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coLuMn
EDWIN FAGEL

fiasco
Hoe zou Bert Meerstadt, president-directeur van de NS, zich 
gevoeld hebben op 9 december 2012? 

Op die dag werd de V250 Fyra in de dienstregeling opge-
nomen en vanaf dat moment moest de hogesnelheidstrein 
10 keer per dag binnen 2 uur van Amsterdam naar Brussel 
gaan rijden. Als we de uitingen naar buiten mogen geloven 
was het voor hem een feestelijke dag. Maar het kan niet 
anders of hij was toch ook een beetje nerveus. Al was het 
alleen maar vanwege de problematische periode die aan 
die negende december vooraf ging. De hogesnelheidstrein 
ging pas veel later rijden dan was afgesproken. En dat die 
nervositeit terecht was, bleek al snel. De Fyra werd na vijf 
weken alweer uit de dienstregeling genomen omdat het 
eenvoudigweg niet verantwoord was de trein nog langer 
over de hogesnelheidslijn te laten rijden.

Wie zich een beetje verdiept in de voorgeschiedenis van het 
Fyrafi asco ziet dat zich een ware soap heeft afgespeeld rond 
de aanbesteding en de aanschaf van de nieuwe trein. Twee 
aanbieders hadden zich ingeschreven: het Franse Alstrom, 
die ook de TGV en de Thalys had geproduceerd, en het 
Italiaanse AnsaldoBreda, een relatieve nieuwkomer die nog 
geen ervaring had met de productie van dit type treinen. De 
Fransen hadden de beste papieren, zou je zeggen, maar de 
Italianen waren goedkoper en kregen dus de opdracht. 

Deze keuze voor de laagste prijs heeft, dat is voor iedereen 
duidelijk zichtbaar, desastreuze gevolgen gehad. De NS 
stelt geen andere keuze te hebben gehad dan te kiezen 
voor deze partij, waarvan men heus wel wist dat het niet de 
meest geschikte partij was. Ten eerste vanwege het geringe 
aantal inschrijvingen en ten tweede omdat men gebonden 
was aan de Europese aanbestedingsregels omtrent prijs en 
kwaliteit, waardoor men niet zomaar om AnsaldoBreda heen 
kon. Dat kan zo zijn, al sluit ik niet uit dat men bij de NS het 
begrip ‘de economisch meest voordelige’ heeft verward met 
het begrip ‘de goedkoopste’. Goedkoop werd duurkoop, en 
de economische schade voor de NS is enorm, om nog maar 
te zwijgen van de imagoschade. 

Hoe voelde de gemiddelde eigenaar van zonnepanelen 
zich op 19 februari 2013?

Op die dag stonden alle media in het teken van de zon-
nepanelen. Eerst werd gewaarschuwd voor de Multisol 
zonnepanelen van Scheuten Solar, die dakbranden kunnen 
veroorzaken als ze te warm worden. Direct daarna kwam 
het persbericht van Kiwa naar buiten waarin gesteld werd 
dat veel zonnepanelen op de Nederlandse daken van 
onvoldoende kwaliteit zijn: ‘Bijna een kwart van de consu-
menten die zonnepanelen op hun dak hebben liggen, zal 

de investering van een 
paar duizend euro er niet 
uithalen.’ Het gaat hierbij 
vooral om de goedko-
pere panelen. Ik kan me 
de schrik, en daarop 
volgend het chagrijn van 
deze eigenaren goed 
voorstellen. En denk eens 
aan de opluchting van 
de gebouweigenaar die 
géén zonnepanelen op zijn dak heeft!

Branchevereniging Holland Solar en diverse individuele leve-
ranciers haastten zich persberichten uit te brengen waarin 
het belang van kwaliteit van producten en applicatie werd 
benadrukt. Hierbij werd uitgelegd dat men bezig is met een 
Masterplan Zonne-energie, waarbij naast een adequate re-
gelgeving ook gezorgd wordt voor een goede opleiding, met 
een bijbehorend Handboek Zonne-energie en de recente 
introductie van het Zonnekeur kwaliteitskeurmerk voor instal-
latiebedrijven. UNETO-VNI pleitte voor meer controle door 
de overheid. Iedereen kwam kortom in actie om de schade 
zoveel mogelijk te beperken.

Hoe zeg je dat ook alweer? O ja: ‘Als het kalf verdronken is, 
dan dempt men de put’. Een groot aantal brancheorganisa-
ties werkt er hard aan om de kwaliteit van de producten en 
de applicatie van deze systemen te borgen. Maar het werd 
pijnlijk duidelijk dat de regelgeving altijd achter de praktijk 
aanholt en dat de genoemde initiatieven, hoe lovenswaar-
dig ook, feitelijk al te laat komen. Ze hebben het fi asco niet 
kunnen voorkomen. 

De directie van de NS wist dat de Fyra niet voldeed. Dat was 
kennelijk een publiek geheim. Maar de problemen werden 
pas benoemd toen alles al op straat lag. In de vleesindustrie 
was het, blijkt nu, al jaren een publiek geheim dat veel rund-
vlees eigenlijk paardenvlees was. Niemand zei er iets over tot 
het algemeen bekend was. 

Zo weten wij nu bijvoorbeeld ook dat momenteel veel zon-
nepanelen op het dak liggen waarbij de kans groot is dat 
die bij de eerstvolgende fl inke storm rond gaan vliegen. Je 
moet er niet aan denken welke (persoonlijke, materiële en 
economische) schade dit op zou kunnen leveren. Ik hoop 
maar dat ik me in een volgende column niet zal moeten 
afvragen hoe directeur [X] van dakdekkerbedrijf [X] zich 
voelde bij de oplevering van het zonnedak van Gebouw [X]. 
Gedroeg hij zich feestelijk, maar was hij misschien eigenlijk 
ook een beetje nerveus? ●

Foto: Liza de Rijk.



colofon
uitGeGeVen DooR 

Salomonstraat 24 • 1812 PA Alkmaar

Tel (072) 5400335 • Fax (072) 5405131

info@lumail.nl • www.lindemanuitgevers.nl 

www.dakweb.nl • ISSN: Nr. 1566-1458

uitGeVeR Vincent Lindeman

hoofDReDactie Edwin Fagel • Salomonstraat 24, 

1812 PA Alkmaar • Tel (072) 5470309 • edwin@lumail.nl

techniSche hoofDReDactie

Nic-Jan Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs, 

Raamsdonksveer • njbruins@dakengevelingenieurs.nl

ReDactieMeDeweRKeRS

Chris Appels, Ton Berlee, Chris Geurts, 

Albert Jan Kerssen, John Kouwenberg, 

Otto Kettlitz, Marco de Kok, Dirk Lahuis, 

Will Verwer, Theo Wiekeraad.

VoRMGeVinG/oPMaaK

Sandra Remiëns, Heerhugowaard • dtp@lumail.nl

aDVeRtentie-eXPLoitatie

Vincent Lindeman • Tel (072) 5400335, vincent@lumail.nl

DRuK 

Senefelder Misset, Doetinchem

VeRSchijninGSfReQuentie 11x per jaar

oPLaGe 11.809 exemplaren

aDMiniStRatie 

Palmyra Lindeman • palmyra@lumail.nl

abonneMenten 

Gratis binnen de doelgroep. Opgave 

abonne menten uitsluitend schriftelijk bij 

de uit geverij t.a.v. de abonne menten admini-

stratie of via e-mail abonnementen@lumail.nl.

abonneMentenaDMiniStRatie 

abonnementen@lumail.nl.

coPYRiGht

Niets uit deze uitgave mag worden over-

genomen, vermenigvuldigd of gecopiëerd 

zonder uitdrukkelijke toestemming van 

de uitgever.

4     Roofs4     Roofs

inhouD     

4     Roofs

column 3
Fiasco

Luchtdicht bouwen = kwalitatief bouwen 6
In een vorig artikel is in het kort het belang van luchtdicht bouwen uiteengezet. Ook is 
aangegeven waar de grootste problemen zich voordoen, namelijk bij aansluitingen 
in houten daken. In dit artikel gaan we in op de luchtlekken bij houten kapconstructies.

De ce-markering van isolatiematerialen 10
Marco de Kok schrijft een aantal artikelen over CE-markering. Na het eerste algemene 
artikel over CE-markering in de vorige editie van Roofs volgt nu een artikel over de 
CE-markering van isolatiemateriaal.

Dakmerk betrekt nieuwe locatie 12
Per 1 februari 2013 is Stichting Dakmerk verhuisd. Ook heeft de organisatie enkele 
andere ontwikkelingen te melden. Directeur David Kemena vertelt over het waarom 
van deze stap en de toekomstvisie van de stichting.

hekwerk voor kortdurende werkzaamheden 16
Tijdens Bouwbeurs 2013 werd de VeGe Roofguard gepresenteerd, een hekwerk voor 
kortstondig onderhoud. 

Daken busremise arnhem vernieuwd 18
Het dak van de busremise aan het Centraal Station van Arnhem is onlangs voorzien 
van een nieuwe dakopbouw. Dit was met name vanwege de vormgeving van de 
daken een intensieve klus. Bewust koos men ervoor een compleet systeem van één 
leverancier toe te passen. 
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foto voorplaat
4 Villa’s in Teerns.
Foto: Monier.
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Böcker Nederland bv 27
DGI Dak & Gevel Ingenieurs bv 17
Fakro Nederland bv 28
Freriks-Werken bv 15
Mawipex Handelsmaatschappij bv 14
Troelstra & De Vries bv 36
Zinkunie bv 32

cursusprogramma voor plaatsen en monteren van zonnesystemen 20
Zonne-energie is een groeimarkt. De ontwikkelingen gaan snel en daarom is het belangrijk 
dat deze in goede banen worden geleid. BGA-Nederland biedt, naast BDA Opleidingen, 
een uitgebreid cursusprogramma.

Stichting Dakmeester lanceert uitgebreide daksysteemgarantie 22
Op 7 februari, tijdens Bouwbeurs 2013, introduceerde de Stichting Dakmeester een nieuw 
kwaliteits- en garantieconcept voor de hellende daken: Daksysteemgarantie Plus. 

fraai pannendak voor nieuwe kerk 24
De nieuw gebouwde kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente in het Zeeuwse Ouddorp 
is met recht een blikvanger te noemen. Het opvallende dak is al van grote afstand te zien 
maar biedt ook van dichtbij een fraaie aanblik. 

 

böcker introduceert Solidfl ex aanhangerkraan 26
De Böcker Groep introduceert met de nieuwe aanhangerkraan AHK 34/1800 Solidfl ex een 
wereldprimeur. Het bijzondere van deze kraan zit hem in het mastsysteem dat is vervaardigd 
uit een lichtgewicht staal, dat nu voor het eerst in deze kranen wordt toegepast. 

4de ifD fakro Ski world cup succesvol 29
Het is inmiddels een traditie geworden: het IFD Fakro Ski World Cup toernooi. 
Op 15-16 februari 2013 vond in het Poolse Jaworzyna Krynicka de vierde editie van 
het skitoernooi plaats. 

nieuwslijn 32
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Luchtdicht bouwen is in wezen: bouwen met aandacht voor 
details. Het is toch vreemd dat we accepteren dat bouwde-
len niet goed op elkaar aansluiten en de lucht er doorheen 
kan lekken, met alle gevolgen van dien. Luchtdicht bouwen 
is op zich niets bijzonders, het betekent gewoonweg ‘kwalita-
tief bouwen’! 

De thermische schil
Een energiezuinig gebouw heeft een goed isolerende schil. 
Deze schil moet ook luchtdicht worden uitgevoerd. Dat bete-
kent niet dat de gebouwschil potdicht is. Nee, luchtlekkages 
zijn acceptabel - mits deze maar beperkt zijn, verdeeld over 
de schil en bovendien niet leiden tot andere problemen.  
 
