wil de toepassing ervan rendabel zijn, is grootschalige toepassing nodig.
Hier kleven praktische en esthetische bezwaren aan. De
RidgeBlade is ontwikkeld om deze bezwaren het hoofd te bieden en grootschalige toepassing van windenergie op daken
mogelijk te maken. Het product wordt op de markt gebracht
door Libra Energy uit Castricum, een internationale groothandel en distributeur op het gebied van zonne-energie.
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Roofs sprak met Johan Visser van Libra Energy over de innovatie. “De RidgeBlade Nokgenerator is een aluminium
windmolen die over de volledige lengte van de daknok van
het hellende dak kan worden gemonteerd,” legt hij uit. “Op
een gemiddeld woonhuis passen vier of vijf units. De bladen
van de generator zijn zodanig ontworpen dat ze al vanaf
een windsnelheid van 1,2 m/sec (windkracht 1) energie
beginnen te produceren. In principe blijft het systeem stroom
opwekken, ook bij stormachtig weer: het systeem remt zichzelf niet af omdat het niet kapot draait. De windgenerator
is zodanig ontworpen dat deze een nagenoeg geruisloze

werking heeft: de fabrikant claimt een maximale geluidlast
van 65 dB, gemeten bij een maximale werking vanaf een
afstand van 1 meter.”
Visser: “De windrichting is niet de grootste factor voor de
opbrengst van het systeem. Het systeem maakt gebruik van
de luchtstromen die zich altijd over het dakvlak van het hellende dak bewegen, en die het dakvlak via de nok verlaten.
Op de nok is de luchtstroming sterker dan de wind. Het
rendement is maximaal bij een dakhelling van 45º (bij een
woning) of 20º (bij een gebruiksgebouw). De opbrengst is
vanzelfsprekend omgevingsafhankelijk, maar ligt volgens de
leverancier gemiddeld rond de 2000 kWh per jaar (uitvoering
RB1, 4 turbines). Standaard wordt de windgenerator in het
grijs geleverd, maar afhankelijk van de wens van de klant is
het ook mogelijk de windgenerator in een andere kleur te
bestellen.”

Liesbeth van Tongeren, Groen Links.

Montage
De montage van het systeem wordt door Libra Energy gecoördineerd. Het bedrijf werkt hiertoe samen met streng geselecteerde installatiebedrijven. Van deze partners wordt geëist
dat de producten volgens de richtlijnen van de fabrikant op
een veilige en kwalitatief goede manier op het dak worden
bevestigd. Deze installatiebedrijven zullen de komende
maanden door Libra Energy worden getraind en uiteindelijk
officieel gecertificeerd.
Visser: “Het systeem wordt in units geleverd, één unit weegt
38 kg (type RB1). Hij dient dus met twee man te worden
verplaatst. Voor de montage wordt eerst over de lengte van
de nok een metalen rail op het dak bevestigd. Deze rail is
vergelijkbaar met die van de montage van zonnepanelen:
het is feitelijk een haak die achter de dakpannen in de
panlatten en gordingen worden geschroefd. Het verschil
met de rail voor zonnepanelen is dat voor montage van de
RidgeBlade de rail op de onderconstructie moet worden
vastgeschroefd.”
“De unit met daarin de turbine wordt vervolgens naar het
dak verplaatst. Afhankelijk van de situatie zal moeten worden
bekeken op welke manier dat veilig kan plaatsvinden. Bij
industriële toepassing, waarbij minimaal 10 units worden
geplaatst, is het gebruik van een kraan een economisch
goed haalbare optie. De units worden vervolgens op een trillingdemper op de rail gemonteerd. De units worden ook aan
elkaar vastgemaakt.”
In het laatste kwartaal van 2014 zal de RidgeBlade in de Benelux, Polen en het Verenigd Koninkrijk op de markt worden
gebracht. Vanaf begin 2015 zal de massaproductie voor de
gehele Europese markt worden opgestart. ●

