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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. 
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Zwaar weer
Iedereen weet inmiddels dat het economisch in ons land 
niet meer vanzelf gaat. We kunnen er natuurlijk op blijven 
hameren, want je weet tenslotte nooit of er iemand een paar 
jaar onder een steen heeft geleefd, maar wat mij betreft: laat 
maar. We hebben het probleem hier en nu, dus we moeten 
het feit aanvaarden en bestrijden.  

Wij bedienen onze klanten in onze omgeving met producten 
en diensten die ze incidenteel nodig hebben. We kunnen 
nieuwe daken leggen en oude daken vervangen. We kun-
nen klanten informeren en adviseren over het gebruik van 
nieuwe producten en verminderd energieverbruik bij energe-
tische aanpassingen. Maar we kunnen er niet meer op aan 
dat onze vaste relatie altijd één op één bij ons terugkomt. Is 
het niet omdat hij moet bezuinigen, dan moet hij wel in con-
currentie aanvragen. Het management eist dat het aanbe-
steden transparanter wordt, lees: goedkoper moet.   

Helaas is het ons nog niet gelukt de particuliere markt 
zodanig op te pimpen met sexy daken dat de buurvrouwen 
jaloers worden en de buurmannen naar het dak kijken alsof 
het de nieuwste Maserati is. We kunnen nog steeds geen 
trends setten en de markt zo bespelen dat er om de paar 
jaar een nieuw dak op een huis moet komen, omdat het 
oude dak nu echt uit de mode is. Ook zijn we nog niet zover 
dat mevrouw bij verhuizing een nieuw dak eist omdat ze 
echt niet onder die oude zooi van een ander gaat wonen. 
Helaas of gelukkig, het is maar hoe je het bekijkt.

Maar wat kunnen we dan nog wel? We kunnen proberen te 
voorkomen dat we in het mes lopen om ten koste van alles 
omzet te maken en onszelf samen met onze collega’s dood 
te concurreren. Hiervoor zullen we onze opdrachtgevers met 
de juiste argumenten moeten blijven overtuigen dat goed 
en veilig werken geld kost en geld mag kosten. 

We zullen ondanks de barre tijden de garantie en services 
moeten verlenen waar onze opdrachtgevers recht op heb-
ben. Maar ook moeten we diezelfde opdrachtgevers overtui-
gen dat als zij de bodemprijs niet diep genoeg vinden en er 
aannemers zijn die steeds weer door de bodem gaan voor 
werk, deze principalen er mede verantwoordelijk voor zijn dat 
hun eigen aannemers kapot gaan. 

Deze, en ook de goede opdrachtgevers, verliezen daarmee 
hun rechten op service en garantie en kunnen hun daken 
niet meer onder garantie laten repareren. Ze moeten dan 
vooral niet klagen dat het onderhoud nu wel erg duur is. 
Want zij die overleven kunnen dan de service en de prijs 
bepalen. Weer een bewijs dat het plezier van de laagste prijs 
maar even duurt en het verdriet van onverwachte kosten 
blijft. 

Maar wat moeten we 
vooral? We moeten nu 
leren. Niet alleen door 
onze medewerkers op 
cursussen te sturen, maar 
vooral van onszelf. Van het 
verleden, van de fouten 
die we hebben gemaakt 
toen de rollen de loods 
uitvlogen. Van de tijd dat we zelf zo belangrijk waren dat 
we voor onze klant geen oog hadden. Die opdracht kwam 
toch wel. Van de periode er net na toen we niet wisten om te 
gaan met omzetverlies, want we moesten toch groeien. We 
hebben geen toekomst zonder besef van het verleden.
      
Maar niet alleen wij en onze opdrachtgevers moeten leren 
van dit moment. Ook de ‘wijze’ dames en heren in Den Haag, 
die door ons en ons personeel op het pluche terecht zijn 
gekomen, moeten nu eens leren om snel te helpen het tij 
te keren. Wanneer zullen zij inzien dat arbeid en arbeidsver-
lening in Nederland moet worden beloond i.p.v. gestraft? 
Waarom moeten wij bloeden omdat wij ons geld hier moe-
ten verdienen? Hoe is het mogelijk dat multinationals worden 
beloond met miljarden aan fi scale subsidies en daarna 
ongestraft inkrimpen en onze arbeid naar lage loonlanden 
exporteren? Om zo nog minder belasting aan onze econo-
mie bij te dragen en dan aan u en mij vertellen dat ze zo lek-
ker maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen zijn. 
Als het werk dan hier weg ‘moet’, kan het dan niet naar een 
land binnen de EU waar het echt minder gaat en bijna 50% 
van de jongeren geen werk heeft? Daar hebben wij indirect 
ook wat aan. 

Met wat meer lerend vermogen en gezond verstand zouden 
we al een heel eind op de goede weg zijn om met z’n allen 
uit dit zware weer te komen en weer een gezonde toekomst 
op te bouwen. ●
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Zwaar weer

Onderzoek naar dakmaterialen die schakelen tussen seizoenen 6
Tot op heden hebben dakbedekkingsmaterialen voornamelijk tot doel als barrière 
voor water te dienen, maar er zijn er nog vele andere functies die aan daken toe-
gevoegd kunnen worden, zoals schakelbare refl ectie, zelfherstellend vermogen en 
signalerende functies.

De ins en outs van Ce-markering 8
Het blijkt dat er nog best veel vragen bestaan over CE-markering. Marco de Kok zet 
in een artikelenreeks de ins en outs van CE-markering uiteen, aan de hand van de 
verschillende voor de dakenbranche relevante productgroepen. 

toepassing dakproducten in gevel vereist doordachte detailleringen 10
In de serie ‘De Pineut’ behandelt Leen Iseger van IKOBBKB praktijkvoorbeelden van 
projecten waarbij zaken fl ink mis zijn gegaan, in de hoop dat dit soort fouten in de 
toekomst niet meer voor zal komen. 

De effecten van groene daken en gevels 14
Wat zijn de bewezen effecten van groene daken en gevels op de omgeving? Branche-
vereniging VHG publiceerde onlangs in samenwerking met de TU Eindhoven een 
rapport waarin de antwoorden hierop wetenschappelijk worden onderbouwd. 

recycling bitumineus dakafval is een onherroepelijke ontwikkeling 16
Inmiddels is de pilot inzameling en recycling van bitumineus dakafval enkele maanden 
onderweg. In dit artikel komen twee participanten aan het woord over hun beweeg-
redenen en ervaringen.
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unilin presenteert nieuw assortiment isolerende dakelementen en isolatieplaten 19
Unilin Insulation b.v. presenteert op de Bouwbeurs in Utrecht de nieuwe organisatie en 
het volledig gemoderniseerde assortiment aan isolerende dakelementen en isolatieplaten. 
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Onlangs is in Bergschenhoek het nieuwe gemeentehuis Lansingerland gerealiseerd. Het 
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nogal wat gevolgen voor de dakconstructie. 
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Op 24 januari 2013 werd in Haarlem offi cieel het Rheinzink Inspiration Centre geopend. 
Het centrum gaat o.a. fungeren als demonstratiecentrum waar de verschillende pro-
ducten en systemen staan opgesteld. 

nieuwslijn 25
Nieuws voor en door de dakenbranche
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jecten worden nieuwe materialen ontwikkeld om daarmee 
de daken koeler en duurzamer te maken en zodoende het 
energieverbruik van het gebouw te verminderen. Tijdens het 
project is uit praktijkmetingen in demonstratiehuisjes geble-
ken dat verhoging van de refl ectieve eigenschappen van de 
materialen een temperatuurafname binnen laat zien. In het 
geval van een demonstratiehuisje waarbij refl ectieve dakbe-
dekking en refl ecterende keramische gevelplaten ge plaatst 
waren, werd een temperatuursreductie van 2 – 2.5 °C geme-
ten. De ervaringen in beide projecten laten zien dat derge-
lijke innovatieve bouwmaterialen werken en dat de daaruit 
volgende besparing van energie groot is. 

Bouwmaterialen moeten kostenbesparend, duurzaam, 
hernieuwbaar, recyclebaar en energiebesparend zijn. Op 
dit moment bedraagt het energieverbruik in de gebouwde 
omgeving ca. 35% van ons totale nationale energieverbruik 
en veroorzaakt daarmee zo’n 30% van de huidige CO2 uit-
stoot. Een groot aandeel hiervan wordt veroorzaakt door het 
koelen en verwarmen van een gebouw. 

Energieverbruik voor verwarming in gematigde of koude 
streken is al enige tijd constant of neemt af door verbeterde 
isolatie. In Zuid-Europese landen neemt het benodigde 
 energieverbruik voor koeling echter nog steeds toe. Behalve 
door gebruik van isolatie, kijken fabrikanten, waarvan een 
aantal in de genoemde projecten betrokken zijn, ook naar 
andere manieren om energieverbruik te reduceren. De 
refl ectie van het dakoppervlak verhogen (bijvoorbeeld wit 
schilderen) kan daar één van zijn. Bij het weerkaatsen van 
licht is vooral het weerkaatsen van het infrarode deel van 
belang omdat infrarood (IR) licht zorgt voor opwarming. 
Deze maatregel (verhoogde refl ectie of ook wel ‘albedo’) 
heeft twee positieve effecten:  het reduceert de temperatuur 

Tot op heden hebben dakbedekkingsmaterialen voornamelijk tot doel 

als barrière voor water te dienen, maar er  zijn er nog vele andere functies 

die aan daken toegevoegd kunnen worden, zoals schakelbare refl ectie, 

zelfherstellend vermogen en signalerende functies.

Onderzoek 
naar dakmaterialen die 

schakelen tussen seizoenen

sliMMe, energieBesParenDe DaKen

Bart Erich (TNO Delft, TU Eindhoven faculteit Natuurkunde), 
Erwin Beckers (TNO Delft), 
Chris Geurts (TNO Delft, TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde)

TNO werkt aan twee Europese projecten (NU-ROOF1 en 
COOL-COVERINGS2) binnen het zevende kaderprogramma 
(FP7), die zich voornamelijk focussen op het ontwikkelen van 
nieuwe, koele daken en gevelmaterialen. Binnen deze pro-
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van het materiaal en het verlaagt de omgevingstempera-
tuur in de stedelijke omgeving. Nog sterker, enkele jaren 
 geleden heeft Professor Steven Chu, de US secretary van 
Energie, bij een bezoek aan de Royal Society in Londen 
 gesuggereerd dat het (wit) schilderen van daken een van 
de meest effectieve maatregelen voor energiebesparing 
zou zijn. 

