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Icopal Universal
De ijzersterke  
combinatie voor  
elk dak

IJzersterk & licht   Betrouwbaar   Veilig verwerkbaar   Duurzaam & recyclebaar   Eénlaags toepasbaar 

De juiste grondstoffen, een op maat gemaakt productieproces en na de zeer lange 
levensduur volledig recyclebaar. Deze combinatie maakt dat Icopal Universal door NIBE is verkozen 
tot groenste dakbedekking van Nederland. Hiermee is Icopal Universal dé milieureferentie voor 
duurzame daken! Eén laag volstaat voor een ijzersterk dakbedekkingsysteem. Dat bovendien met 
hete lucht verwerkt wordt, waardoor brandveilig werken (NEN 6050) mogelijk is. Voor detailleringen 
is er de zelfklevende Icopal Universal SA. Voor vegetatiedaken is er Icopal Universal WS. Icopal 
Universal combineert al uw dakwensen in één laag, al ruim 15 jaar lang!

Kijk voor meer informatie op www.icopal.nl
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EDWIN FAGEL

De terugverdientijd 
van een mensenleven
Er is al veel gezegd over de moordende prijsdruk, dat er 

werken onder de kostprijs worden uitgevoerd, dat dit ten 

koste gaat van de kwaliteit, etc. Dat daar letterlijk doden bij 

beginnen te vallen wordt wat minder benadrukt. 

De toepassing van zonne-energie wordt algemeen gezien 

als een van de weinige lichtpuntjes in de huidige marktsitu-

atie. Het betreft namelijk, als we de verhalen mogen geloven, 

een noodzakelijke ontwikkeling. Want als we niet investeren 

in zonne-energie gaan we allemaal naar de haaien - en 

we zijn trouwens een dief van onze eigen portemonnee als 

we geen zonnepanelen op ons dak leggen. Zonne-energie 

wordt immers steeds goedkoper terwijl de andere energie-

bronnen alleen maar schaarser worden, en dus duurder. 

Ziedaar. Elders worden investeringen uitgesteld of afgebla-

zen, in het geval van zonne-energie denkt men nog wel eens: 

‘Vooruit dan maar. Dan ziet de buitenwereld ook meteen dat 

ik het hart op de juiste plaats heb.’

Maar ook in dat geval mag het natuurlijk niet teveel kosten. 

Dus worden er bijvoorbeeld zonnepanelen op daken gezet 

waar het eigenlijk handig was geweest eerst even de oude 

dakbedekking te vervangen. Onhandig? Ja, maar meer dan 

dat is het een signaal dat er niet wordt nagedacht over wat 

er zoal komt kijken bij de toepassing van zonnepanelen. 

Want wat telt is de opbrengst. Wat telt is de terugverdientijd. 

Elke euro die aan zonnepanelen wordt uitgegeven moet 

zo snel mogelijk worden terugverdiend en daarom is het 

van belang dat er zo min mogelijk van die euro’s aan wordt 

uitgegeven. Leveranciers weten dat en communiceren dus 

veelal in terugverdientijden: wat kost het, wat levert het op.

Deze leveranciers hebben het enkel over hun eigen produc-

ten. De factor arbeid zit vanzelfsprekend niet in de rekensom. 

Dus krabt de opdrachtgever of particulier zich na aanschaf 

achter de oren: hoe krijg ik die dingen op het dak? De 

investering in arbeid en veiligheid 

verlengt de terugverdientijd van 

de zonnepanelen en dat is nu juist 

niet de bedoeling. Dus wordt veelal 

ergens een goedkope kracht van-

daan gescharreld en de veiligheid 

achterwege gelaten.

We beginnen te zien waar dat toe leidt. Omdat je met een 

zonnepaneel op je schouder heel wat minder stabiel staat 

(zeker op een hellend dak, zeker als er een beetje wind 

staat), neemt de kans op vallen bij het aanbrengen van 

zonnepanelen aanmerkelijk toe. Als dan gekozen wordt voor 

een onervaren, ongetrainde kracht en deze wordt zonder be-

veiliging het dak op gestuurd, dan hebben we een situatie 

gecreëerd waar de maffi a nog een puntje aan kan zuigen. 

In de afgelopen maanden zijn er verschillende slachtoffers 

gevallen tijdens het aanbrengen van zonnepanelen, zwaar-

gewonden en doden.

Ja, de montage door een getrainde partij vergt een in-

vestering van misschien een paar honderd euro. En ja, de 

veiligheid van de monteurs vergt een extra investering van 

misschien nog een paar honderd euro. En ja, het wordt dan 

misschien wel de vraag of de investering in zonnepanelen 

überhaupt nog de moeite waard is. Maar wie wel zonnepa-

nelen op zijn dak wil en die paar honderd euro in zijn zak wil 

houden moet zich afvragen wat de terugverdientijd van een 

mensenleven is. Die investering is sowieso te hoog. ●

Foto: Liza de Rijk.
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De terugverdientijd van een mensenleven

hoge faalkosten, wie is er schuldig? 6
Het is maar de vraag of alleen de economische crisis er de oorzaak van is dat er volop 
naar manieren wordt gezocht om meer met minder te doen - of dat dit juist in de 
dakensector een ingesleten gewoonte is geworden.

verankering van dakpannen - van norm naar praktijk 10
Met de invoering van het Bouwbesluit  per 1 april 2012 is ook een aantal 
veranderingen op het gebied van de bevestiging van dakpannen van kracht 
geworden. 

en 795:2012 nog niet geharmoniseerd 14
De geactualiseerde norm EN 795: 2012 is inmiddels wel gepubliceerd, maar nog 
niet geharmoniseerd. Wat houdt dit precies in en wat is de huidige status van de norm?

Dood door zonnepanelen  17
Op 21 februari dit jaar viel in Delfzijl een 23-jarige Duitse man van het dak bij het aan-
brengen van zonnepanelen. Omdat het onderwerp veilig aanbrengen van zonne-
panelen in Roofs oktober 2012 onder de aandacht is gebracht, een analyse. 

verrijdbare veiligheidsbox voor veilig werken op platte daken 18
Onlangs werd de Pat-Box geïntroduceerd, een verrijdbare veiligheidsbox die zorgt voor 
een collectieve beveiliging voor iedereen die op het dak werkt.



colofon
Roofs     5Roofs     5Roofs     5

Dit nummer kwam tot stanD met meDewerking van
AG Plastics 36
All-up 23
Anjo 26
Artilan 34
Böcker Nederland bv 22
Dakweb.nl 27
Derbigum Nederland bv 26
DGI Dak & Gevel Ingenieurs bv 32
Freriks-Werken bv 32
Icopal 2
Kelders Dakmaterialen 22
Kingspan Unidek 30
Leister AG 19
Mawipex Handelsmaatschappij bv 35
Nebiprofa 13
Rockwool 12
Stichting Dakmeester 23
Unilin Insulation bv 16
Veilig werken op daken 23

voor Brouwers Zink is de ergste crisis voorbij 20
Groothandel van zink, lood en koperproducten Brouwers Zink uit Maasmechelen (B) heeft 
een periode van inkrimping en reorganisatie afgerond. De organisatie is nu weer solide 
en het bedrijf is klaar om het verloren marktaandeel te heroveren.

herman stal treedt terug als commercieel directeur unilin  24
Per 28 april 2013 gaat Herman Stal met pensioen. Hij was jarenlang commercieel directeur 
van Unilin Systems bv. Hij neemt onder de huidige marktomstandigheden afscheid met 
een dubbel gevoel. 

Böcker nederland toont noviteiten tijdens open dag 28
Op vrijdag 19 april 2013 organiseert Böcker Nederland in Velddriel een open dag voor 
alle klanten en relaties. 

Bmwt-keur voor opbouwliften, ladderliften en kranen 31
De kraan is een essentieel onderdeel van een dakdekkerbedrijf. Het BWMT-Keur is een 
waarborg dat de machines veilig zijn in te zetten. 

nieuwslijn 34
Nieuws voor en door de dakenbranche

foto voorplaat:
City of Arts and Sciences, 
L’Oceanogràfi c 
te Valencia (Spanje)
Fotografi e: Dirk Lindeman
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Het is maar de vraag of alleen de economische crisis er de 
oorzaak van is dat er volop naar manieren wordt gezocht 
om meer met minder te doen - of dat dit juist in de daken-
sector een ingesleten gewoonte is geworden. Nu de nieuw-
bouw stagneert, en in algemene zin ook de investeringen in 
de renovatiemarkt, is er sprake van een ‘moordende’ concur-
rentie op de aanbestedingsmarkt voor dakwerkzaamheden.

Je kunt nu waar krijgen voor je geld, is het motto. De partijen 
die nu nog kunnen investeren lijken spekkoper. Reden dat er 
vrijwel alleen op traditionele wijze wordt aanbesteed, waarbij 
als gunningcriterium de laagste prijs wordt aangehouden. 
Hoewel iedereen weet dat we op deze manier onze eigen 
glazen ingooien, komen we er maar niet goed van los. 
Het mag duidelijk zijn dat ketensamenwerking, waarbij er 
intensief en veelal voor langere termijn wordt samengewerkt 
tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, op dit moment 
niet (zeker niet structureel) toeneemt.   

In algemene zin is er veel te weinig ruimte voor een goede 
afstemming van het uit te voeren werk. Zo kijkt iedere partij 
alleen naar zijn eigen uit te voeren werkzaamheden  en 
bepaalt hij hierop zijn prijs, waarbij vergeten wordt of het 
werk dat voor of na zijn werkzaamheden hier wel goed op 
aansluit. Het zou ervoor pleiten als bij de gunning van de 
werkzaamheden deze aspecten ook meewegen bij het be-
oordelen van de prijs. De opdrachtgever en opdrachtnemer 
krijgen en houden dan veel meer grip op het bouwproces, 
waar de dakaannemer ook werkelijk een rol van betekenis 
zou moeten krijgen. 

Dakwerkzaamheden in de nieuwbouw
Bij de bouw van een nieuwe sportaccommodatie bleef de 

gewenste kwaliteit van de dakwerkzaamheden achter bij 
hetgeen voorzien was bij de opdrachtgever. Daarom werden 
wij ingeschakeld voor een controle-inspectie.