Vanuit de Bouwregelgeving (Bouwbesluit) is luchtdicht 
bouwen belangrijk voor de energiezuinigheid. Luchtdicht 
bouwen is echter ook noodzakelijk voor het voorkomen van 
tocht, voor een goede waterdichting en geluidwering, voor 
brandveilige details en voor het voorkomen van inwendige 
condensatie. Deze laatste, het voorkomen van inwendige 
condensatie, speelt bij daken een grote rol.
We richten ons even op de warmteweerstand van de uitwen-
dige schil. Het is van belang dat de warmteweerstand niet 
(of beperkt) wordt doorbroken. Daar waar het dakelement 
(dat goed is geïsoleerd) de gevel (die eveneens goed is 
geïsoleerd) raakt, daar ontstaan zonder aanvullende maat-
regelen, thermische lekken of koudebruggen.  Zie figuur 1.

Overal waar thermische bruggen of koudebruggen aan-
wezig kunnen zijn, zijn ook potentiële lucht- en damplekken 
aanwezig. Door een onvoldoende luchtdichte aansluiting 
kan warme, vochtige lucht van binnen de constructie intre-
den. Enerzijds gaat dit gepaard met energieverlies, ander-

zijds kan vochtige lucht in de constructie condenseren met 
schimmelvorming, houtrot of soms lekkages (aanvriezend 
condensvocht en vervolgens dooi) tot gevolg.

Figuur 1: Overal waar de thermische lijn wordt doorbroken zijn kou-

debruggen aanwezig, ofwel plekken met een warmteweerstand die 

lager is dan aangrenzende delen. Dit zijn ook potentiële luchtlekken.

Het is dus noodzaak om juist deze details luchtdicht (maar 
ook dampdicht) uit te voeren. Dit betekent dat op die plek-
ken waar de thermische laag (maar dus ook de damprem-
mende laag) in de elementen stopt, deze moet worden 
doorgezet. Zie figuur 2.  

Opgemerkt moet worden dat de mate van dampremming 
aan de warme zijde afhankelijk is van de dampdoorlatend-
heid aan de koude zijde. In het dakvoetdetail is het niet 
gebruikelijk om een dampremmende laag (folie, in figuur 3 
rode stippellijn) van uit het dak door te zetten tot op de vloer 
(dit kan overigens wel heel goed). Bouwfysisch gezien is 
dat ook niet nodig vanwege het relatief dampopen karak-
ter (buitenzijde) van het detail en het beperkte risico. Een 
goede luchtdichtheid is hier wel essentieel.

In een vorig artikel is in het kort het belang van luchtdicht bouwen  

uiteengezet. Ook is aangegeven waar de grootste problemen zich  

voordoen, namelijk bij aansluitingen in houten daken. In dit artikel  

gaan we in op de luchtlekken bij houten kapconstructies.

Luchtdicht bouwen = 
kwalitatief bouwen

LuchtDicht bouwen     

Ing. Peter Kuindersma, Senior adviseur bij Nieman-Kettlitz  

Gevel- en Dakadvies b.v. (onderdeel Niemangroep).
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De praktijk
Door de ontwikkelingen op het gebied van luchtdicht 
bouwen is er al een breed scala afdichtingsproducten 
ontstaan. De pur-schuimen, schuimbanden en kitten kennen 
we natuurlijk al een tijd. Ook de butyl- en bitumen tapes 
worden al jaren gebruikt. Plakbanden en tapes zijn de 
laatste jaren sterk ontwikkeld en blijven nu ook ná oplevering 
zitten. Nieuwe dichtingsmaterialen zoals coatings, pasta’s en 
sealings zijn in opkomst. 
Daarnaast kennen we natuurlijk allerlei ‘hulpmiddelen’ om 
aansluitingen zoals doorvoeren, wandcontactdozen, kruiplui-
ken, kanalen van kanaalplaatvoeren, e.d. af te dichten. 
Kortom: voor elke aansluiting is er wel een product te vinden. 
En elke aansluiting is dan ook wel dicht te krijgen. Vragen die 
echter wel moeten worden gesteld zijn:
•  Hoe ontwerp je de aansluiting?
•  Welke voegbewegingen zijn er te verwachten?
•  Welk dichtingsmateriaal wordt toegepast / welke maximale 

vervorming kan deze dichting hebben?
•  En natuurlijk, hoe brengen we de dichting aan en kunnen 

we er nog wel bij?

Door de toename van prefabricage zijn de verschillende 
bouwdelen (bijvoorbeeld gevel- of dakelementen) van 
steeds betere kwaliteit. Ook de luchtdichtheid van dergelijke 
elementen is over het algemeen onder controle. Maar waar 
gaat het dan toch fout? Dit is al jaren bekend. Het gaat fout 
bij de aansluitingen, doorbrekingen, doorvoeringen, e.d. Dit 
komt deels door de geringe afstemming van de bouwele-
menten op elkaar (grote en onverwachte toleranties), maar 
veel meer door de logistiek en de organisatie op de bouw-
plaats. We realiseren ons vaak te laat wat de consequenties 
zijn van bepaalde keuzes. 

Als voorbeeld het plaatsen van prefab dakelementen. Voor 
de luchtdichtheid is het van belang om vooraf na te denken 
over bijvoorbeeld: 
a  type kapconstructie (sporenkap, gordingkap, veel/weinig 

details, wel/geen knieschot);
b  draagconstructie en doorbuiging (of opbolling);
c  plaatsingsmethode (van links naar rechts, van onder naar 

boven, van buiten naar binnen);
d  maat-/steltoleranties;
e  te verwachten beweging van de voeg (als gevolg van 

zomer, winter, drogingskrimp, vocht);
f  bereikbaarheid van de dichting (denk aan dichtingen 

achter een knieschot).
Wordt vooraf onvoldoende rekening gehouden met deze 
aspecten, dan zal de luchtdichting in de details niet voldoen 
of zal later blijken dat deze niet goed functioneert.

Naast de luchtdichtheid is, zoals eerder beschreven, ook de 
thermische isolatie bij het dakvoetdetail van groot belang. 
Bekend is dat de isolatie in de gevel de neiging heeft in te 
zakken of te wijken van het binnenspouwblad. De kans op 
zogenaamde ‘valse’ spouwen, met als gevolg een reductie 
van de isolatiewaarde, is vaak het gevolg. Erger is nog dat 
als de isolatie in de spouwmuur niet strak aansluit op het 
dakelement of op de isolatiestrook die voor de vloerrand 

Figuur 2: Op die plekken waar de thermische laag (maar dus ook de 

dampremmende laag) in de elementen stopt, moet deze, in de vorm 

van een lucht- en/of dampdichting, worden doorgezet. 

Een goed doorgezette thermische lijn (van dakelement naar 
gevel) en een doorgezette luchtdichting (rode bolletjes) is 
aangegeven in figuur 3. 

Figuur 3:  De thermische laag en luchtdichting zijn ter plaatse van de 

dakvoetaansluiting doorgezet. Op papier klopt het nu.

Zoals eerder aangegeven is de luchtdichtheid van deze 
aansluiting van groot belang, immers het gaat hier al gauw 
om 20 m1 naad/woning waar lucht doorheen kan lekken. 
En dan hebben we het nog niet eens over de rest van de 
luchtlekken in een houten schuindakconstructie. Gemiddeld 
is ongeveer 60% van de luchtlekken te vinden op zolder! 
Belangrijk dus om deze als eerste aan te pakken.

blowerdoor-test
De luchtdichtheid, of eigenlijk dus de luchtdoorlatendheid  
wordt vaak achteraf (vlak voor oplevering) met een zoge-
naamde ‘Blowerdoor-test’ bepaald. Daarnaast worden lucht-
lekken met rook inzichtelijk gemaakt. 
Helaas vindt deze meting achteraf plaats. Geconstateerde 
luchtlekken kunnen soms niet meer goed worden gedicht. De 
kitspuit wordt dan vaak maar ter hand genomen. Het is dus 
zinvol om tijdens de  daksluiting de luchtdichtheid van de 
aansluitingen visueel te beoordelen. Dat voorkomt ach teraf 
problemen. Uiteraard moet tijdens het ontwerp en  
de uitwerking van een project nagedacht worden over details.
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Zie voor meer informatie over dit onderwerp www.dakweb.nl

Rondgaande dichtingen
Nadenken over details, juiste keuze dichtingsmaterialen en 
een zorgvuldige uitvoering resulteert in een luchtdicht detail. 
Althans, daar gaan we dan even van uit. 
Maar helaas blijft vaak één aspect onderbelicht – een dich-
ting moet rondom doorlopen! Daar waar de ene dichting 
eindigt – daar begint de andere! En dat zijn nu vaak de 
details die we onderschatten en uiteindelijk niet dicht krijgen. 
Zeker als we meerdere dichtingen (zoals bij het dakvoetde-
tail) niet in één vlak plaatsen. Dan gaat vaak mis (zie foto 2a 
en 2b).

Foto 2b: De derde dichting bevindt zich tussen het eind van de muur-

plaat en de kopgevel/bouwmuur. Deze dichting moet aansluiten op 

de beide andere dichtingen. In dit geval is te weinig ruimte voorzien 

waardoor geen goede pur-dichting is aan te brengen.

tot slot
De in dit artikel geschetste voorbeelden laten zien dat lucht-
dicht bouwen soms nog niet zo eenvoudig is. Maar aan de 
andere kant is er bij de verschillende partijen voldoende ken-
nis over dit onderwerp aanwezig. Aandacht voor aansluitde-
tails is belangrijk, want details bepalen de kwaliteit van een 
project. ●

wordt langs gezet. Er ontstaan dan forse koude zones (ther-
mische lekken) die met behulp van een thermografi ecamera 
(helaas?) goed visueel zijn te maken.

Foto 1: Aansluiting dakelement/gevel. De isolatie in de gevel dient 

strak aan te sluiten op de isolatie in het dakelement. Vaak worden 

hier voor losse isolatiestroken (vulstukken) op het hoekpunt aange-

bracht.

Met een losse isolatiestrook (vulstuk) wordt de aansluiting 
tussen dakelement en gevel geïsoleerd. Dit vulstuk, een 
driehoek of een variant daarop, moet voorgevormd zijn om 
tijdens de bouw goed verwerkt te kunnen worden. Je kunt 
namelijk niet even tijdens het hijsen je hand tussen de ele-
menten stoppen om wat isolatie in vorm te drukken. De ele-
menten liggen ook vaak niet direct op hun plaats waardoor 
er altijd sprake is van ‘schuiven’. Van te voren dus nadenken 
over hoe je dit detail uitvoert en welke producten je ervoor 
gaat gebruiken.

Foto 1: Aansluiting dakelement/gevel. De isolatie in de gevel dient 

Foto 2a: Bij de aansluiting van een dakelement op een muurplaat is 

sprake van twee dichtingen: 1) dichting tussen muurplaat en borst-

wering/vloer en 2) dichting tussen dakelement en muurplaat (deze is 

hier niet aangebracht).

Foto 2b: De derde dichting bevindt zich tussen het eind van de muur-
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Zoals in het vorige artikel vermeld, is het doel van de Con-
struction Products Directive (CPD)  hoofdzakelijk het kunnen 
vergelijken van producteigenschappen van bouwmaterialen. 
De vergelijkbaarheid van de producteigenschappen wordt 
bewerkstelligd door geharmoniseerde Europese productnor-
men voor deze materialen te schrijven. Voor isolatiemateri-
alen is voor elk type of soort isolatie een Europese product-
norm geschreven. Onderstaand is een lijst gegeven van de 
verschillende productnormen1.

In deze normen staat niet alleen wat er allemaal gemeten 
moet worden, maar vooral ook hoe. Dit betekent dat iedere 
producteigenschap van hetzelfde isolatiemateriaal overal 
in Europa op dezelfde manier bepaald dient te worden. Op 
het CE-label op de verpakking worden de gedeclareerde 
eigenschappen vermeld met een zogenaamde “designation 
code”. Dit is een reeks afkortingen waaruit de declaraties 
moeten blijken. Een voorbeeld van zo’n designation code is 
als volgt:

cG - en 13167 – DS(70,90) – cS(Y)400 – PL(P)1 – bS400 – 
tR100 – wS – wL(P) – Mu

Ik kan mij heel goed voorstellen dat deze code voor iemand 
die niet dagelijks met isolatiemateriaal werkt, maar ook zelfs 
voor iemand die wel dagelijks met isolatiemateriaal werkt, 
niet direct geheel duidelijk zal zijn. Nadere toelichting is dan 
ook wel op zijn plaats.