Uit een studie uit 2012 van onderzoekers van de Concordia 
University blijkt dat bij een wereldwijde inzet van koele daken 
en bestrating een reductie van 150 gigaton CO2 mogelijk is. 
Dit komt overeen met de uitstoot van het totale wagenpark 
gedurende 50 jaar. Hoewel de nauwkeurigheid van de 
resultaten ter discussie staat, blijkt uit deze studie wel dat 
6-7 kg CO2 per m2 in stedelijke omgeving bespaard kan 
worden indien de refl ectiviteit met 0.01 toeneemt. Aangezien 
daken (vooral platte daken) relatief vaak vervangen dienen 
te worden (afhankelijk van het gebruikte materiaal ca. iedere 
20 jaar), kan het besparend effect dus binnen afzienbare tijd  
gerealiseerd worden.

Dus gewoon witte daken?
Ja en nee. Het verhaal is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het is 
duidelijk dat, wanneer in de zomermaanden de refl ectie ver-
hoogd zou worden, dit een besparing in koeling geeft. Daar 
staat tegenover dat in de winter juist meer verwarming nodig 
is omdat het refl ecterende dak de opwarmende IR-stralen 
terugkaatst. Eigenlijk zou in dat seizoen juist verhoogde stra-
lingsabsorptie nodig zijn in plaats van verhoogde refl ectie. 
Kortom, in zuidelijke, zonnige landen waarbij de energie voor 
koeling veel hoger is dan voor verwarming, blijkt verhoging 
van refl ectie nuttig, maar in klimaten zoals in Nederland 
is een andere aanpak gewenst. Vergelijk het met een jas 
aantrekken. In ons klimaat wisselen wij in de zomer en winter 
van kleding en dat vinden wij normaal. Waarom onze huizen 
en daken niet? We moeten dus op zoek naar materialen 
die slim kunnen schakelen. Bovendien is de toepassing van 
witte daken niet altijd wenselijk of toegestaan. In een gebied 
met hoge gebouwen kunnen witte daken namelijk tot zeer 
storende refl ecties leiden.

gekleurde refl ecterende daken? een oplossing?
Inderdaad, gekleurde daken met hoge refl ectie zouden in 
ieder geval de storende refl ecties voorkomen zoals een wit 
oppervlak dat heeft. In zowel het COOL-COVERINGS project 
als het NU-ROOF project wordt daarom ook gekeken naar 
andere kleuren, zoals grijs en groen. Dit is haalbaar, want 
de energie in zonnestraling bestaat voor 54% uit infrarode 
straling (IR). Nieuwe technologieën maken het mogelijk 
om alleen deze IR-refl ectie te verhogen (tot een IR-refl ectie 
van meer dan 80%), met behoud van kleur in het zichtbare 
deel van het spectrum. Het principe kan op vele materialen 
toegepast worden, zoals op gevels, dakpannen, coatings, 
pleisters, etc. De zogenaamde ‘Cool Colors’, door BASF 
ontwikkelde pigmenten, zijn een voorbeeld hiervan. De eerste 
producten met deze pigmenten verschijnen nu sporadisch 
op de markt.

De resultaten in de fP7 projecten
In het NU-ROOF project heeft het consortium laten zien, dat 
bitumen met een refl ecterende deklaag een temperatuurre-
ductie gaf van 15 °C. Het bitumen met 45-60% hernieuwbare 
componenten was daarbij geplaatst op een metalen plaat. 
Een mooi bijkomend effect van deze temperatuursreductie is 
dat de materialen langer meegaan, omdat de temperatuur 
en temperatuurverschillen verminderen. Hierdoor neemt de 
degradatie van het materiaal af. De nieuwe materialen zijn 
getest en voldoen aan alle bestaande normen. In het COOL-
COVERINGS project wordt er aan meerdere materialen 
gewerkt, zoals coatings en keramische gevelbekleding. Deze 
coatings en bekleding zijn zodanig aangepast dat deze zon-
licht voor een belangrijk deel refl ecteren. De materialen zijn 
op praktijkschaal getest in demonstratiehuisjes in Spanje. Uit 
de metingen daar met keramische gevelplaten is gebleken 
dat de binnentemperatuur met 2 tot 2.5 graad is gedaald 
ten opzichte van een referentiehuisje zonder refl ecterende 
tegels. Een aanzienlijke reductie! Beide projecten hebben 
onomstotelijk laten zien dat energiereductie door verhogen 
van refl ectie mogelijk is. Kortom, de juiste weg is ingeslagen, 
maar er zijn nog vele stappen nodig en mogelijk

schakelbare materialen zijn dus zeker nog 
een uitdaging?
Inderdaad. Er is nog geen dakbedekkingsmateriaal op 
de markt dat automatisch zijn refl ectieve eigenschappen 
aanpast aan de omgevingstemperatuur. Voor speciaal glas, 
zonnebrillen en achteruitkijkspiegels zijn al producten op de 
markt. Nieuwe ontwikkelingen zijn in aantocht. Recent gepu-
bliceerde patenten beschrijven deeltjes die afhankelijk van 
de temperatuur hun refl ectieve eigenschappen veranderen. 
Gezien deze ontwikkelingen werkt TNO aan technologieën, 
waaronder encapsulatie, waarmee nieuwe eigenschap-
pen gerealiseerd kunnen worden. Bij encapsulatie worden 
capsules gemaakt (met afmetingen van enkele tientallen 
micrometers tot millimeters) die allerlei functies vervullen, 
waaronder schakelen van refl ectie in het infrarode gebied. 
De zo gewenste ‘wisseling van jas’ van onze gebouwen moet 
daarmee in de toekomst mogelijk worden. ●

1: www.nuroof.org

2: www.coolcoverings.org
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De ins en outs 
van CE-markering

Uit gesprekken met partijen uit de markt (zowel producenten, importeurs als 

verwerkers) blijkt dat er nog best veel vragen bestaan over CE-markering.  

Marco de Kok zet in een artikelenreeks de ins en outs van CE-markering  

uiteen, aan de hand van de verschillende voor de dakenbranche relevante 

productgroepen. In deze eerste aflevering een algemene uiteenzetting. 

Ergens is de ondui-
delijkheid rond CE 
vreemd, omdat met 
de invoering van de 
Construction Product 
Directive (CPD) sinds 
1989 CE-markering 
al verplicht is voor bouwmaterialen waarvoor een Europese 
productnorm beschikbaar is. Zo is sinds 2003 CE-markering 
verplicht voor thermische isolatiematerialen, inmiddels dus 
al 10 jaar. Door de vermeende onwetendheid over CE-
markering en door de op handen zijnde omzetting van de 
Construction Product Directive (CPD) naar de Construction 
Product Regulation (CPR), leek het mij een goed moment 
om nogmaals de ins en outs over CE-markering uit de 
doeken te doen. In deze editie een algemeen artikel over CE-
markering. In volgende edities zal ik de CE-markering toelich-
ten van de diverse bouwmaterialen, want er zit nogal verschil 
in het soort bouwmateriaal en zelfs tussen de materialen die 
behoren tot dezelfde productgroep.
Het doel van de Construction Product Directive (CPD) was 
hoofdzakelijk om de producteigenschappen van bouw-
materialen met elkaar te kunnen vergelijken en om de 
handelsbarrière tussen Europese lidstaten weg te nemen. 
De vergelijkbaarheid van de producteigenschappen wordt 
bewerkstelligd door geharmoniseerde Europese productnor-
men voor deze materialen te schrijven. In deze norm staat 
niet alleen wat er allemaal gemeten moet worden, maar 
vooral ook hoe. Dit betekent dat iedere producteigenschap 
van eenzelfde bouwmateriaal overal in Europa op dezelfde 
manier bepaald dient te worden. De nageldoorscheursterkte 
bijvoorbeeld  van een dakbedekking uit Nederland wordt 
op dezelfde manier gemeten als van een dakbedekking uit 
Italië, hier zal geen onderscheid in zitten. 

Verder staat er in die Europese productnorm hoe een fabri-
kant een constante kwaliteit moet waarborgen. Dit houdt in 
dat er eisen worden gesteld aan interne kwaliteitscontroles, 
de frequentie van de controles, kallibraties van meetappara-
tuur, traceerbaarheid toegepaste grondstoffen etc. 

Ce en KOMO
Het wegnemen van de handelsbarrière tussen de Europese 
lidstaten is in principe ook gelukt. Met CE-markering mogen 
de bouwmaterialen legaal in de lidstaten verkocht worden. 
Waarom zeg ik dan ‘in principe’? Ik krijg vaak de opmerking 
dat getwijfeld wordt aan de (meer)waarde van CE-markering 
als er in ieder land toch nog een eigen certificaat gewenst is. 
Zo heeft Frankrijk een DTA, België een ATG en Nederland de 
KOMO. Het principe van de beloofde harmonisatie, kostenbe-
sparing en vereenvoudiging zouden hiermee teniet gedaan 
worden. Ik wil hier graag het volgende over kwijt.

Ten eerste is het vaak (niet altijd dus) vrij eenvoudig om een 
bouwmateriaal CE te markeren. Een fabrikant hoeft dan 
slechts eenmalig zijn producteigenschappen zelf te bepalen 
(Initial Type Testing – ITT) om vervolgens zelf een Declaration 
of Conformity op te stellen. Dit is een fabrikanteigen verklaring 
waarin hij bevestigt dat de declaraties die op het CE-label 
staan kloppen. In dit geval is het controleniveau zeer beperkt. 
In andere gevallen kan het controleniveau hoger liggen, dit 
is verschillend per product en productgroep. Dit controleni-
veau wordt in de Europese productnormen level of Attestation 
of Conformity (AoC) genoemd. Onderstaand heb ik in een 
tabel weergegeven wat per niveau de eisen van controle zijn.

Uit de tabel op de volgende pagina blijkt dat het controle-
niveau van de declaraties van de fabrikant over zijn eigen 
product(en) erg kan variëren. Een KOMO®-productcertificaat 
of een KOMO®-attest-met-productcertificaat zorgt altijd voor 
een controleniveau dat te vergelijken is met niveau 1+ en 

Marco de Kok
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In het vervolgartikel zal nader in worden gegaan op de 
inhoud van het CE-label.

