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Grenzen 
opzoeken
Voorschriften blijken in allerlei soorten en maten beschikbaar 

te zijn. De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat met nieuwe 

bouwregelgeving, de invoering van Eurocodes, maar ook 

fi scale en milieuwetgeving, de voorschriften regelmatig aan 

kleine en grote veranderingen onderhevig zijn.

Dit aangevuld met de vele richtlijnen uit de dakenbranche, 

zoals bijvoorbeeld voor brandveilig werken, groene daken, 

parkeerdaken en de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingen 

die jaarlijks beschikbaar komen, maakt dat er voor ieder 

dakontwerp de uitgangspunten beschikbaar zouden moe

ten zijn.

Maandelijks wordt u via roofs geïnformeerd over deze 

voorschriften zodat u up to date blijft over de ontwerpmo

gelijkheden en de uitvoeringservaringen op daken. Er kan 

gerust gesteld worden dat de dakenbranche zich technisch 

inhoudelijk op een hoog niveau heeft weten te plaatsen.

Ik stel vast dat we ons ook in het afgelopen jaar, en in 2013 

zal het niet anders zijn, bij voorkeur op de grenzen van onze 

voorschriften begeven  en dat we deze dikwijls, zo blijkt, 

zonder enige schroom overschrijden. In plaats dat we een 

ontwerp maken binnen de mogelijkheden, kiezen we te 

frequent voor het oplossen van de onmogelijkheden (buiten 

de grenzen van de voorschriften). 

Het continu werken op (en voorbij) de grenzen van de be

schikbare mogelijkheden doet de dakensector, nu de crisis 

aanhoudt, geen goed.

Onmogelijkheden, zoals ik ze benoem, blijken altijd te maken 

te hebben met een tekort aan geld. Nu er gesproken wordt 

over het nieuwe maaiveld en leefdaken lijkt er een nieuwe, 

nog volledig te ontginnen markt beschikbaar. Vooral ook een 

markt die opdrachtgevers aanspreekt: tuindaken, parkeer

daken, waterdaken en klimaatverbeterende daken doen het 

goed. 

De kosten die echter met deze nieuwe dakfuncties gemoeid 

gaan, worden nog onvoldoende begroot, zodat de middelen 

eenvoudigweg niet beschikbaar zijn om een dak te maken 

dat duurzaam voldoet aan de voorschriften. Er zou vanuit de 

dakensector innovatief, 

maar met enige voorzich

tigheid, actie onderno

men moeten worden om 

deze markt te creëren.

Belangrijk is dat de dakensector zich hierbij er primair van 

vergewist dat de basis van deze daken, het fundament, 

altijd een duurzaam waterdicht en voldoende isolerende 

dakbedekkingconstructie is. 

In de anno 2012, en helaas waarschijnlijk ook 2013, voor

komende situaties dat er alleen budget is voor een goed 

fundament, moet voorkomen worden dat grenzen worden 

overschreden. Het onverantwoord nemen van risico’s leidt tot 

een verdere afname van de noodzakelijke bereidheid mooie 

daken met extra functies te maken hoe graag de dakensec

tor het ook zou willen.

Als de opdrachtgever zich geen mooi dak met extra functies 

kan veroorloven, zoek dan niet de grenzen op, maar schroom 

er niet voor de opdrachtgever te wijzen op het belang en het 

voordeel van een goed dakfundament. 

 

Ik heb me voorgenomen in 2013 ruim binnen de grenzen 

van de voorschriften te ontwerpen en uit te voeren, zodat 

primair het fundament van het dak op orde komt. Ik wens u 

voor 2013 veel wijsheid toe voor het ontwerp en uitvoering 

van mooie daken. ●
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Dakdammen begrenzen wateropstuwing door wind 6
Het probleem wateraccumulatie is diverse malen in roofs aan bod gekomen, waarom dan 
opnieuw aandacht hiervoor? Het antwoord is eenvoudig: de invloed van wind op (regen/
sneeuw)wateropstuwing wordt tot op heden nauwelijks onderkend. 

Dicht, dichter, potdicht 12
Onlangs hield ing. Peter Kuindersma van NiemanKettlitz Gevel en Dakadvies B.V. een 
boeiende lezing over het belang van luchtdichtheid. Waar dient op gelet te worden als je 
luchtdicht wilt bouwen?

registratie van bouwongevallen 14
Met het symposium ‘Leren van ongevallen’, op 6 december 2012 in het Aviodrome in Lelystad, 
presenteerde Arbouw een nieuwe tool voor het registreren van ongevallen in de bouw: 
www.bouwongeval.nl. 

Pas op de winkel! 18
Door oplettendheid  en een beetje geluk werd voorkomen dat criminele fi guren een partij 
dakbedekking bij Altena ontvreemdden. De wijze waarop dit gebeurde is niet uniek, maar 
toch wel zo doortrapt dat wij u graag informeren hoe dit spel werd opgezet.

nominatie voor nederland tijdens WK Dakdekken 21
Van 1316 november werd in het Zwitserse Luzern de 24ste editie van het WK Dakdekken 
georganiseerd. Helaas kwamen er geen medailles mee terug naar Nederland, wel werd 
een nominatie voor de vrije oefening in de wacht gesleept.
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Dak rotterdam CS vervaardigd uit glas, PV en rVS 22
De contouren van het nieuwe station van Rotterdam CS worden zichtbaar. Met name 
het dak is een eyecatcher. De sporen kregen een glazen overkapping die zonlicht 
doorlaat en is voorzien van zonnepanelen. De terminal kreeg een dak van gefelsde 
RVS bekleding die uitloopt  in een opvallende punt.

expositie aanbod kranen tijdens relatiedag Klaas 25
Onlangs organiseerde Allup voor haar relaties een fabrieksbezoek bij fabrikant van 
aluminium kranen van Klaas in het Duitse Ascheberg (bij Münster). Dit gebeurde tijdens 
de relatiedag van de fabrikant, waar ruim 400 belangstellenden op af kwamen. 

een duurzaam dak is op verschillende manieren mogelijk 27
Derbigum Nederland geeft tijdens de Bouwbeurs nadrukkelijk invulling aan het beursthema 
‘Bewust bouwen’. Op verschillende manieren zal worden getoond hoe het assortiment en de 
dienstverlening (incl. adviezen) op het thema aansluit. 

Duurzaam isoleren 29
Onder de slogan ‘Met IsoBouw is duurzaam bouwen betaalbaar’ is de isolatiefabrikant 
opnieuw duidelijk aanwezig tijdens de Bouwbeurs. Het bedrijf toont de isolatiesystemen 
uit het assortiment voor nieuwbouw en renovatiedoeleinden. 

rockwool toont noviteiten steenwol isolatie 31
Producent van steenwol isolatieproducten Rockwool uit Roermond zal tijdens de Bouwbeurs 
verschillende nieuwe producten en services onder de aandacht brengen. In dit artikel 
een overzicht.

nieuwslijn 32
Nieuws voor en door de dakenbranche

Roofs     5

Foto voorplaat
Centrum voor 
Levenswetenschappen 
in Groningen



6     Roofs

Het basisgeval wateraccumulatie is diverse malen in het vakblad Roofs 

aan bod gekomen, hierbij zijn rekentechnische -, uitvoeringstechnische - 

en verzekeringstechnische aspecten deskundig belicht. Waarom dan opnieuw 

aandacht hiervoor? Het antwoord is eenvoudig: de invloed van wind op (regen 

/ sneeuw)wateropstuwing wordt tot op heden nauwelijks onderkend. 

Dakdammen begrenzen wateropstuwing door wind

WateraCCUmUlatie     

Wateropstuwing door wind
Wind veroorzaakt op het grensvlak (contact interface) tussen 
het water en de lucht een oppervlakteschuifspanning (of op
pervlakschuifkracht). Deze oppervlakteschuifspanning leidt 
tot een wind geïnduceerde waterstroming (wateropstuwing) 
op het vlakke dak. 

In de stationaire (tijdsonafhankelijke) toestand zal de water
spiegel (met gemiddelde waterhoogte h) hierdoor schuin 
gaan staan, hellingshoek a, zie de onderstaande illustraties. 

In de huidige norm (Eurocode NENEN 199111, wettelijk 
aangestuurd door het Bouwbesluit 2012) is dit effect niet 
opgenomen bij belasting door regenwater op vlakke daken, 
terwijl de praktijk heeft bewezen dat ook wind een signifi 
cante rol kan spelen bij instortingen van vlakke daken. Een 
ander saillant detail is dat schade veroorzaakt door storm 
(windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde), indien 
verzekerd, vaak valt binnen het bereik van de polisvoorwaar
den. Dit betekent dat (instortings)schade ontstaan door 
wateraccumulatie in combinatie met wind (storm) wellicht 
verzekeringstechnisch gedekt is. 

Dit gegeven is met name ook interessant voor gebouwei
genaren die al geconfronteerd zijn met een dakinstorting, 
vanzelfsprekend waarbij de klimatologische stormtoestand 
ter plaatse is opgetreden én waarbij er geen schadevergoe
ding is uitgekeerd door de verzekering.   

Introductie van dit fenomeen is het hoofddoel van dit artikel. 
Gestart wordt met een globale kwalitatieve en kwantitatieve 
behandeling van wateropstuwing door wind, vervolgens 

wordt er een probate effectieve praktijk
oplossing gegeven ter beperking van 
wateropstuwing door wind, namelijk de 
toepassing van dakdammen.

situatie i. 

waterspiegel 

zonder wind.

situatie ii. 

waterspiegel 

met wind ().

ing. J.M. Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs bv
dr.ir. J.P.B.N. Derks,  FE IT Consultant
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Door de scheefstand van de waterspiegel (wind) wordt een 
deel van de dakconstructie (beduidend) zwaarder belast, 
waardoor er een reële kans is op dakinstorting.

De kwantitatieve (numerieke) invloed van regenwater zonder 
 en regenwater met wind op de 3D dakconstructie vervor
ming in de (geconvergeerde) eindtoestand zijn gepresen
teerd in de navolgende doorbuiging kleurenplots.

situatie i. situatie ii. 

Doorbuiging zonder wind. Doorbuiging met wind ().

Er is duidelijk sprake van een symmetrisch vervormingspa-
troon van de gehele dakconstructie optredend bij het belas
tingsgeval regenwater zonder wind en een niet-symmetrisch 
vervormingspatroon van de gehele dakconstructie voorko
mend bij het belastingsgeval regenwater met wind. Door het 
windeffect () wordt het rechterdeel van de dakconstructie 
zwaarder belast ten gevolge van het (regen)water.

De (kwantitatieve) invloed van wind (wateropstuwing) is 
signifi cant en de weglating hiervan leidt tot een volkomen 
ander vervormingsbeeld. Zoals hiervoor is gezegd komt wind 
(storm) naast regen ook regelmatig voor op het moment én 
ter plaatse van een dakinstorting. 
 