CG  Internationale afkorting voor het type isolatie, 
in dit geval Cellulair Glas;

EN 13167  Nummer Europese productnorm voor het type 
isolatie CG;

DS(70,90)  Dimensionele stabiliteit bij specifieke condities, 
in dit geval 70°C en 90%  luchtvochtigheid;

CS(Y)400  Druksterkte, in dit geval 400 kPa;
PL(P)1  Penetratie onder invloed van puntbelasting,  

in dit geval klasse 1;
BS400  Buigsterkte, in dit geval ≥ 400 kPa;
TR100  Treksterkte loodrecht op de vlakke plaat, in dit 

geval ≥ 100 kPa;
WS  Waterabsorptie korte termijn, in dit geval geen 

waarde of klasse mogelijk, slechts 1 minimum 
waarde in de norm gegeven;

WL(P)  Waterabsorptie lange termijn, in dit geval geen 
waarde of klasse mogelijk, slechts 1 minimum 
waarde in de norm gegeven;

MU  Waterdampdoorlatingscoëffiënt.

Bovengenoemde afkortingen voor de designation code zijn 
niet de enige mogelijke codes, er zijn er nog veel meer voor 
de verschillende producteigenschappen, maar het gaat hier 
te ver om elke mogelijke afkorting toe te lichten.

De verdienste van de harmonisering van de Europese 
normen is dat met een goede kennis van de afkortingen 
met behulp van de designation code heel snel een vergelijk 
gemaakt kan worden tussen de eigenschappen van isolatie-

Marco de Kok schrijft een aantal artikelen over CE-markering. Na het  

eerste algemene artikel over CE-markering in de vorige editie van Roofs  

volgt nu een artikel over de CE-markering van isolatiemateriaal.

De ce-markering 
van isolatiematerialen

ceRtificeRinG

norm Materiaal

NEN-EN 13162 Minerale wol

NEN-EN 13163 Geëxpandeerd polystyreen (EPS)

NEN-EN 13164 Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)

NEN-EN 13165 Polyurethaan (PUR/PIR)

NEN-EN 13166 Resolschuim (PF)

NEN-EN 13167 Cellulair glas (CG)

NEN-EN 13168 Houtwol (WW)

NEN-EN 13169 Geëxpandeerd perliet (EPB)

NEN-EN 13170 Geëxpandeerde kurk (ICB)

NEN-EN 13171 Houtvezel (WF)

Marco de Kok

1  Reflecterende folies kunnen CE-markering dragen, niet gebaseerd op een Euro pe -

se productnorm, maar op basis van een CUAP (Common Understanding of Assess-

ment Procedures). CE-markering op basis van een CUAP is op vrijwillige basis.
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Lees het vorige artikel in deze reeks op www.dakweb.nl

wol wordt de lange termijn waterabsorptie volgens methode 
2A bepaald, bij PIR volgens methode 1A en/of 2A en bij PF 
volgens methode 1A. Het verschil tussen methode 1 en 2 is 
dat bij methode 1 het proefstuk gedeeltelijk in water wordt 
ondergedompeld en bij methode 2 volledig. De eenheid 
van het resultaat is daardoor natuurlijk ook verschillend; bij 
methode 1 is dat kg/m2 en bij methode 2 is dat in volume 
procenten. Men kan het resultaat van de bepaling van deze 
eigenschap dus zeer moeilijk tot niet met elkaar vergelijken. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bij PIR volgens ver-
schillende methoden is getest, zodat mogelijk zelfs dezelfde 
materialen niet met elkaar vergeleken kunnen worden.

In het vorige algemene artikel over CE-markering heb ik al 
aangegeven dat CE-markeren in sommige gevallen redelijk 
eenvoudig is zonder al te veel controle, maar dat in andere 
gevallen het controleniveau veel hoger ligt. Bij isolatie is  
het controleniveau afhankelijk van de brandklasse die voor 
een isolatiemateriaal gedeclareerd wordt. Zo valt bijvoor-
beeld EPS, die een brandklasse E volgens EN 13501-1 decla-
reert, in Attestation of Confomity level 3 en een steenwol of 
resolschuim in level 1 omdat deze materialen een brandklas-
se C of beter declareren. Wat het verschil in controleniveau 
tussen AoC lever 1 en 3 is, is af te lezen in onderstaande 
tabel.

Het belangrijkste verschil tussen level 1 en 3 is dat bij level 
1 het initieel onderzoek naar de producteigenschappen 
door een notified body is gedaan en dat bij level 1 ook een 
periodieke bewaking van de Factory Production Control 
(FPC) wordt uitgevoerd. Mijns inziens betreffen dit significante 
verschillen in controleniveau tussen materialen die met het-
zelfde doel in gebouwen worden toegepast, nl. thermische 
isolatie. Om deze verschillen weg te nemen en het contro-
leniveau op een level playing field te krijgen, is een KOMO® 

(-attest-met)-productcertificaat een uitstekend instrument.

Concluderend kan gezegd worden dat bij isolatiematerialen 
de harmonisering nog wel te wensen overlaat. Daarnaast 
creëert het verschil in controleniveau naar mijn mening ook 
een groot verschil in mogelijk vertrouwen dat een afnemer 
of verwerker in de gedeclareerde eigenschappen van een 
isolatiemateriaal zou kunnen gaan krijgen. ●

materialen. Ik moet hier helaas wel de toevoeging doen “….. 
van hetzelfde type”. De redenen hiervoor zijn de volgende.
Ten eerste bestaan er afkortingen die slechts enkel van toe-
passing zijn voor een bepaald type isolatie. Zo is de afkorting 
c.q. eigenschap PL(P)1 van toepassing voor cellulair glas, 
maar bijvoorbeeld niet voor geëxpandeerd polystyreen en 
polyurethaan.

Daarnaast zijn sommige klasseringen niet eenduidig. Neem 
bijvoorbeeld de klassering voor de dikte. Deze klassering 
heeft te maken met de toleranties die betrekking hebben op 
de dikte. Bij geëxpandeerd polystyreen is de dikte tolerantie 
T(1) de beste tolerantie, maar bij bijvoorbeeld PIR is T(1) de 
slechtste tolerantie. Dit is uiteraard zeer verwarrend. Maar 
ook wanneer de volgorde van de klassen gelijk zijn T(1) de 
slechtste en T(x) de beste, verschilt de tolerantie per klasse 
per isolatietype. Zo is de tolerantie T(1) van PIR ± 4 mm en 
van PF -2/+3 mm. Verder verschilt ook het aantal klassen per 
isolatietype; het ene isolatiemateriaal heeft slechts 2 klassen, 
terwijl bijvoorbeeld minerale wol wel 5 klassen kent. Tenslotte 
horen bij één klasse meerdere toleranties die afhankelijk van 
de dikte zijn. Om bij het voorbeeld van de klasse T(1) van PIR 
en PF te blijven, naast het feit dat de toleranties van de klasse 
T(1) van elkaar afwijken is ook de dikte groep waar de ± 4 
mm respectievelijk -2/+3 mm tolerantie betrekking op heeft 
verschillend, t.w. 50 – 75 mm respectievelijk 50 – 100 mm. 

Hetzelfde zie je trouwens ook bij de declaratie van dimensio-
nele stabiliteit. Voorheen waren er ook verschillende afkor-
tingen mogelijk, afhankelijk van het isolatietype, maar sinds 
de revisie van de Europese productnormen in 2012 is dit al 
heel wat verbeterd. Maar toch is er nog steeds verschil in 
klassering bij de diverse isolatietypen. Bij PIR en EPS kunnen 
bijvoorbeeld per conditie waarbij de dimensionele stabiliteit 
wordt bepaald, verschillende klassen of niveaus aangege-
ven worden. Dit is weer bij CG en PF niet mogelijk.

Verder lijkt het dat alle eigenschappen van isolatiemate-
rialen door de geharmoniseerde normen zowel voor de 
producten als voor de testmethoden, op dezelfde manier ge-
test worden. Niets is minder waar. Als we bijvoorbeeld kijken 
naar de testmethode voor de bepaling van lange termijn 
waterabsorptie (EN 12087), dan geeft die norm verschillende 
methoden voor testen aan. In de productnorm van het spe-
cifieke isolatiemateriaal wordt dan ogenschijnlijk in hoofd-
stuk 4 verwezen naar dezelfde norm, maar vervolgens wordt 
er weer naar een specifieke methode verwezen. Bij minerale 

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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De verf in het nieuwe kantoor is nog nauwelijks droog maar 
de medewerkers voelen zich er al als een vis in het water. 
“Het is een mooi, licht kantoor en we hebben nu meer ruimte 
tot onze beschikking,” zegt Kemena. De locatie aan de 
Wiersedreef is hooguit een kilometer verwijderd van de vo-
rige locatie. Vanwaar deze stap? Kemena: “Er zijn meerdere 
redenen. De dakenmarkt verandert en wij veranderen mee. 
De locatie binnen de Dakstede voldeed niet meer aan onze 
behoefte en onze marktpositie. Toen het niet mogelijk bleek 
om binnen het gebouw de nodige ruimte te huren, heeft 
het bestuur besloten naar een andere locatie te zoeken. 
Het is een gelukkig toeval dat we een locatie vonden vlakbij 

onze vorige locatie en de aldaar gevestigde organisaties. 
Het is ook mooi meegenomen dat de kosten voor deze 
locatie aanzienlijk lager uitvallen. We wilden verhuizen uit de 
Dakstede om onze onafhankelijke positie te onderstrepen 
en ons eigen profiel duidelijker voor het voetlicht te kunnen 
brengen.”

Dat laatste is volgens Kemena nog steeds nodig. “De ver-
warring die er soms nog in de markt bestaat, stoelt in het 
verleden. Toen stonden de diverse organisaties dichter bij 
elkaar. Daarnaast zijn sommige organisaties niet duidelijk 
omtrent hun huidige positie. VEBIDAK, bijvoorbeeld, is een 
brancheorganisatie en vervult in die hoedanigheid een 
belangrijke rol. Door echter in diverse publicaties te sugge-
reren dat de keuze voor een lid van de brancheorganisatie 
een keuze voor kwaliteit is, lijkt het in de markt alsof VEBIDAK 
ook een kwaliteitsorganisatie is. Dat is niet zo. De branchever-
eniging is natuurlijk wel betrokken bij kwaliteit, maar alleen 
Dakmerk is een specifieke kwaliteitsorganisatie. Alle projecten 
van onze participanten worden vooraf en tijdens applicatie 
gecontroleerd op kwaliteit van materialen en applicatie. 
Onze participanten worden ook gecontroleerd op Arbore-
gelgeving, solvabiliteit, vakdiploma’s, scholingsbeleid, etc. 
Wij certificeren, controleren, garanderen – en sanctioneren, 
indien nodig. Geen andere organisatie in onze branche 
kan een 10 jaar verzekerde garantie afgeven.” Zie voor een 
uitgebreidere uiteenzetting van de werkwijze van de stichting 
het artikel ‘Dakmerk: “Zo wordt de kwaliteit van het platte dak 
gegarandeerd!”’ in Roofs juni 2010.

Vraag naar kwaliteit stijgt
Volgens een brancheonderzoek van EIM in opdracht van 
het HBA had in 2011 de totale branche voor bitumineuze en 
kunststof dakdekkingen (bestaande uit ongeveer 1000 dak-
dekkerbedrijven) een gezamenlijke omzet van € 534 miljoen. 
Uitgaande van dit cijfer, hebben de 30 bij Dakmerk aange-
sloten dakdekkerbedrijven een marktaandeel van ruim 33%. 
Gezien de voorlopige omzetcijfers over 2012 zal dit markt-
aandeel zelfs nog iets groeien. Kemena: “Er is een duidelijke 
tendens waarneembaar dat de vraag naar kwaliteit stijgt. 
Juist in deze markt zijn veel opdrachtgevers op zoek naar 
zekerheid. Ik geloof niet zo in de verhalen dat alleen wordt 
gelet op de laagste prijs. Mijn ervaring is dat de roep om de 
laagste prijs vooral wordt ingezet om aanbieders onder druk 
te zetten. Serieuze opdrachtgevers willen óók een kwalita-
tieve verwerking door een betrouwbare partij.”