CPD wordt CPr
Ik heb in de inleiding al aangegeven dat er in de nabije toe-
komst iets gaat wijzigen aangaande de CE-markering van 
bouwmaterialen. De Construction Product Directive (CPD) 
wordt vervangen door de Construction Product Regulation 
(CPR). Wat verandert er nu door deze wijziging? Voor fabri-
kanten niet zo heel erg veel. De CPD was een directive, wat 
‘richtlijn’ betekent. Het was dus aan de lidstaten zelf de keus 
om deze richtlijn te volgen of niet. In Engeland bijvoorbeeld 
hoefden bouwmaterialen van Engels fabrikaat die enkel in 
Engeland verkocht werden niet CE-gemarkeerd te zijn. Met 
de omzetting naar een Regulation, wat ‘wet’ betekent, is nu 
iedere lidstaat verplicht om CE-markering op bouwmateria-
len te eisen. Geen enkel bouwmateriaal waar een Europese 
productnorm voor is mag nog zonder CE-markering verhan-
deld worden. 
De CPR is al van kracht, maar op 1 juli 2013 dient ook iedere 
lidstaat en ook iedere fabrikant hieraan te voldoen. Maar 
wat verandert er nu voor de fabrikant? Dit valt in principe 
best wel mee. De belangrijkste verandering is dat in plaats 
van een Declaration of Conformity er nu een Declaration 
of Performance bij het product afgegeven moet worden. In 
deze Declaration of Performance (DoP) moet vermeld wor-
den wat de toepassing is waarvoor het product bedoeld is. 
Hiermee wordt een beetje tegemoet gekomen aan de kritiek 
op de CE-markering dat het niets zegt over de geschiktheid 
van het product voor de toepassing. In feite blijft dat nog 
steeds zo, want de toepassingstesten zijn nog steeds geen 
onderdeel van de CE-markering, laat staan de aansluiting 
met de bouwregelgeving. Dit laatste is ook niet mogelijk 
omdat iedere lidstaat zijn eigen bouwregelgeving heeft. Een 
DoP geeft dus in wezen alleen informatie over de toepassing 
van het product, zodat de verwerker het product niet voor de 
verkeerde toepassing gaat gebruiken. Verder wordt iedere 
lidstaat verplicht om een informatiepunt op te richten waar 
men als fabrikant, importeur of verwerker terecht kan met 
vragen over CE-markering. Dit informatiepunt is in Nederland 
Agentschap NL (www.agentschap.nl).
Zoals aangegeven zal ik in de volgende edities van Roofs de 
CE-markering van de voor dit vakblad relevante bouwma-
terialen verder uitdiepen. Zo zullen flexibele dakbedekking, 
isolatiematerialen, bevestigers en schubvormige dakbedek-
king aan bod komen. ●

biedt daarmee extra zekerheid voor de verwerker dat hij een 
materiaal toepast met eigenschappen die het materiaal ook 
feitelijk bezit.
Ten tweede zegt CE-markering niets over de geschiktheid 
van een bouwmateriaal over de toepassing waarvoor dit 
materiaal bedoeld is, al komt hier enigszins verandering in 
door de omzetting van de CPD in de CPR, waar ik later nog 
op terug zal komen. CE-markering van een dakbedekking-
materiaal zegt bijvoorbeeld niets over de stormvastheid van 
de dakbedekking in een bepaalde dakconstructie. CE-mar-
kering van een isolatiemateriaal zegt bijvoorbeeld niets over 
de sterkte van het isolatiemateriaal bij toepassing op een ge-
profileerd staaldak; hoever kan een isolatieplaat boven een 
cannelure uitkragen zonder te beschadigen? Dit zijn maar 
enkele voorbeelden van onderzoeken die toepassingsgerela-
teerd zijn en die niet door CE-markering afgedekt zijn.
Tenslotte wordt in het geval van een KOMO®-attest-met-
productcertificaat bevestigd dat door toepassing van de in 
het certificaat genoemde product, en op de manier verwerkt 
zoals dit in het certificaat is omschreven, er aan de eisen van 
het Bouwbesluit voldaan wordt. Hierbij moet men bijvoor-
beeld denken aan de stormvastheid van een dakconstructie 
waarin een isolatiemateriaal, dakbedekking of bevestiger 
is toegepast. Maar ook de vliegvuurbestendigheid volgens 
NEN 6063 is zo’n eis die gesteld wordt in het Bouwbesluit. Het 
toepassen van een KOMO®-gecertificeerd bouwmateriaal 
maakt het voor de verwerker zeer eenvoudig om aan te 
tonen dat hiermee aan het Bouwbesluit wordt voldaan en 
dus hoeft hij niet op allerlei andere (kostbare) manieren aan 
te tonen dat hij voldoet aan het Bouwbesluit. 

Ce-label
Heeft een fabrikant of importeur aan de CE-verplichtingen 
voldaan, dan mag deze partij zijn product(en) voorzien van 
een CE-label. Een beetje afhankelijk van het product worden 
de volgende gegevens op het CE-label vermeld.
●  Identificatienummer certificatie-instelling (Notified  

Body – alleen voor producten die vallen onder controle 
niveau 1 en 1+) 

●  Naam en adres van de fabrikant
●  Laatste twee cijfers van het jaartal waarin de CE-markering 

is geplaatst
●  Nummer van het CE-certificaat (indien van toepassing)
●  Verwijzing naar de relevante Europese productnorm
●  Beschrijving van het product, naam, materiaal,  

afmetingen enz.
●  Informatie over de meest essentiële producteigen-

schappen

Controle 
niveau

CE-certifi-
caat door 
NB

FPC-certifi-
caat door 
NB

Fabrikant 
eigen  
verklaring

ITT door  
NB of  
fabrikant

FPC door 
fabrikant

Controle-
monsters 
door  
fabrikant

Random 
controle 
monsters 
door NB

Initieel 
toelatings-
onderzoek 
door NB

Periodieke 
bewaking 
FPC door 
NB

1* Ja Nee Ja NB Ja Ja Ja Ja Ja

1 Ja Nee Ja NB Ja Ja Nee Ja Ja

2* Nee Ja Ja Fabrikant Ja Ja Nee Ja Ja

2 Nee Ja Ja Fabrikant Ja Ja Nee Ja Nee

3 Nee Nee Ja NB Ja Nee Nee Nee Nee

4 Nee Nee Ja Fabrikant Ja Nee Nee Nee Nee

NB: Notified Body  -  FPC: Factory Production Control  -  ITT: Initial Type Testing
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Gevels van woningen, fl ats en kantoorgebouwen worden 
steeds vaker aan de buitenzijde afgewerkt met dakbedek-
kingmaterialen die oorspronkelijk bedoeld zijn als afwer-
king op hellende daken. Verschillende dakpanmodellen, 
leipannen, vezelcementleien en natuursteenleien in diverse 
dekkingspatronen worden steeds vaker – en met succes - als 
afwerking van de buitenschil van woningen en gebouwen 
toegepast. Vezelcement golfplaten worden hier vrijwel niet 
voor gebruikt. Door de grote werkende breedtemaat van 
1050 mm en de minimale lengte van 610 mm is het zaak de 
maatvoering van de achterliggende constructie alsmede 
van de doorbrekingen van bijvoorbeeld raampartijen hierop 
af te stemmen. Wanneer echter de keuze gemaakt wordt 
de golfplaten (van 1220 mm lengte) i.p.v. verticaal, deze 
horizontaal tegen de gevel te monteren ontstaat er een 
aantal problemen met vergaande gevolgen. Gecombineerd 
met een zeer discutabele uitvoering en onjuiste detaillering 
ontstaan legio problemen die de waterdichtheid van de bui-
tenschil in een minder goed daglicht plaatsen. Onderstaand 
doe ik een opsomming van de aangetroffen afwijkingen van 
de verwerkte golfplaten in de bewuste situatie.

Geprofi leerde vezelcement golfplaten zijn horizontaal beves-
tigd op verticaal aangebrachte houten regels. De horizon-
tale ontmoeting van de golfplaten is afgedicht middels een 
polyester profi elstrook met vrijwel gelijke profi lering. Door 

regenval in combinatie met 
wind kan hemelwater een-
voudig achter de bekleding 
van de golfplaten dringen 
aangezien geen regenwe-
rende voorziening in het 
profi el is opgenomen.

1.  Naadafdichting middels 

polyester profi el.

2. Afgebroken 

profi el met kit 

naad tegen 

stalen fl ens 

tegenstrooms 

afgewerkt.

De afdichting aan boven – en onderzijde van de gevelvlak-
ken is in een groot aantal situaties afgedicht middels zoge-
naamde S-windveer stukken. Deze worden bij een standaard 
toepassing van de golfplaat aan de linker- en rechterzijde 
van het dakvlak toegepast. Deze hulpstukken zijn (niet voor-
geboord) aan de onderzijde (door de fl ap) en in het lage 
deel van de golf aan de ondergrond bevestigd.

3. Wisselende breedte van naad.›

In de hoogterichting zijn 
de golfplaten aangepast. 
Uitvoering hiervan is op een 
aantal plaatsen op onzorg-
vuldige wijze uitgevoerd, 
waardoor grote naden 
tussen de golfplaten en de 
aansluitende hulpstukken 
(S-windveren) ontstaan.

4.  Kitafdichting bij tegen-stroomse 

afdichting verdwenen.›

Ter plaatse van de boven-
aansluiting zijn de wind-
veerstukken tegenstrooms 
verwerkt en middels kit afge-
dicht. De kitverbinding is op 
een groot aantal plaatsen 
gescheurd als gevolg van 
werking van de vezelcement 
onderdelen door tempera-
tuurwisselingen. 

In de serie ‘De Pineut’ behandelt Leen Iseger van IKOBBKB praktijk- 

voorbeelden van projecten waarbij zaken fl ink mis zijn gegaan, in de 

hoop dat dit soort fouten in de toekomst niet meer voor zal komen.

toepassing dakproducten in gevel vereist doordachte detailleringen

De Pineut

Leen A. Iseger 
projectleider IKOBBKB
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5. Kit afdichting gescheurd.