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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Eerste project met Quadro

stalen dakpanelementen
uitgevoerd
Icopal heeft het eerste model van een
nieuwe lijn stalen dakpanelementen
geïntroduceerd: Quadro by Icopal.
Onlangs werd het eerste Nederlandse
project met dit nieuwe stalen dakpan
element uitgevoerd.
Naast haar activiteiten op het platte dak is Icopal al jaren
een belangrijke speler op het gebied van stalen dakpanelementen. Met de Decra dakpanelementen is het bedrijf al
jaren leidend op deze markt. De nieuwe productlijn, met als
eerste product de Quadro, is hier feitelijk de opvolger van
en zal door de Icopal Groep gefaseerd worden ingevoerd
op de internationale markt. In vervolg hierop zal men in het
komende jaar meer noviteiten presenteren.

Nieuw design

Stalen dakpanelementen worden voornamelijk toegepast
op lichtere constructies. In de renovatiemarkt vervangen ze
doorgaans lichte dakbedekkingsmaterialen. In de nieuwbouwmarkt bieden de producten de mogelijkheid om lichter
te bouwen. De toegevoegde waarde van deze producten
zit hem naast het lichte gewicht in de eenvoudige en snelle
applicatie van de producten (en daarmee het prijstechnische voordeel), gecombineerd met de uitstraling van een
pannendak.
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Anton van Oostrom van de fabrikant vertelt dat het tijd
was voor een innovatie op de markt voor stalen dakpanelementen. Met de Quadro wordt het assortiment stalen
dakpanelementen van de fabrikant gemoderniseerd. Het
betreft het eerste nieuwe model in een compleet nieuwe lijn.
Het meest opvallend aan de innovatie is het strakke uiterlijk,
die het dakvlak het uiterlijk geeft van een dak met vlakke
dakpannen. Daarnaast zijn aanpassingen in de maatvoering
doorgevoerd en zijn de hulpstukken verder verbeterd. Het
dakpanelement is geschikt voor hellingen van 15-90º (het
product is dus zowel op licht hellende daken als op de gevel
toe te passen). In veel gevallen zijn de dakpanelementen eenvoudig over de bestaande dakbedekking (bitumen shingles,
golfplaten en zelfs over rieten daken) aan te brengen.
Van Oostrom: “Het element bestaat uit een verzinkt stalen
kern die aan beide zijden is omhuld met een epoxycoating.
De toplaag bestaat uit een hoogwaardige poedercoating
die verkrijgbaar is in zwart, drie tinten grijs en baksteenrood.
Het gewicht bedraagt 7,2 kg/m². Het staal is eenvoudig te
knippen zodat het product is aan te passen aan elk detail
en dakvorm.”

Het systeem is op de vertrouwde manier te bevestigen. Een
stalen dakpanelement wordt met speciale nagels in de
panlat bevestigd en dat is bij dit nieuwe systeem niet anders.
Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe lijn heeft de fabrikant
ook de hulpstukken vernieuwd, zoals het ventilerende noksysteem en de dakranden. De nok wordt nu aan de bovenste
panlat bevestigd, waardoor de nok esthetisch fraaier wordt
en er bovendien een grotere ruimte voor ventilatie ontstaat.
Met behulp van een stalen gaas wordt voorkomen dat
vogels en insecten via de opening in de constructie kunnen
komen.
Van Oostrom: “Wij hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in dit nieuwe design en de bijbehorende productielijn.
In de komende periode zullen wij het assortiment verder
uitbouwen zodat de mogelijkheden op dit gebied aanzienlijk
worden uitgebreid. Wij bieden een garantie van 30 jaar op
dit product. Deze garantie behelst de bouwkundige functionaliteit van het product en ook de esthetische uitstraling. De
dakpanelementen zijn UV bestendig en daarmee kleurecht,
wat wordt gewaarborgd door de garantie.”

Pigment
Inmiddels is het eerste project met dit nieuwe product
uitgevoerd. Het betreft een woonhuis in het Groningse Leek.
Oorspronkelijk was het dak bedekt met een bitumineuze
shingle. Als gevolg van veroudering was deze dakbedekking
niet meer voldoende waterdicht, een dakrenovatie van zowel
het woonhuis als de naastgelegen garage was noodzakelijk.