Het bouwen van sport- en zwemaccommodaties valt niet in 
de categorie standaard opdrachten en vraagt om die reden 
bijzondere aandacht. De uitgangspunten en de wensen van 
de ontwerper, de opdrachtgever/ gebruiker van dergelijke 
gebouwen zijn veelomvattend en complex. Het spreekt voor 
zich dat bij de totstandkoming intensief overleg tussen de bij 
de bouw betrokken partijen noodzakelijk is. Het volstaat dus 
niet, zoals later bleek in de onderhavige situatie, om de be-
stekstekst en tekeningen alleen maar af te prijzen. Werkvoor-
bereiding is essentieel bij objecten waar naast de bouwkun-
dige techniek ook installaties en bouwfysische aspecten een 
belangrijke rol spelen. 

Het zijn stuk voor stuk unieke gebouwen waar het dak per 
definitie een van de gebouwdelen is waar weinig tot niet 
geprefabriceerd wordt. De prestatie moet op locatie gele-
verd worden. Nu is de vraag natuurlijk of er met prefabricage 
(zoals velen denken) winst is te maken in het beperken 
van de faalkosten. De praktijk leert dat bij prefabricage de 
faalkosten alleen maar verschuiven naar een stap eerder in 
het bouwproces. Bij het onderhavige dakenproject zijn de 
werkzaamheden, door een onvoldoende werkvoorbereiding 
en samenwerking, helaas niet naar verwachting verlopen en 
was veel corrigerend werk noodzakelijk.

De opname ter plaatse
Bij de eerste vaststelling dat de dakwerkzaamheden in uit-
voering zowel technisch als organisatorisch qua veiligheids-
voorzieningen niet voldeden gaf de betrokken dakaannemer 
niet thuis. De ernst van de tekortkomingen, zoals ook blijkt  
uit de verschillende illustraties, maakte een stillegging nood-
zakelijk. 

Dit is artikel nummer 11 van een artikelenserie, waarin de werkmethode  

van de dakingenieur bij veel voorkomende dakvraagstukken wordt belicht. 

Het volledige traject van inspectie, analyse, conclusies en advisering  

wordt besproken. In de artikelenreeks wordt, ter lering en vermaak, steeds  

gekozen voor actuele en/of informatieve dakvraagstukken.

Hoge faalkosten, 
wie is er schuldig?

De Dakingenieur aan het werk

Ing. J.M. Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs BV
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Omdat de dakrandbeveiliging niet op orde was, en de tech-
niek niet voldeed aan de gangbare ontwerp- en uitvoering-
richtlijnen, werden de werkzaamheden direct stilgelegd. Een 
zware, maar helaas noodzakelijke methode om de werk-
zaamheden weer goed op de rit te krijgen.  

Naast een sterk onvoldoende kwaliteitsbesef bij de dakaan-
nemer bleek dat de gebrekkige (keten)samenwerking 
met de bouwkundig aannemer mede debet was aan het 
ontstaan van de ongewenste werkvloer op het dak. In de 
praktijk bleek de aannemer en directievoerder slecht op de 
hoogte te zijn over de voorgeschreven ontwerp- en uitvoe-
ringsrichtlijnen van de uit te voeren werkzaamheden. De 
aannemer was vooral druk met uitvoering van zijn werkzaam-
heden en voerde te weinig overleg en toezicht op zijn onder-
aannemers. Het vertrouwen in een goede totstandkoming 
van de daken blijkt helaas vaak beschaamd te worden.

het bestek
DGI heeft de in uitvoering zijnde dakwerkzaamheden ook 
getoetst aan bestek en tekeningen, waarbij vele afwijkin-
gen zijn vastgesteld die bij een goede werkvoorbereiding 
voorkomen hadden kunnen worden. De bestekken schrijven 
voor werkplannen, tekeningen en details te maken die ter 
goedkeuring moeten worden voorgelegd. In negen van de 
tien situaties blijken deze niet voorhanden. De afwijkingen 
die bij het onderhavige project onder andere zijn vastge-
steld, betreffen:

De dampremmende laag
De dampremmende laag is slordig geplaatst en niet aan-
eengesloten aanwezig. Haakse opstanden zijn getransfor-
meerd tot schuine opstanden. De dampremmende laag sluit 
niet aan op de ondergrond. De besteksmatig voorgeschre-
ven opstandstroken ontbreken.

Er is in het ontwerp een haakse opstand voorzien.

De bevestiging van de isolatie
De berekeningen en de productspecifi caties zijn niet aanwe-
zig. De bevestiging vindt in afwijking van voorschriften plaats 
en de isolatie is niet aaneengesloten aanwezig. 

Uiteindelijk moest helaas zelfs geconcludeerd worden dat de 
dakaannemer niet meer de partij was waarop vertrouwd kon 
worden dat er een dak overeenkomstig besteksprestatieni-
veau zou worden opgeleverd. De betreffende dakaannemer 
is lopende de herstelwerkzaamheden ook failliet gegaan. De 
werkzaamheden zijn uiteindelijk door een nieuwe dakaanne-
mer gerealiseerd en afgerond.

oorzaken?
Door de bouwkundig aannemer was met de dakaannemer 
overeen gekomen ‘het leveren en aanbrengen van dakiso-
latie en EPDM dakbedekking volgens bestek, tekeningen en 
aanvullende omschrijving’. De toetsingscriteria waren duide-
lijk beschreven en moesten als zodanig worden gehanteerd. 
De dakaannemer zou zorg dragen voor zijn eigen veiligheid 
door plaatsing van tijdelijke dakrandbeveiliging. De dakaan-
nemer zou ook zorgdragen voor een goede totstandkoming 
van het dak volgens de van toepassing zijnde ontwerp- en 
uitvoeringsrichtlijnen.

organisatorisch
Bij een eerste plaatsopname werd een weinig fl orissante situ-
atie op de daken aangetroffen. Zie enkele foto’s.  

Opslag van isolatie voldoet niet.

Weinig betrouwbare dagafsluiting.

Opslag van isolatie voldoet niet.

Weinig betrouwbare dagafsluiting.

Er is in het ontwerp een haakse opstand voorzien.
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Zie www.dakweb.nl voor de eerdere artikelen in deze reeks.

●  hemelwaterafvoeren, specifi ek de detaillering (uitvoeren 
met manchet op niveau dampremmende laag);

●  dakdoorvoeren (uitvoeren met manchet op niveau 
dampremmende laag);

●  ondersteuning paaltjes (t.b.v. installaties);
●  paaltjes voor de dakbeveiliging;
●  overige detaillering;
●  RI&E tekening permanente veiligheidsvoorzieningen;
●  fasering dakherstelwerkzaamheden;
●  planning dakherstelwerkzaamheden.

Kortom: de basiseisen en invulling van een goede werkvoor-
bereiding waar de dakaannemer aan zou moeten voldoen.

De echte oplossing 
Hoewel de harde feiten over ketensamenwerking nog ont-
breken, moet worden vastgesteld dat het huidige traditionele 
samenwerkingsmodel onevenredig veel risico’s brengt voor 
de opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Het zetten van 
de eerste stap naar deze vorm van samenwerking is niet 
eenvoudig in de huidige aanbestedingsmarkt. Toch is nu 
algemeen bekend dat de laagste prijs bij aanbesteding 
leidt tot een traditioneel vechtmodel, wat tijdens de bouw 
tot enorme faalkosten kan leiden. Maar ook als het gebouw 
is opgeleverd, kunnen de kosten over de exploitatieperiode 
fl ink tegenvallen. 

Door nu toch al, tegen alle weerstanden in, in ketensamen-
werking te investeren getuigt van een goede langetermijnvi-
sie, waarbij de toekomst zekerheid zal bieden op een hogere 
kwaliteit en een kostenreductie. De partijen die dit aandur-
ven zijn de toekomstige winnaars. ●

Bevestiging voldoet niet.

Resumé: De werkzaamheden werden in onvoldoende kwali-
teit uitgevoerd. Besteksmatig was een BRL 4702 gecertifi ceerd 
dakaannemer voorgeschreven. De betreffende dakaanne-
mer was niet gecertifi ceerd. 

De route naar herstel
Bij het opstellen van een protocol voor herstel zijn de navol-
gende uitgangspunten gehanteerd. In de praktijk wordt de 
werkvoorbereiding alsnog gedaan en worden er duidelijke 
afspraken gemaakt hoe het dak tot stand moet komen. Hier-
mee wordt gewaarborgd dat:

●  herstel tot het besteksmatig voorgeschreven niveau 
van de daken leidt;

●  de detaillering volgens de Vakrichtlijn Gesloten 
Dakbedekkingssystemen tot stand komt;

●  de uitvoering van de dakwerkzaamheden overeen-
komstig procescertifi caat dakdekken plaatsvindt;

●  bouwfysisch functioneren gewaarborgd wordt.

En meer in algemene zin komt er een uitvoering overeen-
komstig nieuwbouwkwaliteit tot stand. Inachtneming van 
deze uitgangspunten leidde in de onderhavige situatie tot 
de navolgende werkvoorbereiding voor start uitvoering 
herstel, waarbij overlegd moest worden:

●  materiaaldocumentatie (inclusief keuringscertifi caten en 
verwerkingsdocumentatie);

●  bouwfysische berekeningen; aantonen Rc ≥ 4 m2K/W, 
controletoets inwendige condensatie;

●  berekening windbelasting; inclusief documentatie 
mechanische bevestiging (rekenwaarde bevestiging);

●  dakzonering tekening volledige dakvlak;
●  baanverdeling dakbedekking (midden-, rand- en 

hoekzone);
●  tekening afschotrichtingen isolatie;
●  principe detaillering schaal 1:5  (tot op strookniveau, 

dampremmende laag, isolatie en dakbedekking);
●  dakrand (inclusief kimfi xatie en eindafsluiting);
●  dakopstanden;

Bevestiging voldoet niet.
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Het effect van de integratie van de Eurocodes in het Bouw-
besluit 2012 heeft consequenties voor het verwerken van 
dakpannen op hellende daken, met name ook de manier 
waarop we om moeten gaan met de verankering van 
dakpannen. Bouwbesluit 2012 kent dezelfde pijlers als de 
vorige versies uit 2003 en 1992, te weten: veiligheid, gezond-
heid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Op al deze 
gebieden zijn wijzigingen doorgevoerd. Met name het onder-
werp veilig onderhoud aan gebouwen heeft in de afgelopen 
jaargang van Roofs al veel aandacht gekregen.