Afdichting van de profi lering 
van de golfplaten is ter weers-
zijde van bijvoorbeeld de 
kozijnen uitgevoerd met zo-
genaamde B-onderstukken. 
Regendichtheid hiervan is 
(vanwege verticale- i.p.v. ho-
rizontale toepassing aan de 
dakvoet) van bedenkelijke 
kwaliteit. De beoogde regen-
dichtheid is onvoldoende.  

6.  B-onderstuk tegen 

zijaansluiting kozijn. ›

Verankering van de golfpla-
ten en hulpstukken heeft 
middels verschillende soor-
ten bevestigers plaatsge-
vonden. Toegepast zijn: zgn. 
H3S – sets van verschillende 
lengtes (houtdraadbout 
met RVS volgring, loden 
ring en bitumenschijfring 
met een lengte van 70-90 
en 110 mm), zelfborende 
bevestigers met neopreen volgring met lengte van 40 mm, 
en tenslotte torx schroeven van 40 mm. 

7.  H3S-set te strak 

aangedraaid 

(scheuren). ›

8.  H3S set door golfplaat heen getrokken.

9. Schuin ingedraaide bout.

Verankering heeft plaatsgevonden op zeer onregelmatige 
wijze en onduidelijke systemen. Wisselend van plaats en 
positie worden 4, 5, 6 en zelfs 8 bevestigers per golfplaat 
aangetroffen. 

11. Montage met 8 bevestigers per plaat. ›

H3S bevestigingssets zijn afhankelijk van de posi-
tie deels correct aangedraaid, deels te strak aan-
gedraaid (waardoor de bitumenring en loden 
onderlegring gedeformeerd worden) en deels 
scheef ingedraaid (waardoor bedoelde func-
tie onvoldoende / niet uitgeoefend wordt). Ten 
gevolge van uitzetting en krimp zijn op een zeer 
groot aantal plaatsen de einden van de golfpla-
ten ingescheurd en/ of delen van de golfplaten 
door optredende spanningen los geraakt. 

12.  Door optredende 

spanning grote scherven 

uit einde golfplaten.

toepassing dakproducten in gevel vereist doordachte detailleringen

8.  H3S set door golfplaat heen getrokken.

12.  Door optredende 

9. Schuin ingedraaide bout. 10. en nog een ring, en nog een ring, en nog…

13.  Plaat onder spanning 

met afgebroken scherf.

‹  14. Het begint 

met scheuren.

15. Vervolgens springt 

de scherf eraf. ›
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20.   20 mm hoogteverschil 

in montage van S-

windveer hulpstukken. ›

‹  21.  Bovenste golfplaat 

los geraakt

Zoals uit bovenstaande duidelijk naar voren komt, heeft elk 
product zijn beperkingen als het om de toepassing gaat. 
Toepassen van dakproducten tegen verticale gevels komt 
steeds vaker voor. Vraag is echter of bepaalde producten 
wel geschikt zijn voor uitzonderlijke toepassingen. Toepassen 
van grootschalige dakproducten vereist in de eerste plaats 
goed doordachte detailleringen, maar zeker een duidelijke 
overweging om na te gaan of een product wel in een afwij-
kende gedraaide toepassing verwerkt kan worden. Tenslotte 
is ook de water- en luchtdichtheid van de achterliggende 
constructie een niet te verwaarlozen aandachtspunt zoals uit 
de optredende tocht- en lekkageklachten bleek op betref-
fend project.

De laatste, niet te verwaarlozen vraag is met welke dakdek-
ker/verwerker voor het betreffende dakproduct men in zee 
zou moeten gaan. Navraag over de referenties en/of consta-
tering of bedrijven gecertifi ceerd zijn, leert veel over de kwa-
liteiten van een potentieel bedrijf. Geregelde controle door 
de certifi ceringsinstantie op de praktische uitvoering geeft in 
hoge mate vertrouwen over de kandidaat verwerker. ●

Openingen t.b.v. daglicht doorbrekingen zijn aan de on-
derzijde afgewerkt met waterslagen. De zijaansluiting tegen 
de B-onderstukken is geenszins regendicht. Van buitenaf is 
de folie van de achterconstructie zichtbaar. Regen en (UV) 
zonlicht kunnen derhalve de dezelfde weg volgen.  

16.  Aansluiting venster- waterslag en B-onderstuk met 

wat kit en aanzienlijk ‘gat’.

17.  Waterslag onder venster 

slechts deels afgedicht. ›

Naar aanleiding van klach-
ten van tocht zijn enkele de-
len van de achterconstructie 
losgehaald. Hieruit bleek dat 
de PUR afdichting onder het 
kozijn deels ontbrak, waar-
door tocht in de woning een 
logisch gevolg is. 

‹ 18. Afdichting van 

PUR tussen vloer 

en kozijn ontbreekt; 

tocht is een logisch 

gevolg.

Op een aantal plaatsen (waar inspectie mogelijk was) werd 
een aanzienlijke wisseling in de ondergrond waargenomen 
(wisseling in prefab binnenspouwbladen) waardoor ook de 
golfplaten in de lengterichting tenminste 15 mm in hoogte 
wisselen. De afdichting middels de naad invoegstrook 
was hier dientengevolge eveneens 10-15 mm groter dan 
bedoeld. Ter weerszijde van een enkel kozijn werden maat-
verschillen van 15 mm waargenomen t.o.v. de golfplaten 
(kozijn/ binnenspouwblad scheef gemonteerd). 

16.  Aansluiting venster- waterslag en B-onderstuk met 
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Al jarenlang claimen aanbieders van systemen van groene 
daken en gevels dat deze systemen een aantal gunstige 
effecten op het gebouw en de omgeving hebben. Het wach-
ten bleef op de wetenschappelijke onderbouwing van deze 
effecten. Er lopen diverse onderzoeksprojecten maar de 
resultaten daarvan kunnen nog jaren op zich laten wachten. 
In het buitenland zijn wel onderzoeksresultaten beschikbaar. 
Omdat de toepassing van groene daken en gevels in verge-
lijking met het buitenland achterblijft, heeft branchevereni-
ging VHG in samenwerking met de TU Eindhoven een rapport 
gepubliceerd waarin de resultaten van diverse buitenlandse 
onderzoeken worden gepresenteerd. 

Het betreft in dit rapport dus een literatuuronderzoek naar 
buitenlandse onderzoeksresultaten. Waar relevant is gepro-
beerd de vertaling naar de Nederlandse situatie te maken. 
Op deze manier ontstaat een aardig beeld van de huidige 

stand van zaken, al zijn sommige van deze onderzoeken 
inmiddels alweer wat ouder. Mogelijk behoeven enkele van 
de in dit rapport gepresenteerde resultaten in de toekomst 
nuancering aan de hand van meer actuele onderzoeksre-
sultaten. Roofs zal u hiervan op de hoogte houden. 

Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland nam 3 de-
cember jongstleden het rapport ‘Technische eigenschappen 
van groene daken’ in ontvangst uit handen van Hans van 
Cooten, voorzitter van de vakgroep Dak- en Gevelbegroeners 
van VHG. Het rapport is opgesteld door professor Jos Brou-
wers, hoogleraar Bouwkunde aan de TU Eindhoven, en Nicky 
Damen, student aan deze faculteit. De VHG-vakgroep Dak- 
en Gevelbegroeners gaf opdracht voor dit rapport om een 
handreiking te bieden aan de bouwsector en de overheid 
om ook in Nederland serieus werk te maken van vergroening 
van gebouwen.

waterbuffering
De bufferende werking van groendakpakketten is in steden 
als Rotterdam en Amsterdam een belangrijk argument om 
de toepassing van groendaken te stimuleren. Het KNMI voor-
spelt een toename van de hoeveelheid neerslag, mede als 
gevolg van de opwarming van de aarde. Dit zal met name 
in stedelijke gebieden tot problemen leiden omdat het water 
door het harde oppervlak onvoldoende snel kan worden 
weggeleid. Om wateroverlast te voorkomen is het van belang 
dat het water vertraagd wordt afgevoerd, hiervoor kan een 
waterbufferend vermogen van een groenpakket op daken 
een oplossing bieden. In sommige gemeenten is het een 
verplichting voor bedrijven en particulieren iets te doen aan 
waterbuffering of -retentie. De vraag is natuurlijk in hoeverre 
een groendak hier daadwerkelijk aan bijdraagt, met andere 
woorden: wat is het waterbufferend vermogen, en hoe ver-
houdt zich dit tot de hoeveelheid af te voeren hemelwater?

De mate waarin het groendak water vasthoudt (retentie) 

Wat zijn de bewezen effecten van groene daken en gevels op de 

omgeving? De vakgroep Dak- en Gevelbegroeners van branchevereniging 

VHG publiceerde onlangs in samenwerking met de TU Eindhoven een 

rapport waarin de antwoorden hierop wetenschappelijk worden 

onderbouwd. In dit artikel een overzicht.

De effecten van 
groene daken en gevels

OnDerZOeK     

Kindcentrum Catalpa te Diemen, WBV Principaal/de Key, DMV Architecten.
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Het onderzoek naar het effect van een stadspark heeft in 
Singapore plaatsgevonden, waar de temperatuur in de 
zomer beduidend hoger is dan in Nederland, maar uit dit 
onderzoek is wel duidelijk een effect waargenomen. Hier was 
de invloed op de temperatuur tot op twee- tot viermaal de 
breedte van het park waarneembaar. Uit andere metingen 
blijkt dat de temperatuur bij het toepassen van groene da-
ken en gevels in de klimaatzone Londen en Montréal, beide 
vergelijkbaar met Nederland, met 2-4 ºC verlaagd wordt over 
de hele dag, gemeten in het zomerseizoen.

luchtkwaliteit
Hebben groene daken en gevels ook een gunstig effect 
op de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden? Ja, volgens het 
rapport kan een groendak bijdragen aan het binden of 
vasthouden van bepaalde stoffen zoals stikstofoxiden (met 
name NO2 en NO, samen NOx), zwaveldioxide, fi jnstof, ozon 
en koolstofdioxide. In een grootschalig onderzoek in Chicago, 
waar 300 gebouwen in 2007 een groendak hebben geïnstal-
leerd met een totaal oppervlak van 27,87 ha, is gebleken dat 
de luchtkwaliteit verbeterd is. In één jaar hebben deze daken 
1675 kg aan luchtverontreinigende stoffen verwijderd. Een 
dak van 2000 m² gras kan jaarlijks 4000 kg fi jnstof afvangen. 