Praktijkoplossing: dakdammen ter beperking 
van wateropstuwing door wind
De installatie van dammen op het dak is een praktische 
oplossing ter beheersing van de wateropwaaiing (). De 
dakdammen voorkomen namelijk ongewenste wateropstu
wing in de richting evenwijdig aan de dakranden en zorgen 
voor een betere = (gelijkmatigere) waterhuishouding op het 
dak. Deze maatregel reduceert de kans op een dakinstorting 
aanmerkelijk.

De manifeste positieve werking van de dakdammen is 
schematisch geïllustreerd in de onderstaande fi guren en 
numeriek gedemonstreerd in de bijbehorende doorbuiging 
kleurenplots. 

 

De dakdammen (op de locatie 1/3 l en 2/3 l) beperken de 
wateropstuwhoogte met factor 3, waardoor de regenwater
belasting op het dak substantieel verminderd wordt. 

Overtuigend en helder zichtbaar in de vervorming plots 
is dat de dakdammen leiden tot een uniformere water
schikking én dusdanig zelfs dat de windinvloed () vrijwel 
verwaarloosbaar is, zie ook plot situatie i. Doorbuiging zonder 
wind. 

Dakdammen begrenzen wateropstuwing door wind

situatie iii. Dak zonder dakdammen. situatie iv. Dak met dakdammen.



‘Back to Basic’
Compact, compleet en overzichtelijk. Ons assortiment bevestigers voor het 
platte dak. Voor meer informatie t: +31(0)416-338863 of kijk op www.anexar.net

f o r e v e r  c o n n e c t e d
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Meer informatie over dit onderwerp vindt op www.dakweb.nl

Samenvatting en advies
●  Wateropstuwing door wind op vlakke dakken is een (alle

daags) verschijnsel optredend in de werkelijkheid, waaraan  
merkwaardig genoeg vrijwel geen aandacht wordt ge
schonken (normatief en verzekeringstechnisch), hoewel dit 
ook heeft geleid tot dakinstortingen. Het opstuweffect resul
teert namelijk in een ongunstigere (regen / sneeuw)water
belastingverdeling op het dak, met als direct voortvloeiend 
gevolg extra belasting van de dakconstructie en daarmee 
logischerwijze een substantieel hogere kans op bezwijken. 
Anders en genuanceerd geformuleerd: zonder wind (storm) 
treedt er vermoedelijk geen falen van het dak op.

●  Het mechanisme van wateropstuwing is redelijk simpel: 
door de wind kantelt de waterspiegel (scheefstand). Dit 
geeft bovendien een aannemelijke verklaring van voorge
komen instortingen, gepaard gaande met regenwater en 
wind (storm).

●  Een praktische remedie en doeltreffende oplossing is 
plaatsing van dakdammen. Deze begrenzen nadelige wa
teropstuwing op een adequate wijze en verminderen de 
waarschijnlijkheid van instorting. Een relatief eenvoudige 
én economisch voordelige ingreep, immers voorkomen is 
altijd beter dan genezen.  

In het licht hiervan loont het wel degelijk de moeite voor een 
gebouweigenaar om bij een (opgetreden) dakinstorting 
advies in te winnen bij een specialist c.q. deskundige. Dit kan 
het essentieel verschil betekenen tussen wel of geen financi
ele schadevergoeding door de verzekering. 

In het algemeen is daarnaast een wateraccumulatie risico 
inventarisatie van de dakstatus zonder meer geen over
bodige luxe, de gebouweigenaar bespaart zich hiermee 
onnodige negatieve verrassingen én geld. Een vlak (licht) 
dak kan gemakkelijk en voorgoed veilig worden gemaakt 
door aanbrenging van een noodafvoersysteem, eventueel 
dakdammen en in het uiterste geval een lichte (minieme) 
constructieve voorziening, met of zonder verzekering. ●   

De volgende foto’s tonen dakdammen uitgevoerd in de praktijk.

Dakdam in de praktijk. Dakdam: uitvoering in de praktijk.

DE foto’s/plots zijn ontlEEnD aan DGi Dak & GEvEl inGEniEurs/fE it 
Consultant projECt DoCumEntEn. DE illustratiEs/fiGurEn zijn vErzorGD 
Door ontwErp- En tEkEn-burEau maDE in brEDa, www.maDEinbrEDa.nl.
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www.unilininsulation.com

ISOLERENDE DAKELEMENTEN
EN ISOLATIEPLATEN

Maak kennis met het uitgebreide assortiment van UNILIN 

Als opdrachtgever of ontwerper stelt u hoge eisen aan de gebouwschil. UNILIN heeft het meest uitgebreide assortiment 
aan isolerende dakelementen en isolatieplaten. Denk daarbij aan duurzaamheid, maatwerkoplossingen en een zeer 
ruime keuze aan afwerkingen en toepassingsmogelijkheden. UNILIN heeft de technische kennis en jarenlange ervaring 
om samen met u de optimale gebouwschil te ontwerpen en te realiseren. 

Unilin Insulation Nederland: 

HAL 11 
STAND C048
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lUCHtDiCHt BOUWen     

Dicht, dichter, potdicht

Om het belang van luchtdichtheid 
te begrijpen moet men zich reali
seren dat luchtdichtheid direct van 
invloed is op het energieverlies. Ook 
veroorzaken luchtlekken vervelende 
bijverschijnselen op het gebied van 
vocht (gebrek aan waterdichtheid), 
geluidsdichtheid, brandwerendheid 
en tot slot gezondheid en comfort. 

Het belang van luchtdicht bouwen 
houdt rechtstreeks verband met 
de toename van isoleren, wat weer 

verband houdt met de energiedoelstellingen. Hoe meer we 
isoleren, hoe belangrijker de luchtdichtheid wordt. Bijgaande 
prent geeft aan dat er gezien de vele details diverse zaken 
zijn om op te letten. Wanneer een woning of gebouw wordt 
gecontroleerd op luchtdichtheid, dan wordt deze woning, of 
dat gebouw, op een onder of overdruk gezet (de rode deur 
met de ventilator). Door te meten hoeveel liters of kubieke 
meters lucht er per seconde nodig zijn om een vastgesteld 
drukniveau over de schil te handhaven, wordt de luchtdicht
heid van die woning of dat gebouw vastgesteld. 

ton Berlee i.s.m. ing. Peter Kuindersma 
van Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies b.v.

Energieverlies per jaar bij  
(berekend met formule uit NEN 5128): 
 
• 0,3 m3/s infiltratie    

312 m3 aardgas /jaar 
 
• 0,2 m3/s infiltratie    

208 m3 aardgas /jaar 
 
• 0,1 m3/s infiltratie    

104 m3 aardgas /jaar 

 

Waarom luchtdicht bouwen?  
- energiebesparing - 

Op 4 oktober hield ing. Peter Kuindersma van Nieman-Kettlitz Gevel- en  Dak ad-

vies B.V. tijdens het door Kingspan georganiseerde Fire Seminar een boeiende 

lezing in de Efteling (zie ook Roofs 10-2012). Kuindersma ging in op het belang 

van luchtdichtheid in het algemeen en op welke wijze luchtdichtheid in de 

normen en de praktijk tot stand komt. Hoewel het er even op leek dat de bomen 

het zicht op het bos volledig zouden ontnemen, lukte het hem toch om duide-

lijkheid te verschaffen en wist hij prima aan te geven waar op gelet dient te 

worden als je luchtdicht wilt bouwen. Geen overbodige luxe want luchtdicht-

heid, of het gebrek eraan, is al diverse malen aanleiding 

geweest om hele gebouwonderdelen af te keuren.

Nu is de luchtdichtheid natuurlijk ook sterk afhankelijk van 
hoe groot het gebouw of de woning is, dus de inhoud telt 
ook mee. Als we in Nederland praten over luchtdichtheid, 
dan is dat over het algemeen gerelateerd aan een druk
verschil van 10 Pascal, windkracht 2 à 3: ‘wind wordt merk-
baar in het gelaat, bladeren en twijgen zijn voortdurend 
in beweging’. Dat is dus niet zo veel. Voor een gemiddelde 
woning is berekend wat de luchtdichtheid betekent voor het 
energieverbruik: 

●  0.3 m³/s infi ltratie betekent een extra verlies van 312 m³ 
aardgas/jaar
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Meer informatie over dit onderwerp vindt op www.dakweb.nl

●  0.2 m³/s (huidige eis in het Bouwbesluit) infi ltratie betekent 
een extra verlies van 208 m³ aardgas/jaar

●  0.1 m³/s infi ltratie betekent een extra verlies van 104 m³ 
aardgas/jaar

Is 0.2 m³/s nu veel of weinig? Wat is normaal en wat is ge
wenst? Dat wordt duidelijk als je kijkt hoe groot het ‘gat’ is dat 
in die woning zit om op die hoeveelheid te komen, oftewel 
alle kieren en gaten  bij elkaar opgeteld. 

Voor die gemiddelde 
woning is het volgens 
het Bouwbesluit vol
doende als er bij een 
drukverschil van 10 
Pascal niet meer dan 
200 liter per seconde 
(0.2 m³/s ) door kieren 
en naden uitstroomt of 
naar binnenkomt. Dat komt overeen met een gat van circa 
18 x 18 cm. Dat gat is dus kleiner dan het formaat papier 
waarop dit gedrukt staat. 

Wanneer we dan de foto hierboven van de onderzijde van 
een scharnierkap bekijken, dan mag duidelijk zijn dat alleen 
al deze ‘naad’ in de nok maakt dat de hele woning niet vol
doet. Echter, het bodemniveau zoals dat voor luchtdichtheid 
is vastgelegd in het Bouwbesluit is niet de enige eis. De mate 
van luchtdichtheid wordt vrijwel altijd bepaald door de in de 
EPC ingevoerde qv10;kar waarde (per m2 verwarmd vloeropper
vlak). Als de luchtdichtheid van een gebouw wordt gemeten, 
moet dus vrijwel altijd getoetst worden aan deze waarde, die 
veel strenger is dan de luchtdichtheidseis in het Bouwbesluit. 
Uit de praktijk blijkt dan ook regelmatig dat hieraan niet 
wordt voldaan.

Om aan de eisen van een Passiefhuis te voldoen, mag de 
schil van de woning slechts een gaatje van circa 6 x 6 cm 
hebben.

Het streven is om voor 
2020 uitsluitend nog 
‘energieneutraal’ te 
bouwen. Alle aanslui
tingen, alle doorbrekin
gen, alle bewegende 
delen moeten ‘onder 
de loep’ worden geno
men om dat te halen. 
Willem Koppen van 

Koppen Vastgoed haalde in eerdere publicaties en lezingen 
niet voor niets aan dat zaken als elektriciteitsdozen in bouw
elementen al problemen kunnen veroorzaken. De grootste 
probleemvelden zijn de aansluitingen tussen kozijnen en 
gevels, maar vooral de aansluitingen van daken op gevels 
en bouwmuren en aansluitingen in het dak zelf. Omdat dit 
het grootste probleemveld is, en omdat dit het vakblad roofs 
is, richten we onze aandacht op het dak. 