De aanpassingen op het gebied van verankering van 
dakpannen zijn niet alleen belangrijk om schade aan het 
gebouw te voorkomen, maar ook vanwege de veiligheid  
van de omgeving. Sinds de invoering van het Bouwbesluit 
1992 worden er prestatie-eisen gesteld aan de bevestiging 
van schubvormige dakbedekking. Als gevolg hiervan is de 
stormbestendigheid van hellende daken aanzienlijk verbe-
terd, maar ook is in de loop der tijd gebleken dat er ruimte 
was voor verbetering. Door klimaatverandering wordt het 
weer extremer: hevige windstoten komen vaker voor en ook 
zijn er vaker stormwaarschuwingen. Op Europees niveau 
heeft men nieuwe regels vastgesteld die vastgelegd zijn in 
Eurocodes. Op nationaal niveau dienen deze Eurocodes 
geïntegreerd te worden in de regelgeving. Daarom is in 
Bouwbesluit 2012 een en ander aangepast. De rekenmetho-
des zijn uitgewerkt in de nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn, 
de  NPR 6708. In dit artikel worden deze veranderingen op 
een rijtje gezet.

eurocodes
Conform het Bouwbesluit moet de dakbedekking worden 
verankerd zoals aangegeven in NEN 6707 ‘Bevestiging 
van dakbedekkingen. Eisen en bepalingsmethoden’. Op 
basis van deze norm is de NPR 6708 opgesteld. Indien men 
dakbedekking verankert conform deze NPR mag worden 
aangenomen dat aan de eisen uit het Bouwbesluit wordt 
voldaan. Een NPR heeft echter geen status zodat bij geschil-
len, schadegevallen e.d. altijd de NEN 6707 de beoordelings-
grondslag zal vormen. 

Voor de bepaling van de windbelasting is sinds Bouwbesluit 
1992 de NEN 6702 van kracht. Deze is per 1 januari 2012 
vervangen door de Eurocode ‘windbelasting’, een Europese 
eis die regelt dat Europese landen met eenzelfde methode 
rekenen en die ervoor zorgt dat bouwwerken bestand zijn 
tegen de toenemende winddruk. Met de Nationale Bijlagen 
(NB) wordt er per land gekeken naar de plaatselijke situaties. 

De NPR 6708 is in deze zin aangepast. T.o.v. de vorige versie 
(1997) is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

●  Er is een nieuwe ruwheidscategorie toegevoegd (naast 
bebouwd en onbebouwd, namelijk: kust);

●  de waarden voor stuwdruk zijn gewijzigd;
●  de berekening van de rekenwaardes van panhaken zijn 

gewijzigd;
●  de berekening van het gewicht van de dakpannen per m² 

is gewijzigd;
●  het aantal dakzones is toegenomen;
●  de lay out van de dakzones is voor een aantal daktypes 

gewijzigd;
●  de kilgootzone is als dakzone toegevoegd
●  er is een rekenmethode geïntroduceerd om de invloed 

van hoogbouw op laagbouw te kunnen berekenen.

Ruwheidscategorie kustzone
Voor een bouwwerk geldt terreincategorie 0 (kust) wanneer 
het grenst aan open water met een minimale strijklengte van 
2 km. De strijklengte is de ononderbroken afstand waarover 
de wind over het water kan waaien. De categorie geldt dus 
niet alleen aan de kust, maar ook aan de oevers van grote 
meren. Dit zogenaamde kustgebied kan alleen voorkomen in 
windgebied 1 en 2.

Verder geldt dat de afstand van het bouwwerk tot het open 
water minder dan tienmaal de bouwwerkhoogte dient te 
zijn. Het bouwwerk moet tevens een hoogte hebben die 
tweemaal de gemiddelde hoogte is van de gebouwen en 
andere obstakels die zich in het gebied tussen het bouwwerk 
en het open water bevinden. Bij twijfel is het beter om uit te 
gaan van de meest veilige aanname, de categorie kust.

Met de invoering van het Bouwbesluit  per 1 april 2012 is ook een  

aantal veranderingen op het gebied van de bevestiging van dakpannen  

van kracht geworden. Jan van Leeuwen en Will Verwer van Monier  

zetten de belangrijkste wijzigingen uiteen.

Verankering van dakpannen - 
van norm naar praktijk

hellenDe Daken     
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standaard. Toepassing van de vereenvoudigde verdeling kan 
echter in bepaalde situaties een zodanige tijdwinst opleve-
ren dat dit interessant is.

verankering
Een verankeringsberekening dient ertoe te bepalen of, en 
zo ja, hoe de dakpannen op de bewuste plek verankerd 
dienen te worden. Het komt er bij de berekening op neer 
dat de neerwaartse kracht van de dakpan (het gewicht, 
met of zonder de verankering) groter dient te zijn dan de 
zuigende of opwaartse kracht van de windzuiging. Als ervan 
uitgegaan mag worden dat de dakpannen op hun plaats 
blijven doordat het eigen gewicht groter is dan de bere-
kende stuwdruk voor de betreffende dakzone, dan hoeven 
de dakpannen niet te worden verankerd. Wanneer dit niet 
het geval is, dan moet worden verankerd. Een veel voorko-
mende verankeringswijze is dambordsgewijs verankeren. 
Hierbij wordt één op de twee dakpannen verankerd met een 
panhaak, waarbij het verankeringspatroon overeenkomt met 
een dambord. Dakpannen die in halfsteens verband worden 
uitgevoerd vormen een uitzondering; hierbij worden de 
dakpannen in diagonale lijnen over het dakvlak dambords-
gewijs verankerd. 

Als de stuwdruk echter dermate hoog is dat een dambords-
gewijze verankering onvoldoende is, dan moet volledig 
verankerd worden. Dit betekent dus dat iedere dakpan in de 
dakzone met een panhaak moet worden verankerd. Mocht 
ook dit niet voldoende zijn, dan dient de zwaarste standaard 
verankeringswijze te worden toegepast: volledig verankeren 
en schroeven. De dakpan wordt in de betreffende zone met 
een panhaak en één of twee RVS schroeven met neopreen 
volgring in de kopsluiting verankerd.

Door te voldoen aan de minimale prestatie-eisen van het 
Bouwbesluit voldoet de bouwer aan zijn minimale pu-
bliekrechtelijke verplichtingen. Door te verankeren volgens 
deze minimale eisen heeft men geen garantie tegen het 
afwaaien van dakpannen; er zijn soms bijzondere situaties 
waar het raadzaam is om voor een zwaardere verankering 
te kiezen dan het minimaal vereiste. Conform artikel 2 van de 
Woningwet dient bij een bouwaanvraag onder andere een 
berekening van de verankering en de bevestiging van de 
dakbedekking ingeleverd te worden, zowel voor nieuwbouw 
als voor renovatie. Indien geen bouwaanvraag vereist is 
(bijvoorbeeld bij melding plichtige bouwwerken) dient men 
echter wel altijd aan dezelfde eisen te voldoen. 

Beide heren geven nog een extra advies mee. Dakdekkers 
zijn al sinds 1992 gewend om bepaalde verankeringspa-
tronen op het dak uit te voeren; door de doorgevoerde 
wijzigingen moet men zich nu concentreren op de nieuwe 
indelingen en verankeringspatronen. Laat hen de verande-
ringen zien en uitvoeren, zodat de door u te maken daken 
zullen voldoen aan de wettelijke eisen. Een instructie hoe 
men moet verankeren dient op het werk bij de ploegbaas of 
voorman aanwezig te zijn. ●

De berekening van de rekenwaarden van dakpanhaken
Belangrijk is in dit verband dat de juiste panhaak bij de juiste 
dakpan wordt gebruikt. Het toepassen van de verkeerde 
panhaak zal de berekeningen teniet doen. Om te weten of 
een panhaak voldoet, is het aan te bevelen dat de aanne-
mer of dakdekker zichzelf ervan overtuigt dat er een testrap-
port voorhanden is van een panhaak, volgens de Europese 
testmethode EN 14437, uitgevoerd door een onafhankelijk 
instituut. Een aantal panhaken die sinds 1992 een bepaalde 
rekenwaarde kenden, dient nu opnieuw getest te worden 
volgens deze Europese testmethode. Daarmee verzekert men 
zich ervan dat de rekenwaarde van de panhaak overeen-
komt met de rekenwaarde in de verankeringsberekening.

Wijziging berekening gewicht dakpannen per m² 
In de NEN 6707:2001 ging men uit van het gemiddelde 
gewicht van de dakpannen per m² vermeerderd met de wrij-
ving tussen de ophangnok en de panlat. In NEN 6707:2011 
is dit aangepast, vanwege het verschijnen van EN 14437. 
In deze versie van de NEN norm staat dat ervan uitgegaan 
wordt dat de pan draait rondom de panlat, en wordt de 
weerstand bepaald door het momentenevenwicht. Dus niet 
het gewicht van de hele dakpan, maar alleen het gedeelte 
dat zich onder de ophangnok bevindt, draagt positief bij 
aan het gewicht van de dakpan. In de berekening per m² is 
ook de panlatafstand, ofwel de overlapping van de dakpan-
nen onderling, van belang geworden. De wrijving tussen de 
panlat en de pan speelt in deze methode geen rol meer. 
Deze nieuwe (Europese) methode resulteert in een lagere 
weerstand tegen opwaaien in de verankeringsberekening. 
Deze verandering leidt vaak tot een ander verankeringspa-
troon. Calculatieprogramma’s om te komen tot een veranke-
ringsadvies dienen hiermee rekening te houden.