Conclusies 
Geconcludeerd wordt dat de toepassing van groene daken 
en gevels op verschillende gebieden duidelijk een gunstig 
effect heeft: overbelasting van het rioolsysteem als gevolg 
van een te grote hoeveelheid hemelwater, de milieubelasting 
en het energieverbruik van gebouwen en de luchtkwaliteit. 
Wat betreft de waterbuffering en retentie hangt veel af van 
het type substraat, de dikte van de substraatlaag en de 
hellingshoek. Het energetisch effect van groene daken en 
gevels is eveneens signifi cant. Tevens hebben groene daken 
en gevels een gunstig effect op de opwarming en de lucht-
kwaliteit van het stedelijk gebied.

De onderzoekers stellen dat de duurzaamheid van groene 
daken nog niet geheel duidelijk is. Het verdient dan ook aan-
beveling een integrale rapportage over de milieubelasting 
van deze materialen/producten op te stellen (MPRI).Verder is 
het aan te bevelen om ook levenscyclus analyses (LCAs) op 
te stellen voor groene gevels en daken. Deze zijn momenteel 
nog niet voorhanden. ●

is afhankelijk van verschillende factoren zoals de opbouw, 
dikte, type vegetatie en het substraat van het groene dak. 
De mate waarin retentie in de substraatlaag plaatsvindt 
is afhankelijk van het type substraat en de dikte van de 
substraatlaag. Ook de drainagelaag, beplanting en de 
evaporatie (transpiratie en verdamping) spelen een rol in de 
mate van retentie van een groendakpakket. Tevens speelt de 
hellingshoek een belangrijke rol. Een grotere hellingshoek be-
tekent minder retentie. Tenslotte is e.e.a. ook afhankelijk van 
de verzadiging van het substraat. In de winter, wanneer het 
substraat meer verzadigd kan zijn door de natte periodes, is 
de retentie lager dan in de zomer met meer droge periodes 
en hevige, korte neerslagperiodes. Uit de diverse onderzoe-
ken blijkt dat de retentie het hoogst is bij relatief weinig neer-
slag (bij neerslag van < 2 mm/min kan dit oplopen tot 90%). 

energiebesparing
De energetische besparing die groene daken en gevels op 
kunnen leveren zitten hem vooral in het koelend vermogen 
in de zomer. Op deze manier kunnen deze daken en gevels 
een gunstig effect op het binnenklimaat hebben en dus een 
besparing in het gebruik van de airconditioning opleveren. 
Dit komt doordat het substraat en de beplanting de omge-
vingswarmte opneemt. Op zomerse dagen kan een plant 
90% van de inkomende straling van de zon tegenhouden. 
De substraatlaag en de toegepaste isolatielaag spelen hier 
natuurlijk ook een belangrijke rol in. 

Een groendak met een substraatdikte tussen de 75 en 
100 mm en gras als vegetatie bewerkstelligt een reductie 
van 70-90% op de warmtewinst in de zomer in vergelijking 
met een traditioneel dak. Bij het reduceren van de tempera-
tuur met 0,5 °C verkrijgt men een reductie van 8% op het 
verbruik van de airconditioning. 

Naast de gebruikte beplanting en substraat is de klimatolo-
gische situatie bepalend voor wat de winsten en verliezen 
zijn. In de onderzoeken die in de tabel vermeld zijn, is de 
klimatologische situatie nagenoeg vergelijkbaar met die 
van Nederland. Uit deze onderzoeken is vooral naar voren 
gekomen dat in de zomer de warmtestromen naar binnen 
gereduceerd worden met circa 90% en de warmteverliezen 
naar buiten gereduceerd worden met circa 20%.

urban Heat island effect
Het Urban Heat Island Effect treedt op in stedelijke gebieden, 
waarbij de bebouwde omgeving warmte vasthoudt doordat 
de toegepaste materialen en de vervuilde lucht warmte vast-
houden. In Berlijn bijvoorbeeld kan het ‘s nachts 9 °C warmer 
zijn dan buiten de stad. Dit effect zal met de verdergaande 
verstedelijking alleen nog maar toenemen. Het ontbreken 
van groen in de stedelijke gebieden is hier een belangrijke 
factor in. In verschillende onderzoeken komt naar voren dat 
begroeiing de omgevingstemperatuur verlaagt. Dit kan door 
aanleg van stadsparken en tuinen, maar ook door daken 
te begroeien. Daardoor kan het Urban Heat Island verkleind 
worden en tevens energie worden bespaard op de aircondi-
tioning van gebouwen. 

Hans van Cooten (voorzitter vakgroep 

dak- en gevelbegroeners VHG) over-

handigt het rapport aan Elco Brink-

man (voorzitter Bouwend Nederland)
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Inmiddels is de pilot inzameling en recycling van bitumineus 

dakafval enkele maanden onderweg. De Stichting Bitumen 

Recycling Nederland (BRN) is in oprichting en zal binnen 

afzienbare tijd een feit zijn. Na een serie informatiebijeen-

komsten heeft een aantal partijen zich hierbij aangesloten. 

In dit artikel komen twee participanten aan het woord 

over hun beweegredenen en ervaringen.

BituMenreCYCling     

recycling bitumineus 
dakafval is een onherroepelijke

ontwikkeling

Recycling van bitumineus dakafval is al jarenlang een heet 
hangijzer en in de loop de jaren heeft Roofs uitgebreid 
bericht over de verschillende stappen die in dit opzicht zijn 
gezet. Het pionierswerk van bedrijven als Biturec en fabrikan-
ten als Derbigum en Icopal mag in dit verband niet onver-
meld blijven. 

Technisch is de branche al behoorlijk ver. Veel gerecycled 
bitumineus dakafval komt terecht in de onderlaag van twee-
laagse systemen, maar er zijn ook al toplagen op de markt 
die zijn vervaardigd met gerecycled bitumineus dakafval. 
Dit zal zich ongetwijfeld verder ontwikkelen, het is dus zaak 

voldoende bitumineus dakafval als grondstof in te zamelen. 
Hiervoor dient een goede, branchebrede logistieke organisa-
tie te worden gerealiseerd waar alle belanghebbende markt-
partijen zich bij kunnen aansluiten. Op deze manier wordt 
een gesloten grondstofketen tot stand gebracht, met als doel 
een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumineus 
dakafval te realiseren.

Brn
Het initiatief tot de oprichting van Bitumen Recycling Neder-
land (BRN) werd in februari vorig jaar in gang gezet met een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de verenigingen VEBI-
DAK en Probasys Benelux en afvalverwerker Van Gansewinkel. 
Afgesproken werd dat men zou komen tot een landelijk en 
branchebreed inzamelingssysteem voor bitumineus dakafval. 
De betrokkenen zijn het erover eens dat dit een noodzakelijk 
initiatief is, uit milieutechnische overwegingen, maar ook 
vanwege het branche-imago en de commerciële voordelen 
die dit biedt. Het is belangrijk dat de branche haar verant-
woordelijkheid neemt nu de ontheffi ng op het stortverbod 
voor bitumineus afval is ingetrokken. 

Sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereen-
komst is een aantal belangrijke stappen gezet. Na een korte 
periode van inventarisatie van de behoefte van de branche 
en de in de sector aanwezige kennis en kunde werd landelijk 
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personeel geïnstrueerd. Onze recyclingactiviteiten betreft niet 
alleen het bitumineus dakafval, maar alle dakmaterialen. Zo 
bieden we ook bijvoorbeeld PVC en hout gescheiden aan 
bij de afvalverwerker. We merken dat onze opdrachtgevers 
er steeds meer naar vragen. Als wij kunnen aantonen dat 
de opdrachtgevers op deze manier aan hun duurzame 
doelstellingen kunnen voldoen zonder dat dit hun extra gaat 
kosten, hebben we voor alle partijen een gunstige situatie 
gecreëerd.”

Ook Frans Romijnders, directeur van Frans Romijnders 
Dakbedekkingen uit Wijchen staat achter het initiatief: “Wij 
als dakdekkerbedrijf moeten bitumineus dakafval ook niet 
meer anders willen verwerken. Het is inderdaad tijd om onze 
verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te tonen. Dat was 
voor onze organisatie de belangrijkste reden ons bij dit initia-
tief aan te sluiten. Op termijn zijn we genoodzaakt om zoveel 
mogelijk recycling toe te passen, er zal dus hoe dan ook ge-
scheiden moeten worden afgevoerd. Het is zaak om de ver-
schillende materialen zo schoon mogelijk aan te leveren. Wij 
hebben ons personeel in dit opzicht uitgebreid geïnstrueerd, 
want zij hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid in. 
Verder hebben we meerdere containers geplaatst, ook op 
de zaak, om het dakafval op een goede manier gescheiden 
te kunnen afvoeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit nog maar 

het begin is. Ook op het ge-
bied van isolatie zal verder 
moeten worden nagedacht 
over de vraag hoe dit het 
beste gecontroleerd kan 
worden afgevoerd. Dit zijn 
meestal ook de grootste 
hoeveelheden.”

Beide heren geven aan dat 
de ontwikkeling onherroe-
pelijk is ingezet en dat het 
dus zaak is op tijd aan te 
haken. Daarom participeren 
beide bedrijven enthousiast 

in BRN. De pilot zal medio dit jaar worden afgerond, dan zal 
ook de Stichting BRN een feit zijn. Roofs zal u vanzelfsprekend 
op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. ●

een serie informatiebijeenkomsten georganiseerd. Per 1 
november 2012 is een pilot van start gegaan, die tot medio 
2013 doorloopt. De Stichting Bitumen Recycling Nederland, 
waar alle belanghebbenden in de keten straks als partner of 
participant kunnen aansluiten, is in oprichting en zal binnen 
afzienbare tijd worden gepresenteerd. Roofs interviewde 
twee participerende dakdekkerbedrijven over hun beweeg-
redenen en ervaringen.

imago
Directeur Jan van den Luitgaarden van Innodak uit Boxtel is 
positief over het initiatief. “Het was hoog tijd dat de branche 
het recyclen van bitumineus dakafval ging organiseren. De 
ontheffi ng van het stortverbod voor bitumineus dakafval is in-
getrokken, dat betekent dus dat we hoe dan ook mee moe-
ten in de ontwikkeling. Nu hebben we nog in eigen hand 
hoe we het organiseren. Als we afwachten, moeten we straks 
volgen en dat is een veel minder gunstige uitgangspositie.”