Per 1 februari 2013 is Stichting Dakmerk 

verhuisd. De stichting was sinds 1993  

gehuisvest in de Dakstede in Nieuwe-

gein, waar meerdere dakgerelateerde 

organisaties zijn gevestigd. Nu heeft 

men op een steenworp afstand daar-

van een eigen kantoorruimte betrokken. 

Ook heeft de organisatie enkele andere 

ontwikkelingen te melden. Directeur  

David Kemena vertelt over het waarom 

van deze stap en de toekomstvisie  

van de stichting.

KwaLiteitSboRGinG     

Dakmerk betrekt 
nieuwe locatie
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

De sector is echter duidelijk in ontwikkeling, steeds vaker 
wordt gekozen voor een gebruiksdak, zoals bestrating, een 
groenpakket, zonnepanelen, etc. Ook de participanten van 
Dakmerk zijn hiermee bezig. Hoe wordt hiermee omgegaan? 

Kemena: “Inderdaad controleren en garanderen wij uitslui-
tend het pakket tussen de bouwkundige constructie en 
de waterdichte laag, daar geven wij onze garantie op af. 
De gebruiksdaken worden in onze controles wel speciaal 
uitgelicht. Onze participanten zijn verplicht op te geven wat 
voor soort gebruiksdak het is en de eventuele samenstelling 
van het gebruiksdeel. Wij controleren dan of het opgegeven 

dakpakket, dat normaal 
gesproken onder onze 
Waarborggarantie valt, 
geschikt is voor het ge-
bruiksdeel dat erop wordt 
aangebracht.”

“Hetgeen er óp de dak-
bedekking wordt aan-
gebracht controleren en 
accorderen wij niet want 
dat is niet onze expertise. 
Desgewenst kunnen onze 
participanten dit voor 
specifi eke projecten door 
bijvoorbeeld BDA laten 
doen, want die heeft de 
expertise wel. Wel is het 
zo dat wij sinds 1 januari 
jl. onze participanten ver-
plichten het gebruiksdeel 
aanvullend, dus bovenop 
de eigen Waarborgga-
rantie, te verzekeren voor 
het weghalen en weer 
aanbrengen van het 

gebruiksdeel bij schadegevallen. Hier kunnen aanzienlijke 
kosten mee gemoeid zijn en middels deze verplichte ‘aanvul-
lende’ verzekering willen wij de opdrachtgever beschermen 
tegen deze kosten. Wij hebben als collectieve kwaliteitsorga-
nisatie zeer goede condities en een scherpe premie kunnen 
bedingen.”

Kemena geeft tenslotte aan vertrouwen te hebben in de 
toekomst. “Het belang van een echte kwaliteitsorganisatie 
voor het platte dak is onveranderd groot. Nog steeds, of in 
deze economisch moeilijke tijd misschien juist meer, wordt er 
nog veel ‘gebeunhaasd’. Wij staan met onze participanten 
garant voor gegarandeerde kwaliteit en zekerheid. Dit doen 
we vanaf nu vanuit een nieuwe, eigen locatie met een nog 
duidelijker eigen profi el dan voorheen.” ●

“Wij doen jaarlijks enkele honderden klanttevredenheids-
onderzoeken onder de klanten van onze participanten,” 
vervolgt hij. “Gerelateerd aan eenzelfde aantal geënquêteer-
den bleek er in 2012 een duidelijke stijging in bestekswerk 
en keuze voor Dakmerk t.o.v. 2011. En in 2011 was er al een 
duidelijke stijging te zien ten opzichte van voorgaande jaren. 
72% van de projecten was een bestek of een werkomschrij-
ving, in 45% van de projecten was Dakmerk expliciet voorge-
schreven. In de overige gevallen, zelfs in de projecten zonder 
bestek, werd voor een van onze participanten gekozen van-
wege de participatie in een kwaliteitsorganisatie, de 10 jaar 
verzekerde garantie en de controle voor en tijdens het werk.”

Dus de verhalen over de moordende prijsdruk kloppen niet? 
Kemena: “Natuurlijk is er minder werk, en dat leidt vanzelf-
sprekend tot prijsdruk. Het is aan het dakdekkerbedrijf zelf 
om te bepalen hoever hij daarin meegaat. Een kwaliteitsor-
ganisatie als Dakmerk betekent juist in deze moeilijke markt 
een duidelijke toegevoegde waarde en wij merken dat dit 
ook als zodanig wordt herkend. De opdrachtgever kent de 
marktsituatie ook en hij weet dus ook dat de dakdekker die 
er vandaag is, er morgen niet meer hoeft te zijn. Los van de 
kwaliteit van werken is er dus vraag naar fi nanciële zeker-
heid. Die zekerheid bieden wij met ons Waarborgfonds. Met 
dit Waarborgfonds staan we 10 jaar lang garant voor de 
daken die door onze participanten zijn aangelegd. Dit is 
naar mijn mening de beste garantie voor de opdrachtgever: 
er is ons immers alles aan gelegen dat onze participant 
de gevraagde kwaliteit levert want anders gaat het ons als 
kwaliteitsorganisatie geld kosten.”

Gebruiksdaken
Het Waarborgfonds geldt alleen het ‘naakte’ dak, dus van de 
bouwkundige constructie tot en met de waterdichte laag. 

De nieuwe locatie van dakmerk aan de Wiersedreef in Nieuwegein.



ASTL, de unieke afschotbevestiger

ASTL bevestiger voor afschotisolatie op betonnen onderconstructies 
Afast introduceert de ASTL bevestiger voor afschotisolatie. Deze innovatieve bevestiger kan maar liefst een verschil van 
110mm in isolatiedikte overbruggen. Daarmee kan het aantal verschillende bevestigerslengtes voor afschotisolatie 
voor een project, en dus ook als voorraad, worden teruggebracht. Het bevestigen is zeer eenvoudig en snel. De ASTL 
wordt in nog maar 2 verwekingstappen bevestigd: voorboren en vastschroeven. Direct de juiste lengte. 

Meer info: www.afast.nl of 0492-597400
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EPDM daksystemen

TPO daksystemen

Warmtewerende Coating

Shingle daken

Vloeibare dakbedekking

Milieuvriendelijke lijm           

Alles-in-1 PD element
 

www.mawipex.combezoek onze website: 



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
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



16     Roofs

Tijdens Bouwbeurs 2013 werd de VeGe Roofguard gepresenteerd, 

een hekwerk voor kortstondig onderhoud. Een eerdere versie, ontwikkeld 

door dakdekkerbedrijf Verkoelen Weert, kreeg de Aanmoedigingsprijs van 

de Daktopper 2011. Sindsdien is het in samenwerking met Gevaco bv 

verder ontwikkeld. Nu is het klaar om breed te worden ingezet.

hekwerk voor 
kortdurende werkzaamheden

VaLbeVeiLiGinG     

– en ook niet wenselijk, want het aanbrengen van de veilig-
heid is in zo’n geval vaak onveiliger dan de werkzaamheden 
op het dak.”

Systeem
De VeGe Roofguard is een tijdelijk hekwerk dat grotendeels 
vanaf het maaiveld op het dak kan worden aangebracht. 
Het betreft een modulair opbouwbaar systeem dat in lengte 
tussen 4 m en 6 m instelbaar is. Men plaatst de uitschuifbare 
staanders op de kunststof voeten en schuift de staanders 
van onderaf onder de daktrim in. De staanders worden on-
der een hoek van minimaal 65° en maximaal 75° tegen de 
gevel geplaatst. Vervolgens worden ze aan de dakrand en 
in de daktrim geklemd. Daarna kunnen de liggers vanaf het 
dakvlak snel en eenvoudig in de staanders worden gehaakt 
en middels een draaiknop worden aangedraaid. Er staat dus 
verder niets op het dak, de dakdekker kan maximaal gebruik 
maken van het afgeschermde dakoppervlak. Het hekwerk is 
door TUV getest en voldoet volgens de rapportage aan de 
eisen zoals die zijn geformuleerd in Arbobesluit 3.16 en EN 
13374.

Het systeem is te gebruiken op daken tussen 2,9 m en 4,5 m 
hoog. Het hekwerk bevat bovendien een bevestigingsoog 
voor een lijnsysteem. Dit lijnsysteem fungeert als gebiedsbe-
grenzing, op deze manier kan aan de andere kant van het 
dakvlak worden gewerkt. 

Gebruik
Van Wegberg vertelt: “Natuurlijk staat of valt het systeem met 
een deskundig gebruik. Zo moet de gebruiker er vanzelf-
sprekend zorg voor dragen dat de lijn goed staat afgesteld 
en mag hij alleen werken in de zones die door het systeem 
worden beveiligd. Het systeem is nadrukkelijk alleen geschikt 
voor toepassing op kleinere daken waar kortstondig onder-
houd op moet worden uitgevoerd.”

Het systeem is door het dakdekkerbedrijf ontwikkeld voor een 
grote opdrachtgever met veel kleinere daken in het bestand. 
“Onze opdrachtgever DSM/ Chemelot heeft ons een groot 
deel van het dakenbestand in beheer gegeven,” vertelt 
Peter van Wegberg van het dakdekkerbedrijf. “Het gaat 
hierbij veelal om kantoorunits waarbij de werkzaamheden 
op het dak vaak maar klein zijn, het gaat dan bijvoorbeeld 
om het plegen van onderhoud aan de airco unit. Ook deze 
werkzaamheden moeten veilig worden uitgevoerd en de 
voorkeur gaat in alle gevallen uit naar een collectief systeem. 
Maar om voor dit soort kortdurende werkzaamheden het 
hele dak in de hekken of de steigers te zetten is niet rendabel 
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Zie voor meer informatie over dit onderwerp www.dakweb.nl

“De onderdelen van dit systeem zijn inschuifbaar tot 3,7 m, 
wat het eenvoudig maakt het te vervoeren in of op de 
dakdekkerbus,” aldus Van Wegberg. “Als onze dakdekkers 
voor een kleine klus naar het dak gaan, zien ze vaak pas ter 
plaatse wat de situatie is. Dan is het een prettig idee dat ze dit 
systeem in de bus hebben liggen. Het alternatief is immers dat 
ze de klus onveilig uitvoeren, of een dure en tijdrovende oplos-
sing gebruiken. In die gevallen is dit een goede oplossing.”

Tijdens Dak Event 2012 won Verkoelen Weert met dit systeem 
de Aanmoedigingsprijs van Daktopper 2011. De jury stelde 
toen vast dat de innovatie een praktische oplossing bood 
voor de genoemde situaties, maar ook dat het systeem nog 
niet was uitontwikkeld. Hierop volgend is de samenwerking 
gezocht met leverancier van veiligheidsmiddelen Gevaco bv 
uit Berg en Terblijt. Dit bedrijf heeft de diverse onderdelen van 
het systeem verder ontwikkeld en ook het testtraject bege-
leid. Inmiddels is het systeem uitontwikkeld en uitvoerig getest 
en tijdens de afgelopen Bouwbeurs is het systeem offi cieel 
gelanceerd. De verkoop en verhuur van de VeGe Roofguard 
is in handen van Gevaco. Van Wegberg heeft er vertrouwen 
in dat het systeem aan zal slaan: “De voorkeur gaat altijd 
uit naar een collectieve beveiliging. Dit systeem biedt in de 
genoemde situaties een praktische oplossing.” ●
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Het dak van de Arnhemse busremise (ruim 7000 m²) was 
aan vervanging toe. Dakdekkerbedrijf Consolidated Ne-
derland kreeg de opdracht de volledige dakopbouw tot 
aan het beton te slopen en het geheel te voorzien van 
een nieuwe isolatielaag en een nieuwe waterdichte laag. 
De vormgeving van het dak maakte deze klus intensief. De 
ongebruikelijke hoeken, diverse obstakels en de grote helling 
bezorgden de uitvoerders hoofdbrekens. Onder de daken 
bevinden zich o.a. een werkplaats, een kantine en een mu-
seum; daarom moesten de daken ook weer worden voorzien 
van een isolatielaag. Om er zeker van te zijn dat de verschil-
lende componenten bij elkaar zouden passen is besloten 
het volledige daksysteem van fabrikant Paul Bauder GmbH & 
Co KG toe te passen. 