Dakdimensionering
Met ‘dakdimensionering’ worden de gegevens bedoeld die 
benodigd zijn om een verankeringsberekening te kunnen 
uitvoeren, zoals de dakhelling en de maatvoeringen. Hierbij 
moet dus rekening worden gehouden met dakvormen, 
dakaansluitingen, dakhelling, nokhoogte, dakafmeting. Het 
dak wordt tevens verdeeld in dakzones: per zone verschilt de 
zwaarte van de windbelasting. Daardoor kan bijvoorbeeld 
de randzone een zwaardere verankering nodig hebben dan 
een middenzone. In de nieuwe NPR is de zonering aange-
past aan de Eurocode met Nationale Bijlage.

Toename dakzones 
Vanwege frequent op-
tredende schades is de 
zone langs de kilgoot in 
de nieuwe NPR als een 
aparte dakzone toege-
voegd, evenals de zone 
bij opgaand metselwerk. 

De zone-indeling volgens 
de nieuwe NPR 6708:2012 is aanzienlijk complexer dan 
voorheen. In de nieuwe NPR is tevens een vereenvoudigde 
dakzone verdeling uitgewerkt. Deze is zwaarder dan de 
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normering     

Om inzicht te krijgen in de problematiek brengt Roofs met 
secretaris Stephanie Jansen van NEN de organisatie van de 
Europese normering in kaart, en de huidige stand van zaken 
rond EN 795. Waarschijnlijk zal in april 2013 een besluit wor-
den genomen over de status van de norm. Zodra dit besluit 
is gevallen, zal Roofs hier nader over berichten. 

Met het streven om te komen tot één Europese markt waar 
producten vrijelijk verhandeld kunnen worden, is er overeen-
gekomen dat er een eenduidig kader moet komen waar 
die producten aan moeten voldoen. Ieder Europees land of 
Europees lid had zijn eigen regelgeving en normering op dit 
gebied en heeft dat in veel opzichten overigens nog steeds. 
De gedachte is dat in overleg de bestaande regels in over-
eenstemming met de Europese wetgeving worden gebracht, 
ofwel ‘geharmoniseerd’. Dat harmoniseren verloopt niet altijd 
even ‘harmonieus’,  het is een taai en moeizaam proces. 
 
Cen
Er is voor de Europese standaardisering van regels een 
organisatie ingericht: CEN. In deze commissie zijn alle afzon-
derlijke lidstaten vertegenwoordigd via de ‘eigen’ nationale 
normalisatie-instituten. Voor Nederland is dit NEN, voor Duits-
land DIN, etc. Omdat het de regulering van zeer veel pro-
ducten betreft, van speelgoed tot schroeven tot maatbekers, 
zijn er ook zeer veel verschillende commissies die onder CEN 
vallen, Technical Commissions (TC genaamd). Zo zijn er TC’s 
voor bouwproducten, voor voeding - en er zijn ook aparte 
commissies voor persoonlijke beschermingsmiddelen. 

De respectievelijke commissies stellen voor producten of pro-
ductgroepen normen op waar deze producten aan dienen 
te voldoen. Het kan zijn dat deze normen worden ontwikkeld 
in opdracht van de Europese Commissie (EC). De EC kan 
een mandaat afgeven aan een commissie van CEN om nor-
men op een bepaald gebied te ontwikkelen. Deze normen 
hebben in dit geval vaak een relatie tot Europese richtlijnen, 

de zogenoemde ‘Directives’ of ‘Regulations’, die een wette-
lijke status hebben. 

Deze wetgeving wordt inhoudelijk opgesteld door werk-
groepen die onder de Europese Commissie vallen, en waar 
vertegenwoordigers van de overheid zitting in hebben. Een 
voorbeeld hiervan is de Europese richtlijn 89/686/EEG voor 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Normen, daarentegen, 
zijn zelf geen wetgeving, maar kunnen wel worden gebruikt 
om aan bijvoorbeeld deze Europese wetgeving te voldoen. 

technische Commissie
In de CEN Technische Commissies nemen belanghebben-
den in een specifiek gebied deel. Dit zijn vaak vertegen-
woordigers van bedrijven/leveranciers/fabrikanten van de 
producten die het betreft. Ook de wetgever kan belangheb-
bende zijn en dus kan in principe een vertegenwoordiger 
van de overheid zitting nemen in de CEN/TC (al zal zij in dat 
geval in de praktijk altijd op nationaal niveau meepraten 
en niet een afvaardiging van de Nederlandse markt in de 
CEN/TC zijn). In het geval van de Technische Commissie 
voor persoonlijke beschermingsmiddelen ziet de overheid 
het als taak van de markt om de normen hiervoor op te 
stellen. De overheid blijft via de secretaris overigens wel op 
de hoogte van de ontwikkelingen maar neemt dus zelf niet 
deel aan de discussies binnen de commissie. Dit betekent 
dat de normering op dit gebied volledig wordt ingevuld door 
marktpartijen, de overheid stuurt alleen op Europees niveau 
in de wetgeving.

In de meeste gevallen vallen onder deze CEN/TC’s diverse 
werkgroepen. Deze werkgroepen stellen nieuwe normen op 
of herzien een norm. Dit normontwerp wordt vervolgens via 
nationale normalisatie-instituten voorgelegd aan nationale 
belanghebbenden die op deze manier kunnen reageren op 
de inhoud van een norm. Alle belanghebbenden worden in 
de gelegenheid gesteld hun stem te laten gelden. Op deze 

Is een verankeringspunt een persoonlijk beschermmiddel of een bouw-

product? De discussie hierover loopt al jaren met onduidelijkheid over de 

 status van de geactualiseerde norm EN 795: 2012 tot gevolg. Deze norm  

is inmiddels wel gepubliceerd, maar nog niet geharmoniseerd. Wat houdt  

dit precies in en wat is de huidige status van de norm?

en 795:2012 nog 
niet geharmoniseerd
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die in deze richtlijn worden gesteld. Dat betekent dus dat er 
óf een nieuwe norm zal moeten worden opgesteld, óf de EN 
795 moet zodanig worden aangepast dat hij aansluit op de 
richtlijn voor bouwproducten. Hoe dan ook wordt in dit geval 
een verankeringsvoorziening anders beoordeeld dan bijvoor-
beeld een valbeveiligingsharnas. 

huidige status
De norm EN 795:2012 is dus al wel gepubliceerd, maar nog 
niet geharmoniseerd. In april 2013 wordt er opnieuw gespro-
ken over de status van de norm. Ter voorbereiding hierop zijn 
de ministeries van de verschillende lidstaten in de gelegen-
heid gesteld hun standpunt over dit onderwerp te formuleren. 
Het Nederlandse Ministerie van SZW wijst op de uitspraak van 
het Europese Hof in de zaak Latchways (C-185/08) waarin 
wordt gesteld dat vaste ankerpunten plegen te worden vast-
gemaakt aan een gebouw, en niet door de gebruiker worden 
gedragen of vastgehouden; vaste ankerpunten zijn dus be-
doeld als externe voorziening waaraan een PBM is bevestigd. 
Daarom stelt het Ministerie van SZW zich op het standpunt te 
harmoniseren onder de Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG. 
Mobiele ankerpunten kunnen in dit standpunt dus wél vallen 
onder de EN 795:2012, die immers voor PBM’s geldt.

Of aan dit voorstel gehoor zal worden gegeven, moet nog 
blijken. Tot de geactualiseerde EN 795 is geharmoniseerd, 
blijft de ‘oude’ EN 795 gelden en hoeft de bestaande certi-
fi catie niet te worden aangepast. Nieuwe producten zullen 
wel volgens de geactualiseerde EN 795 moeten worden 
getest maar niet alle notifi ed bodies zullen al volgens de 
nieuwe methode werken. Het is dus van belang dat snel 
duidelijkheid in de situatie komt. 

Roofs zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. ●

manier wordt er een nationaal standpunt bepaald op basis 
van consensus, dat vervolgens weer terug wordt gestuurd 
naar de betreffende CEN/TC. Wanneer deze opmerkingen 
zijn beoordeeld door de betreffende WG en verwerkt, volgt 
een voorlopig defi nitieve norm die weer wordt voorgelegd 
aan de nationale normcommissies die hem vervolgens defi -
nitief goed- of afkeuren. 

koppeling wetgeving
In de normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen is 
een Annex ZA opgenomen, die de relatie met de Europese 
richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen weergeeft. 
Deze normen worden na publicatie geharmoniseerd. Met de 
Annex ZA wordt dus aangegeven dat de norm in overeen-
stemming is met de wetgeving. Persoonlijke beschermings-
middelen die onder de geharmoniseerde normen vallen, 
worden met CE markering verkocht op de Europese markt. 
Het CE keurmerk kan door fabrikanten verkregen worden 
door het product conform de norm te laten keuren en testen 
door een keuringsinstituut dat conform die norm mag testen, 
een zogenaamde ‘notifi ed body’. Aldus wordt ernaar ge-
streefd alle productreguleringen op één lijn te krijgen. 

en 795
Onder de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen 
vallen diverse productcategorieën, waaronder valbevei-
liging. CEN/TC 160 houdt zich bezig met het ontwikkelen 
van normen voor deze producten. Een van de normen die 
hieronder valt is EN 795. Deze Europese norm stamt uit 1996 
en gezien de vele ontwikkelingen sinds die tijd was de norm 
aan actualisering toe. Binnen CEN/TC 160/WG 1 is daarom 
een herziene tekst opgesteld voor deze norm. Het normont-
werp is ter commentaar rondgestuurd naar alle nationale 
normcommissies. Ook vanuit Nederland is een bijdrage 
aangeleverd. Dit commentaar is deels verwerkt en de norm is 
nu als herziene norm gepubliceerd, NEN-EN 795:2012. 

Deze nieuwe versie van EN 795 is echter nog niet gehar-
moniseerd, omdat er binnen de PBM expertgroep van de 
Europese Commissie nog discussie wordt gevoerd over de 
verwijzing van deze norm naar de Europese wetgeving. Op 
dit moment verwijst Annex ZA van de norm naar de richtlijn 
voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn landen die 
hier niet mee akkoord gaan en vinden dat verankerings-
voorzieningen (zoals nu beschreven) geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn, maar bouwproducten. Met 
name Frankrijk heeft hier een duidelijke rol in gespeeld door 
te stellen dat in ieder geval de vaste ankerpunten niet onder 
de EN 795 zouden mogen vallen.