Bij dakelementen is de luchtlekkage door het dakelement 
zelf geen probleem. Problemen doen zich voor bij de aanslui
tingen van de dakelementen onderling en bij de aansluitin
gen op de bouwmuren. Bovendien zien we vaak grote (en 
lange) luchtlekken bij kilgoten, dakkapellen en nokconstruc
ties. Alle bedrijven die te maken hebben met daken zijn zich 
bewust van het belang van een goede dampremmende 
laag aan de ‘warme’ zijde van de isolatie. De luchtdichting 
wordt, net zoals de dampdichting, zover mogelijk naar bin
nen geplaatst. Op die plaatsen waar de dampremmende 
laag ophoudt, dus waar bijvoorbeeld het dakelement 
eindigt, zal een luchtdichting moeten worden aangebracht. 
Het is dus van groot belang dat zowel de dampremmer als 
luchtdichting in één vlak liggen en in de aansluitdetails door
lopen. Hier worden helaas nog te veel fouten mee gemaakt!

Niet alleen de aansluitingen, maar ook de doorvoeren ver
dienen alle aandacht, zie ook onderstaande foto’s . 

SBR hamert op het belang 
van goede detailleringen en 
de luchtdichtheid daarvan en 
waakt daar over met de SBR 
Referentiedetails. In die Refe
rentiedetails is niet alleen ge
keken naar de luchtdichtheid, 
maar ook naar al die andere 
samenhangende aspecten 
als brandwerendheid, warmte 
en geluidsisolatie en uitvoer
baarheid. In een vervolgartikel 
zal in worden gegaan op de 
uitvoerbaarheid van details. ●

beeldmateriaal nok, open gevelaansluiting en dakdoorvoer: 
fier Dakcontrol. overige foto’s en prent: nieman kettlitz Gevel- 
en Dakadvies.
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Met het symposium ‘Leren van 

 onge vallen’, op 6 december 2012 in 

het Aviodrome in Lelystad, presenteer-

de  Arbouw een nieuwe tool voor het 

 registreren van ongevallen in de bouw:  

www.bouwongeval.nl. De locatie was niet 

toevallig gekozen: hiermee werd onder-

streept dat de bouw veel kan leren van 

(o.a.) de luchtvaart.

registratie
van bouwongevallen

arBeiDSOmStanDiGHeDen     

Elco brinkman, voorzitter bouwend nederland

wereld in geslaagd om het aantal ongevallen per miljoen 
vluchten van 45 in de jaren ’50 terug te brengen naar slechts 
één ongeluk per miljoen vluchten tegenwoordig – waar 
gemiddeld ongeveer 100 doden bij te betreuren zijn. 

Dat is een zeer goede score: hoe heeft men dat voor elkaar 
gekregen? Baksteen vertelde dat in de luchtvaart wordt uit
gegaan van de feilbare mens. Mensen maken nu eenmaal 
fouten en er zijn een aantal menselijke factoren die hieraan 
ten grondslag liggen, zoals een verkeerde perceptie, een fa
lend geheugen, tunnelvisie, conformerend gedrag, het ego, 
etc. De wereld is fundamenteel onvoorspelbaar. De procedu
res die in het leven zijn geroepen om deze onzekere factoren 
zoveel mogelijk te ondervangen zijn weliswaar onmisbaar, 

Het is voor het eerst dat een bedrijfstak in Nederland 
afspreekt om op grote schaal een instrument voor ongevals
registratie toe te passen. Door alle voorkomende ongeval
len en bijnaongevallen met Bouwongeval.nl te registreren, 
voldoet een bedrijf bovendien direct aan alle geldende wet 
en regelgeving en certifi ceringseisen (VCA, OHSAS en ISO). 
Op basis van de ingevoerde gegevens geeft het instrument 
de vereiste arbomaatregelen, waarmee herhaling van het 
incident in de toekomst kan worden voorkomen. Bij dit alles 
werkt de gebruiker in een beschermde omgeving, zodat de 
privacy is gewaarborgd.

Bouwongeval.nl is ontwikkeld door Arbouw, in opdracht 
van Bouwend Nederland, FOSAG, NOA, FNV Bouw en CNV 
Vakmensen en met ondersteuning van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Veiligheidscultuur
Onder de titel ‘Leren van het beste jongetje van de klas: de 
luchtvaart’ schetste luchtvaartdeskundige Benno Baksteen 
de uitgangspunten van het veiligheidsbeleid in de lucht
vaart. Hij vertelde dat de ontwikkelingen in deze sector 
noodgedwongen snel zijn gegaan omdat een ongeval in de 
luchtvaart al direct zeer dramatische gevolgen heeft. Door 
een actief veiligheidsbeleid is de luchtvaart er in de westerse 
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reaCtie SBD
DESGEVRAAGD VERTELT JOS VAN DER BORGT VAN STICHTING BEDRIJFSTAKREGE
LINGEN DAKENBRANCHE (SBD) DAT DE PLATTE DAKENBRANCHE HET REGISTEREN 
VAN ONGEVALLEN DOOR DE BEDRIJVEN AL JARENLANG BENADRUKT. “HET IS DAN 
OOK EEN GOEDE ZAAK DAT DIT INSTRUMENT IS GELANCEERD. MAAR ER VALT OP 
DIT GEBIED NOG HEEL WAT TE VERBETEREN. BOUWONGEVAL.NL  KAN OOK VOOR 
ONZE BRANCHE NUTTIG ZIJN EN IK ZOU ZEKER ZEGGEN: BEKIJK OF JE DIT KAN 
GEBRUIKEN. OP DIT MOMENT ZIJN WE BEZIG VOOR DE BRANCHE EEN EIGEN TOOL 
TE ONTWIKKELEN WAARBIJ WE HET MAKEN VAN EEN BEDRIJFSRI&E EN HET GEBRUIK 
VAN ARBOCATALOGUS AAN ELKAAR WILLEN KOPPELEN. EN VERVOLGENS WILLEN 
WE DAAR OOK ONGEVALLENMELDING EN VERZUIMBEHEER /DUURZAME INZET
BAARHEID AAN TOEVOEGEN. NAAR VERWACHTING ZAL DEZE TOOL ZOMER 2013 
GEREED ZIJN.”

maar op zichzelf niet zaligmakend, omdat de procedures zijn 
bedacht door ‘denkers’, maar moeten worden uitgevoerd 
door ‘doeners’. Menselijk handelen kan afwijken van de 
procedure (per ongeluk niet, of iets anders doen dan men 
oorspronkelijk van plan was; een situatie verkeerd inschat
ten; bewust de regels overtreden omdat de situatie daarom 
vraagt, etc.). 

De regels en procedures (Baksteen typeerde die als ‘ge
stolde ervaring’) kunnen dan ook niets anders zijn dan 
gereedschap, het is essentieel dat de gebruikers ervan 
weerbaar zijn. Het handelen van de individuele mens is altijd 
deel van een groter geheel. Het is dus noodzakelijk dat men 
functioneert in een open cultuur waarin fouten gemaakt 
mogen worden en waarin men niet bestraft wordt wanneer 
men gemaakte fouten meldt. Er kan immers alleen worden 
gewerkt aan verbetering van de situatie zodra men beschikt 
over de kennis over de gemaakte fout. Wat dat betreft juichte 
Baksteen de introductie van de registratietool van Arbouw 
toe, die een doorontwikkeling betekent van de Storybuilder 
van het Ministerie van SZW.

registreren
Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland sloot bij 
dit verhaal aan toen hij de visie van de branchevereniging 
schetste. “Het is belangrijk dat de bedrijven met het instru
ment gaan werken. Hoe klein het incident ook, je moet het 
gewoon willen registreren. Het is belangrijk dat we elkaar 
gaan wijzen op de fouten die gemaakt worden. Als dat 
gebeurt, zullen niet steeds dezelfde fouten worden gemaakt. 
Dat is goed voor de veiligheid en kan tevens de faalkosten 
verminderen.” Dat is ook de rol die de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid vervult. Barbara Reinier lichtte toe dat het werk van 
de Onderzoeksraad erop is gericht boven water te krijgen 
wat er is misgegaan zodat dit in de toekomst kan worden 
voorkomen. Roel Gans van het Ministerie van SZW benadruk
te dat de investering in veiligheid altijd rendement oplevert. 

Marcel de Klerk van Traffi c Service Nederland, een bedrijf 
dat veiligheidsvoorzieningen voor wegwerkzaamheden 
aanbrengt, zette uiteen hoe het defi niëren van het probleem, 
in en externe communicatie en bewustwording in het bedrijf 
zorgen voor een veiligere werkpraktijk. Hij deed dit naar aan
leiding van een ongeval dat onlangs had plaatsgevonden 
met een van de werknemers en dat een grote impact op de 
organisatie heeft gehad. 

Tenslotte onthulde directeur Jan Warning van Arbouw de tool 
www.bouwongeval.nl. Op deze website kan een bedrijf gratis 
een account aanmaken en daarna kunnen extra accounts 
aan worden gemaakt voor bijvoorbeeld de uitvoerder, zodat 
de melding vanaf de bouwplaats kan worden ingevoerd. De 
analyse van het ongeval kan later worden gemaakt door 
bijvoorbeeld de veiligheidscoördinator. Het ongeval wordt 
via een keuzemenu ingevuld. Alle geregistreerde ongeval
len worden overzichtelijk in het account verzameld. Aan de 
hand van de ingevulde gegevens levert het systeem een 
advies op maat om een dergelijk ongeval in de toekomst te 
voorkomen. ●

roel Gans, ministerie van soziale zaken en werkgelegenheid

benno baksteen, luchtvaartdeskundige
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Kleiner, dunner, beter : dát is technologische vooruitgang
Waarom zou het voor uw isolatiematerialen anders zijn?

A C T I S ,  D U N N E  M U LT I R E F L E C T E R E N D E  I S O L A T I E
ACTIS heeft de weg van de vooruitgang gekozen bij de ontwikkeling van een exclusieve isolatietechnologie voor da-
ken, zolders, muren en vloeren: een dun, reflecterend meerlaagse isolatiemiddel dat zowel ’s zomers als ’s winters 
een uitstekend thermisch comfort biedt. ACTIS meet de thermische efficiëntie van haar isolatiematerialen aan de 
hand van een methode die gebaseerd is op testen in werkelijke gebruiksomstandigheden. 

