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THEO  WIEKERAAD

De inquisitie
anno 2013

Het was in de vorstperiode dat ik werd gebeld met de vraag 
of ik tijd had voor een gesprek over de dakenbranche met 
Dhr. K. van het SZW. Buiten was niet veel activiteit dus zei 
ik: “Komt u dinsdagmorgen maar.” Toen hij binnenkwam 
liepen de koude rillingen over mijn rug. Hij stelde zich voor 
als Inspecteur K. van de Inspectie SZW (de nieuwe naam 
van de Arbeidsinspectie). Maar ik zag  frans van der Hulst, 
de inquisiteurgeneraal van de Papen uit 1522. Was dit zijn 
reïncarnatie? 

Streng keek hij mij over tafel aan. “Wij moeten eens praten 
over jullie gedrag, jullie veiligheidsbeleving of het ontbreken 
daaraan. Waarom sturen dakdekkerbedrijven  hun mannen 
onbeveiligd het dak op? Waarom??” Ongemakkelijk ging 
ik verzitten. Was dit een gesprek of een ondervraging? “Hoe 
kan het dat jullie soort zo vaak in aanraking komt met onze 
dienst? Groot en klein, Vebidaklid of niet, KOMO  of VCA ge
certifi ceerd  het maakt niets uit! jullie zijn hardleers en jullie 
blijven overtredingen maken! Doen jullie niet aan scholing?” 

Zenuwachtig begon ik mij te verontschuldigen. “Ik kan niet 
voor iedereen spreken natuurlijk, maar wij hebben echt 
een goed opgeleid team. Onze jongens gaan regelmatig 
op cursus,” zei ik. Hij lachte schamper. “Zeker van die fancy 
productcursussen,” zei hij. “Nee! Nee, echte cursussen, kijk 
maar!” bracht ik gespannen uit. En ik liet hem ons handboek 
zien met het hoofdstuk Opleidingen. “Dat is leuk,” gromde hij. 
“Maar waar zijn de bewijzen? Diploma’s wil ik zien! Moet ik 
jou soms op je blauwe ogen geloven?” Als een speer schoot 
ik weg. Ik vloog als het ware naar beneden. Weg van die 
zuiger. Naar de kast met gegevens van de boys. 

Binnen een paar minuten trad ik met de personeelsdossiers 
onder mijn arm de spreekkamer weer binnen. “Moest dat zo 
lang duren?” sneed het door mijn ziel. Met een laatdunken
de blik bekeek hij enkele mappen. “Mooi, dus meneer denkt 
dat hij alles onder controle heeft? Maar waarom maken jij 
en je collega dakdekkers er dan zo’n rotzooi van? laten die 
directies de uitvoering dan niet controleren?” “Natuurlijk wel,” 
antwoordde ik licht geagiteerd.  Vervolgens legde ik hem uit 
hoe de uitvoerders bij ons te werk gingen. Hoe vaak ze op 
werken kwamen, waarop werd gelet enz. enz… 

Maar zijn onbegrip over hoe dakdekkend Nederland met 
de veiligheid van haar personeel omgaat bleef bestaan. De 
horror was nog lang niet voorbij, want alles duidde erop dat 
hij net als frans van der Hulst in de 16e eeuw bloed moest 

zien. Mijn bloed, dakdekkersbloed. 
Weer begon hij te zagen over hoe 
het mogelijk was dat hij steeds 
weer gevallen tegenkwam waarbij er door dakdekkers wordt 
begonnen terwijl de aannemer net de steiger heeft wegge
haald. “Hoe denkt ú dat we dit kunnen voorkomen, meneer 
Wiekeraad ?” spuugde hij sarcastisch uit. ”u bent toch de ex
pert?” Even was ik van slag. Vroeg hij echt wat ik ervan vond? 
Dat was mijn kans!

“u zou naar de aannemer kunnen gaan en al het werk van 
boven naar beneden in een straal van 50 m om de door 
hem gecreëerde onveilige situatie stilleggen. Op die manier 
ziet hij in dat het verzamelen van rI&E’s en die daarna in een 
kast smijten niet voldoende is. Veiligheid is meer dan een 
 papiertje, het is beleid dat je moet uitdragen en handha
ven,” reageerde ik. “ja, maar daar hebben we geen be
voegdheid voor. We kunnen zo’n werk niet hierom stilleggen,” 
sprak K. timide.    

“En daar ligt nu het probleem. jullie denken dat wij onze 
mensen opjutten om onveilig te werken. Dat wij niet willen 
investeren in veilige arbeidsomstandigheden. Maar jullie wil
len gewoon niet inzien dat de meeste onveilige handelingen 
gewoon uit goedheid van de werknemer voortkomen. Even 
dit of dat doen want anders kost het zoveel tijd, of anders 
staan al die andere gasten stil. Niet realiserend dat we niet 
beveiligen omdat er iets gebeurt maar omdat er iets KAN 
gebeuren.” Alle ergernis kwam er spontaan uit. 