In een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxem-
burg is het verschil tussen een PBM en een bouwproduct 
gedefi nieerd als dat tussen een product dat gedragen of 
vastgehouden moet worden (een PBM) en een product dat 
onderdeel is van het gebouw (een bouwproduct). Als dus 
wordt bepaald dat ankerpunten bouwproducten zijn, val-
len deze producten onder een andere richtlijn en moet de 
inhoud van de norm in overeenstemming zijn met de eisen 

Stephanie Jansen, secretaris NEN.
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Wat niemand wil is nu toch gebeurd. Op 21 februari dit jaar 

viel in Delfzijl een 23-jarige Duitse man van het dak bij het 

aanbrengen van zonnepanelen. Hij overleed ’s avonds in 

het ziekenhuis. Het nieuws stond o.a. in De Telegraaf. Omdat 

het onderwerp veilig aanbrengen van zonnepanelen in 

Roofs oktober 2012 onder de aandacht is gebracht, hierbij 

een analyse.

Dood door zonnepanelen

Foto: Olav Hansen,112groningen.nl.

Zie voor eerdere artikelen over veilig aanbrengen van zonnepanelen www.dakweb.nl

Bij een ongeval wordt bekeken wie deze Duitse man, in welke 
hoedanigheid, opdracht heeft gegeven voor dit werk. Is hij 
een werknemer, is hij de aannemer of is hij de onderaan-
nemer? Dat onderzoek wordt gedaan door de Inspectie SZW.  
Op bijgaande foto is een vrijstaand woonhuis te zien zonder  
veiligheidsvoorzieningen als steiger, vallijnen of iets dergelijks. 
Veel is nog onderwerp van onderzoek, wat we naar aanlei-
ding van de foto en met verwijzing naar eerdere artikelen in 
Roofs kunnen zeggen is het volgende.

We zien dat het een steil dak betreft met een hellingshoek 
van 60° of meer. Uit de berichten kunnen we opmaken dat 
de man alleen werkte. Er is een ladder zichtbaar langs het 
oprijpad. Aan de opgestoken pannen te zien lijkt het erop 
dat alle transport van draagrails en panelen met de hand 
is gebeurd. De panelen zijn in lijn ‘portrait-gewijs’ onder 
de ca. 9 meter hoge nok aangebracht, waarbij niet duidelijk 
is hoe de man de rails en panelen horizontaal heeft ver-
plaatst. Op de foto is te zien dat onder het scheefhangende 
paneel één dakpan is opgestoken. Rechts van die opgesto-
ken pan zijn geen pannen opgestoken. Bekend is dat mon-
teurs van zonnepanelen met de panelen op de schouder 
over de rail lopen die daar niet voor is bedoeld, de pannen 
onder de haken worden bij die actie onzichtbaar kapot 
getrapt. In het A-blad hellende daken staat duidelijk dat 
horizontaal transport van middelen uitsluitend mechanisch 
mag gebeuren. Geadviseerd wordt om met zogenaamde 
verreikers te transporteren. 

De betreffende man is in de middag van het dak gevallen. 
Wanneer hij ’s morgens is begonnen dan betreft de duur 
van het werk dus één mandag. Volgens het A-blad moet er 
dan een collectieve beveiliging worden aangebracht,  een 
steiger worden geplaatst. Ook de hellingshoek van het dak 
is zodanig dat een steigervloer nodig is om stabiel te kunnen 

staan. Aan het nieuwsbericht en de foto is af te leiden dat 
de man alleen werkte op het dak, zonder andere transport-
middelen dan een ladder, zonder veiligheidsvoorzieningen 
op een te grote hoogte, op een te steil dak, op een verkeerde 
manier. Het betreft het aanbrengen van acht zonnepanelen.   
Het is ontzettend triest nieuws. Nog geen twee weken later, 
op 6 maart, verongelukte in Grijpskerk een 68-jarige man 
tijdens het aanbrengen van zonnepanelen. Hij is zwaarge-
wond geraakt. Het is te hopen dat dit geen trend wordt, want 
het begint erop te lijken dat er niet gewerkt wordt aan een 
duurzame toekomst, maar dat we juist teruggaan in de tijd 
waar het de arbeidsomstandigheden betreft. ●

ongevallenanalYse

Foto: Olav Hansen,112groningen.nl.



18     Roofs

De veiligheidsbox is ontwikkeld door dakdekkerbedrijf Adax 
Dakwerken uit Etten-Leur, in samenwerking met leverancier 
ASC. Het bedrijf stelt de vinding ter beschikking aan gebouw-
eigenaren en collega dakdekkerbedrijven. Het betreft een 
verrijdbare box op rubberen wielen. Wie binnen de box werkt, 
is door het hekwerk beveiligd. De box is verkrijgbaar in twee 
varianten, namelijk een permanente (voor gebouweige-
naren) en een demontabele versie (voor dakdekkerbedrij-
ven, installatiebedrijven, etc.). Roofs sprak met ontwikkelaar 
Patrick van Osta, sinds november 2012 werkzaam bij Adax 
Dakwerken.

De eerste versie van de box werd eind jaren ‘90 vervaardigd 
door Adrie van Osta van Rooftop Dakbedekking, de vader 
van Patrick van Osta. Om zijn veiligheid op een eenvoudige 

manier te borgen, laste hij een aantal stalen pijpen aan 
elkaar en monteerde er wielen onder. Hij noemde de vinding 
de Box. De ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen 
zoon Patrick een werkbezoek bracht aan het distributiecen-
trum van Leen Bakker in Raamsdonksveer. De facilitair mede-
werker van dit bedrijf, André Eikelenboom, herinnerde zich de 
vinding en was van mening dat dit een goede oplossing zou 
betekenen om de veiligheid op de verschillende daken op 
een goede en betaalbare manier te organiseren. 

Patrick van Osta nam daarop contact op met Jeroen van de 
Heuvel van ASC, leverancier van o.a. steigers die naast het 
dakdekkerbedrijf in Etten-Leur is gevestigd. “Door die korte 
afstand konden we snel en eenvoudig overleggen en dat 
heeft de verdere ontwikkeling aanmerkelijk versneld,” vertelt 
Van Osta. “De moeilijkheid van de ontwikkeling zat hem 
met name in de stijfheid van de box in combinatie met de 
deur. Verder hebben we nog enkele verdere ontwikkelingen 
kunnen toevoegen zoals o.a. een geïntegreerde gereed-
schapsbak en massief rubberen wielen die gegarandeerd 
niet lek kunnen gaan. Uit respect voor mijn vader, die vorig 
jaar plotseling is overleden, heb ik zijn oorspronkelijke naam 
gehandhaafd en die gecombineerd met mijn voornaam. De 
vinding heet nu de Pat-Box.”

gebruik
Binnen de box kunnen normaal gesproken twee à drie dak-
dekkers op een veilige manier werken. In principe kan men 
op deze manier over het gehele dakvlak rijden. Zo kan men 
ook in de onveilige zone werken aan de dakrand of aan 
doorvoeren. De box is zodanig ontworpen dat de liggers iets 
verder zijn geplaatst dan de wielen, waardoor men ook bij 
de dakrand voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden 
uit te voeren. 

Hoe zit dat met de kans op schade door het botsen tegen 
doorvoeren, en nodigt het verrijdbare karakter van de box 

Waarom het hele dak in de hekken zetten als je steeds maar op een 

klein oppervlakte hoeft te werken? Een dergelijke vraag moet aan de basis 

hebben gestaan van de ontwikkeling van de Pat-Box, een verrijdbare 

veiligheidsbox, die zorgt voor een collectieve beveiliging voor iedereen 

die op het dak werkt.

verrijdbare veiligheidsbox 
voor veilig werken op platte daken

valBeveiliging
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wordt bereikt doordat gebruik wordt gemaakt van alumini-
um. De delen zijn dus eenvoudig naar het dak te verplaatsen 
en aldaar net als steigeronderdelen in elkaar te zetten en 
vast te maken. Deze variant is bedoeld voor gebruikers die 
hem tijdelijk willen inzetten voor dakonderhoud, reparaties, 
etc. Door de samenwerking met Alumet uit Etten-Leur kunnen 
de onderdelen in de meest uiteenlopende kleuren worden 
geanodiseerd. 

samenwerking
Voor Adax Dakwerken is dit slechts een eerste stap die moet 
leiden tot een veel uitgebreider aanbod op het gebied van 
veiligheid. “Ook wij hebben te maken met de krimpende 
markt en daarom richten we ons op een verbreding van de 
activiteiten. Door de samenwerking met verschillende partij-
en uit onze regio kunnen we snel schakelen en handelen en 
daarbij ook de kwaliteit van hetgeen we leveren garanderen. 
Na de ontwikkeling van de Pat-Box hebben wij bijvoorbeeld 
de banden met ASC versterkt en richten wij ons naast onze 
activiteiten als dakdekker op aluminium veiligheidsvoorzie-
ningen van daken, (hekwerken, kooiladders, loopbruggen, 
etc.).”

De Pat-Box is tijdens de afgelopen editie van de Bouwbeurs 
geïntroduceerd en Van Osta vertelt dat de reacties positief 
waren. “De vinding wordt duidelijk herkend als een prakti-
sche, veilige en ook economisch haalbare manier om de 
werkzaamheden op het dak veilig uit te kunnen voeren.” ●

niet uit tot capriolen van de dakdekkers waardoor alsnog 
gevaarlijke situaties ontstaan? “Vanzelfsprekend moet met 
deze oplossing kundig en professioneel worden omgegaan,” 
aldus Van Osta. “Niet elke situatie op het dak is geschikt voor 
toepassing van de veiligheidsbox. Dat moet vooraf goed wor-
den bekeken. Overigens wordt een Pat-Box na opdracht op 
maat geproduceerd, juist omdat niet elk gebouw hetzelfde 
is. Eventuele aanpassingen in afmeting en vormgeving zijn 
dus mogelijk. De veiligheidsbox moet in alle gevallen op 
basis van een RI&E worden toegepast en het personeel 
moet over het gebruik hiervan op een juiste manier worden 
geïnstrueerd.”

twee varianten
Zoals gezegd is de box verkrijgbaar in twee varianten: een 
permanente en een demontabele. De permanente variant 
is bedoeld voor de gebouweigenaar / beheerder en wordt 
geïnstalleerd door een Pat-Box dealer. Van Osta: “Wij houden 
de verkoop van deze box zoveel mogelijk in eigen hand om 
de kwaliteit ervan te kunnen garanderen. Momenteel is Adax 
Dakwerken de enige dealer van dit product. Voor de lande-
lijke dekking en een bredere bekendheid zijn wij momen-
teel wel op zoek naar een extra dealer (installateur). Deze 
partij moet vanzelfsprekend beantwoorden aan de fi losofi e 
waarmee wij de box in de markt willen zetten. Het mag niet 
alleen draaien om de verkoop: het gaat erom dat de koper 
tevreden is.”