“Wij zijn al sinds 2008 bezig met de gescheiden verwerking 
van ons dakafval. In 2010 hebben wij hiertoe het ISO 14001 
certifi caat behaald. Laatst nog hebben we al het bitumi-
neuze dakafval dat vrijkwam bij een renovatieproject van 
168 woningen in Den Bosch ter recycling aangeboden. Dit 
alles vergde eigenlijk nauwelijks aanpassingen binnen onze 
organisatie. We hebben een milieustraat ingericht en het 
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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

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

Dakpannengids
Mombers

Dakpannengids

Tweede druk

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.
 
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.

 bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle huidige en historische dakpanmodellen. De gids 

Dakpannengids
MombersDakpannengids

Hub. F.J.H. Mombers (1950) komt uit een be-
kende Brabantse familie. Waar zijn voorouders 
naam maakten in de lederindustrie en enkele 
van zijn broers ook voor dat vak kozen, ging hij-
zelf  de richting van monumenten en bouwkun-
de op. Na zijn schoolopleiding in 1970 kwam hij 
in dienst van de Rijksdienst Kastelenbeheer en 
was werkzaam op Slot Loevestein in onderhoud 
en toerisme. Vanaf  1980 was hij gedurende 
20 jaar werkzaam in de provincie Gelderland 
en dagelijks belast met het inspecteren, advi-
se ren en het verrichten van kleine onder-
houdswerkzaamheden aan monumentale ge -
bouwen. Tijdens die periode werd zijn speciale 

interesse gewekt voor het mooie product op de daken, de keramische dakpan. 

Inmiddels heeft hij een bijzondere collectie dakpannen, nokvorsten, dakorna-

menten, gereedschappen en documentatie opgebouwd. De privécollectie om-

vat ca. 3000 verschillende dakpannen en objecten uit de gehele wereld. In 2005 

kon een lang gekoesterde wens in vervulling gaan, het oprichten en tentoonstel-

len van de collectie in zijn eigen Dakpannen Museum in het landelijke dorp 

aan de Maas te Alem in de Bommelerwaard gemeente Maasdriel. Internatio-

naal heeft hij een netwerk opgebouwd met diverse beheerders, collectioneurs, 

auteurs, historici en vakmensen uit de Europese dakpanindustie en musea, zijn 

collectie wordt zeer hoogstaande gewaardeerd.  Daarnaast is hij mede oprich-

ter en bestuurslid van de Stichting Historie Grofkeramiek (SHG) en redactie-

medewerker van het magazine Herenhuis. Momenteel is hij werkzaam als 

bouwkundige bij WoningSchouw in Eefde. 

Geraadpleegde werken en foto’s
◗ Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde 1833
◗ Onze bouwmaterialen J.A. van der Kloes , 1e druk 1893

◗ Het Dak, E. Rothuizen, div. drukken vanaf  1916
◗ Bouwmaterialen, P. Scharroo 1942
◗ Materialen in het bouwbedrijf,  A.H. Kooiman 1980

◗ Rijksdienst van de Monumentenzorg RDMZ (voorheen)

◗ Gedenkboek HIBIN 1955◗ Catalogus van de bouwwereld 1950 en 1957
◗ 300 jaar pannenmakers in Thorn, P.H.van de Boel
◗ Lexikon der Ziegel, W. Bender 1994
◗ Historische overzicht v.d.voormalige Ned. dakpannenfabrieken 1594-2006, 

   H. Mombers en E.v.d. Veen◗ Das Dach und sein Handwerk, W. Klein
◗ vele catalogie uit de dakpan- en grofkeramische industrie

◗ foto’s uit eigen collectie en de dakpanindustrie
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Veelal uitgevoerd met enkele kop-
sluiting en dubbele zijsluiting.

Weinig schaduwwerking.
Zeer groot aantal fabricage uitvoe-
ringen.
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.

Bijzonderheden

ca. 16 stuks
Aantal per m2

28,5 tot 31,5
Lat-afstand in cm

breedte x lengte
23 tot 25,5  34 tot 36

Grootte gemiddeld in cm

Geheel Nederland.
Veel export naar Engeland en
Scandinavië.

Verspreidingsgebied

◗ Sluitpan
◗ Vlaamse dakpan (België)

2e benaming

sinds ca. 1880
Periode fabricage

Gegolfde dakpannen
Hoofdgroep

Verbeterde Holle (VH) 5Verbeterde Holle (VH) 5

Mombersdakpannengids2010.indd   16-17 19-04-2010   21:32:48
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HulpstukkenHulpstukken

BOVENPAN

KILGOOT-
PAN OF 
KILPAN

VENTILATIE-
PAN

EINDWINDVEERPAN

DAKPIRON

BROEK-
STUK

Keramische DAKKAMMEN in 
een speciaal gemaakte  sleuf  in de 
nokvorst, wordt met specie de dak-
kam vastgezet.

Mombersdakpannengids2010.indd   72-73 19-04-2010   21:34:03
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Bijzondere dakpannenBijzondere dakpannen

◗ Kruispan: ± 21 st/m²
 ± 236 mm lat

◗ Gr. Romaanse: ± 17 st/m²
  ± 286 mm lat

      

◗ 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

◗ 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

◗ 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)

Gespecialiseerd in vervaardigen van 
maatwerk en restauratieopdrachten 
op aanvraag. o.a. dakpannen, nok-
vorsten, muurafdektegels, stenen, 
kraaien kappen, schoorsteenpotten, 
broekstukken en dakpironnen.

Adres: Doeslaan 32-44, 2351 SR 
Leiderdorp tel. 071-5895329, 
zie ook: www.ginjaarkleiwaren.nl

Dakornamentiek.

Gespecialiseerd in vervaardigen van 
maatwerk en restauratieopdrachten 
op aanvraag. o.a. dakpannen, nok-
vorsten, 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.

Aardewerk, kunstaardewerk, riet-
vorsten. Specialisatie ambachte-
lijk bouwkeramiek, restauraties en 
glazuurwerken.

Adres: postbus 11, 
8754 ZN Makkum, 
zie ook: www.tichelaar.com

Rietvorstenproductie Tichelaar.

Ceris

 ± 10 st/m² (overlap 75 mm.)

3-Gebrs. GINJAAR Kleiwarenfabriek

4-DIJKSTRA  Kleiwaren

5-Kon. TICHELAAR  Makkum

Mombersdakpannengids2010.indd   94-95 19-04-2010   21:35:23
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De Unilin Groep maakt onderdeel uit van het Amerikaanse 
beursgenoteerde Mohawk Industries Inc. en bestaat uit 
de divisie Flooring (Quick-Step laminaat en samengesteld 
parket), Panels (spaanplaat, MDF, en decoratieve platen) en 
Insulations (dakelementen en isolatieplaten). Per 1 januari 
2013 zijn de organisaties van Opstalan en Unilin geïntegreerd 
in Unilin Insulation Nederland. Zie hierover ook onze bericht-
geving in Roofs november 2012.

Naast een hoogwaardig product verlangt de markt van 
haar leveranciers ondersteuning in kennis en advies. Daarom 
heeft Unilin de organisatie geoptimaliseerd en opereert het 
bedrijf momenteel met acht rayonmanagers en 12 mede-
werkers op de afdeling verkoop binnendienst. Het bedrijf 
presenteert zich tijdens de Bouwbeurs en toont tegelijk het 
vernieuwde assortiment. 

Uitgangspunt van het nieuwe assortiment was een ruime 
keuze aan afwerkingsmogelijkheden, met verschillende iso-
latiematerialen en de mogelijkheid tot grote overspanningen 
en maatwerk. Met dit leveringsprogramma wil het bedrijf een 
antwoord bieden op het overgrote deel van de vragen uit de 

markt. Het bedrijf zet verder de techni-
sche kennis en jarenlange ervaring in 
om projectspecifi eke oplossingen te 
realiseren. 

slank en licht bouwen
Unilin maakte als eerste producent van 
isolerende dakelementen en isolatie-
platen gebruik van PIR-hardschuim. Met PIR kan bij iedere 
isolatiewaarde slanker en lichter worden gebouwd. Dit heeft 
een gunstige invloed op het bouwvolume en biedt tevens 
esthetische mogelijkheden. Naast het vertrouwde gamma 
worden ook twee volledig nieuwe producten gepresenteerd.
Het Sandwich Plus element is een isolerend, zelfdragend 
dakelement voor hellende daken met een onderconstructie 
van gordingen en muurplaten. De PIR-hardschuim isolatie is 
voorzien van gasdichte cachering. Het element verenigt de 
constructieve eigenschappen van een traditioneel sandwi-
chelement en een enkelschalig element. 

Reno Click Univision 
is volledig nieuw en 
speciaal ontwikkeld 
voor de renovatie-
markt. De elementen 
vormen samen met 
de profi elen een 
isolerend, decoratief 
en luchtdicht systeem 
voor renovatie van 
hellende daken van 
binnenuit. 

Unilin zal tijdens de Bouwbeurs aanwezig zijn in hal 11, 
op stand C048. ●

Unilin Insulation b.v. presenteert op de Bouwbeurs in 

Utrecht de nieuwe organisatie en het volledig gemoder-

niseerde assortiment aan isolerende dakelementen en 

 isolatieplaten.

Unilin presenteert 

nieuw assortiment 
isolerende dakelementen en isolatieplaten

BeDrijfsnieuws
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De drie gemeentes Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en 
Bergschenhoek zijn in 2007 samengegaan in de gemeente 
Lansingerland, vernoemd naar ‘Lansingh’, de landscheiding 
tussen Delfl and en Schieland. De nieuwe gemeente telt 
54.000 inwoners.

Het ontwerp van het pand is door het verantwoordelijke 
architectenbureau Hans van Heeswijk architecten uit 
Amsterdam in de omgeving van het kassengebied 
geïntegreerd. Het geheel bestaat uit een vierkant 
publieksgebouw en een langwerpige kantoorvleugel 
die door een loopbrug met elkaar verbonden zijn. Het 
publieksgebouw is zodanig ontworpen dat er zoveel 
mogelijk daglicht in het hart van de entreehal komt. Bij de 
kantoorvleugel worden de glazen delen afgewisseld met 
dichte gevelelementen. Het nieuwe gebouw biedt een 
werkplek aan in totaal 450 medewerkers. 