Met de eenvoudig te plaatsen dunne isolatiematerialen van ACTIS kunt 
u ruimte besparen maar bent u alsnog verzekerd van een duurzame 
en efficiënte isolatie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 06-46612360 
of bezoek onze website op www.actis-isolation.com
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Latchways kan een volledig valbeveiligingspakket verzorgen voor degenen 
die op hoogte werken. Latchways biedt zowel persoonlijke als collectieve 
valbeveiliging en systemen zijn beschikbaar voor alle gangbare daktypen; eenlaags 
dakbedekkingssysteem (PVC), bitumineuze dakbedekking, metaaldaken en zelfs groendaken. 
Of uw mensen getraind zijn of niet, of ze nou vaak of minder vaak toegang tot een dak nodig 
hebben, Latchways heeft een valbeveiligingsoplossing die bij u past.  Om de complete reeks 
valbeveiligingsproducten te bekijken, bezoek de Latchways stand op de BouwBeurs 11.D076.

www.latchways.com/RFP01
ManSafe®, Constant Force®, WalkSafe®,  LadderLatch® en Latchways Personal Rescue Device® zijn 

geregistreerde handelsmerken van Latchways plc. PushLock™ is een handelsmerk van Latchways plc.

TIJDEN ZIJN VERANDERD
Latchways heeft een volledige reeks producten om degenen die op 

hoogte werken te beschermen.

facebook.com/Latchways
linkedin.com/company/latchways-plc

youtube.com/latchwaysfallprotect
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A. VersiRail®—collectief 
vangrailsysteem

B. WalkSafe®—anti-slip looppaden

C. WalkSafe®—val-proof covers 

D. Constant Force® post—
kabel veiligheidslijn 

E. ManSafe®—kabel veiligheidslijn

F. LadderLatch®—verticale kabel 
veiligheidslijn

G. PushLock™—veiligheids oogbout 

H. Zonnepaneel steunpaal

I. Latchways PRD®—
zelfreddingsharnas  

Innovatieve oplossingen voor ingewikkelde problemen.

Lang, lang geleden...
…was onderhoud op hoogte gevaarlijk!
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Naar ons filiaal Altena Zwaag werd begin december 2012 
een  mailtje gestuurd, met de naam van een keurig bouw
bedrijf uit het westen van het land, met het verzoek een 
offerte te maken voor 69 rollen Resitrix SK en 200 liter FG 35 
primer. Voorwaar niet de goedkoopste producten.  De rollen 
en primer waren voor een project in de buurt van Alkmaar 
benodigd, zodat de aanvraag bij een filiaal in de buurt  van 
Alkmaar werd gedaan.

Zoals het hoort werd dezelfde dag via autoreply het mailtje 
beantwoord en werd een nette prijs voor deze hoeveelheid 
materialen ingediend. Telefonisch overleg met een 06 num
mer maakte onderdeel van deze onderhandeling uit en de 
geloofwaardigheid nog groter, temeer omdat steevast met 
de naam van het bouwbedrijf en de persoonsnaam werd 
opgenomen.

De dag erna kwam opnieuw een mailtje met de boodschap 
dat de prijs akkoord was en dat wij de rollen en primer 
mochten leveren.  Volgens de regels van ons bedrijf moeten 
er bij levering aan een nieuwe relatie een aantal spelregels 
worden gehanteerd.  Wij willen daarvoor graag een uittreksel 
Kamer van Koophandel  hebben en ook wordt de  nieuwe 
klant door onze financiële afdeling bij onze verzekeraar 
getoetst op kredietwaardigheid.

In reactie op ons verzoek werd door de kopende partij direct 
een KvK uittreksel per mail gestuurd. De krediettoetsing ging 
eveneens zeer vlot, zodat er in principe geen beletselen 
waren  die een levering tegen zouden houden. De opdracht
bevestigingen werden ingescand en naar het email adres 
gestuurd.

Op de afgesproken dag en uur werden dan ook via onze 
transporteur de materialen op het opgegeven adres gele
verd. De chauffeur komt ter plaatse en ziet dat er geen men
sen zijn die de materialen in ontvangst kunnen nemen en de 

vrachtbrief zouden kunnen aftekenen. Hij neemt contact op 
met het opgegeven telefoonnummer (06 nummer) van de 
klant en krijgt te horen dat ze onderweg zijn en door file wat 
vertraging hebben maar dat de materialen gelost mogen 
worden. De chauffeur zet vervolgens de materialen neer bij 
een onbemand pand op de afgesproken plaats.
Door toeval wordt de primer vanuit een andere locatie gele
verd en ook deze chauffeur heeft hetzelfde probleem: geen 
mensen op het werk die de goederen in ontvangst kunnen 
nemen. Gelukkig belt hij onze medewerker op het betref
fende  filiaal.

Onze medewerker belt vervolgens met het bewuste bouw
bedrijf, dit keer niet naar een mobiel nummer, maar zoekt  
het telefoonnummer op via internet.  In het gesprek met het  
bouwbedrijf blijkt dat de bestelling niet door het bouwbedrijf 

Door oplettendheid  en een beetje geluk werd voorkomen dat  

criminele figuren een partij dakbedekking bij Altena ontvreemdden.  

De wijze waarop dit gebeurde is niet uniek, maar toch wel zo doortrapt  

dat wij u graag informeren hoe dit spel werd opgezet.

Pas op de winkel!
Criminaliteit     

Chris Appels, Altena Groep
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is gedaan, de man onbekend is en het project niet bij 
de bouwer bestaat..  Kortom, alle bellen gaan rinkelen en 
de chauffeur wordt direct gewaarschuwd niet te lossen 
en op de nog aanwezige rollen te letten en vooral niet weg 
te gaan.

Het toeval wil dat onze buitendienst medewerker niet ver van 
het project verwijderd is en binnen 10 minuten ter plaatse 
kan zijn. 

Ongeveer gelijktijdig komt een gehuurd busje (met de be
drijfsnaam van het verhuurbedrijf) aan rijden die buitenge
woon veel belangstelling heeft voor de rollen en primer. Het 
kenteken kan genoteerd worden.  De rollen en primer gaan 
gelukkig met onze eigen vervoerder retour.

Een telefoontje naar de politie met al deze bevindingen , en 
met het kenteken van het gehuurde busje in de hand waar
mee simpel de politie een potentiële crimineel kan ontmas
keren. Helaas, de politie is druk, druk, druk en er moest een 
afspraak later  gemaakt worden om aangifte te doen.

Alles bij elkaar is het allemaal heel goed afgelopen.  De ma
terialen zijn gelukkig terug.  Een beetje vrachtkosten zijn ons 
deel, maar het had veel slechter kunnen afl open.

Wel een goede les,  voortaan checken we op betere wijze of 
de nieuwe klant wel echt de klant is die betaalt (we bellen 

via een vast nummer). En we letten nog beter op of er voor 
de goederen voor ontvangst getekend kan worden. Zorgen 
we nog sneller dat de opdrachtbevestiging bij de juiste 
opdrachtgever terecht komt. Voor 100% voorkomen kan niet, 
beter controleren kan wel. 

Na afl oop van deze hele affaire hebben we uiteraard  zelf 
getracht uit te zoeken wie de boosdoeners waren.
Bij het mailverkeer bleek er achteraf gebruik gemaakt  te 
worden van een ip.adres in Emmeloord.  Gehost via een be
drijf in Maassluis.  Beide een  ander adres dan de plaats van 
het bouwbedrijf.  De naam van het bouwbedrijf week door 
middel van een koppelstreepje af van de echte bouwer.  
Er werd gebruik gemaakt van het mobiele telefoonnummer 
064726XXXX...  De persoon die zich uitgaf als inkoper van 
het bouwbedrijf noemt zich  Servaas B. Zijn handlanger die 
zich voordoet als uitvoerder noemt zich Rob J.  Traceren van 
deze heren lukte echter helaas niet.*

Het is maar dat u het weet! Wees alert en controleer grondig 
of u inderdaad de partij voor u heeft waar u zaken mee 
denkt te doen. ●

*  De volledige naam en het volledige telefoonnummer zijn 
bij de redactie bekend.

made in Switzerlandmade in Switzerland

Leister Technologies Benelux BV 
e-mail: info@leister.nl

Het traditionele, Zwitserse bedrijf Leister bedient vanaf nu haar 
klanten in Nederland rechtstreeks. Voor U betekent dit nog meer 
service, kwaliteit en rendement.

Wij zijn aangekomen!

made in Holland

PLASTIC WELDING
www.leister.nl
Hier vindt u ons:

We know how.



Kranige jongens!

Meer Rendement
+31 (0)546-544724    www.all-up.nl  

Minder Uren
Minder Mensen

Minder Onderhoud
Minder Zorgen

Minder Inspanning 
Minder Kosten
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daan en ging dus ditmaal als ervaren kracht naar het WK. 
Zijn compagnon was ditmaal Danny Didderiens (werkzaam 
bij Verkoelen dakdekkerbedrijf te Weert). 
De beoordeling vindt plaats door een team van vijf scheids
rechters. Niet alleen wordt de technische kwaliteit van het 
werk beoordeeld, maar ook bijvoorbeeld de inrichting 
van de bouwplaats, veilig werken, het teamverband en de 
attitude van de dakdekkers. Met dit laatste wordt ook de 
representativiteit van de dakdekkers bedoeld. 
“Hoe goed je ook oefent, en hoe goed je de techniek ook 
onder de knie hebt, tijdens een wedstrijd spelen altijd an
dere factoren mee,” vertelt coach Frank Peters. “Door stress 
ga je fouten maken. Als je bijvoorbeeld ziet dat de dakdek
kers op het naastgelegen dak sneller opschieten, kan het 
gebeuren dat je zelf te gehaast gaat werken. Dit was ook 
het geval tijdens de tweede dag, onder druk merk je dat je 
de routine met de onbekende systemen mist. Tijdens de vrije 
oefening waren onze jongens in hun element en je ziet dat 
het dan meteen resultaat oplevert. We gingen voor de prijzen 
dus dan blijft het jammer dat we geen medailles hebben 
gehaald maar door die nominatie zijn we uiteindelijk niet 
ontevreden over het resultaat.” ●

Van 13-16 november werd in het 

Zwitserse Luzern de 24ste editie van 

het WK Dakdekken georganiseerd. 

Namens Nederland namen leer-

lingen Joshua Vollenberg en Danny 

Didderiens deel aan de wedstrijd. 

Helaas kwamen er geen medail-

les mee terug naar Nederland, wel 

werd een nominatie voor de vrije 

oefening in de wacht gesleept.

De deelnemers hebben een intensief trainingsschema 
gevolgd en zelfs een trainingsweekend naar Mayen, Duits
land ondernomen om ervaring op te doen met de vereiste 
technieken en materialen. Traditioneel bepaalt het gastland 
de wedstrijdopdrachten en dat ‘thuisvoordeel’ heeft Zwitser
land optimaal benut. Het WK Dakdekken vindt plaats op drie 
onderdelen, namelijk hellende, platte en metalen daken en 
op alledrie de onderdelen won Zwitserland het goud. 

De wedstrijd bestaat uit twee verplichte opdrachten en een 
vrije opdracht. Bij de vrije opdracht, waarbij de respectie
velijke landen een bepaald aantal leien en dakpannen tot 
hun beschikking kregen en daarmee hun creativiteit konden 
gebruiken, behoorde het Nederlandse team tot de genomi
neerden. Uiteindelijk gingen hier de Engelsen er met de prijs 
vandoor.