De permanente variant krijgt een eigen parkeerplaats op 
het dak: de wielen worden daarbij in schotels geplaatst. Als 
de wielen op de rem staan en in de schotels zijn geparkeerd 
blijft de box ook tijdens een zeer zware storm op zijn plek 
staan. Vanzelfsprekend kan men hem aanvullend met een 
ketting borgen. Van Osta: “De box zal in veel gevallen worden 
toegepast in combinatie met andere veiligheidsvoorzienin-
gen. Zo zou je kunnen denken aan de toepassing van een 
kooiladder en een hekwerk langs de route naar de parkeer-
plaats toe. Eenmaal binnenin de box kan men zich dus over 
het gehele dakvlak bewegen.” De permanente variant heeft 
een totaal gewicht van 70-85 kg.

De demontabele variant is een stuk lichter. Het bestaat uit 
drie delen van ongeveer 5 kg per deel. Dit lichte gewicht 
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Sinds 1986 is Brouwers Zink actief als groothandel van de 
meest uiteenlopende zink, lood en koperproducten. Het 
bedrijf is gevestigd in het Belgische Maasmechelen, net 
over de grens bij Geleen (L), en richt zich met name op 
de Nederlandse markt. Na een lange periode van groei 
heeft het bedrijf in 2010 en 2011 een ingrijpende sanering 
door moeten voeren. Dit was niet alleen het gevolg van de 
verslechterde marktomstandigheden, ook is het bedrijf in de 
problemen gekomen door enkele strategische keuzes die 
verkeerd uitpakten. Het bedrijf meldt dat deze problemen nu 
zijn opgelost en dat men klaarstaat om de klant vanuit een 
compacte organisatie te bedienen.

Directie en eigenaren John Brouwers en Maurice Kerkhofs 
vertellen openhartig over de moeilijke periode die het bedrijf 
achter zich heeft. “De goodwill zijn we nooit kwijtgeraakt,” al-
dus Brouwers. “Onze basis is goed. Veel klanten voelden zich 

gedwongen ons te verlaten omdat we de zaken niet op orde 
hadden en velen reageren dan ook verheugd op het nieuws 
dat we er weer helemaal zijn.”

sanering
Wat is er dan misgegaan? Kerkhofs: “De laatste problemen 
zijn begin 2011 ontstaan, juist op het moment dat we enkele 
cruciale stappen in onze ontwikkeling wilden zetten. De opzet 
van een distributiecentrum in Oss, dat een landelijk netwerk 
van fi lialen zou bedienen, liep in het honderd. Het drong 
te laat tot ons door dat de personen die verantwoordelijk 
waren voor de coördinatie van deze ontwikkeling geen goed 
werk leverden. Er is in die tijd erg veel misgegaan in het distri-
butieproces. En dat juist op een moment dat de verbeterin-
gen in het productieproces steeds zichtbaarder begonnen 
te worden. Dit heeft ons in 2011 veel klanten gekost. We heb-
ben hard moeten ingrijpen en vervelende keuzes moeten 
maken. Momenteel zijn we gereed om het vertrouwen van 
de klant terug te winnen.”

Besloten is de bedrijfsactiviteiten terug te brengen tot de 
core business van het bedrijf: het leveren van de meest 

Groothandel van zink, lood en koperproducten Brouwers Zink uit 

Maasmechelen (B) heeft een periode van inkrimping en reorganisatie 

afgerond. De organisatie is nu weer solide en het bedrijf is klaar 

om het verloren marktaandeel te heroveren.

Voor Brouwers Zink 
is de ergste crisis voorbij

BeDrijfsnieuws     
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onderscheidend vermogen zit hem echter niet zozeer in het 
assortiment, want de concurrentie heeft ook een prima as-
sortiment. Wij willen ons dan ook met name onderscheiden 
door zowel een snelle en betrouwbare levering als een hoge 
servicegraad. Wij kunnen adequaat reageren op de meest 
uiteenlopende vragen, ook de lastige. Door de compacte 
organisatie hebben we nu korte lijnen en kunnen we snel 
en fl exibel reageren op de vraag van onze klanten. Ons 
assortiment gaat daarbij net even iets verder. Zo leveren we 
bijvoorbeeld hoeklijnen van 2,99 m waarmee de fl exibiliteit 
van verwerken wordt verbeterd.”

“Het bieden van kwaliteit staat daarbij continu voorop,” 
voegt Kerkhofs toe. “Vanwege deze focus hebben wij ons 
recent aangesloten bij Stichting Dakmeester, daar waar we 
de meeste Zinkmeesters reeds bedienden. Op deze manier 
kunnen wij op onafhankelijke basis bijdragen aan een 
kwalitatieve verwerking van onze producten.” Tevens meldt 
het bedrijf op korte termijn een webshop te gaan openen. 
Via deze webshop kan men snel en eenvoudig artikelen 
bestellen. “Onze ervaring is dat het belang van het internet 
steeds groter wordt en daar willen wij met deze webshop op 
inspelen,” aldus Kerkhofs.

“Brouwers Zink is kortom klaar om de totale Nederlandse 
markt te bedienen,” besluit Brouwers. “Voor ons is de ergste 
crisis voorbij; we gaan enthousiast aan de slag om het ver-
trouwen van onze klanten waard te zijn.” ●

uiteenlopende producten en maatwerk van zink, koper en 
lood. Dat betekende dat de vier afhaalfi lialen in Zaandam, 
Breda, Oss en Geleen werden gesloten, als ook het distribu-
tiecentrum in Oss. De productie van gootbeugels werd reeds 
in 2010 verplaatst van Ferro in Roermond naar het Poolse 
Brochem Metal. Deze verplaatsing maakt de beugels weer 
prijstechnisch interessant voor de Nederlandse markt. 

De activiteiten van verschillende zusterbedrijven werden ge-
integreerd in de eigen activiteiten. Zo voert Brouwers Zink het 
lasersnijden van zink (dat werd uitgevoerd door Antigoon) 
en de productie van onder meer dakgoten, kopschotten, 
plakplaten en plastisol maatwerk weer zelf uit. Het transport 
werd uitbesteed aan betrouwbare transportbedrijven, alhoe-
wel de dagelijkse routeplanning nog steeds door de mensen 
van Brouwers Zink gebeurt. 

In totaal gingen door deze sanering zo’n 56 arbeidsplaat-
sen verloren. Daarbij zijn overigens ook de acht chauffeurs 
inbegrepen, de meeste van hen zijn overgegaan naar het 
transportbedrijf dat vervolgens is ingehuurd. Het bedrijf 
opereert nu volledig vanuit de locatie in Maasmechelen met 
een team van 28 medewerkers.

service
Brouwers en Kerkhofs zien de toekomst van het bedrijf met 
vertrouwen tegemoet. Brouwers: “We staan er momenteel 
sterk voor met een ervaren en enthousiast team en een 
uitgebreid assortiment zinken en koperen goten en toebe-
horen, hemelwaterafvoeren en accessoires – als ook de 
diverse zinken en koperen dakbedekkingssystemen. Het 
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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 vakman-
schap én de bedrijfscultuur. Want voor de moderne 
ondernemer die ernaar streeft zijn materiaal, materi-
eel én personeel duurzaam in te zetten, moet veilig en 
gezond werken een gewoonte zijn...  

Dit boekje beschrijft onder andere 
de werkplekken die de medewer-
kers in hun dagelijks werk kunnen 
tegenkomen en de veilige toe-
gang er naar toe. 

Dit is een directe vertaling van wet-
telijke regels en branche-informa-
tie 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

gezond werken een gewoonte zijn...  

tie naar de praktijk én een uitstekende 

Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum
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afsCheiDsinterview

Sinds 2000 was Herman Stal commercieel directeur van Unilin 
Nederland. Per 1 januari van dit jaar is het bedrijf geïnte-
greerd met Opstalan (dat in 2005 werd overgenomen) in het 
huidige Unilin Insulation Nederland. Vanaf het terugtreden 
van Stal zal het bedrijf onder leiding staan van Frank Brokken 
(dakelementen en isolatie) en Pieter van der Bas (de prefab 
fabriek Unilin Multipré). De Unilin Groep maakt onderdeel uit 
van het Amerikaanse beursgenoteerde Mohawk Industries 
Inc. en bestaat uit de divisies Flooring (Quick-Step laminaat 
en samengesteld parket), Panels (spaanplaat, MDF, en 
decoratieve platen) en Insulations (dakelementen en isola-
tieplaten). Roofs keek met Stal terug op zijn rijke loopbaan, 
ook werd gesproken over de toekomstperspectieven van het 
bedrijf dat hij achterlaat.

loopbaan
Zijn loopbaan begon hij begin jaren ’70 als vertegenwoor-
diger bij groothandel J.A. Monster bv in Gorinchem. Dit was 
een groothandel in hang- en sluitwerk, maar ook in bouw-
materialen, waaronder isolatiematerialen. Hier heeft hij zes 
jaar in de buitendienst gewerkt. Op zeker moment werd hij 
benaderd door het toenmalige Gebr. Van Dijk bv te Gemert 
(het latere Unidek). Dit bedrijf was juist begonnen met het 
produceren van dakelementen en men zocht een vertegen-
woordiger die landelijk kon gaan werken. 