Systeem
“Wij verleggen onze aandacht steeds meer naar de verkoop 
van complete systemen,” vertelt Harry Boer van Bauder. Dit 
biedt de opdrachtgever een duidelijk voordeel. Hij heeft im-
mers nog maar te maken met één aanspreekpunt. Wanneer 
men kiest voor een volledig systeem kunnen wij instaan voor 
de kwaliteit en levensduur van het dakpakket.”

De dakopbouw bestaat vanaf de betonnen ondergrond uit:
●   Dampremmende laag: Baudertherm DS 2; 
●   Isolatielaag: BauderPIR B dikte: 40mm;
●   Onderlaag: Bauder TEC KSA DUO;
●   Toplaag: Bauder Karat (5,2 mm).

Aan deze dakopbouw zijn enkele bijzonderheden te melden. 
Zo is de bitumineuze dampremmende laag aan beide 
zijden voorzien van thermstrepen die een aanzienlijk snellere 
verwerking mogelijk maken. Aan de onderzijde wordt de 
dakbaan gebrand aangebracht. De bovenzijde wordt met 
de brander verweekt waardoor de BauderPIR isolatie er snel 
en eenvoudig op kan worden aangebracht. De isolatieplaat 
is voorzien van een aluminium cachering en heeft een uitste-
kend isolerend vermogen. 

Het dak van de busremise aan het Centraal Station van Arnhem is 

onlangs voorzien van een nieuwe dakopbouw. Dit was met name vanwege 

de vormgeving van de daken een intensieve klus. Bewust koos men ervoor 

een compleet systeem van één leverancier toe te passen.

PRojectbeSchRijVinG     

Daken Busremise 
Arnhem vernieuwd

18     Roofs
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DaKRenoVatie buSReMiSe centRaaL Station te aRnheM
●  OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ARNHEM
●  ADVIES: ABT TE ARNHEM
●  DAKDEKKER:  CONSOLIDATED NEDERLAND, 

VESTIGING RAALTE
●  LEVERANCIER DAKMATERIALEN: BAUDER BV TE MAARSBERGEN

daken. Feitelijk ging het hier om een hellend dak dat werd 
behandeld als een plat dak. “Veel werkzaamheden konden 
niet anders dan staand vanaf de ladder worden uitgevoerd, 
wat voor de betrokken dakdekkers natuurlijk zwaar was. Het 
was ook in die zin een ongebruikelijke klus.”

Ook de logistieke organisatie stelde het dakdekkerbedrijf 
voor uitdagingen. Siepman: “Op de bouwplaats hadden 
we telkens maar een beperkte ruimte tot onze beschikking 
voor het afvoeren van het dakafval en het aanvoeren van 
de dakmaterialen. Het verkeer onder en rond het dak moest 
immers wel gewoon doorgang vinden. Daarom hing er veel 
af van de planning en een goede afstemming hiervan met 
de overige partijen. Ook de hoogspanningskabels van de 
Arnhemse trolleybussen vormden een complicerende factor.”

“Door een goede werkvoorbereiding en de afstemming met 
de overige partijen is het werk goed verlopen. Door de vorst-
periode heeft het project enige vertraging opgelopen maar 
de verwachting is dat de renovatie van de daken van de 
Arnhemse busremise komend voorjaar zal zijn afgerond.” ●

Het tweelaagse bitumineuze systeem dat op de isolatielaag 
werd aangebracht is eveneens opvallend. Boer: “De on-
derlaag is voorzien van een zogenaamde DUO overlap. Bij 
toepassing van de blauwe overlap op de rode overlap is de 
verbinding zelfklevend. Andersom, dus de rode overlap op de 
blauwe overlap, kan de verbinding worden geföhnd of ge-
brand. Dit houdt in dat de verwerkmethode per situatie kan 
worden aangepast, wanneer het project of de weersomstan-
digheden daar aanleiding toe geven, er kan dus in verschil-
lende omstandigheden gewoon worden doorgewerkt.”

“De typische karaktereigenschappen en opbouw van 
de toplaag Bauder Karat zijn de sterke punten van deze 
dakbaan,” vervolgt Boer. “De onderkant is vervaardigd uit 
SBS, een hoogwaardig product met uistekende kleefkracht. 
De bovenkant is een hoogwaardig gemodifi ceerde APP, die 
weer beter bestand is tegen UV-straling. De wapening is een 
polyester glasvlies (300 g). Onze ervaring is dat veel grote 
opdrachtgevers juist in deze tijd kiezen voor een degelijke 
oplossing.”

uitvoering
Uitvoerder Marcel Siepman van het verantwoordelijke 
dakdekkerbedrijf Consolidated Nederland vertelt dat het 
werken met één systeem ook voor de dakdekker prettig is. 
“De verschillende componenten van de dakopbouw sluiten 
op elkaar aan en dat biedt ons en de opdrachtgever zeker-
heid. De fabrikant heeft het werk bovendien goed begeleid 
waardoor de kwalitatieve verwerking ook vanuit de leveran-
cier werd geborgd.”

Het 7000 m² dakoppervlak werd deels gesloopt en deels 
overlaagd.  Siepman vertelt dat de uitvoer van dit project 
door verschillende omstandigheden een intensieve klus was. 
Het meest in het oog springt de grote hellingshoek van de 
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Zonne-energie is een groeimarkt. De ontwikkelingen gaan snel 

en daarom is het belangrijk dat deze in goede banen worden geleid. 

De negatieve publiciteit rond zonne-energie in de loop van februari 

onderstreepte nog eens het belang daarvan. BGA-Nederland 

biedt, naast BDA Opleidingen, een uitgebreid cursusprogramma.

oPLeiDinGen     

cursusprogramma voor plaatsen en monteren van zonnesystemen
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teem aan te brengen, dan is het eigenlijk ondenkbaar dat 
bij die werkzaamheden de dakdekker, die verantwoordelijk is 
voor een waterdicht dak, buiten beschouwing wordt gelaten. 
Anderzijds is het installeren van een dergelijk systeem aan de 
binnenkant specialistisch werk dat door de installateur moet 
worden gedaan. Dat betekent dus dat de samenwerking 
moet worden gezocht. Wij bieden de cursus ‘Installatie van 
zonnesystemen’ ook aan dakdekkerbedrijven aan. Maar het 
mag duidelijk zijn dat dit onderdeel primair de verantwoor-
delijkheid van de installateur is en moet blijven.”

Van de Pol: “In de kadercursussen draait het om het ontwerp 
van constructies met zonnesystemen. Er is een groot aantal 
aspecten waar rekening mee dient te worden gehouden, 
waaronder bijvoorbeeld de opbouw van het systeem op of 
in het dak. Vanzelfsprekend is het op een veilige en gezonde 
manier aanbrengen van de systemen ook onderdeel van de 
opleiding.”

Kansen
De markt voor deze systemen groeit dus in hoog tempo, 
haken dakdekkerbedrijven al aan? “Nog onvoldoende,” 
reageert Van de Pol. “Ik heb de indruk dat men zich onvol-
doende realiseert welke kansen er liggen. In deze economi-
sche situatie is het noodzakelijk te schakelen, de markt voor 
zonne-energie groeit snel en de expertise van de dakdekker 
is daarbij onontbeerlijk. Het is van essentieel belang dat op 
deze ontwikkeling wordt ingespeeld.” 

Hij besluit: “Momenteel is de instroom van nieuw personeel 
gering en wij hebben onze focus dan ook verlegd naar 
de kwaliteit van het bestaande personeel. Wij gebruiken 
hiervoor het EVC-methodiek (EVC staat voor Eerder Verwor-
ven Competenties) waarbij men een portfolio opbouwt. Dit 
zetten wij in om de kwaliteit van werken van het personeel te 
verbeteren en een bedrijfscultuur te bevorderen die is gericht 
op kwalitatief werken. Daar past ons cursusprogramma voor 
het aanbrengen van zonnesystemen natuurlijk prima in. Het 
is belangrijk dat de bedrijven klaar zijn als de markt weer 
aantrekt en nu het Woonakkoord er is zou dat sneller kunnen 
gebeuren dan tot nu werd aangenomen.” ●

Vorig jaar werd het Masterplan Zonne-energie gelanceerd, 
dat de kwaliteit van plaatsen en monteren van zonnesys-
temen moet gaan begeleiden en borgen. Dit masterplan 
wordt gecoördineerd door ISSO, het kennisinstituut van de 
installatiesector. Het bestaat uit drie onderdelen, namelijk de 
publicatie van het Handboek Zonne-energie, het ontwikkelen 
van een opleidingsstructuur en de opzet van een erken-
nings- c.q. certificeringsregeling op het terrein van zonne-
energie. Het handboek is afgelopen zomer gepubliceerd en 
ook zullen binnenkort de nodige normen en beoordelings-
richtlijnen van kracht worden (NEN 7250 en de BRL 9933).

De opleidingen worden door twee instituten verzorgd, na-
melijk BDA Opleidingen en BGA-Nederland. De opleidingslo-
catie van BDA Opleidingen werd in mei 2012 in Gorinchem 
geopend, momenteel is ook de locatie van BGA-Nederland 
in Boxtel gereed. Roofs sprak met Bert van de Pol van het 
laatstgenoemde opleidingsinstituut: “Dakdekkerbedrijven zijn 
zich nog onvoldoende bewust welke kansen deze markt hen 
biedt,” zegt hij.

cursusprogramma
BGA-Nederland is het opleidingsinstituut voor dakdekkers 
hellende daken en zodoende lag het voor de hand dat dit 
opleidingsinstituut eveneens een cursusprogramma voor de 
toepassing van zonnesystemen zou gaan verzorgen. Van de 
Pol vertelt dat de samenwerking tussen beide opleidingsinsti-
tuten goed is. “Het is niet zo dat BDA de opleidingen voor het 
platte dak verzorgt en wij voor het hellende. Beide instituten 
bieden een volledig cursusprogramma. Het praktijkgedeelte 
zal echter bij BGA-Nederland worden onderwezen en geëxa-
mineerd. De examens door CITO vinden dus in onze locatie 
in Boxtel plaats, in aanwezigheid van examinatoren van 
beide instituten. De examens duren een halve dag, waarbij 
alle systemen worden geëxamineerd.” 

Het opleidingsprogramma zonnesystemen biedt de volgen-
de cursussen:

● Basiscursus zonnesystemen 
● Bouwkundige montage zonnesystemen (buiten)
● Installatie zonnesystemen (binnen)
● Kadercursus zonne-energie 
● Kadercursus zonnewarmte

“Dit cursusprogramma is primair bedoeld voor dakdekkers, al 
kunnen wij natuurlijk installateurs die zich voor de opleiding 
aanmelden niet weigeren,” aldus Van de Pol. “Het beleid van 
de Internationale Dakdekkersfederatie (IFD) is dat alles aan 
de buitenkant van het dak de verantwoordelijkheid dient te 
zijn van de dakdekker. Dat is ook logisch, er moet aan de 
buitenkant van het dak worden gewerkt om een zonnesys-

cursusprogramma voor plaatsen en monteren van zonnesystemen
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Op 7 februari, tijdens Bouwbeurs 2013, intro duceerde de 

Stichting Dak meester een nieuw kwaliteits- en garantie concept 

voor de hellende daken: Daksysteemgarantie Plus.

heLLenDe DaKen     

De bijeenkomst in het Media Plaza van de Jaarbeurs Utrecht 
werd ingeleid door prof. dr. ir. Chris Geurts van de TU Eindho-
ven en TNO. Hij gaf aan dat de maatschappij verandert en 
daarmee ook de eisen die aan het dak worden gesteld. Op 
het gebied van energiebesparing en alternatieve energie-
bronnen zijn de nodige ontwikkelingen gaande en de eisen 
op dit gebied worden steeds verder aangescherpt. De ener-
gieprestatie van nieuwe gebouwen is inmiddels opvallend 
verbeterd. Op de renovatiemarkt is op dit gebied nog veel 
winst te behalen. Geurts behandelde verschillende oplos-
singsrichtingen die door onderzoeksinstelingen de laatste 
jaren zijn ontwikkeld, zoals het concept SlimRenoveren. Daar-
naast ging hij in op resultaatgericht werken bij onderhoud 
en renovatie. Resultaatgericht werken betekent dat de bouw-
partijen op een proactieve manier het onderhoud van het 
gebouw voor hun rekening nemen en daarbij samen met 
hun opdrachtgever vooraf het gewenste resultaat vaststellen 
en vervolgens voor langere tijd garanderen. Dit betekent een 
structurele samenwerking, en dit leidt niet alleen tot duur-

zame relaties, maar zeker tot een duurzaam betere kwaliteit 
van gebouwen. 