Het WK Dakdekken wordt tweejaarlijks georganiseerd door 
de Internationale Dakdekkersfederatie (IFD) dat momenteel 
onder Nederlands voorzitterschap staat. Tegelijk met het 
wereldkampioenschap werd het jaarlijkse IFDcongres ge
houden. Nederland deed bij de wedstrijd alleen mee op het 
onderdeel ‘hellende dak’. Deelnemers waren de leerlingen 
van BGANederland die de opleiding dakdekker hellende 
dak volgen. Joshua Vollenberg (werkzaam bij Bogaert van 
Nuland te Ravenstein) had bij de vorige editie al meege

WK DaKDeKKen

Nominatie voor Nederland tijdens 
WK Dakdekken
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De contouren van het nieuwe station van Rotterdam CS worden zichtbaar. 

Met name het dak is een eyecatcher. De sporen krijgen een glazen over-

kapping die zonlicht doorlaat en is voorzien van zonnecellen. De terminal krijgt 

een dak van gefelste RVS bekleding die uitloopt in een opvallende punt.

Dak rotterdam CS 
vervaardigd uit glas, PV en RVS

PrOJeCtBeSCHriJVinG     
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De verbouwing van het station van Rotterdam was noodza
kelijk om de capaciteit van het station te vergroten. Rot
terdam CS wordt een internationaal knooppunt voor het 
openbaar vervoer met een aansluiting op het Europese net 
van hogesnelheidstreinen en een goede verbinding met 
luchthaven Schiphol (19 minuten). Momenteel maken zo’n 
110.000 reizigers per dag gebruik van het station. Het is de 
verwachting dat dit aantal in 2025 zal zijn toegenomen tot 
zo’n 323.000 reizigers per dag. 
Sinds de start van de werkzaamheden in 2007 is het station 
aanzienlijk uitgebreid. Moeilijkheid bij de werkzaamheden 
was dat het station en de omliggende werken gerealiseerd 
moesten worden terwijl het station gewoon in gebruik 
diende te blijven, en de reizigers zo min mogelijk last van 
de werkzaamheden mochten ondervinden. Dit vereiste een 
nauwkeurige planning, en de aanvoer van goederen en ma
terialen diende zoveel mogelijk via het spoor te geschieden. 
Wat niet over het spoor aangevoerd kon worden, werd via de 
zuidzijde van het station aangevoerd, zodat de reizigers zo 
min mogelijk hinder ondervonden van de werkzaamheden. 
In het ontwerp is voorzien in een groot aantal milieuvriende
lijke maatregelen zoals een warmte/koudeopslag (WKO), 
een gescheiden rioolsysteem, plafondspiegels in de stations
hal voor extra daglicht en de toepassing van zonnecellen, 
verwerkt in het glazen dak. In dit artikel een overzicht van de 
werkzaamheden.

Spooroverkapping
Het stationsdak bestaat uit het dak van de terminal (RVS fels
bekleding) en de glazen spooroverkapping. Voor de glazen 
overkapping heeft Scheuten Glas zo’n 30.000 m² gelaagd 
glas geleverd. Een oppervlakte van ruim 9.000 m² is uitein
delijk gebruikt om glas/glas zonnepanelen te plaatsen. De 
overige oppervlakte van de overkapping ontvangt door de 
omringende hoogbouw te weinig direct zonlicht om toepas
sing van de zonnepanelen te rechtvaardigen. 
Voor de opwekking van zonneenergie zijn glasglas zonne
panelen gebruikt die volledig zijn geïntegreerd in de glazen 
stationsoverkapping. De BIPVzonnepanelen van het merk 
Optisol® zijn geleverd door Scheuten Glas Nederland bv, in 
opdracht van Licotec Daklicht uit Duiven, die de panelen 
monteerde.
In het ontwerp is uitvoerig rekening gehouden met lichtval, 
zonnewarmte en design. Er is een studie gedaan om te 
zien welke plaatsen op het dak het meeste zonlicht krijgen 
en dus het meeste rendement oplevert bij plaatsing van 
zonnecellen. De energie die de PVpanelen opleveren, is 
per jaar 350 mWh, wat vergelijkbaar is met het verbruik van 
100 huishoudens. Deze energie wordt o.a. gebruikt voor de 
verlichting, roltrappen en schuifdeuren van het station.

OV terminal
Het dak van de OV terminal is eveneens bijzonder. De vorm
geving is opvallend, het dak loopt uit in een punt boven het 
stationsplein, en bereikt op het hoogste punt een hoogte 
van 30 m. De opdracht is in tweeën gedeeld waarbij ProRail 
optrad als de opdrachtgever van het gedeelte van de 
terminal boven de stationshal en de sporen; de Gemeente 

Rotterdam is opdrachtgever voor het gedeelte van het dak 
dat zich boven het oorspronkelijke stationsplein bevindt. Dit is 
de opvallende punt. 
Het gedeelte van ProRail werd uitgevoerd door Ridder 
Skins for buildings uit Hoorn; het andere gedeelte door het 
Belgische ME Construct en Iemants Staalbouw. Beide delen 
hebben ongeveer een omvang van 15.000 m² en werden 
met hetzelfde systeem uitgevoerd.
Ridder heeft het de totale dakconstructie gerealiseerd: De 
constructie bestaat uit een stalen canalureplaat met daarop 
een damscherm. Hier bovenop is een PIR metaaldakisolatie 
systeem (Puren M) aangebracht van 100 mm. De uitein
delijke bekleding is van RVS en is gefelst. Omdat een groot 
aantal van de daken vrijwel vlak liggen zijn de felsen continu 
doorgelast. Hierdoor is het dak 100% waterdicht.
Doordat de RVS bekleding maar 0,5mm dik is bobbelt het 
materiaal bij verschillen in temperatuur, wat precies de 
bedoeling is van het ontwerp: op deze manier wordt het zon
licht immers naar alle kanten gerefl ecteerd. Hiermee wordt 
een bijzonder effect gecreëerd, alsof het dak van water is. 
De planning van de werkzaamheden had nogal wat haken 
en ogen omdat het verkeer zo min mogelijk gehinderd 
mochten worden. Het werk werd daarom in acht fasen 
uitgevoerd, tijdens welke steeds een deel van het station 
werd afgesloten. De planning is vanzelfsprekend vooraf goed 
doorgesproken met alle betrokken partijen. Het vernieuwde 
Rotterdam CS wordt begin 2013 opgeleverd ●

StatiOnSDaK rOtterDam CS
OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ROTTERDAM/PRORAIL
ONTWERP:  BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS 

TE AMSTERDAM
HOOFDAANNEMER:  AANNEMERSCOMBINATIE BOUW

COMBINATIE TBI ROTTERDAM CS (BTRC)
GLAZEN OVERKAPPING: LICOTEC BV TE DUIVEN
GLAS/GLAS ZONNEPANELEN:  SCHEUTEN GLAS NEDERLAND BV 

TE VENLO
DAKEN PRORAIL STATION:  RIDDER METALEN SKINS FOR BUILDINGS 

TE HOORN
STAALBOUW STATIONSPLEIN: IEMANTS STAALBOUW TE ARENDONK (B)
RVS DAK STATIONSPLEIN: ME CONSTRUCT TE BREE (B)

Platte tekst xxxxxx

tussenkop
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DERBIGUM®

Het Derbigum-team komt 
samen om tegen de regen 
te zingen. Een gemoedelijke 
en gezellige manier om onze 
ongeëvenaarde ervaring wat 
betreft waterdichting van 
platte daken te delen. Al 80 
jaar wijzen wij de weg door 
u de meest innovatieve en 
duurzame oplossingen aan te 
bieden, aangepast aan alle 

daken en gebouwen.
De milieuproblematiek stuurt 
ons onderzoek en onze ontwik-
kelingen. Wij gebruiken onze 
knowhow om de ecologische 
voetafdruk van elk gebouw 
zoveel mogelijk te beperken.

Twijfel niet langer, zing met ons 
mee op   www.derbigum.nl.

WATERDICHTING BLIJFT DE KERN VAN ONZE INNOVATIES

Bezoek ons 

op de Bouwbeurs

HAL 8 - E067
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onder de 15 ton. Bovendien is de 
kraan snel om te bouwen als vol
waardige tweepersoons hoogwer
ker met een werkhoogte van 31 m 
en een zijdelings bereik van 27 m. 
Ook werd o.a. de nieuwe aanhan
gerkraan K2131TSP gedemon
streerd. Deze heeft een hijsvermo
gen tot 1500 kg, waarmee een 
hoogte van 31 m en een reikwijdte 
tot 21 m kan worden bereikt. Met 
een stempelbreedte van 3,205,05 m 
neemt de aanhangerkraan relatief 
weinig ruimte in. Bovendien is deze 
kraan met een BErijbewijs te vervoe
ren. Met de radiografi sche afstands
bediening is de aanhangerkraan 
eenvoudig te positioneren. Beide 

noviteiten zijn interessant voor 
de Nederlandse markt omdat 
ze bij uitstek geschikt zijn voor 
toepassing in renovatiesitua
ties en het werk voor de dak
dekker zowel sneller als lichter 
maken. De Duitsland Dag was 
voor alle deelnemers een 
nuttig en leerzaam uitstapje, 
die met een luchtige quiz 
over de geschiedenis en het 
assortiment van Allup werd 
afgesloten. ●

Op het gebied van kranen geldt fabrikant Klaas als een ge
renommeerde partij die met enige regelmaat met innovaties 
komt waarmee de toepassingsmogelijkheden van deze pro
ducten verder worden uitgebreid. Om het assortiment en de 
mogelijkheden ervan aan haar klanten en relaties te tonen 
organiseert het bedrijf jaarlijks een open dag voor geïnteres
seerden uit binnen en buitenland. 

Duitsland Dag
In Nederland wordt het assortiment vermarkt door het 
Almelose Allup. Elk jaar nodigt het bedrijf een aantal van 
haar klanten en relaties uit om gezamenlijk naar de fabriek 
te reizen. Afgelopen najaar vertrok men daarom met ruim 60 
personen in alle vroegte met een bus vanuit Almelo om aan 
het eind van de ochtend in Ascheberg te kunnen zijn. Hier 
werden de gasten uit Nederland ontvangen met een drank
je en een hapje. Op het fabrieksterrein en in de hal stond 
een uitgebreide verzameling kranen opgesteld. Medewerkers 
van de fabrikant stonden klaar om een toelichting te geven. 