Als buitendienstmedewerker heeft hij daar 14 jaar met veel 
plezier (en succes) gewerkt. Het bedrijf maakte met name 
in de jaren ’80 een enorme groei door. “Dat is uiteindelijk de 
periode waar ik terugkijkend het meest trots op ben,” vertelt 
Stal. “Het werk dat we toen verrichtten was pionierswerk 
omdat isoleren bij lange na nog niet zo was ingeburgerd als 
nu.” Toen Unidek een rol ging spelen in het bouwen en ver-
kopen van complete bedrijfspanden en kantoren werd Stal 
aangesteld als verkoopleider van het toen zeer succesvolle 
onderdeel Volumebouw.

Toen hij echter op een gegeven moment merkte dat er 
binnen de organisatie voor hem geen groeimogelijkheden 
meer waren, ging hij bij Moeskops’ Bouwbedrijf in Bergeijk 
aan de slag als planontwikkelaar. Daar heeft hij twee jaar 
vanuit Oosterhout gewerkt, maar hij wist dat hij daar niet 
helemaal op zijn plek was. Toen producent van prefab 
geïsoleerde dakelementen Unilin in 2000 op zoek was naar 
een commercieel directeur was dat voor Stal een mooie 
gelegenheid om terug te keren naar zijn oude metier van 
dakelementen en isolatie. Daar heeft hij vier jaar aan de 
groei van het bedrijf kunnen werken. 

Zoals gezegd nam het bedrijf in 2005 Opstalan over en een 
jaar later werden beide organisaties onderdeel van de Ame-
rikaanse beursgenoteerde Mohawk Groep. Eind vorig jaar 
werd bekend dat Unilin en Opstalan verder zouden gaan 
onder de naam Unilin Insulation Nederland bv (zie Roofs 
10-2012). Per 1 januari van dit jaar is deze integratie geëf-
fectueerd. Dit was voor Stal een natuurlijk moment om terug 
te treden als commercieel directeur en met pensioen te 
gaan. “De eerste paar maanden van dit jaar ben ik aan het 
afbouwen geweest en per 28 april 2013 wordt Pieter van der 
Bas officieel de eindverantwoordelijke voor de timmerfabriek. 
Tot eind april zal ik hem inwerken, maar hij heeft al ruime 
ervaring bij ons bedrijf en kent het klappen van de zweep. 
Frank Brokken was al in functie als commercieel manager.”

Dubbel gevoel
“Ik neem afscheid met een dubbel gevoel,” aldus Stal. “Ik laat 
Unilin achter als een gezond bedrijf dat er goed voorstaat. Ik 
ben blij dat ik daar de afgelopen dertien jaar mijn steentje 
aan bij heb kunnen dragen en ik heb er het volste vertrou-
wen in dat mijn opvolgers deze positieve lijn voort zullen 
kunnen blijven zetten. Aan de andere kant is het natuurlijk 
niet prettig om afscheid te nemen in een moeilijke periode 
als deze. De economische omstandigheden stellen ons be-

herman stal treedt terug als commercieel directeur Unilin

Per 28 april 2013 gaat Herman Stal met pensioen.  

Hij was jarenlang commercieel directeur van Unilin  

Systems bv. Zijn staat van dienst in de markt recht- 

vaardigt een afscheidsinterview. Hij neemt onder  

de huidige markt om standigheden afscheid met  

een dubbel gevoel.
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drijf voor grote uitdagingen en het is lastig om uitgerekend 
op een dergelijk moment terug te treden. De bouwkolom is 
kritisch op elkaar, relaties worden steeds minder belangrijk 
en veel bouwpartijen zijn in de ‘overlevingsmodus’ gegaan, 
deze partijen bieden hun werkzaamheden en producten 
ver onder de marktprijs aan, alleen maar om het werk te 
maken. De opdrachtgever betaalt dan wel de laagste prijs 
maar hij koopt dan dikwijls de kat in de zak, want het zijn niet 
de meest stabiele partijen die dit doen. Integendeel: het zijn 
doorgaans juist de partijen die op omvallen staan die dit 
soort capriolen uithalen.”

“De overheid zou een actieve rol moeten spelen om de 
nieuwbouw weer op gang te krijgen. Gedacht zou kunnen 
worden aan inkomensafhankelijke subsidie, zoals die in de 
jaren ’80 werd toegepast. Maar goed, dat is problematisch 
omdat de overheid de eigen begroting niet op orde heeft. 
Dat er iets moet gebeuren, staat vast: op deze manier holt 
de bouw zichzelf uit. Er verdwijnen momenteel veel mensen 
uit de bouwbranche die je niet zomaar terugkrijgt. Bovendien 
zijn er nog maar weinig jonge mensen die in de bouw wil-
len gaan werken. Het vakmanschap verdwijnt en daarmee 
komt ook de kwaliteit van de uitvoering onder druk te staan. 
Misschien levert dat kansen op voor de prefab industrie, 
maar algemeen gesproken is dat natuurlijk een desastreuze 
ontwikkeling voor de bouw. Ergens vind ik het dus wel jam-
mer dat ik op dit moment terugtreed, want er zijn ook veel 
kansen waar de bouw op in kan spelen. Denk bijvoorbeeld 
aan de ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing 
en luchtdicht bouwen.”

Pensionering
Ook na zijn pensionering zal Stal niet stilzitten. Hij vervult nog 
verschillende bestuursfuncties en hij is van plan de komende 
tijd veel te reizen. Bij Unilin zal hij echter geen rol meer vervul-
len, ook geen adviserende: “Het heeft totaal geen zin om 
na je afscheid bij een organisatie, waar je jarenlang een 
leidende rol hebt gehad, op de achtergrond mee te blijven 
kijken. Alles is overgedragen en de nieuwe mensen moeten 
het doen. Ik heb daar geen enkele moeite mee, er is meer 
in het leven dan alleen werken. Maar wie weet wat er nog 
langskomt. Ik zal de ontwikkelingen natuurlijk op de voet 
blijven volgen, Unilin blijft hoe dan ook een belangrijk deel 
van mijn leven.” ●

herman stal treedt terug als commercieel directeur Unilin

Zie voor meer informatie www.dakweb.nl
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zoveel mogelijk te beperken.

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

WATERDICHTING BLIJFT DE KERN VAN ONZE INNOVATIES
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Op vrijdag 19 april 2013 organiseert Böcker Nederland in Velddriel een  

open dag voor alle klanten en relaties. Op deze dag zal het bedrijf het  

assortiment uitgebreid tonen en demonstreren. Veel aandacht zal er zijn  

voor de Böcker auto- en aanhangerkranen. Ook de nieuwste generatie  

ladderliften zal gedemonstreerd worden.

Böcker nederland toont noviteiten tijdens open dag

BeDrijfsnieuws     
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deze ontwikkelingen. Mede daarom zijn wij vertegenwoor-
digd in de diverse Europese normcommissies op dit gebied.”

verbreding
Majoor meldt dat de fabrikant nog steeds in de breedte 
groeit. “Dit is mede het gevolg van onze vooruitstrevende 
strategie. Natuurlijk opereren ook wij in een krimpende bouw-
markt, daarom zijn wij actief onze markt aan het verbreden. 
Voor de podiumbouw hebben wij een aparte afdeling op-
gezet en ook in de industrie worden onze producten steeds 
meer toegepast. Wij zien in de diverse markten nog voldoen-
de potentieel voor verdere ontwikkeling en verdere groei.”

De uitbreiding van het terrein is hier een goed voorbeeld van. 
“De uitbreiding was nog niet nodig maar de grond kwam 
vrij,” aldus Majoor. “We hebben besloten deze kans aan te 
grijpen met het oog op eventuele toekomstige ontwikkelin-
gen. De open dag zal de eerste keer zijn dat we van de extra 
ruimte gebruik kunnen maken.” Tijdens de open dag zal op 
het terrein een brede keuze uit het aanbod van de fabrikant 
te bezichtigen zijn; de personeelsleden van het bedrijf verzor-
gen demonstraties van de verschillende machines. ●

Ruim 10.000 uitnodigingen zijn verstuurd en men rekent bij 
Böcker Nederland op een behoorlijke opkomst. Het bedrijf 
bedient met haar uitgebreide aanbod aan kranen en liften 
verschillende markten. Ook de onlangs geïntroduceerde 
aanhangerkraan AHK34/1800 Solidfl ex, vervaardigd uit een 
lichtgewicht staal, zal er worden getoond (zie voor meer 
informatie over deze nieuwe kraan Roofs 3-2013). Directeur 
Pieter Majoor van Böcker Nederland vertelt dat het bij dit 
type producten belangrijk is dat men de machines in wer-
king ziet: “Ik kan er wel een heel verhaal over vertellen, maar 
het zijn producten waarbij het ook belangrijk is dat je ervaart 
hoe ze werken.” 

Naast de dakenbranche is het Duitse Böcker internationaal 
een grote partij in de verhuisbranche en ook podiumbou-
wers maken veelvuldig gebruik van de producten van de fa-
brikant. Onlangs heeft het bedrijf in Velddriel een uitbreiding 
van haar bedrijfsgebouw in gebruik genomen (3500 m²). 
Dit betekent dat men voldoende ruimte heeft om een groot 
deel van het assortiment te tonen en te demonstreren. In het 
aansluitende weekend (20-21 april) zullen de machines op 
de vestiging van Böcker Belgium in het Belgische Aartselaar 
te bezichtigen zijn. 

eisen
Böcker geldt als vooruitstrevende partij in de markt van 
kranen en liften. Het is ook de enige fabrikant van dit type 
machines die alle onderdelen in eigen huis ontwikkelt en 
produceert. Het bedrijf ontwikkelt en produceert dus niet 
alleen de mechaniek van de machines zelf maar ook de 
onderdelen en de software. Daarmee kan men de product-
ontwikkeling optimaal afstemmen op de vraag van de klant. 