Daken
De twee gebouwen zijn elk goed voor zo’n 2.500 m² 
dakoppervlak. Voor de dakbedekking viel bij het vierkante 
dak de keuze op PVC Refl ection. Dit is mede ingegeven 
door energetische overwegingen. Doordat immers de witte 
dakbedekking het zonlicht weerkaatst, wordt in de zomer de 
warmte in het gebouw gereduceerd, zodat er kan worden 
bespaard op de kosten van koeling. Dankzij de extra dikke 
EPS isolatielaag van Isobouw, gemiddeld 20 cm, gaat in de 
winter weinig warmte via het dak verloren. 

“De afschotisolatie die wij hebben toegepast, varieert in dikte 
van 10 cm tot 32 cm. Dat zorgt voor een hoge isolatiewaarde 
(Rc-waarde ≤ 3,0)” vertelt directeur Rob Luchies van Heko 
Dakdekkingsbedrijf uit Hendrik Ido Ambacht. “Om die 
dikke isolatielaag met de PVC Refl ection op het stalen 
dak te kunnen bevestigen, hebben we telescooptules met 
RVS-parkers van Afast gebruikt. De tules voorkomen een 
koudebrug; ook dat draagt bij aan een hoge isolatiewaarde.”

Verzonken goot
Door het architectonische ontwerp was de aanleg van het 
dak met PVC Refl ection voor de dakdekker allesbehalve een 

Onlangs is in Bergschenhoek het nieuwe gemeentehuis Lansingerland gere-

aliseerd. Het ontwerp is geïnspireerd op de tuinbouwcomplexen in het West-

land. Deze vormgeving had nogal wat gevolgen voor de dakconstructie. Voor-

al het dak van het publieksgebouw met zijn schuin afl opende dakranddetail 

vergde de nodige inventiviteit van de betrokken partijen.

Milieuvriendelijk gemeentehuis voor nieuwe gemeente lansingerland

PrOjeCtBesCHrijVing     
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nieuwBOuw geMeenteHuis lansingerlanD
● OPDRACHTGEVER:  GEMEENTE LANSINGERLAND, BERGSCHENHOEK
● ONTWERP:  HANS VAN HEESWIJK ARCHITECTEN, AMSTERDAM
● HOOFDAANNEMER:  VBK ZUID, BLEISWIJK
● DAKDEKKER:  HEKO DAKBEDEKKINGSBEDRIJF, HENDRIK IDO 

AMBACHT
● LEVERANCIER DAKBEDEKKING:  CRH ROOFING MATERIALS, WIJCHEN
● LEVERANCIER ISOLATIE:  ISOBOUW, SOMEREN

bod gekomen. Door de bijzondere architectonische eisen 
werden we gedwongen om heel goed na te denken over de 
dakconstructie. Als dakdekker word je alleen maar beter van 
dergelijke uitdagende projecten. Op die manier kun je je 
grenzen verleggen en je steeds verder ontwikkelen.”

Milieuvriendelijk
Het resultaat is een milieuvriendelijk gebouw. Deze 
milieuvriendelijkheid wordt al gerealiseerd doordat de vijf 
afzonderlijke locaties nu zijn geconcentreerd in één nieuw 
gebouw: dit zorgt voor besparingen in energie, beheer 
en onderhoud. Het pand is tevens zo milieuvriendelijk en 
energiezuinig mogelijk ontworpen. Naast de al genoemde 
isolatielaag en witte dakbedekking wordt gebruik gemaakt 
van PV-cellen, warmte- en koudeopslag en markiezen 
(blinderingen die het teveel aan daglicht in het gebouw 
controleren). Ook is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van recyclebare materialen en zijn de toegepaste 
materialen (beton, glas, gemoffelde aluminium kozijnen) 
onderhoudsvriendelijk. Met waterbesparend sanitair, 
tenslotte, wordt zo’n 30% bespaard op het watergebruik.

De Gemeente Lansingerland is met de realisering van het 
nieuwe gemeentehuis een markant gebouw rijker waarbij 
het dak een belangrijke bijdrage levert aan de uitstraling en 
milieuvriendelijke doelstelling van de opdrachtgever. ●

standaard klus. “Een vlak staaldak met een afschotisolatie 
met deze diktes is immers geen alledaagse dakconstructie,” 
verduidelijkt account manager Peter Tollenaar van Kelders 
Rotterdam, dat alle dakmaterialen leverde voor het 
nieuwbouwproject. 

“Normaal gesproken zit bij een staaldak het afschot in het 
dak zelf, zodat je er vervolgens een vlakke isolatie overheen 
kunt leggen. De architect heeft gekozen om het stalen dak 
vlak aan te brengen. Om daarbij afschot ten behoeve van 
de waterafvoer te creëren, is het noodzakelijk om isolatie van 
verschillende dikte aan te brengen. Om te voorkomen dat 
het hemelwater onbelemmerd over de schuin afl opende 
dakrand spoelt, is helemaal rondom op twee meter van 
de dakrand een opstand gecreëerd met een verzonken 
goot. Ook opmerkelijk zijn de lichtkoepels op het dak van 
maar liefst vier meter doorsnee. Het nadeel van een vierkant 
gebouw is immers dat er middenin weinig daglicht komt. Op 
deze manier is dat probleem opgelost.”

glazenwasinstallatie
Net als het vierkante dak is ook het tweede, langwerpige 
dakvlak voorzien van afschotisolatie. Voor dit losliggend 
met grind geballaste dak viel de keuze op Royal PVC G, 
gewapend met een glasvlies drager die zorgt voor extra 
stabiliteit op grote dakvlakken. 

“Dit type dakbaan is speciaal ontwikkeld zodat micro-
organismen die zich in het grind nestelen geen negatieve 
invloed hebben op de duurzaamheid van het dak”, zegt 
Luchies. “Aangezien er in een later stadium zonnepanelen 
op het dak worden geplaatst, hebben we ook hiervoor 
voorzieningen moeten treffen, zoals het aanbrengen van 
doorvoeren voor de bekabeling en de poeren waarop 
de zonnepanelen worden bevestigd. Daarnaast is dit 
gebruiksdak rondom voorzien van een railsysteem met 
een glaswasinstallatie. Om dit te kunnen dragen, is er 
ter plaatse van deze installatie een dakisolatie met een 
extra hoge druksterkte toegepast. Al met al zijn bij dit 
project praktisch alle aspecten van het dakdekken aan 

Milieuvriendelijk gemeentehuis voor nieuwe gemeente lansingerland
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Op 24 januari 2013 opende Wentzel/Rheinzink Nederland in Haarlem 

offi cieel het Rheinzink Inspiration Centre. Het centrum gaat fungeren als 

demonstratiecentrum waar de verschillende producten en systemen 

staan opgesteld. Daarnaast is er voorzien in faciliteiten voor vergaderingen, 

presentaties en praktijkscholingen.

inspiration Centre toont de verschillende mogelijkheden met zink

BeDrijfsnieuws     

Margot Ribberink, Meteo Consult.

De Duitse zinkfabrikant wordt in Nederland vertegenwoordigd 
door het Amsterdamse Wentzel bv. Het Inspiration Centre is 
gerealiseerd in een bestaande productiehal in Haarlem van 
ruim 800 m², waar de industriële uitstraling zoveel mogelijk 
intact is gehouden. Daarbinnen is een tentoonstellingsruimte 
ingericht waarin alle facetten van het merk Rheinzink worden 
belicht: de productie, de producten, de duurzaamheid en 
de meest uiteenlopende toepassingen. Met name richt men 
zich met dit Inspiration Centre op architecten, installateurs, 
opdrachtgevers en groothandels. 

Wat is er in het Inspiration Centre te beleven? In het hart van 
de hal is, als een loopbrug door de hal, een daklandschap 
ingericht. Dit biedt een overzicht van de diverse mogelijkhe-
den en detailleringen van de producten op het dak. Dit dak-
landschap loopt uit in een grote ‘tribune’ vanwaar men fi lms 
en presentaties kan bijwonen. Een scholingsgedeelte biedt 
de mogelijkheid tot praktijklessen in zinkverwerking. Ook is 

er een theorielokaal voor scholing en vergaderingen. In een 
loungegedeelte met bar kan men voor- en achteraf een 
drankje en een hapje gebruiken. Met het Inspiration Centre 
investeert het bedrijf in de relatie met de klant en maakt men 
werk van een grotere bekendheid van het merk. 

Klimaatverandering
Om de duurzaamheid van het materiaal te benadrukken 
had men Margot Ribberink van Meteo Consult, bekend van 
de weerberichten van RTL 4, uitgenodigd een presentatie te 
komen geven over de klimaatverandering. In een heldere 
uiteenzetting legde ze uit hoe het kan dat het klimaat veran-
dert. Deels is dit een natuurlijke ontwikkeling, het klimaat is 
altijd al aan verandering onderhevig geweest, o.a. als gevolg 
van de positie van de aarde ten opzichte van de zon. Maar 
de veranderingen gaan de laatste decennia in een hoger 
tempo dan eerder het geval is geweest. Het ijs van de Noord-
pool smelt sneller dan tot nu werd aangenomen en wereld-
wijd zullen de weersomstandigheden extremer worden. Dit 
heeft grote gevolgen voor de fl ora en fauna op aarde. De 
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

bouw heeft een aanzienlijk aandeel in de belasting van 
milieu en daarom is een milieubewuste bouwpraktijk zo be-
langrijk. Ribberink vestigde daarom nog eens de aandacht 
op het Cradle-to-cradle certifi caat dat de fabrikant op haar 
producten heeft, en dat aangeeft dat de producten van 
Rheinzink kunnen worden gerecycled tot een volwaardig 
nieuw zinkproduct. 

anticyclische investering
Thijs Baneke van Rheinzink gaf vervolgens een korte uiteen-
zetting over het Inspiration Centre. Het bedrijf wil zich juist in 
deze tijd duidelijk profi leren als A-merk. Met deze anticycli-
sche investering wil het bedrijf een signaal afgeven dat men 
blijft investeren het merk, het klantcontact en de meerwaar-
de van de kwalitatieve producten, service en verwerking. Na 
een korte openingshandeling werden de bezoekers in de 
gelegenheid gesteld een kijkje te nemen in het Inspiration 
Centre. ●

inspiration Centre toont de verschillende mogelijkheden met zink

Thijs Baneke, Rheinzink.