Ook werd men tijdens een rondleiding bijgepraat over de 
productiemethode en kwaliteitscontrole van de fabrikant. Op 
de locatie in Ascheberg worden halffabrikaten tot volwaar
dige producten gemonteerd. De kranen worden vervolgens 
gemonteerd op een vrachtwagen of een aanhanger. Geen 
product verlaat de fabriekshal zonder een uitgebreide en 
gecertifi ceerde kwaliteitscontrole.

innovaties
Voor de Nederlandse markt zijn een aantal innovaties inte
ressant. Zo introduceerde men onlangs de nieuwe vrachtwa
genkraan K3135TSF. Deze kraan heeft een maximale hijslast 
van 5000 kg, een zijdelings bereik van 31 m (met 500 kg), en 
een haakhoogte van 35 m. Dit maakt de kraan geschikt voor 
het verticaal transporteren van bijvoorbeeld pallets dakpan
nen naar een reikwijdte van 23 m. De kraan is opgebouwd 
op een tweeassige vrachtwagen met een totaal gewicht 

BeDriJFSnieUWS

Expositie aanbod kranen tijdens 
relatiedag Klaas

Onlangs organiseerde All-up voor haar relaties een fabrieksbezoek bij fabrikant 

van aluminium kranen van Klaas in het Duitse Ascheberg (bij Münster). Dit 

gebeurde tijdens de relatiedag van de fabrikant, waar ruim 400 belangstellenden 

op af kwamen. Uit Nederland verwelkomde de fabriek zestig bezoekers. Zij werden 

geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.



Praamstraat 70 | 8102 HN Raalte | T (0572) 35 22 23 | fax (0572) 35 74 22 
info@frerikswerken.nl | www.frerikswerken.nl

Wij wisten het al, TNO had het al bewezen 
en het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu onderschrijft het ook;

• Lood
• Zink
• Koper
• Aluminium (+ PVC) 

• RVS (+ PVC)
• Verzinkt Staal
• Kunststof
• EPDM

LOOD IS GOED..!

AL JAREN DE NUMMER 1 IN KEUZE!

meer info: www.frerikswerken.nl/over-lood

Veilig werken op daken is verplicht. Toch komen wij dagelijks situaties tegen waarbij er onveilig wordt gewerkt, bijvoorbeeld bij 
het installeren van zonnepanelen. Dat is niet alleen verboden, het kan leiden tot persoonlijk letsel bij monteurs of nog erger, 
tot overlijden. Wilt u dat voor een paar euro’s op uw ‘geweten’ hebben?

SafeClick® systemen bieden voor een lage prijs: 
•	 werkplekinrichting	tijdens	het	installeren
•	 veiligheid	tijdens	het	installeren
•	 blijvende	veiligheid	op	het	dak	voor	de	gebouweigenaar,	
 voor periodiek onderhoud en controle 

“Met SafeClick® investeert de opdrachtgever tegen geringe 
meerkosten  in duurzaam veilig onderhoud, de veiligheid blijft 
achter.”

Bij lastige daken is het met SafeClick® werkplekinrichting 
efficiënter werken waardoor ‘meerkosten’ snel zijn terug-
verdiend en echt veilig wordt gewerkt, daar is het uiteindelijk 
om te doen!

SafeClick® systemen zijn te koop vanaf € 100, waarmee veilig 
en dus boetevrij gewerkt kan worden op ieder type dak. 

Wilt u risico lopen voor € 100?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
info@safeclick.eu of kijk op onze website www.safeclick.eu
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Daarom zullen we het assortiment waarmee 
we al decennia lang met succes op de markt 
aanwezig zijn tijdens de Bouwbeurs actief 
onder de aandacht brengen. Denk daarbij 
dus naast de innovatieve producten zoals 
de Derbibrite NT en de Derbipure aan o.a. 
de bekende zwarte, bitumineuze Derbigum 
dakbedekking, de Derbigum 4 mm en de NT, 
de Derbisedum en de kunststof dakbanen 
Derbiplan, die zich inmiddels ook al meer dan 
40 jaar hebben bewezen.”

Zonlicht
Tevens zal tijdens de Bouwbeurs de aan
dacht worden gevestigd op de Derbilight, de 
daglichtbuis voor platte daken. Dit product is 
met name ontwikkeld voor de utiliteitsbouw 
en realiseert een werkplek die door natuurlijk 
licht wordt verlicht. Het daglicht wordt bij dit 
product opgevangen en in een afgesloten 
lichtbuis naar de werkplek geleid. Ook bij 
een lage stand van de zon geeft het opgevangen daglicht 
volgens de leverancier een maximale opbrengst.
De daglichtbuis heeft een diameter van 56,5 cm. Men 
plaatst dus meerdere daglichtbuizen op het dak en ge
nereert zo een homogene verspreiding van het daglicht 
binnenin het gebouw, gedurende de hele dag. Kleurschake
ringen worden voorkomen en enkel puur wit 
licht bereikt de werkruimte. De montage van 
de daglichtbuis op het dak is eenvoudig. De 
dagelijkse activiteiten in het gebouw hoeven 
niet onderbroken te worden en dakverstevi
ging is onnodig. Overdag, wanneer de energie 
het duurst is, kan het kunstlicht gedoofd 
worden, wat een besparing tot 75% op de 
energierekening op kan leveren.

Derbigum Nederland is tijdens de Bouwbeurs 
aanwezig op standnummer 08.E067. ●

De activiteiten op het gebied van duurzaamheid uiten zich 
o.a. in de samenwerking met het kennisplatform Duur
zaam Gebouwd. Onder de slogan ‘Making Buildings Smart’ 
ontwikkelt het bedrijf diverse producten en diensten die het 
‘duurzaam’ bouwen en verbouwen bevorderen. De fabri
kant stelt zich tot doel eigenaren van gebouwen intelligente 
oplossingen aan te reiken om te besparen op energie, de 
CO2uitstoot van hun gebouw te verkleinen en hernieuwbare 
energie op het dak te produceren. Duurzaam Gebouwd is 
een kennisplatform waar partijen uit de gehele bouwketen 
bij zijn aangesloten. 

Concreet heeft de fi losofi e al geleid tot de introductie van 
de plantaardige dakbaan Derbipure, inmiddels voorzien 
van het C2C en DUBOkeur certifi caat. Het gaat hier om een 
dakbaan op basis van plantaardige oliën en harsen die op 
deze manier een volledig ecologisch alternatief vormt voor 
een bitumineuze dakbedekking. BIOtumen is een vergelijk
baar product, maar dan van geheel andere grondstoffen, 
namelijk resthout, en is momenteel in ontwikkeling. Ook is het 
bedrijf al 15 jaar actief in de recycling van bitumineus dakaf
val  wat met behulp van de eigen R&Dafdeling weer in het 
productieproces van nieuwe dakbanen wordt gebracht. 
Hierdoor heeft Derbigum al een aantal jaren haar lokale 
‘circulaire economie’ geschapen.

Directeur Ben Sengers van Derbigum Nederland vertelt: 
“Duurzaamheid is een heel breed begrip en er zijn meerdere 
manieren om bewust te bouwen en een duurzaam en mili
euvriendelijk resultaat te bereiken. Het verschilt per situatie 
wat de meest ‘duurzame’ oplossing is en de meest uiteenlo
pende thema’s en materiaalsoorten spelen daar een rol in. 
Denk daarbij aan het opwekken van zonneenergie, lucht
zuivering met sedum, koeling van de onderliggende ruimte, 
recycling, grondstofgebruik van hernieuwbare bronnen, etc.”

“Al decennia lang leveren wij dakbedekkingsproducten met 
een bewezen levensduur van inmiddels meer dan 35 jaar. 
Veel belangrijker is echter de mate van recycling na deze 
levensduur en het daadwerkelijk weer terugbrengen in de 
nieuwe producten; alsmede getoetste en gecertifi ceerde ver
antwoording over de productie en de gebruikte grondstoffen. 

BOUWBeUrS 2013

Een duurzaam dak is 
op verschillende manieren mogelijk
Derbigum Nederland geeft tijdens de Bouwbeurs nadrukkelijk invulling aan het 

beursthema ‘Bewust bouwen’. Op verschillende manieren zal worden getoond 

hoe het assortiment en de dienstverlening (incl. adviezen) op het thema aansluit.



Dakgroep
Dakteam is een landelijk werkend dakdekkersbedrijf  
zowel op het gebied van nieuwbouw als renovatie.  
Opdrachtgevers van Dakteam zijn aannemers, woning- 
corporaties, vastgoedbeleggers en particulieren.

Voor de verdere uitbreiding van de commerciële afdeling zijn wij op zoek naar een

Accountmanager
De kandidaat is verantwoordelijk voor het onderhouden van bestaande relaties alsmede voor  
het verder uitbouwen van het relatiebestand, zowel op gebied van nieuwbouw als renovatie.

Dakteam vraagt:
•  Aantoonbare werkervaring op commercieel  

en technisch gebied
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Goede communicatieve eigenschappen

Dakteam biedt:
• Marktconform salaris
•  Voldoende ruimte om initiatieven te ontplooien 
• Goede toekomstverwachtingen

U kunt uw sollicitatie richten aan:
Dakteam B.V. • Tel: 078-6816962 • Postbus 1127 • E-mail: info@dakteambv.nl • 3330 CC Zwijndrecht • Website: www.dakteambv.nl

Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

Nieuw   Veilig werken op daken

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

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

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

Deze eerste druk heeft een verkoopprijs van €17,50 
(incl. BTW, excl. verzendkosten) en is te bestellen 
bij Lindeman Uitgevers via info@lumail.nl
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vochtbestendigheid, het lage gewicht, de grote overspan
ningen en de eenvoudige verwerking behouden blijven. Het 
huidig assortiment met houten langsribben wordt aange
vuld met versies die voorzien zijn van geïntegreerde houten 
aansluitregels. Bovendien worden drie Passiefelementen 
geïntroduceerd met Rcwaarden van 8, 10 of 12.

nieuw gevelisolatiesysteem
Een andere primeur tijdens de Bouwbeurs is de introductie 
van een compleet nieuw isolatiesysteem voor gevels die 
met esthetische beplating worden afgewerkt. Deze gepaten
teerde EPSplaten vereenvoudigen en versnellen de verwer
king aanzienlijk ten opzichte van de traditionele bouwwijze. 
De constructie wordt tevens dunner en het plaatsen van de 
isolatie en het stellen van het houten raamwerk is eenvoudig. 
Het aaneengesloten isolatiesysteem voorkomt bovendien 
warmtelekken.

Met het CradletoCradle gecertifi ceerde BioFoam® won het 
bedrijf in 2011 de Nederlandse Bouwprijs. Tijdens de komen
de editie van de beurs zal worden getoond tot welke nieuwe 
isolatiesystemen deze innovatie heeft geleid  waaronder 
bijvoorbeeld het zolderisolatiesysteem SlimFix® DecoBio. Dit 
door TNO beoordeelde 
systeem is volgens de 
fabrikant de snelst ver
werkbare zolderisolatie. 
In drie verwerkingstap
pen zorgt het voor een 
luchtdicht geïsoleerde 
zolder die tegelijkertijd 
fraai afgewerkt is.