Dit heeft volgens Majoor al de nodige ontwikkelingen opge-
leverd. Voor de dakenbranche is bijvoorbeeld de beveiliging 
van de kranen interessant. Alle kranen en hoogwerkers zijn 
uitgerust met een dubbel beveiligingssysteem. De besturing 
is tevens voorzien van de nodige beveiligingen. Zo heeft 
de AHK34/1800 Solidfl ex 256 afstempelmogelijkheden en 
berekent de software zelf het bereik van de kraan. De kraan 
is verder eenvoudig in te zetten als hoogwerker. De besturing 
past zich automatisch aan wanneer de werkbak aan de 
kraan wordt gemonteerd. Door een optionele GSM-verbin-
ding kan het bedrijf in veel gevallen eventuele storingen van 
afstand verhelpen. Door het gebruik van duidelijke symbolen 
is het systeem voor alle nationaliteiten eenvoudig af te lezen. 
Böcker beschikt over een uitgebreid serviceapparaat dat 
24/7 beschikbaar is, en kan door de strategische ligging van 
de diverse vestigingen snel schakelen.

“De eisen voor dit type machines wordt steeds strenger,” 
aldus Majoor. “Wij vinden het belangrijk voorop te lopen bij 

Böcker nederland toont noviteiten tijdens open dag
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Bmwt-keur voor opbouwliften,
ladderliften en kranen

Michael Schijns, directeur van Schijns Dakbedekkingen uit 
Voerendaal, is even kort als helder in zijn mening. Zonder 
veilig materieel kan zijn dakdekkerbedrijf niet bestaan. De 
TS17-24 kraan van Klaas van het bedrijf wordt bijna dagelijks 
ingezet. Zowel voor dakwerkzaamheden als bij het plaatsen 
van zonnepanelen van een partnerbedrijf of door inhuur 
van derden. “Goederen moeten veilig op hoogte worden ge-
bracht zonder gevaar voor de mensen en de werkomgeving. 
Werken met goedgekeurde gereedschappen is dus eenvou-
digweg een noodzaak.”

Bmwt
Vlutters Verticaal Transport Nederland is de leverancier van 
de Amak-kraan en levert ook o.a. Geda en Klaas opbouw- 
en ladderliften. “Het periodiek keuren van hef- en hijsmateri-
eel is wettelijk verplicht,” legt Martijn Vlaanderen van Vlutters 
Verticaal Transport Nederland uit Waardenburg uit. Het 
bedrijf is een van de partijen die de BMWT-Keur uitvoeren. 
“De keuring dient te geschieden door een erkend of ter zake 
kundig persoon of organisatie. Het BMWT-Keur kent beslist 
voordelen boven een algemene keuring. Het past tevens 
naadloos binnen VCA-certfi catie.”

De Vereniging BMWT is een brancheorganisatie van impor-
teurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtin-
gen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. Het BMWT-
Keur is gericht op het keuren van werkmaterieel, waarvoor 
een groot aantal keurbedrijven is gecertifi ceerd. Om de kwa-
liteit van de keuringen te bewaken, beoordeelt TÜV Rheinland 
Nederland bv periodiek de keurende bedrijven. Daarnaast 
controleert een onafhankelijke organisatie met objectieve 
steekproeven de uitgevoerde keuringen.

Vergeleken met een algemene veiligheidskeuring biedt de 
BMWT-keuring volgens Vlaanderen dan ook een grotere 
mate van onpartijdigheid. Dit wordt gewaarborgd door de 
onafhankelijke steekproeven die genomen kunnen worden. 
Daarnaast kent het BMWT-lidbedrijf zijn materieel door en 

door en weet hij dus op welke specifi eke aandachtspunten 
gelet moet worden om de veilige inzet te garanderen.

keuring
Tijdens de keuring volgens het BMWT-Keur loopt de erkende 
keurmeester de ladderlift, opbouwlift of kraan nauwkeurig na. 
Het inspectieformulier telt tientallen kritische punten waar-
mee de gehele werking en constructie van de lift of kraan 
aan de orde komt. Veel bedrijven laten de keuring daarom 
samenvallen met een periodieke onderhoudsbeurt. 

“Ik kan me voorstellen dat onder de huidige economische 
omstandigheden collega-bedrijven extra kritisch naar hun 
kosten kijken en daarom wellicht afzien van een keuring,” stelt 
Michael Schijns tot slot. “De kosten van een boete liggen ech-
ter vele malen hoger en leiden meestal ook tot het stilleggen 
van het bedrijf. Om over de gevolgen van een eventueel be-
drijfsongeval door de inzet van onge-
keurd materieel nog maar te zwijgen. 
In dat geval hoop je dat het slechts 
om materiële schade zal gaan.”

Vlutters Verticaal Transport Nederland 
wil zich profi leren als one-stop-shop 
voor de dakdekker en biedt dus ook 
het BMWT-Keur aan. Het bedrijf bena-
drukt dat het economisch voordelig 
is meerdere eenheden gelijktijdig te 
laten keuren. ●

keuringen

De kraan is een essentieel onderdeel van een dakdekkerbedrijf. Het is 

daarom van het grootste belang dat deze deugdelijk en veilig inzetbaar 

is. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is de werkgever verplicht 

om het materieel regelmatig te laten keuren. Het BWMT-Keur is een 

waarborg dat de machines veilig zijn in te zetten. Een uiteenzetting.

Met het plakken van de BMWT-Keur 

sticker geeft de keurmeester aan dat 

het materieel aan alle eisen voldoet 

en veilig kan worden ingezet. ›
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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
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www.singleply.nl
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www.vebidak.nl

www.comhan.com

voor al uw
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.nl.nl.nlsoftware

www.refl exy.org www.altena-groep.nl

www.kelders.com

www.wildschutdak.nl

www.fi elmich.nl

www.leister.nl

T O O L S  &  S A F E T Y

www.vlutters.nl

www.pronkhandelsonderneming.nl

www.delbouw.nl

www.vrf.euwww.alkorproof.com

ALKORSOLAR

www.fl owlight.nl

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.fi restonebpe.com

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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nieuwslijn     

Al vaak gekopieerd. Nog nooit geëvenaard. KIES VOOR HET ORIGINELE, KIES  

werkbrugsysteem triangelbrug® 

artilan leuning met hekje ARTILAN PRODUCTEN: 

- werkbrugsysteem triangelbrug® 

- snelbouw (rol) steigers 

- doorloopsysteem 
  (=combinatie van artilan triangelbrug® met  

                        artilan steigers of andere EN1004 steiger) 

- afschermsysteem  

   voor triangelbrug® , snelbouw(rol)steiger & galerij 

- dakrandbeveiliging 

- trussen (lichtbruggen) 
 

Naast onze standaard producten kunt u ook 

bij ons terecht voor aanpassingen, 

reparaties, keuringen & speciale  

constructies (maatwerk). 

Tel: 076-5221160 | www.artilan.nl | info@artilan.nl 

royal roofi ng materials
Per 1 februari 2013 is Dick Schaap in dienst getreden als Com  -
mercieel Directeur bij Royal Roofi ng Materials bv. Dick beschikt 
over een indrukwekkende staat van dienst met ruime commer -
ciële ervaring in de meest uiteenlopende sectoren, waaronder 
de ICT en de grafi sche markt. Ook verbleef hij onder ande-
re gedurende drie jaar in Honduras voor het opzetten van 
een industriële wasserij. 

sempergreen
De heer S.F. (Frank) Adema (43) is per 1 maart 
2013 in dienst getreden bij Sempergreen® 
bv als Sales en Marketing Director Europa. 
De heer Adema heeft rechten en economie 
gestudeerd en heeft sindsdien 18 jaar ervaring 
opgedaan in verschillende sales/marketing 
en business management functies bij Océ en 
Canon nv. Hij zal zich voorna melijk richten op 
het stroomlijnen en verder uit bouwen van de 
sterke groei binnen de regio Europa.

DrÄCo introduceert Bkk 25 en Bkk 50
Handelsonderneming Wevers bv uit Enschede meldt dat DRÄCO 
zijn Bender familie heeft uitgebreid met de BKK 25 en BKK 50. Een 
korte buiten radius, maar 
ook binnenbochten kun-
nen met de BKKs op een 
perfecte manier worden 
vervaardigd. Waar benders 
niet meer verder kunnen zijn 
de kleine bochtenbenders 
BKK 25 en/of BKK 50 van 
DRÄCO gevraagd. Makkelijk 
en snel ontstaan door heen 
en weer bewegingen rechte 
en ronde zettingen tot 90º. 
Het afstellen met de centimeter is niet nodig. 

P E R S O N AILAFLEXIBELE AANSLUITTRAY VOOR DAKPAN 
AANSLUITING OP DAKKAPELLEN
Nedsale dakaccessoires bv heeft een nieuwe aansluittray 
ontwikkeld. De trays hebben een linkse en rechtse uitvoering 
en worden langs o.a. dakkapellen meegedekt met de dak-
pannen. De opstaande kant komt onder de loodslabbe of 

betimmering. Het regenwater wordt op deze 
wijze aan de bovenkant van de pannen 

afgevoerd en verholen goten 
zijn overbodig. Vooral 
bij vlakke dakpannen, 

waar een loodslabbe niet 
afdoende is, worden de 

trays toegepast. Door de 
gepatenteerde vormgeving en 

detaillering is de tray voor vele 
dakpannen toepasbaar, zelfs voor 

geprofi leerde dakpannen.

witte DakBeDekking BESPAART ENERGIE
Aan proefvlakken op verschillende daken in Utrecht werd 
in opdracht van de provincie een jaar lang gemeten. De 
energiebesparing die witte dakbanen oplevert bleek boven 
verwachting hoog. 
“Wij hebben proefvlakken gelegd op de Jaarbeurs in Utrecht 
en op het Kalsbeek College in Woerden,” zegt Dick Groe-
nenberg, commercieel adviseur van WeKa daksystemen bv. 
“We hebben hiervoor het Evalon dakbanensysteem gebruikt 
van fabrikant Alwitra uit Duitsland. Een witte, refl ecterende 
kunststof dakbedekking met een vilten onderlaag. En nu de 
resultaten binnenkomen zijn we blij verrast met de goede 
score die we halen.” Uit de TNO onderzoekresultaten, op basis 
van een jaar lang meten, blijkt nu dat de Alwitra dakbanen 
het beste te scoren. “Het is door de toepassing van de Evalon 
dakbanen mogelijk 30 procent energie te besparen. Dat 
wordt voornamelijk bereikt doordat er in de ruimte onder het 
witte dak minder hoeft te worden gekoeld in de zomer,” legt 
Groenenberg uit.
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