De bewoners hadden aangegeven het dak van een nabijgelegen woonhuis fraai te vinden; deze was bedekt met een
donkerblauwe, platte keramische dakpan. De constructie
was echter te licht om er dakpannen op toe te kunnen
passen. Zodoende kwam men in contact met Icopal. “Voor
deze mensen kwam onze ontwikkeling juist op tijd, want de
uitstraling van onze stalen dakpan kwam goed overeen met
hun wensen,” aldus Van Oostrom.
Op de bestaande dakbedekking is een extra PIR isolatielaag
aangebracht. Hier bovenop kwam een dampopen, waterdichte folie (Icopal Monarperm 700), en vervolgens de panlatten en tengels. Hier werden de Quadro dakpanelementen
aan bevestigd. Met het lijnenspel kan gevarieerd worden:
men kan de elementen in halfsteens verband plaatsen of
evenwijdig aan elkaar. Op dit project werd gekozen voor een
evenwijdige toepassing om de uitstraling rustig te houden.
De goten zijn met een speciaal hulpstuk verholen in het
dakvlak aangebracht.
Doordat de dakopbouw wat dikker is geworden ten opzichte
van de oorspronkelijke situatie, zijn de boeidelen aangepast.
Eventueel kan gekozen worden voor een akoestische variant,
waarbij de dakpanelementen worden voorzien van een
geluiddempende strip aan de onderzijde. Dat was bij dit
project niet van toepassing omdat de PIR isolatielaag al voor
voldoende akoestische isolatie zorgt.
De bewoners hebben aangegeven zeer tevreden te zijn met
het resultaat. De uitstraling van hun woning is bijzonder fraai
geworden. “In de coatinglaag is een pigment toegepast,
waardoor de kleur van de dakpan varieert naarmate de
lichtval anders is,” legt Van Oostrom uit. “Ook veel buurtbewoners hebben al te kennen gegeven dat ze het nieuwe dak
mooi vinden. Wij verwachten dan ook met de introductie van
dit nieuwe type stalen dakpan de markt voor deze producten een nieuwe impuls te kunnen geven.” ●

Dakrenovatie woonhuis te Leek
• Opdrachtgever	particulier
• Dakdekker	
Fa. W. de Wit & Zn te Boerakker
• Leverancier	
Icopal bv te Hoogkerk

Zie voor meer informatie over stalen dakpanelementen www.dakweb.nl
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dakspecialisten op internet
RubberGard™ EPDM
en UltraPly™ TPO Daksystemen

uw website
ook hier?

www.firestonebpe.nl

Bel 072-5400335

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

www.vebidak.nl

AABOZINK
Hoogwaardige kunststoffen scheppen
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.vlutters.nl

DUURZAAM
VASTGOED
CONSULTANTS

TO O L S
www.wildschutdak.nl

www.fielmich.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.
www.provatherm.nl

van-boven.com

www.domelichtstraten.nl

www.aabofix.nl

&

www.zinkmeesters.nl

SA F E T Y

www.vlutters.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl
www.wev
ersbv.nl

www.reflexy.org

AABOSAFE
DAKSPECIALITEITEN
www.comhan.com

www.flowlight.nl

www.bureaugroenadvies.nl

software.nl

www.mawipex.com

www.leister.nl

www.vrf.eu

www.roval.eu

www.altena-groep.nl

AdviesBuro

Inspectie Dak

voor al uw
daksoftware

www.aabo.nl

De aluminiumspecialist voor
dak, bouw, gevel en industrie
compri-aluminium.nl

www.delbouw.nl
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www.euroaluminium.nl

ALKORSOLAR

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.
www.aabotools.nl

Zorgeloos werken op hoogte.

www.kelders.com

www.singleply.nl

www.reflexy.org

www.alkorproof.com
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houten tuimeldakraam met witte toplaag

het dak als energiecentrale van de toekomst

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 assortiment witte dakramen. Het raam is gefabriceerd uit FSC® gecertificeerd