Voorzitter Harry Laumans van Stichting Dakmeester sloot 
hierop aan toen hij het woord nam om het nieuwe kwaliteits-
concept van de stichting te lanceren. Stichting Dakmeester 
is een alliantie van producenten en verwerkers die kwalita-
tief werken bevordert en promoot. Laumans: “Professioneel 
renoveren houdt in dat de klant wordt ontzorgd. Dat doe je 
door kwalitatief hoogwaardige producten op een kwalitatief 
hoogwaardige manier toe te passen. En bij een kwalitatieve 
verwerking hoort niet alleen vakmanschap, maar ook bij-
voorbeeld een klantvriendelijke houding.”

Daksysteemgarantie Plus
Bij Stichting Dakmeester zijn de producenten van A-merken 
aangesloten en de dakdekkerbedrijven zijn KOMO en VCA 
gecertifi ceerd. Bovendien hebben de leden een sterke focus 
op opleiding, op het gebied van o.a. luchtdicht bouwen, 

Stichting Dakmeester lanceert uitgebreide daksysteemgarantie

Voorzitter Harry Laumans van Stichting Dakmeester (links) overhandigt het eerste 

exemplaar van de Dakatlas aan directeur Lodewijk Niemöller van Stichting KOMO.
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Om dit concept te ondersteunen heeft de stichting een 
kwaliteitshandboek ontwikkeld, de Dakatlas. Hierin staan de 
meest uiteenlopende details beschreven, gerelateerd aan 
de actuele regelgeving. Het handboek is alleen beschik-
baar voor de leden van Stichting Dakmeester. Laumans 
overhandigde het eerste exemplaar aan directeur Lodewijk 
Niemöller van Stichting KOMO. Niemöller ging vervolgens in 
zijn presentatie nader in op de organisatie van het kwali-
teitskeurmerk en benadrukte dat de vraag naar zekerheid 
in deze tijd groeit, en daarmee ook het belang van een 
kwaliteitsorganisatie als KOMO. Met de Daksysteemgarantie 
Plus komt de Stichting Dakmeester tegemoet aan de vraag 
naar kwaliteit. ●

bouwfysica, zonne-energie en (de producenten) product-
ontwikkeling. De bedrijven bieden op hun projecten een 
15-jarige Daksysteemgarantie, die wordt geborgd door de 
inspecties van IKOB BKB. 

Dit concept is nu uitgebreid naar de Daksysteemgarantie 
Plus. Dit houdt o.a. in dat IKOB BKB de kwaliteit van alle pro-
jecten die door de aangesloten bedrijven worden uitge-
voerd bewaakt. Dit gebeurt voor een belangrijk deel digitaal: 
de leden verplichten zich foto’s te maken van alle knoop-
punten en het dossier dat op deze manier ontstaat digitaal 
toe te sturen naar de inspecteur van IKOB BKB. In het dossier 
worden ook o.a. de noodzakelijke berekeningen voor veran-
kering opgenomen en het inspectieformulier van IKOB BKB. 
Het dossier wordt na oplevering ter beschikking gesteld aan 
de opdrachtgever die daardoor te allen tijde inzicht heeft in 
de staat van het dak. Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

Stichting Dakmeester lanceert uitgebreide daksysteemgarantie

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.
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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

Xxxxx

72

Xxxxx

73

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.
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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 realisatie van de nieuwe kerk, de Eben-Haëzerkerk, is het 
gevolg van het opgaan van de Hervormde Gemeente in 
de protestantse kerk, in 2004. Hier kwam verzet tegen en een 
deel van de Hervormde Gemeente ging verder als zelfstan-
dige gemeente binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Deze ge-
meente had een nieuw kerkgebouw nodig. Het pand in het 
hart van Ouddorp biedt plaats aan meer dan 1000 mensen 
en in de directe omgeving zijn parkeerplaatsen aangelegd 
voor ruim 100 auto’s. Opvallend is dat de bouw deels werd 
uitgevoerd door vrijwilligers, veelal bestaande uit gepensio-
neerde bouwers.

ontwerp
Het kerkgebouw is ontworpen door architectenbureau Born 
uit Middelharnis, een architectenbureau dat in het recente 
verleden al ruime ervaring heeft opgebouwd met ontwerpen 
voor diverse kerkgebouwen. Aan het ontwerp ligt een aantal 
uitgangspunten ten grondslag. In de eerste plaats is er naar 
gestreefd om een kerkgebouw te ontwerpen dat past en 
aansluit bij het naastgelegen verenigingsgebouw Eben-
Haëzer. Daarnaast was een duidelijke herkenbaarheid van 
het gebouw gewenst. Het dak is hier een belangrijk element 
in: het kerkdak is, hoewel modern uitgevoerd met een strakke 
dakpan en een zinken toren, duidelijk herkenbaar als kerkdak.

Het ontwerp voorziet in vier dakvlakken met een relatief steile 
dakhelling en een relatief grote hoogte (18 m). De daken 
bestaan uit prefab kappen van Unilin en zijn bedekt met een 
nieuwe, platte dakpan van fabrikant Eternit, de Domino. Het 
geheel is afgewerkt met een opvallende torenspits (10 m) 
die is vervaardigd uit zink.

uitvoering
Het pand werd gerealiseerd door Bouwcombinatie Preekhil, 
bestaande uit de aannemersbedrijven Van Koppen bv, Van 

De nieuw gebouwde kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente in het 

Zeeuwse Ouddorp is met recht een blikvanger te noemen. Het opvallende 

dak is al van grote afstand te zien maar biedt ook van dichtbij een fraaie 

aanblik. Karsten Konrad, directeur van het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf 

Konrad Roof Technology uit Wognum vertelt trots te zijn op dit werk.

fraai pannendak 
voor nieuwe kerk

PRojectbeSchRijVinG     
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nieuwbouw eben-haËZeRKeRK te ouDDoRP
● OPDRACHTGEVER:  HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE TE OUDDORP
● ONTWERP:  ARCHITECTENBUREAU BORN BV BNA TE MIDDELHARNIS
● HOOFDAANNEMER:  BOUWCOMBINATIE PREEKHIL
● DAKDEKKER:  KONRAD ROOF TECHNOLOGY TE WOGNUM

Een dergelijk dak is ook lastig op een veilige manier uit 
te voeren. De geïsoleerde dakelementen werden prefab 
geplaatst. Rond het pand zijn vervolgens steigers opgesteld. 
Vanaf deze steigers was een groot deel van de dakpan-
nen te leggen. Het overige gedeelte kon worden uitgevoerd 
met behulp van de hoogwerker en, op de plekken waar dit 
verantwoord was, een lijnsysteem dat aan de steiger was 
bevestigd. Wat betreft de onderhoudsfase verwacht Konrad 
dat het dak zeker twintig jaar onderhoudsvrij zal blijven. 
Konrad: “Wij hebben alle dakpannen conform de regelge-
ving uitgevoerd en verwachten dan ook geen problemen op 
het dak. Wanneer onverhoopt toch een dakpan losraakt of 
kapot gaat, dan moet dit worden hersteld met behulp van 
een hoogwerker.”

Bovenop het dak is een zinken, prefab gefabriceerde toren-
spits met een hoogte van 10 m aangebracht. De totale 
hoogte van het kerkdak komt daarmee op bijna 31 m. De 
torenspits is op het maaiveld vervaardigd door de hoofd-
aannemer, en vervolgens met behulp van een kraan boven-
op het dak geplaatst. 

Het dak was voor Konrad Roof Technology een bijzondere 
klus. Inmiddels zijn de dakwerkzaamheden afgerond en 
wordt de binnenkant afgewerkt. Het resultaat mag er zijn, 
met deze kerk is Ouddorp een markant gebouw rijker. ●

der Klooster bv en Van der Linde vof. De dakwerkzaamheden 
vonden zoals gezegd plaats onder verantwoordelijkheid van 
Konrad Roof Technology uit Wognum. Het aanbrengen van 
de dakpannen had enkele aandachtspunten, waaronder het 
veilig werken. Konrad vertelt over de diverse bijzonderheden.

“Met de toepassing van deze dakpan wordt een bijzonder 
esthetisch effect bereikt. Het gaat hier om een keramische 
dakpan met de uitstraling van een leipan, of eigenlijk die 
van een dominosteen. Dit ziet er heel strak uit op het dak 
en daarom mocht de uitstraling niet worden verstoord. In dit 
opzicht is de toepassing van de hoekkepers fraai te noemen, 
omdat ze goed aansluiten bij de uitstraling van het dakvlak. 
Hetzelfde geldt voor de ventilatiepannen. Omdat het een 
geïsoleerde dakconstructie betreft was de toepassing van 
ventilatiepannen onontkoombaar. Maar de ventilatiepannen 
zijn zodanig in het dakvlak toegepast dat ze in het totaal-
beeld vrijwel niet opvallen.” Vanwege de hoogte van ruim 
20 m en de locatie in een gebied met hoge windbelasting 
was bovendien de verankering van de dakpannen een bij-
zonder aandachtspunt. De verankering is volgens Konrad vol-
gens de geldende normering dambordsgewijs uitgevoerd. 
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“Verre van!”, zegt men bij Böcker vol overtuiging. “Want bij 
veel wezenlijke onderdelen wordt nog steeds voor aluminium 
gekozen. Het is juist de combinatie van beide materialen die 
bij de innovatieve Solidfl ex-technologie voor meer stabiliteit 
en zeer goede prestaties zorgt.”

technologie
34 m uitschuifl engte en 1800 kg maximaal hefvermogen bij 
een totaalgewicht van 3500 kg betekent een gigantische 
sprong in het bereik van de aanhangerkranen. Met een 
zijdelingse reikwijdte van 23 m legt deze kraan in dit segment 
de lat in één keer een stuk hoger. Zelfs bij de maximale last 
van 1800 kg heeft de kraan nog een reikwijdte van 4 m. 

De Böcker Groep introduceert met de nieuwe aanhangerkraan 

AHK 34/1800 Solidfl ex een wereldprimeur. Het bijzondere van deze 

kraan zit hem in het mastsysteem dat is vervaardigd uit een lichtgewicht 

staal, dat nu voor het eerst in deze kranen wordt toegepast. Dit betekent 

overigens niet dat het bedrijf nu voorgoed afscheid neemt van het 

traditionele materiaal voor de vervaardiging van haar kranen.

PRoDuctnieuwS

Böcker introduceert 
Solidfl ex aanhangerkraan

Gunther Guinée
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besturing
De volledig nieuwe functies en opties bieden volgens Böcker 
nieuwe mogelijkheden m.b.t. de kraanbesturing. Deze zorgen 
voor een snelle en effi ciënte reactie van de kraan. Dit is het 
gevolg van de toepassing van de volledig nieuwe EHSC 
(Easy Handling & Safety Concept), die voor het eerst in de 
nieuwe aanhangerkraan is ingebouwd. Dit houdt in dat er 
een nieuwe SPS besturing is ingebouwd, die voortborduurt 
op het bestaande besturingsconcept maar duidelijk beter 
presteert. 

Het spreekt voor zich dat ook de AHK 34/1800 Solidfl ex als 
een gecombineerde machine inzetbaar is. De optionele 
personenkorf kan dankzij het Easylock systeem nog sneller 
en eenvoudiger zonder gereedschap worden gemonteerd 
en bij het verplaatsen van de kraan hoeft hij niet te worden 
verwijderd. ●

De tweemaal uitschuifbare jip is met sensoren bewaakt en 
draagt met een maximale lengte van 11.20 m bij aan het 
bereik van de nieuwe kraan.