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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RubberGard® EPDM Daksystemen

 

Impermea bv 
 EPDM Waterproofing Technology 

 
 
 

B E R K E L S E  P O O R T  8 7  
2 6 5 1  J X     B E R K E L  E N  R O D E N R I J S  

P O S T B U S  3 1 6  
2 6 5 0  A H    B E R K E L  E N  R O D E N R I J S  

 
T :  + 3 1  1 0  5 0 3  2 9  2 5  

M :  + 3 1  6 5  3 3  9 9  8 6 0  
F :  + 3 1  1 0  5 1 9  0 2  0 0  

E :  I N F O @ I M P E R M E A . N L  

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

De ruimst gesorteerde advies-
vakgroothandel in dakmaterialen
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nieuwslijnDakspecialisten op internet

made in Switzerlandmade in Switzerland

Leister Technologies Benelux BV 
e-mail: info@leister.nl   Tel: +31 (0) 30 2199888

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.

niEuwBouwwoninGEn VoldoEn 
Vaak niEt aan HEt BouwBESluit

BouwTransparant heeft de afgelopen vier jaar 
bij 88 woningen vlak voor de opleveringen in-
specties en metingen uitgevoerd. Dit leverde de 
volgende cijfers op:

•  In het jaar 2011 en 2012 kan bij 35% van de 
woningen niet worden aangetoond dat deze 
voldoen aan de EPC van het Bouwbesluit.

•  In het jaar 2012:
• is 40% van de WTW-installaties in onbalans.
• heeft 31% van de woningen een te hoog 
 installatiegeluid.
•  heeft 22% van de woningen tegenvallende 

naad- en kierdichting.

Bovengenoemde getallen laten zien dat het niet 
alleen over een onnodig hoge energierekening 
gaat. Het raakt ook het welzijn van mensen en 
kans op schade aan de constructie.

Eén van de grote oorzaken is dat we tijdens het 
ontwerp ervan uitgaan dat een opeenstape-
ling van prestaties van losse maatregelen leidt 
tot gesommeerde eindprestatie. Over het hoofd 
wordt gezien dat na deze fase soms producten 
met andere prestaties worden ingekocht of dat 
de maatregelen niet of niet goed worden aange-
bracht.

BRON: BouwTransparant

flachdach technologie & Co. Kg (fDt) 
en roof 64 bv gaan partnership aan
Per 10 januari 2013 bundelen de kunststof banenproducent Flach-
dach Technologie (FDT) rn Roof 64  bv uit Oisterwijk, leverancier 
van hoogaardige duurzame kunststof dakbanen, isolaties, zonne-
panelen en heat-pipes hun krachten. Dit biedt voor beide par-
tijen voordelen: Roof 64 beschikt hiermee over de hoogwaardige 
kunststof dakbanen die passen in haar visie m.b.t. duurzaamheid. 
FDT kan gebruik maken van het comnmerciële netwerk van Roof 
64 en de aanwezige technische know how. Het volledige produc-
tengamma van de merken Rhepanol PIB en Rhenofol PVC worden 
in het assortiment van Roof 64 opgenomen.

FAKRO op de Internationale Bouwbeurs 2013
Ook dit jaar is FAKRO op de Internationale Bouwbeurs vertegen-
woordigd. De bezoeker kan op stand C036 in hal 11 de laatste in-
novaties op het gebied van daglichttoetreding bekijken en vooral 
ook ervaren. Er zal aandacht voor het balkondakraam zijn, het wit 
afgelakte houten dakraam, het passiefhuis dakraam en de nieuwe 
lichtkoepel. Het FAKRO FTT U8 Thermo dakraam is daarnaast gese-
lecteerd als onderdeel van de Greenbuild selectie. De Greenbuild 

selectie bevat 
producten 
die bewezen 
hebben extra 
effi ciënt te zijn 
op het gebied 
van milieu, 
duurzaamheid 
en energiebe-
sparing.
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VuilwErEndE dakpannEn in EdElE mat optiEk 
Dakpannenfabrikant Gebr. Laumans GmbH 

& Co. KG uit Brüggen (D) zal tijdens Bouw-
beurs 2013 de Trend-Glazuur voor gladde, 
vuilwerende dakpannen in edele mat 

optiek presenteren. Na de succesvolle intro-
ductie van deze nieuwe oppervlak generatie 

in de kleur #40 zwart-satinet biedt Laumans nu 
ook de kleur #41 grijs-satinet aan.

Icopal toont innovaties milieu- 
vriendelijke dakbedekking
Icopal presenteert op de Bouwbeurs 2013 de nieuwste innovatieve 
dakrollen en verwerkingstechnieken. Meest recente noviteit is de 
Monarplan FPO membranen, ‘groene’ synthetische membranen. Dit 
betreft een nieuw type synthetische dakbedekking dat in hoge mate 
warmte reflecteert. Eén van de nieuwste varianten is Monarplan FPO 
Reflectie Wit. Dit product is bovenmatig warmte reflecterend, waardoor 

het dakoppervlak koeler blijft en daarmee ook de onderliggende 
ruimte. Monarplan FPO reflectie wit heeft een SRI-waarde (Solar 
Reflectance Index) van 108. Dit betekent dat een dak met Monarplan 
FPO Reflectie Wit 85 procent van de zonnestralen weerkaatst en 92 
procent van de opgenomen warmte weer afgeeft aan de omgeving. 
Dit zorgt naast een aangenamere binnentemperatuur voor minder 
energiekosten.

Herz ontwikkelt een hetelucht 
lasautomaat voor het lassen 
van randen
Herz introduceert de nieuwe daklasmachine Roofon R. 
Met dit nieuw ontwikkelde apparaat kan een uitge-
breid scala aan lasnaden uitgevoerd worden aan 
borstweringen, lichtkoepels en tevens aan schoor-
stenen, met ongeveer 6 cm overlap. Door significant 
minder materiaalgebruik zorgt dit ontwerp voor 
opmerkelijke kostenbesparingen en een makkelijkere 
verwerking. De ontwerpers van de Roofon R hebben 
de mechanische constructie van de geleider en het 
lasmondstuk (zoals dat bij alle Herz daklasautomaten 
in de Europese productie gebeurt) aangepast aan de 
nieuwe taak.

Vanaf midden 2013 komt de Roofon-R Digitaal beschik-
baar. Die versie heeft een digitaal display en beschikt 
over de mogelijkheid om temperatuur en snelheid 
digitaal aan te passen.

sBr en Curnet gaan 
fuseren
SBR en CURNET hebben het voornemen om 
de krachten te bundelen. De besturen van 
beide stichtingen hebben daartoe vandaag 
het voorstel tot fusie neergelegd ten kan-
tore van het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel. De activiteiten van beide 
organisaties worden integraal voortgezet in 
SBRCURNET. De nieuwe organisatie telt 75 
medewerkers, en is gevestigd in het kantoor 
van SBR in het Groothandelsgebouw te Rot-
terdam. CURNET zal derhalve verhuizen van 
Gouda naar Rotterdam. Op termijn zal de 
organisatie zich vestigen op de Bouwcam-
pus, waarvan zowel SBR als CURNET initiatief-
nemer en medeontwikkelaar zijn.

Per 1 juli 2013 OnBePerKt salDeren MOgelijK
Vanaf 1 juli 2013 kunnen alle niet-bedrijfsmatige afnemers 
die zelf duurzame elektriciteit opwekken, deze eigen op-
wekking onbeperkt verrekenen (salderen) met het eigen 
verbruik. Dit staat in artikel 31c van een wetsvoorstel tot 
wijziging van de Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet 
die op 5 december 2012 is gepubliceerd.
De huidige grens van vijfduizend kWh per jaar is ongun-
stig als er meer energie wordt opgewekt. Dit geldt met 
name voor een VvE of Woningcorporatie die zonnepane-
len op het dak van een woningcomplex hebben aange-
bracht. De prijs per kWh voor elektriciteit die van het net 
wordt afgenomen is gemiddeld namelijk tot drie keer zo 
hoog als de vergoeding die wordt betaald voor aan het 
net geleverde eigen opgewekte elektriciteit.
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Kranige jongens!

Meer Rendement
Minder Uren
Minder Mensen
Minder Inspanning

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

trifl ex BV
Raymond Verhagen (38) is per 
1 januari 2013 benoemd tot 
Commer cieel directeur bij Trifl ex BV. 
Voorheen vervulde hij binnen de 
onderneming de functie van Com-
mercieel manager. Verhagen is 
verantwoordelijk voor alle verkoop-
activiteiten van Trifl ex BV  
in Nederland.

linex Prefab Daksystemen
Sinds begin januari gaat Jan Knol voor Linex Prefab Dak-
systemen de relaties behartigen in 
de bovenste helft van Nederland 
in de functie van sales manager. 
Knol heeft reeds vele jaren ervaring 
binnen de daken- en houtwereld in 
diverse commerciële en technische 
functies, o.a. bij Opstalan en Jonge-
neel Hout. Zijn collega Tom Kropf 
neemt voortaan de zuidelijke helft 
van Nederland voor zijn rekening.

4-9 februari 2013
internationale Bouwbeurs 2013
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.bouwbeurs.nl

6 februari 2013
workshop ‘nederlands-Duitse samenwerking’
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.deutschland-nederland.eu

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.vsb-online.nl

7 februari 2013
greenbuild Congres 
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.duurzaamgebouwd.nl

7 februari 2013
symposium Passief renovatie Binnengasthuizen
Auditorium Hogeschool Windesheim te Zwolle
Info: www.nieman.nl

14-16 februari 2013 
ifD faKrO ski world Cup
Muszyna (PL)
Info: www.skicup.fakro.com

17 april 2013
solar solutions
Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen
Info: www.duurzaamgebouwd.nl

18 april 2013
nationaal Brandveiligheidscongres 2013
CineMec te Ede
Info: www.sbr.nl

13-15 mei 2013
3rd international green roof Congress
Empire Riverside Hotel te Hamburg (D)
Info: www.greenroofworld.com

A G E n D A P e r s O n a l i a