Kingspan unidek speelt in op de dringende vraag naar een
geschikte PV-dakoplossing en ontwikkelde in samenwerking
met SCX Solar: unidek SolarPower. Dit dakelement combineert
dakisolatie en energieopwekking geïntegreerd in één prefab
dakelement. Het prefab karakter
resulteert in een aanzienlijke
vermindering van het aantal
arbeidsgangen op de bouwplaats. In één hijsbeweging
zijn het dakelement, PV-bevestigingssysteem en PV-panelen op
het dak te bevestigen. unidek SolarPower is geschikt voor 75%
van alle merken PV-panelen. Het prefab dakelement is getest
op waterdichtheid, windweerstand en vliegvuur en voldoet aan
alle bouwkundige aspecten.

regionaal nieuws? meld het aan roofs!

grenenhout en voorzien van twee lagen blank, ecologisch verantwoorde acryllak inclusief een witte toplaag.
Dit zorgt voor een esthetische uitstraling, wat zich goed
leent voor het slaap- of woonvertrek.

PERSONAlIA

Kingspan Group heeft Frank Donkers aangesteld als
European Market Development Director. Frank Donkers is
reeds 30 jaar actief in de Europese bouw- en vastgoedsector en bekleedde diverse directie- en managementfuncties bij o.a. Aliso, IKO Europe en Kingspan Geïsoleerde Panelen.
De leiding van de commerciële activiteiten in Nederland wordt in de functie van
Commercial Director overgenomen door Pieter Snelder
die voorheen actief was als
Manager Product Marketing &
Support bij Kingspan Insulation
Continental Europe. De leiding
Frank Donkers
van de commerciële activiteiten in België, eveneens in de
functie van Commercial Director, wordt overgenomen
door David McMahon, Managing Director van Kingspan
Door Components. Hij zal deze functies in de toekomst
combineren.
Door bovengenoemde aanpassingen verwacht
Kingspan nog slagvaardiger en succesvoller te kunnen
opereren in lijn met haar ambitieuze groeidoelstellingen
in Europa.

Heeft u nieuws dat specifiek interessant is voor de regio, zoals
regelgeving, bijzondere projecten, jubilea, openingen, etc.?
Meld het de redactie van Roofs! ‘Roofs regionaal’ is het podium
bij uitstek om uw klanten op regionaal niveau te bereiken en
te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen binnen uw
organisatie. Denk daarbij ook aan vacatures, aankondigingen,
afscheidsborrels, specifieke acties, etc.
De redactie van Roofs is te bereiken op telefoonnummer 0725470309, of per e-mail: edwin@lumail.nl.

nieuw financieringsmoDel weijerseikHout
voor woningcorporaties én HuurDers
Steeds meer woningcorporaties installeren zonnepanelen op hun huurwoningen. Met het nieuwe financieringsmodel van Weijerseikhout (dat in
tegenstelling tot andere financieringsvormen vooraf géén indexatie berekent over de exploitatievergoeding) zetten woningcorporaties een extra
energielabel-stap, zonder zelf te investeren. Huurders zien een gegarandeerde lastenverlichting tegemoet. Basis van het financieringsmodel is een
huur/leasevergoeding die
voor 15 tot 20 jaar vaststaat.
Binnen deze constructie zorgt
Weijerseikhout voor het leveren, installeren, beheren en
onderhouden van de zonnepanelen. Woningcorporaties
bekostigen de huur/leasevergoeding uit de inkomsten
van de periodieke huurverhoging of uit geld dat vrijkomt
uit een aparte overeenkomst
voor servicekosten.
In Roofs december 2014 leest
u hier een uitgebreide uiteenzetting over.
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wienerberger introduceert koramic alegra dakpan
Wienerberger breidt het assortiment dakpannen uit met de Koramic Alegra 12. Deze
nieuwe vlakke dakpan met overdekkende wel is eenvoudig te verwerken en past
dankzij het handige formaat op ieder dak. Puzzelen met 1/2 of 3/4 pannen behoort
tot het verleden; de variabele zijsluiting zorgt ervoor dat de dakpan modulair indekbaar is op elke beukmaat. Door de variabele kopsluiting komt de dakdekker ook in
de lengte van het dak altijd uit op hele dakpannen. De Koramic Alegra 12 is leverbaar in zes eigentijdse kleuren, die passen in het Nederlandse dakenlandschap.