Maar de nieuwe aanhangerkraan biedt veel meer dan enkel 
het nieuwe mastsysteem. Zo zorgt de innovatieve Multifl ex 
afstempeling voor maximale reikwijdte in de kleinste ruimte. 
De nieuwe stempels zijn zowel zwenk- als klapbaar en bieden 
juist op zeer smalle en veeleisende bouwplaatsen een 
optimale benutting van de ruimte. Met 256 mogelijke posities 
van de stempels kan de AHK 34/1800 aan elke bouwplaats 
worden aangepast. De stempels kunnen obstakels ontwijken 
door er voorbij of overheen te zwenken. Tegelijkertijd biedt 
de stabiele klaptechniek een hoogte van 50 cm boven de 
bodem en daarmee is het mogelijk om de kraan optimaal 
in te zetten voor het tillen van de last. Met betrekking tot het 
gebruiksgemak op de bouwplaats is het bovendien interes-
sant om te weten dat de dissel – die vaak in de weg staat 
– simpelweg inklapbaar is waardoor de lengte van 9,5 m 
wordt teruggebracht tot minder dan 7 m. Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

 dé
kracht-
patser

www.boecker.nl
info@boecker.nl  tel. 0418-571.444



VOLG ONS OP FACEBOOK 
WWW.FACEBOOK.COM/FAKRONEDERLAND

FAKRO Trainingscentrum

Word FAKRO Specialist!

FAKRO, de snelst groeiende dakramenproduct van 
de wereld, geeft wekelijks gratis trainingen aan 
montagebedrijven in het eigen trainingcentrum. 
Aspecten als het correct inbouwen van dakramen en 
zonweringen, een brede kennis in daglichtoplossingen 
en promotie van de specialisten via de FAKRO website, 
zorgen ervoor dat u meer omzet kunt halen uit uw 
werkzaamheden. Meld u snel aan voor een gratis 
training via www.fakro.nl/trainingscentrum.

Showroom
Naast het geven van trainingen voor 
montagebedrijven stellen wij ons trainingcentrum 
ook ter beschikking als showroom voor 
particulieren. In de FAKRO showroom wordt de 
bezoeker meegenomen in het ruime assortiment 
FAKRO producten. Van tuimeldakraam tot het 
luxueuze balkondakraam; in de showroom beleeft 
u het zelf. De dakraambediening en kwaliteit ervan 
kan ervaren worden, zonwering stoffen gevoeld en 
details bekeken. Zo willen we er zeker van zijn dat 
de bezoeker altijd weggaat met een product dat 
perfect bij zijn/haar woonwensen past. Een product 
net zo uniek als de gebruiker zelf.

Wilt u de mogelijkheden op het gebied van 
daglichtoplossingen zelf beleven? Bezoek aan de 
FAKRO showroom kan op afspraak.
Wij zorgen dat er een adviseur klaar staat.

Openingstijden showroom
maandag t/m woensdag van 09.00u -17.00
donderdag van 09.00u - 12.00u
vrijdag van 10.00u - 17.00.

Bel 024-3978095 voor het maken van een afspraak of 
kijk op onze website op www.fakro.nl/showroom

Bezoek FAKRO op de Eigen Huis 
(Ver) Bouwen + Inrichten beurs 2013!
Wij tonen u graag de nieuwste
ontwikkelingen in ons ruime
productassortiment. Kom ons opzoeken op
de beurs in hal 1, standnummer B25 en wij vertellen 
u graag meer over ons bedrijf en onze producten.
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sneeuwscooter en op de ‘trikke ski’. De landencompetitie 
werd dit jaar gewonnen door Roemenië.

Rond het toernooi was volop gelegenheid om op een 
informele manier bij te praten met de internationale verte-
genwoordigers van de dakenbranche. In het Fakro hotel in 
Muszyna werden de gasten goed ontvangen in comforta-
bele kamers en getrakteerd op uitgebreide maaltijden uit de 
Poolse keuken. Tijdens de feestavond op zaterdag 16 februari 
was er een optreden met Poolse volksmuziek, waarna er voor 
de gasten de gelegenheid tot diep in de nacht te dansen. Al 
met al kijken IFD en Fakro terug op een geslaagd evenement 
en kijkt men uit naar de organisatie van het vijfde skitoer-
nooi, volgend jaar. ●

Teams uit in totaal negen landen streden opnieuw om de 
eer in verschillende competities. Zo was er naast de skicom-
petitie ook een competitie op de ‘toboggan’ slee en de 
snowboards. Daarnaast kon men gebruik maken van de vele 
andere wintersportfaciliteiten in het gebied. Men werd in de 
gelegenheid gesteld een tochtje te maken op de quad, de 

aDVeRtoRiaL

4de IFD Fakro Ski World 
Cup succesvol

Het is inmiddels een traditie geworden: het IFD Fakro Ski World Cup 

toernooi. Op 15-16 februari 2013 vond in het Poolse Jaworzyna Krynicka 

de vierde editie van het skitoernooi plaats. Het evenement werd ook 

dit jaar georganiseerd door de Internationale Dakdekkersfederatie (IFD) 

in samenwerking met dakraamproducent Fakro.

VOOR DE VOLGENDE EDITIE VAN HET SKITOERNOOI ZIJN DEELNEMERS UIT NEDER-
LAND ZEER WELKOM. NEEM VOOR MEER INFORMATIE HIEROVER CONTACT OP MET 
FAKRO NEDERLAND.
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voor loodgieters & installateurs
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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.mawipex.com

AABO

TRADING

www.aabo.nl

De ruimst gesorteerde advies-
vakgroothandel in dakmaterialen
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www.bureaugroenadvies.nl

www.refl exy.org

www.domelichtstraten.nl

compri-aluminium.nl

De aluminiumspecialist voor
dak, bouw en industrie
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ADNEGA

9 april 2013
congres Veiligheid en Gedrag op het werk
Pakhuis De Zwijger te Amsterdam
Info: www.veiligheid.nl

9-11 april 2013 
ParkeerVak 2013
Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch
Info: www.parkeervak.nl

11 april 2013
nen-informatiemiddag herziening normen voor 
bepaling van wbdbo en brandwerendheid
NEN te Delft
Info: www.nen.nl

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

24 april 2013
Praktijkdag ‘energiebesparing bestaande 
woningbouw’ 
Conferentiecentum CineMec in Ede
Info: www.nieman.nl

13-15 mei 2013
3rd international Green Roof congress
Empire Riverside Hotel te Hamburg (D)
Info: www.greenworld.com

MeDeDeLinG DaKMeRK 
Met ingang van 1 januari 2012 zijn de volgen-
de bedrijven geen Dakmerk participant meer:

●  Smid & Hollander Dakbouw B.V.  
te Groningen.

●  Schiebroek Dakbedekkingen B.V.  
te Maastricht.

Beide bedrijven zijn niet meer gerechtigd om 
op enige wijze het Dakmerk beeldmerk te 
gebruiken of om projecten uit te voeren onder 
Dakmerk garantie.

Verhuizing
Per 1 februari 2013 is VTD Nederland bv gevestigd 
op onderstaand adres:

VTD Nederland bv • De Regge 35 • 8253 PG te Dronten

Postbusadres, telefoonnummer en e-mailadressen blijven ongewijzigd.

VNU ExhibitioNs: “iNtErNatioNaLE 
boUwbEUrs UitstEkEND VErLopEN”
De Internationale Bouwbeurs werd van 4 tot en met 9 februari gehouden in 
de Jaarbeurs in Utrecht. Volgens organisator VNU Exhibitions heeft de beurs 
in alle opzichten aan de verwachting voldaan. In totaal hebben de ruim 
700 exposanten gezamenlijk een kleine half miljoen (480 duizend) busi-
nesscontacten gelegd. Gezien  de malaise in de bouw was op voorhand 
duidelijk dat de editie-2013 minder bezoekers zou trekken. Het totaal aantal 
bezoekers is uitgekomen op 80.040.
 
Uit de bezoekersregistratie van VNU 
Exhibitions blijkt dat 35% directeur/
eigenaar is, 8 % werkt in de verkoop, 
7 % is lid van de  bedrijfsleiding/ 
management. 17 % van het bezoek 
werkt als werkvoorbereider, werkuitvoerder of  projectleider in de bouw.
 
Het overgrote deel van het bezoek werkt in de aannemerij (23%), heeft 
een klussenbedrijf, inclusief ZZP-ers (8%)  of is werkzaam in de afbouw (4%). 
Architectenbureaus en advies- en ingenieursbureaus waren met 10 % goed 
op de beursvloer vertegenwoordigd. 
 
Acht van de tien bezoekers hebben aangegeven ook de volgende editie 
van de BouwBeurs te bezoeken. Dat zal dan gebeuren als onderdeel van 
de Week van de Bouw 2015. De initiatieven hiervoor werden na maanden-
lange voorbereiding tijdens de BouwBeurs gelanceerd.

nieuwe scholingsstructuur steigerbouw
De op handen zijnde update van de Richtlijn Steigers, die vóór de zomer 
van dit jaar zal verschijnen, heeft belangrijke gevolgen voor de scholings-
structuur voor de steigerbouw. De nieuwe structuur wordt gezien als impuls 
voor het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van steigermon-
teurs. De bestaande kwalificaties Steigerbouwer A en Steigerbouwer B wor-
den geüpgraded tot Monteur en 1e Monteur. De nieuwe scholingsstructuur 
geeft opdrachtgevers en overheden meer duidelijkheid bij de vraag wie 

wel of niet beschikt over het nodige 
specialisme voor steigermontage. 
De steigermontagebedrijven zelf, 
krijgen met de nieuwe structuur 
een instrument in de vorm van een 
routekaart voor het maken van een 
keuze voor de meeste geschikte 
opleiding en diplomering of certi-
ficering. De routekaart is vanaf dit 
voorjaar beschikbaar.
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elektrische buitenzonwering op zonne-energie 
Speciaal voor de lichtkoepel introduceert de Velux 
Groep een elektrische buitenzonwering op zonne-
energie. De buitenzonwering zorgt ervoor dat de 
warmte in ruimtes onder het platte dak aanzien-
lijk wordt verminderd.Velux lichtkoepels hebben 
een glaselement met HR++ veiligheidsbeglazing 

direct onder de lichtkoepel. De 
buitenzonwering past tussen het 
glaselement en de koepel in. De 
zonnestralen komen dus wel via 
de koepel naar binnen, maar 
worden door de buitenzonwering 
voor 88% tegengehouden. 

Rectifi catie
In het artikel ‘Milieuvriendelijk gemeentehuis 
voor nieuwe gemeente Lansingerland’ staat 
per abuis een verkeerde naamsvermelding 
van de leverancier van de dakbedekking. 
De juiste vermelding van de leverancier is: 
Kelders Dakmaterialen te Rotterdam.

Campagne ‘Werkbuddies’
Jongere werknemers zijn kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Jongeren zijn door 
onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer 
dan oudere, meer ervaren werknemers. Oudere werknemers beschikken over veel 
praktijkervaring. Maar praten over veiligheid op de werkvloer is voor hen vaak onge-
woon. Zij doen het werk immers altijd zo. Veiligheid op de werkvloer bespreekbaar 
maken en kennis met elkaar delen vanuit opleiding en praktijk is een bindmiddel 
om veilig gedrag geaccepteerd te krijgen en het aantal arbeidsongevallen te ver-
minderen. Dat is het idee achter de nieuwe campagne Werkbuddies.

Met de campagne ‘Werkbuddies’ koppelen bedrijven 
één op één jonge onervaren nieuwkomers aan ou-
dere, ervaren collega’s met als doel kennis en ervaring 
te delen en van elkaar te leren. Net als bij zeer gevaar-
lijke beroepen gebeurt, bijvoorbeeld bij het duiken. 
Daarnaast blijven kennis en kunde voor het bedrijf 
behouden in een tijd dat vakkundig personeel schaarser wordt en door vergrijzing 
de uitstroom van ervaren vakmensen verder zal toenemen. Het tijdig delen zorgt 
dat kennis en ervaring voor een bedrijf niet verloren gaan en dat is investeren in de 
toekomst.