IsoBouw zal tijdens 
de beurs aanwezig 
zijn op standnummer 
11 D010. ●

Het beursthema dit jaar is ‘Bewust bouwen’. Dit onderwerp 
wordt met het toenemende milieubewustzijn en de aange
scherpte wetgeving steeds belangrijker. Met EPS als basis
materiaal zijn de prestaties van IsoBouw op het gebied van 
duurzaamheid zeer goed. Deze claim wordt volgens de 
fabrikant bevestigd in LCAstudies en meerdere DUBOkeur
merken, o.a. voor de SlimFix® dakelementen en de platdak 
isolatie ThermoTop CTG en PolyTopHR Flex 

renovatieoplossingen voor het platte dak
Voor het platte dak zal IsoBouw enkele nieuwe isolerende 
producten tonen die bij uitstek geschikt zijn voor renovatie
toepassingen. Kenmerkend bij deze producten is het gebruik 
van EPSHR. Dit is een isolatiemateriaal met een extreem hoog 
isolerend vermogen en een uitstekende milieubeoorde
ling. Voor alle afdichtingsystemen toont men een oplossing, 
waaronder o.a. PolyTopHR Flex. Dit is het eerste KOMOgecerti
fi ceerde daksysteem voor mechanisch bevestigde isolatie in 
combinatie met gekleefde EPDMdakbedekking. 
 
Uitbreiding assortiment isolerende dakelementen
De fabrikant introduceert een verdere uitbreiding op het 
huidige assortiment SlimFixXT® dakelementen. Deze elementen 
zijn ontwikkeld als antwoord op de aangescherpte eisen ten 
aanzien van de isolatiewaarde en brandklasse in het nieuwe 
Bouwbesluit. De SlimFixXT® dakelementen bevatten alle eigen
schappen die noodzakelijk zijn om aan alle voorwaarden te 
voldoen  en overtreffen deze zelfs, terwijl de dunne dikte, de 

BOUWBeUrS 2013

Duurzaam isoleren
Onder de slogan ‘Met IsoBouw is 

duurzaam bouwen betaalbaar’ 

is de isolatiefabrikant opnieuw 

duidelijk aanwezig tijdens de Bouw-

beurs. Het bedrijf toont de isolatie-

systemen uit het assortiment voor 

nieuwbouw- en renovatiedoelein-

den. Met opvallende productshows 

en innovaties verwacht het bedrijf 

weer een succesvolle beurs te 

kunnen draaien.
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RubberGard® EPDM Daksystemen

 

Impermea bv 
 EPDM Waterproofing Technology 

 
 
 

B E R K E L S E  P O O R T  8 7  
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Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen  
of kijken op onze website www.impermea.nl 

Roofing 

 

Om in hoogbouw een optimaal 
binnenklimaat te realiseren, is 
het noodzakelijk dat de gevels 
wind en waterdicht afgewerkt 

worden met bijv. Giscolene stroken & Giscofix EPDM Seal 
of met GiscoTac, de nieuwe zelfklevende variant! 

Cladding 

Solar 
Als wij ons leefklimaat willen 
redden, moeten we iets doen 
aan onze sterke afhankelijk van 
olie en gas.   Met RubberSun 
creëert u uw eigen zonne‐
energie centrale en een  CO2 
emissie reductie van 19,92 kg/dakbaan/jaar. 

Onze klimaat antwoorden op 

‘An Inconvenient Truth’! 

GISCOLENE membranen en 
dakbanen zorgen voor een 
droog woonklimaat en zijn toe‐
pasbaar in elk daksysteem. 

Wij beschermen wat voor  

u waardevol is! 

www.impermea.nl

www.dakelarij.nl

www.mawipex.com

AABO

TRADING

www.aabo.nl
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vakgroothandel in dakmaterialen
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

Seminars
Onder de naam Rockwool Forum or
ganiseert het bedrijf diverse seminars 
over actuele thema’s zoals energy 
effi ciency, duurzaamheid, renovatie 
en het nieuwe Bouwbesluit. De eisen 
binnen de bouwbranche worden 
steeds complexer en de isolatiemarkt 
is sterk in ontwikkeling. Met deze reeks 
seminars wil het bedrijf haar klanten 
en relaties vanuit haar eigen exper
tise bijpraten over de ontwikkelingen 
en discussies. Tevens is er tijdens de 
seminars ruimte om nieuwe contacten 
te leggen en bestaande contacten te 
onderhouden.

Website 
De fabrikant heeft recent een vernieuwde website ge
lanceerd. Deze nieuwe site is voorzien van verschillende 
ingangen voor de diverse gebruikers. Op deze manier is de 
informatie nog directer toegankelijk voor de bezoeker van 
de website. Daarnaast bevat de website een tweetal nieuwe 
tools, namelijk RED (Rockwool Energy Design) Sketchuptool 
plugin en de Rockwool Rekenhulp.

De RED is een tool voor architecten om snel een eerste 
indicatie van het energieverbruik van een gebouw te krijgen. 
Het energieverbruik wordt per m² vloeroppervlak berekend. 
De tool biedt tevens de mogelijkheid om verschillende 
gebouwvarianten met elkaar te vergelijken. Op deze manier 
kan in een zeer vroeg stadium van het ontwerp al inzicht 
worden verkregen in het effect van de 
isolatielaag en/of het installatiecon
cept. Om de fi nanciële consequenties 
van de eventuele verandering van de 
thermische schil in kaart te brengen 
is er ook een fi nanciële berekening 
in het model opgenomen waarmee 
de aangemaakte gebouwvarian
ten  kunnen worden vergeleken. De 
Rockwool Rekenhulp, tenslotte, is een 
gratis online programma voor het 
maken van thermische berekeningen 
van de gebouwschil. Overigens kun
nen belangstellenden op de stand 
ook het nieuwe Rockwool Handboek 
aanvragen.

Rockwool is tijdens de Bouwbeurs 
aan wezig op standnummer 11.B010. ●

De afgelopen periode heeft Rockwool fl ink geïnvesteerd in 
productontwikkeling en men grijpt de Bouwbeurs aan om 
hier de resultaten van onder de aandacht te brengen. Ook 
presenteert men Rockcycle, de recent gelanceerde service 
voor de recycling van steenwolresten. De website is onlangs 
vernieuwd en het bedrijf presenteert een aantal nieuwe 
online tools (de Rockwool rekenhulp en Rockwool Energy 
Design m.b.v. Sketch up plugin). 

In 2013 voert Rockwool onder het thema ‘More than a rock’ 
campagne om de productvoordelen van steenwol isolatie 
beter bekend te maken bij haar diverse doelgroepen. De 
campagne is gebaseerd op vier pilaren: brandveiligheid, 
lange levensduur, akoestisch comfort en duurzaamheid. 

Productontwikkeling
Tijdens de Bouwbeurs zullen nieuwe of vernieuwde steenwol
producten worden getoond. Naast productontwikkeling op 
het gebied van spouwisolatie (Rockfi t 433 BP) en een com
pleet gevelsysteem (RockVent) brengt men ook opnieuw de 
Rhinox onder de aandacht. Dit is een drukvaste dakisola
tieplaat die is doorontwikkeld  ten behoeve van de uitbrei
ding van bevestiging van dakmembranen. De uitstekende 
beloopbaarheid wordt verkregen door de gepatenteerde 
Triple Densitytechnologie. De isolatieplaat is voorzien van 
een extra sterk glasvlies en is geschikt voor het rechtstreeks 
branden van bitumineuze dakbedekkingen en koudverkle
ving van zowel kunststof als bitumineuze dakbedekkingen. 

recycling
Onlangs lanceerde de steenwolfabrikant de recyclingservice 
Rockcycle. Dit houdt in dat Rockwool haar klanten assisteert 
in het inzamelen van steenwolresten (snijafval). Deze worden 
in de eigen recyclefabriek tot briketten geperst. Deze briket
ten kunnen vervolgens worden hergebruikt als grondstof voor 
de productie van nieuwe steenwol. Nieuwe producten kun
nen tot ongeveer 50% uit gerecyclede grondstoffen bestaan. 
Zie voor meer informatie het artikel ‘Service voor recycling 
van steenwolresten gelanceerd’ in roofs november 2012.

Dakspecialisten op internet BOUWBeUrS 2013

Rockwool toont noviteiten steenwol isolatie

Producent van steenwol isolatie-

producten Rockwool uit Roermond 

zal tijdens de Bouwbeurs verschil-

lende nieuwe producten en ser-

vices onder de aandacht brengen. 

In dit artikel een overzicht.
ROCKCYCLE®

RoCkwooL gerecycled

ROCKCYCLE® is een service die u wordt aangeboden 
door Rockwool, Rockwool Technical Insulation en 
Rockfon, in samenwerking met Van Gansewinkel. 
Rockwool, Rockwool Technical Insulation en Rockfon 
maken deel uit van de RoCkwooL Groep.

De RoCkwooL Groep produceert en levert wereldwijd 
steenwol isolatie producten die een effectieve 
bescherming bieden en optimale prestaties leveren 
gedurende de totale levensduur van gebouwen en 
technische installaties. Volgens onafhankelijke 
beoordelingen is RoCkwooL een van de duurzaamste 
producten op de markt en heeft het een ongeëvenaarde 
combinatie op het vlak van energiebesparing,  
Co2-reductie, akoestiek en brandveiligheid. 

Technische wijzigingen, productwijzigingen of inhoudelijke wijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. Bovenvermelde ondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.

Rockwool B.V.

Postbus 1160, 6040 kD Roermond

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond

Tel.: 0475 35 35 35

E-mail: info@rockwool.nl

www.rockwool.nl

Rockwool N.V.

Romboutsstraat 7

1932 Zaventem

Tel.: 02 715 68 05

E-mail: info@rockwool.be

www.rockwool.be

In samenwerking met:

Gedrukt op FSC papier.

ALN
L54, Septem

ber 2012

Geventileerde gevels: 
beter op basis van basalt

RockVentTM

RockVentTM
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PERSONALIA
Stichting KOmO
Jack A.A. van Everdink (60) trad 
met ingang van 1 januari 2013 in 
dienst bij de stichting KOMO als 
kwaliteitsmanager en beleidsme
dewerker. Van Everdink was hier
voor Technical Support Manager 
en R&DEngineer bij Metsä Wood 
Holland (het voormalige FinnFor
rest Corporate).

Stichting Veilig Dak nederland
Stichting Veilig Dak Nederland heeft zich per 1 januari 2013 
versterkt met Rik Zwama. Zwama is geen onbekende in de markt, 
hij was jarenlang mededirecteur van Eurosafe en heeft zitting in 
diverse (Europese) normcommissies. De stichting verwacht hier
mee een belangrijke stap te hebben gezet in de inhoudelijke 

ontwikkeling en professionaliteit.

Sinds 2007 opereert de Stichting 
Veilig Dak Nederland onder 
leiding van Con van Meer vanuit 
Breda. De stichting heeft zich tot 
doel gesteld de kennis omtrent 
veiligheid op het dak te verbete
ren en op projectbasis praktische 
en adequate oplossingen te 
bieden. 