KNAUF EN KNAUF INSULATION WINNEN
BOUWKENNIS MARKETING JAARPRIJS 2014
Knauf en Knauf Insulation hebben met hun innovatieve marketingconcept ‘KnaufZeker®’ de tiende editie van de BouwKennis Marketing Jaarprijs gewonnen. Traditiegetrouw wordt deze prijs tijdens de BouwKennis
Jaarbijeenkomst uitgereikt. De winnaar is gezamenlijk bepaald door
de jury en het publiek tijdens een stemronde. Juryvoorzitter Bernard Verburg: “Het is heel knap hoe je met twee commodities en twee bedrijfsonderdelen de klant een concept geeft dat zekerheid biedt.

eternit inroduceert harmonica kleipan
Eternit introduceert de Harmonica kleipan. Deze
wordt onder hoge temperaturen van zo’n 1050°C
gebakken. Dankzij dit technologisch hoogstandje
hebben deze kleipannen een zeer langzaam en
egaal verouderingsproces en zijn ze perfect bestand tegen vorstschade. Typisch voor de Harmonica kleipan zijn ook de geprofileerde sluitingen die
een vlotte waterafvoer garanderen. Naast de diepe
profilering, is er ook een hoge sluiting die het dak bijkomend beschermt tegen windgedreven regen. De
hoge en diepe sluiting is daarenboven onzichtbaar,
wat de levensduur ten goede komt. De zogenaamde ijzige eigenschappen zorgen voor een strak en
vlak uiterlijk. Daarnaast hebben deze eigenschappen een positieve invloed op het verouderingsproces. De nerven en andere verstevigingen onderaan
de pan vergroten het droogoppervlak waardoor de
pan sneller droogt na een regenbui.
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dak Vlaamse sporthal begeeft
het onder druk zonnepanelen

In de Vlaamse plaats Sint-Pieters-leeuw heeft het dak
van de sporthal het begeven onder het gewicht van
de aanwezige zonnepanelen. Er is een barst ontstaan in een van de
dakspanten en de sporthal is nu gesloten. Na onderzoek liet studiebureau D+A weten dat de druk van de zonnepanelen op het dak te groot
is. Waarschijnlijk zijn bij de plaatsing - vijf jaar geleden door Electrawinds - fouten gemaakt bij de berekening.

opsplitsing activiteiten Veenman groep
en Veenman Security v.o.f.
Na jaren van uitbreiding van het dienstenpakket en
samenwerking hebben Edgar en Raymond Veenman
besloten de organisaties te herstructureren en de gezamenlijke activiteiten op te splitsen. De activiteiten gericht
op daken onder de vlag van de Veenman Groep/Veenman Dakmanagement worden ondergebracht in de
nieuwe organisatie Veenman Dakveiligheid Advies & Training onder leiding van Edgar Veenman. De focus van deze organisatie (zoals de naam
al aangeeft) is volledig gericht op advies en training voor veilig werken
op daken. Dit houdt in dat ook lopende offertes en opdrachten van Veenman Dakmanagement en de Veenman Groep zijn overgenomen door
Veenman Dakveiligheid Advies & Training. Verder heeft men besloten om
met de bouwkundige (dak)advieswerkzaamheden te stoppen.
De activiteiten gericht op beveiligingsvraagstukken, subsidie, agressie
in de zorg en ons particulier recherchebureau onder de vlag van Veenman Groep / Veenman Security Consultants v.o.f. zijn ondergebracht in
de nieuwe onderneming Veenman Veiligheidmanagement onder de
leiding van zelfstandig eigenaar Raymond Veenman. De focus van deze
onderneming blijft hetzelfde met daarnaast een extra breed pakket
aan maatwerktrainingen ter voorkoming van agressie en geweld, voor
iedere branche die te maken kan krijgen met deze vervelende werkomstandigheden.