‘Werkbuddies’ is ontwikkeld door VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid). 
Op www.werkbuddies.nl staan onder meer twee animatiefi lmpjes over de campag-
ne en hoe je er mee aan de slag gaat. Bovendien kunnen bedrijven hier een gratis 
startpakket aanvragen.

behouden in een tijd dat vakkundig personeel schaarser wordt en door vergrijzing 
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SKG en iKob-bKb 
bunDeLen 
KRachten

Op 19 februari jl. tekenden Basti-
aan Benz, algemeen directeur 
IKOB-BKB en Olaf van Panhuys, 
algemeen directeur SKG, een 
samenwerkingsovereenkomst 
tussen beide organisaties. SKG 
en IKOB-BKB, die zich allebei 
richten op kwaliteitsbeheersing in 
de bouw, bundelen hun krach-
ten op twee onderdelen van 
hun dienstenpakket, te weten 
systeemcertifi catie- en laboratori-
umactiviteiten.

Courage Architecten 
wint MDG Architectuurprijs
Courage Architecten uit Apeldoorn heeft de MDG Architectuur-
prijs 2013 gewonnen. De prijs werd maandag 4 februari 2013 
overhandigd tijdens de Bouwbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. 
De drie genomineerde architecten presenteerden voor een 
breed publiek hun projecten. Courage Architecten Apeldoorn 
met project Woning Hermans te Almere, Levs Architecten 
Amsterdam met project woningcomplex Zilverling te Amster-
dam en StudioNL-D Architecten Rotterdam met project Die 
Mügge te Hamburg.
De MDG Architectuurprijs richt zich op alle facetten van het toe-
passen van metaal voor gevels en daken. Met de prijs wil MDG 
een levendige en bovenal kwalitatief hoogwaardige toepas-
sing van metaal in dak en gevel bevorderen, mede door aan te 
sporen op het gebruik van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels 
en Daken Dumebo DWS-MDG.

GEÏSOLEERDE VLAKKE LICHTSTRAAT VAN 3,80 M
Tijdens de Bouwbeurs presenteerde Vlakkelichtkoepel.nl uit Cuijk een 
uitbreiding van de productlijn: een vlakke lichtstraat met een lengte van 
maar liefst 3,80 meter en een breedte tot 70 centimeter die bestaat uit één 
ononderbroken glasplaat. Er worden dus geen tussenstijlen toegepast. 
Vlakkelichtkoepel.nl, onder-
deel van Heruvent B.V., is 
de eerste en enige produ-
cent in Nederland die een 
vlakke lichtkoepel van deze 
afmetingen produceert. Het 
bedrijf levert de lichtstraat 
als één geheel, inclusief 
extra geïsoleerde aluminium 
opstanden. Zodoende is het 
aantal onderbrekingen in 
het totale product minimaal 
en de luchtdichtheid opti-
maal, met als resultaat een hoge isolatiewaarde. Het design integreert de 
koepel in het dak: de hoogte van dakniveau tot hoogste punt is niet meer 
dan 28 cm. 

imerys introduceert néoplate
Dit gepatenteerde model werd ontwikkeld in het 
ontwerpbureau en de laboratoria van Imerys.
Deze opvallende pan zorgt voor nieuwe toege-
voegde waarde: een drie-in-een dakpan. De 
Néoplate is even geschikt voor nieuwbouw als 
voor renovatie. Met zijn formaat van 20 per m², 
levert deze innovatie een prima vlakke dakpan. 
Wanneer de onderste pannenrij is gelegd, 
verloopt de verdere
installatie van de 
Neoplate pannen 
met logische sim-
pelheid. Elke pan 
vindt zijn eigen 
plaats boven de 
twee onderste 
pannen en in 
één enkele handeling 
legt u drie pannen, zo wordt bij plaatsing 
een tijdswinst van 35% gerealiseerd.

verloopt de verdere

Neoplate pannen 
met logische sim-

één enkele handeling 
legt u drie pannen, zo wordt bij plaatsing 

Vekudak presenteert ActiefDak™
Vekudak, de vereniging van 4 A-merk fabrikanten en importeurs van PVC kunststofdakbedekking brengt duurzame kwaliteit in 
het bouwwerk met de ActiefDak™ montagevoorschriften voor Photovoltage panelen. Aanleiding is de sterk groeiende plaat-
sing van Photovoltage panelen, kortweg PV-panelen. Het gebruik van het ActiefDak™ voor het vangen van zonne-energie stelt 
namelijk speciale eisen aan de PVC dakbaan, het isolatiepakket en de constructie van het dak. Ook de locatie en oriëntatie 
van het dak zijn belangrijk, omdat allebei in hoge mate de windbelasting op de PV-panelen en dak(baan) bepalen. Vekudak 
beschrijft in de voorschriften aan welke eisen het ActiefDak™ moet voldoen voor het duurzaam installeren van PV-panelen.
Dit klasse daksysteem is elders in Europa, zoals in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland, al een standaard en verovert nu ook de 
markt in Nederland en België.
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Minder Onderhoud +31 (0)546-544724     www.allup.nl  

Vloeibare coating van Liquid Rubber

Het waterdicht maken van daken is vereenvoudigd door de komst 
van Liquid Rubber. De vloeibare coating producten zijn volledig 
waterdicht en hechten op vrijwel alle ondergronden. Zo worden 

deze producten 
ook steeds meer 
toegepast in de 
wereld van de 
dakbedekkingen. 
Deze producten 
hechten op zowel 
hout, metaal, 
beton als diverse 
dak ondergron-
den. De produc-
ten bevatten 
geen VOC’s of 
andere chemica-
liën. Daarnaast 
is het eenvoudig 
aan te brengen 
door middel van 

kwast, verfroller of spuit. Ook is het mogelijk om deze producten af te 
werken in alle (RAL) kleuren.

FAKRO INTRODUCEERT FTT TUIMELDAKRAMEN
Het nieuwe FTT dakraam van Fakro heeft een speciale 
innovatieve constructie, die een hoge energiebespa-
ring biedt en comfortabel in gebruik is. Het dakraam 
is ontworpen met het oog op de strenge eisen van 
energie-effi ciënt bouwen. De eigenschappen van dit 
dakraam en de hoge winddichtheid maken het uiterst 
geschikt voor passiefbouw, maar ook in kamers met 
airconditioning en mechanische ventilatie. Het grote 
glasoppervlak van het dakraam voorziet de zolderruim-
te van natuurlijke lichtinval en de verhoogde tuimelas 
vergroot de doorloopruimte aanzienlijk.

3e internationale 
Green Roof congres

De International Green Roof Association (IGRA)  orga-
niseert het 3e Internationale Green Roof Congres op 
13-15 mei 2013 in Hamburg. De focus van de onderwer-
pen tijdens het congres zullen zich met name richten 
op duurzame stedelijke ontwikkeling. Ook de huidige 
technische ontwikkelingen en internationale richtlijnen, 
normen van begroeide daken komen aan bod. Excur-

sies in en rond Hamburg demonstreren de veelzijdig-
heid van het begroeide dak binnen de context van de 
moderne stedenbouw. De lijst van sprekers omvat dit 
jaar vele deskundigen met het thema duurzaamheid.
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NIEUWE VEILIGERE OPBOUW MET ALTREX 
SAFE  -QUICK® GUARDRAIL ROLSTEIGERS
Met de nieuwe Safe-Quick® GuardRail rolsteigers realiseert Altrex een 
nieuwe veiligere opbouwmethode. Deze steigers zijn nog veiliger, nog snel-
ler en gemakkelijker op te bouwen en ook gevelvrij toe te passen. Vóór het 
betreden van het platform is altijd rondom bescherming aanwezig, ook 
tijdens de opbouw. Met de Safe-Quick® GuardRail worden veel schoren 
vervangen, waardoor er minder onderdelen nodig zijn. Door de vormgeving 
is de Safe-Quick® GuardRail eenvoudig door één persoon te (de)monte-
ren. Op het steigerframe en op de Safe-Quick® GuardRail zijn QR-codes 
aangebracht, waarmee eenvoudig de handleiding opbouw en gebruik 
kan worden geraadpleegd.

Gebr. Laumans presenteert nieuwe kleur trendglazuren 
“De BouwBeurs van dit jaar was voor ons het optimale platform om 
onze innovatie te presenteren: gladde dakpannen met een luxe 
matte uitstraling”, maakt Gerald Laumans, algemeen directeur van 
Gebr. Laumans GmbH & Co. KG de balans op.  De dakpannenpro-
ducent uit Brüggen aan de Nederrijn in Duitsland stelde in Utrecht 
voor het eerst de kleur #41 grijs-satinet voor. “Uit reacties uit de markt 
hebben wij opgemaakt, dat er vraag is naar 
gladde dakpannen op grond van hun 
vuilwerende werking, maar dan 
liever zonder de refl ecterende 
en glanzende uitstraling,” 
vertelt Gerald Laumans. “Voor 
ons reden genoeg om een gla-
zuur te ontwikkelen dat beide eisen 
combineert in een gladde en toch matte dakpan.”

SDE+ opent op 4 april 2013
Woensdag 6 februari 2013 zijn de spelregels voor de 
SDE+ 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor 2013 
is 3 miljard euro beschikbaar voor hernieuwbare ener-
gie. In de publicatie is bekend gemaakt welke pro-
ductie-installaties in 
2013 in aanmerking 
komen voor SDE+, wat 
de voorwaarden zijn 
en welke wijzigingen 
er zijn in de regeling 
ten opzichte van de 
SDE+ 2012.
 
De SDE+ moet er 
mede voor zorgen 
dat 16% van alle 
energie in 2020 duurzaam wordt opgewekt. Om deze 
ambitie te halen stelt het ministerie van Economische 
Zaken in 2013 meer geld beschikbaar dan de jaren 
ervoor. De 3 miljard euro voor SDE+ is vanaf 4 april 2013, 
9.00 uur tot 19 december 2013, 17.00 uur aan te vra-
gen. De subsidie is beschikbaar voor ondernemers die 
investeren in de productie van hernieuwbare energie 
uit: biomassa, geothermie, water, wind en zon.

Man (23) overlijdt na val van dak
Een 23-jarige man uit het Duitse Freren is in de avond 
van 21 februari 2013 overleden. De man was ‘s middags 
bezig met het plaatsen van zonnepanelen op het dak 
van een woning in de Piet Heinstraat in Delfzijl. Door 
nog onbekende oorzaak is de man enkele meters naar 
beneden gevallen en op zijn hoofd terecht gekomen. 
Hij is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis 
gebracht. Daar is de man later die avond overleden. De 
politie heeft de Inspectie SZW in kennis gesteld.

BRON: 112Groningen.nl

NIMMERDOR BEKROOND MET PASSIEFBOUWEN AWARD 2012
Het multifunctionele gebouw Nimmerdor in Grijpskerke (Zeeland) is 
bekroond met de jaarlijkse PassiefBouwen Award 2012, en wel in de 
categorie Overige Gebouwen. De onderscheiding werd uitgereikt 
op 5 februari 2013 tijdens de Bouwbeurs 2013 in Utrecht. De award is 
bestemd voor gebouwen en woningen die niet of nauwelijks energie 
gebruiken.

Volgens juryvoorzitter ir. Chris 
Zijdeveld is Nimmerdor vooral in 
de prijzen gevallen, omdat het 
gebouw (een combinatie van 
appartementen, dorpshuis en 
commerciële ruimten en star-
terskoopwoningen) een klassiek 
uiterlijk heeft gekregen. “Dat is 
bij passiefgebouwen altijd erg 

moeilijk, vanwege de luchtdichtheidseisen. Maar bij Nimmerdor zijn 
corporatie, architect en bouwer daarin uitstekend geslaagd.”
De leverancier van de isolatiematerialen was Recticel Insulation (Kes-
teren). Commercieel manager Roland van der Hoek van dat bedrijf 
legt vooral de nadruk op de energiekostenbesparingen die massief-
passief bouwen met zich meebrengt. “Achter elke passief ontwikkelde 
woning gaat ook een businessmodel schuil. De nettomaandlasten 
voor energie (alleen elektra, want gas is taboe) dalen tot een paar 
tientjes.”



Advies en gedetailleerde informatie kunt u opvragen door te bellen met +31 (0)515 53 30 00 of mailen 
naar info@troelstra-devries.nl. Kijk ook op onze website, www.troelstra-devries.nl.

Door het unieke anti-aging system heeft 
APAX een verwachte levensduur van maar  
liefst 40 jaar. Plus: snelle, energiezuinige 

verwerkingsmethoden én milieuvriendelijke 
eigenschappen. Daarmee is APAX in meerdere 
opzichten eindeloos goed.
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