KINGSPAN INSULATION 
BREIDT PRODUCTIE UIT 
IN EUROPA
Kingspan Insulation gaat de productiecapaciteit op het 
Europese vasteland uitbreiden met een nieuwe fabriek 
in Duitsland. De investering betreft een uitbreiding van 
de productiecapaciteit van de PIRhardschuim isola
tieplaten. In de afgelopen twee jaar heeft Kingspan 
haar positie in Europa versterkt. Naast de overname 
van EcoTherm in 2011 door Kingspan Insulation, werd 
onlangs de Duitse ThyssenKrupp Construction Group 
overgenomen door Kingspan Panels.
Met het opstarten van een nieuwe productielocatie in 
Duitsland zal Kingspan Insulation haar positie verder 
kunnen uitbouwen en aan de toenemende vraag van 
de Europese markt kunnen blijven voldoen. De nieuwe 
fabriek in Duitsland zal naar verwachting in 2014 in 
bedrijf worden genomen.

Veenman Groep splitst zich op
De Veenman Groep gaat vanaf heden verder onder 
Veenman Veiligheidmanagement en Veenman Dak
management. Dit besluit is genomen om klanten gerichter 
van advies te voorzien en nog beter op hun behoefte en 
wensen in te spelen. “We brengen meer focus aan door 
verschillende disciplines te scheiden. We kunnen ons nu 
compleet richten op de werkzaamheden waar wij om 
bekend staan en een naam mee hebben opgebouwd in 
de markt,” aldus directeur Edgar Veenman

Leister introduceert UNIROOF E 40mm
De eenvoudig hanteerbare UNIROOF E met nieuw 40mm overlappings
lasmondstuk (standaard mondstukbreedte van de VARIMAT V2) levert een 
hogere prestatie in de compacte klasse van de hetelucht lasautomaten. 
Deze machine is met name geschikt voor gebruik op kleinere daken 
(< 500 m²). De machine heeft een geregelde temperatuur en aandrij
vingscontrole, ergonomische bediening, hoogwaardige, roestvrije materi
alen en voldoende vermogensreserve, ook bij lage temperaturen of dikke 
membranen. De UNIROOF E 40mm is zeer geschikt voor kleinere ambachts
bedrijven (dakdekkers/timmerbedrijven), voor speciale toepassingen in 
slecht bereikbare dakzones, 
of als instapapparaat voor 
startupbedrijven in de dak
sector. Het nieuwe ontwerp 
van het 40mmmondstuk, 
gecombineerd met het 
direct boven de aandrukrol 
geplaatste extra gewicht, 
waarborgt de kwaliteit – en 
dat op basis van slechts 
13 A voedingsstroomsterkte.

POLYESTER NOKVORSTEN VOOR RIETEN DAKEN
De bekendste vormen van nokafwerking van een 
rietendak zijn al jaren zink, riet, planken, keramische 
pannen en koperen vosten. Bouwknegt Rietdekkers 

voegt daar nu 
Multinok aan 
toe, een vezelver
sterkte polyester 
nokvorst. Betere 
vochtregulering, 
geen mos en 
algenvorming, 
duurzaam en 
onderhoudsvrij; 
Multinok biedt 

huiseigenaren vele voordelen. De nieuw ontworpen 
nokvorst is waterdicht en de kans op lekkage is nihil. En 
vanaf de grond is het nieuwe product niet te onder
scheiden van keramische nokvorsten. De nokvorst is in 
alle kleuren leverbaar, waardoor woningen en bedrij
ven een bijzonder kleuraccent kunnen krijgen.
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ERBEN WENNEMARS INTRODUCEERT 
NIEUWE GENERATIE VELUX DAKRAMEN
Onder belangstelling van bijna 400 aannemers, architecten, mon
tagebedrijven en medewerkers van bouwmaterialenhandel, raam
decoratie en doehetzelf zaken zag de nieuwe generatie VELUX 
dakramen op spectaculaire wijze het licht. In Thialf vond de vijfde 
van zes regionale evenementen plaats. Onder leiding van Erben 
Wennemars werden de eigenschappen van het nieuwe dakraam 
toegelicht waarbij de nadruk werd gelegd op energiebesparing 
en energieeffi ciëntie in woningen. Waarna Wim Hof, alias The Ice

man, een inspirerend 
verhaal vertelde over 
de macht en kracht 
van het lichaam.
De nieuwe generatie 
VELUX dakramen 
komt in april 2013 
op de Nederlandse 
markt. Om haar rela
ties nu alvast kennis 
te laten maken met 
de eigenschappen 
van de nieuwe ge
neratie, organiseerde 
VELUX Nederland 
afgelopen najaar zes 
evenementen. In een 
ontspannen sfeer en 
onder het genot van 

een warme winterse maaltijd met collega’s, klanten en zakenre
laties, werden op informatiestands de voordelen van de nieuwe 
generatie (meer daglicht, meer wooncomfort en minder energie
verbruik) verder toegelicht. Ook de montageworkshop werd druk 
bezocht. Daarnaast werden de aanwezigen uitgedaagd om zelf in 
actie te komen. Zo verzorgde Wennemars een schaatsclinic waar 
veel enthousiaste gasten aan deelnamen.

BiK en Vaculux verder als Jet-BiK
BIK in Opmeer en Vaculux in ’sHertogenbosch gaan per 1 januari 
2013 samen verder als JET BIK. JET BIK maakt deel uit van de inter
nationale JET Group, de Europese marktleider in daglichtoplos
singen en systemen voor rook en warmteafvoer. De portfolio’s van 
BIK en Vaculux worden samengevoegd en verrijkt met de kennis, 
ervaring en het productportfolio van de JET Group. Dankzij deze 
schaalgrootte kan optimaal worden geïnvesteerd in sterke, innova
tieve, klantgerichte daglichtoplossingen.
 
JET BIK biedt het grootste assortiment daglichtoplossingen in 
kunststof en glas, zowel standaard als maatwerk. In 2013 worden 
ook de eerste nieuwe producten uit het portfolio van de JET Group 
geïntroduceerd.
 
JET BIK Producten is gevestigd in ’sHertogenbosch; vanuit hier 
vinden de verkoop en de productie van daglichtproducten plaats. 
JET BIK Projecten zal zich vanuit het kantoor in Opmeer richten op 
het adviseren, verkopen en produceren van projectmatige dag
lichtoplossingen.
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1419 januari 2013 
BaU 2013
Messe München (D)
Info: www.baumuenchen.com

23 januari 2013
Seminar ‘energie- en opwekkingsystemen 
bij renovatie’
Bouwhuis te Zoetermeer
Info: www.bouwendnederland.nl

31 januari 2013
Slotmanifestatie WK2020 
Aula Congrescentrum TU Delft te Delft
Info: www.otb.tudelft/agenda

31 januari 2013
Zuid-nederlandse Groendag 
Citaverde College te Roermond.
Info: www.regionalegroendagen.nl

49 februari 2013
internationale Bouwbeurs 2013
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.bouwbeurs.nl

6 februari 2013
Groendag Hoorn
Clusius College in Hoorn
Info: www.regionalegroendagen.nl

7 februari 2013
VSB Symposium Veilig werken op hoogte 2013
Juliana Congreszaal, Jaarbeurs te Utrecht.
Info: www.vsbonline.nl

1315 mei 2013
3rd international Green roof Congress
Empire Riverside Hotel te Hamburg (D)
Info: www.greenroofworld.com

Wenst u een gezond 2013

Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar
Tel 072-5400335 • Fax 072-5405131

www.lindemanuitgevers.nl 
info@lumail.nl

Advertentie

Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar

Wenst u een gezond 2013

Emrikweg 2 • 2031 BT Haarlem
Tel 023-5124949 • Fax 023-5316080

info@wildschutdak.nl
www.wildschutdak.nl

Advertentie

Wetenschappelijk rapport Groene 
daken en gevels aangeboden 
Voorzitter Elco Brinkman van Bou
wend Nederland nam op maandag 
3 december jongstleden het rapport 
technische eigenschappen van groene 
daken in ontvangst uit handen van 
Hans van Cooten, voorzitter van de 
Vakgroep Dak en Gevelbegroeners van 
Branchevereniging VHG. Het rapport is 
opgesteld door professor Jos Brouwers, 
hoogleraar Bouwkunde verbonden aan 
de Technische Universiteit (TU) Eindho
ven, en Nicky Damen, student aan deze 
faculteit. Met dit rapport zet de TU de 
voordelen van groene daken en gevels 
overzichtelijk op een rij in voor de bouw
wereld toegankelijke bewoordingen. De 
VHGvakgroep Dak en Gevelbegroeners, die de opdracht voor dit weten
schappelijk onderzoek gaf, biedt met dit rapport een handreiking aan de 
bouwsector en de overheid om ook in Nederland serieus werk te maken 
van vergroening van gebouwen. 

eerste exemplaar ‘Ben met je VaK bezig’ uitgereikt
Onlangs kreeg Peter van Houtum van Gebr. Janssen te Beugen, auteur 
van de nieuwe publicatie ben met je vak bezig, het eerste exemplaar 
van het boek uitgereikt uit handen van Vincent Lindeman van Lindeman 
Uitgevers. Met deze publicatie verwachten beide partijen een bijdrage te 
kunnen leveren aan een veiligere werkpraktijk op het dak.
 
ben met je vak bezig gaat in op de vraag hoe het komt dat de mensen 
de hen aangereikte middelen en methoden op het gebied van dakvei
ligheid niet gebruiken en hoe hier verbetering in valt aan te brengen. 
Peter van Houtum formuleert in overzichtelijke hoofdstukken een helder 
antwoord op deze cruciale vraag.
 
Dit boek beschrijft een methode waarbij veilig werken onderdeel wordt 
van het vakwerk dat de dakdekker of bouwvakker levert: ‘Ben met je VAK 
bezig’, waarbij VAK staat voor Veiligheid, Afspraken nakomen en Kwaliteit. 
Die drie zaken hangen nauw met elkaar samen en zijn afhankelijk van de 
manier waarop leiding wordt gegeven aan het team. Dat is een continu 
proces. Dit overzichtelijke boek biedt handvatten voor de leidinggevenden. 
Daarnaast wordt een praktische uitwerking van de actueel geldende 
regelgeving geboden. Het boek wordt ondersteund door SBD (Stichting 

Bedrijfstak regelingen 
Dakenbranche).

 
peter van Houtum van Gebr. 

janssen te beugen (links) 

en vincent lindeman van 

lindeman uitgevers.

A G E N D A



More than a rock.
It’s a natural choice.
De unieke combinatie van thermische, isolerende en accumulerende
eigenschappen maakt Rockwool producten tot uiterst duurzame
bouwmaterialen. Kou en hitte worden effectief uit een gebouw geweerd,
waardoor een laag energieverbruik wordt gerealiseerd. Rockwool
producten dragen substantieel bij aan CO2-reductie en hebben een
positieve ‘carbon footprint’. Rockwool steenwol is 100% recyclebaar en kan
worden herwerkt tot hoogwaardige nieuwe producten.

www.rockwool.nl
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