Insulation

nieuw

Unidek Walker Platinum
DAKISOLATIE VOOR RENOVATIE VAN PLATTE DAKEN

Uitstekende prĳs-/kwaliteitverhouding
●

Hoogwaardige kwaliteit

●

Energiebesparing

●

Voordelige renovatie
PRIJS

MILIEU

PLUG&PLAY

Milieuvriendelĳk
●

Afvalretoursysteem

●

100% recyclebaar

●

Duurzame dakisolatie

www.epsprofs.com

Plug & Play
●

Eenvoudige montage

●

Geen persoonlĳke
beschermingsmiddelen nodig

●

Brandklasse B end-use

Wegens de toenemende vraag naar onze daksystemen willen wij onze verkoop organisatie weer verder
uitbreiden met een :

Commercieel/Technisch Adviseur Firestone RubberGard EPDM
Mawipex B.V. heeft zich de laatste jaren ontwikkeld
tot een klantgerichte, servicegerichte maar zeker
ook een innovatieve organisatie met een
toenemende bekendheid in Nederland en België op
het gebied van dakbedekkingsmaterialen.
Toegevoegde waarde leveren voor onze relaties is
onze drijfveer en gezien de forse omzetgroei wordt
dit uitstekend gewaardeerd door onze klanten.
Mawipex werkt uitsluitend met A-merken en heeft
sterke samenwerkingsverbanden met onder meer:
Firestone Building Products en Kemper Systems.
Mawipex B.V. is onderdeel van Tectum-Group te
Genk (B) en zeer succesvol in de professionele
dakbedekkingsmarkt met het Firestone RubberGard
EPDM concept. Aansprekende opdrachtgevers
kiezen voor Firestone RubberGard EPDM vanwege
de uitstekende kwaliteit en bewezen duurzaamheid.
Het resultaat van een intensieve project begeleiding
en gedegen training van onze geautoriseerde
verwerkers heeft een spectaculaire groei van de
omzet van Firestone Rubbergard EPDM op de
Nederlandse markt gerealiseerd.

Taken:
Het adviseren en begeleiden van opdrachtgevers en verwerkers bij de keuze voor en het
uitvoeren van Firestone RubberGard EPDM projecten
In samenwerking met verwerkers en opdrachtgevers realiseren van de omzetdoelstellingen.
Verzorgen van presentaties en demonstraties op locatie
Projectvoorbereiding en begeleiding
Gezocht wordt naar kandidaten met het volgende proﬁel:
HBO werk- en denkniveau
Goede sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden
Commerciële- en vooral klantgerichte instelling
Aﬃniteit met (dak)techniek en bij voorkeur praktische ervaring hiermee
Aantoonbare ervaring in het presenteren en adviseren van productconcepten bij
opdrachtgevers
Woonachtig in west , zuid of centraal in Nederland
Teamspeler
Mawipex stelt hier een zeer aantrekkelijk pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
tegenover. Werken bij Mawipex betekent ook deel uit maken van een succesvol team in een
informele en uiterst prettige werksfeer!
Nadere informatie beschikbaar bij Alfred Vermeulen, verkoopleider (06 13384370). Schriftelijke
reacties kunnen worden gestuurd aan Geert-Jan Vogels, directeur, Postbus 15, 4410 AA Rilland of
via info@mawipex.nl .
Mawipex B.V. - De Poort 21 - 4411 PB Rilland - 0113 557777 - info@mawipex.com

CINTRALUX
LICHTSTRATEN

AG.Plastics lanceert een nieuwe generatie lichtstraten
Cintralux® EP16/16




Thermisch geïsoleerd
1200 Joules / anti-doorval

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




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




U g Waarde =
0,9 W/m 2 .K

Stofdicht
Heat stop coex (optie)

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

U g Waarde =
1,2 W/m 2 .K

Brooft1




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





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

www.agplastics.com





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