Sorry hoor. Maar de ideeën van het SZW zijn zó begin vorige 
eeuw. Ik ken geen werkgever die zijn mensen bewust het 
gevaar in stuurt. Niemand, in ieder geval niet die ik ken, wil 
dat zijn personeel  iets overkomt. En toch blijft men maar een 
schrikbewind uitoefenen op alles en iedereen die netjes en 
zo veilig mogelijk zijn brood in de bouw wil verdienen. ja, 
het SZW moet misstanden aanpakken, openbaar maken en 
iedereen laten weten welke bedrijven willens en wetens de 
boel belazeren. Maar om als de inquisitie alles en iedereen 
wiens medewerkers niet helemaal volgens de letter van de 
Arbocatalogus handelen als ketters te benaderen is echt zó 
1522, zó frans van der Hulst. ●
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Het moet niet gekker worden. recentelijk zag ik een door 
een aannemer geschreven tekst voorbij komen waarin hij 
zijn onderaannemers wilde verplichten alleen producten te 
gebruiken die “voldoen aan een qv10”. Of een andere recente 
opmerking: “We hoeven hier niet te voldoen aan luchtdicht 
Bouwen, dus…”. Als er op dit niveau gecommuniceerd wordt, 
vraag ik mij af of de opdrachtgever uiteindelijk krijgt wat hij 
voor ogen heeft.

nogmaals: De eis
De qv10 is geen eis uit het Bouwbesluit. Althans, niet direct. Het 
Bouwbesluit vereist een energieprestatiecoëffi ciënt (EPC). In 
de EPCberekening is de qv10 één van de in te vullen waar
den, naast bijvoorbeeld de rc en uwaarde. De qv10 staat 
voor de mate van luchtdichtheid van het gebouw. Het Bouw
besluit stelt daarnaast een eis aan de maximale luchtdoor
latendheid, maar deze is vele malen minder streng dan de 
invoerwaarde uit de EPCberekening. 

De qv10 is niet meer en niet minder dan het lekverlies in dm3/s 
(liters per seconde) per vierkante meter vloeroppervlak. 
Ofwel: hoe groter het gebouw, hoe meer lekverlies er mag 
zijn. feitelijk vreemd, want een hoog gebouw met een klein 
vloeroppervlak moet dus luchtdichter zijn dan hetzelfde ge
bouw met een extra verdieping binnen dat volume. Vandaar 
dat onze oosterburen en ook onze eigen Stichting Passief 
Bouwen in de PHPPberekening een eis stelt per m3 gebouw
inhoud en niet per m2 vloeroppervlak.

Meten: omdat het moet?
Meestal is in het bestek vastgelegd dat bij oplevering de 
luchtdichtheid ’moet’ worden gemeten. Duurzaamheidslabel 
BrEEAM (credit ENE 26) of het Passief Bouwen keurmerk ver
eisen ook een praktijkmeting. Eigenlijk is het niet meer dan 
logisch dat ook in de bouwregelgeving vastgelegd wordt 
dat je bij oplevering aantoont wat je hebt afgesproken. Het 
(voorlopig nog vrijwillige) Energielabel Nieuwbouw wordt 
daar het middel voor. Alle nieuwbouwwoningen zullen een 
energielabel moeten krijgen. Daarbij wordt er bij oplevering 
getoetst of wordt voldaan aan de in de EPCberekening aan
gehouden rc, u en qv10waarden uit de vergunning. Dit vereist 
onder andere meting van de luchtdichtheid. 

Naast een verplichting, biedt dit ook een unieke kans om je 
als aannemer of leverancier te onderscheiden op kwaliteit. 
Steeds meer bouwers beseffen dat het meten achteraf geen 
vervelende en risicoverhogende exercitie is. Integendeel: het 
draagt zelfs bij aan de eigen kwaliteitsverbetering. Bovendien 

Aan het belang van luchtdicht bouwen is in Roofs in de afgelopen 

maanden veel aandacht besteed. Maar hoe maak je de vertaling naar 

de praktijk? Ing. Gerton Starink van Nieman raadgevende Ingenieurs 

onderstreept het belang van ketensamenwerking.

een luchtdicht gebouw 
realiseren we samen

luchtDicht Bouwen

ing. G.A. Starink, projectleider Nieman Raadgevende Ingenieurs vestiging Zwolle

Aanduiding luchtlekken tijdens luchtdichtheidsmeting.
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geleid door een integraal denkende adviseur, met verstand 
van bouwfysica en bouwtechniek, aangevuld met de nodige 
meetervaring. Hij kan de vertaalslag maken van theorie naar 
praktijk en weet waar het mis kan gaan. 

innoveren
De uiteindelijke luchtdichtheid staat of valt dus met aan
dacht en zorgvuldigheid tijdens de uitvoering. Dat betekent 
natuurlijk niet dat leveranciers achterover kunnen leunen 
en de bal bij de aannemer kunnen laten liggen. juist in 
deze tijd moet je als producent en leverancier innoveren en 
de kwaliteit van je product of dienst verbeteren om onder
scheidend te blijven. Dat betekent onderzoek naar de 
consequenties van luchtdichtheidseisen voor de producten. 
Met die eigen kennis kan de onderaannemer, producent, 
leverancier of onderaannemer vragen van aannemers pa
reren en hem van een juist productspeci fi ek advies voorzien. 
Men wordt daardoor in kwaliteit en prijs onderscheidend bij 
selecties en aanbestedingen. Ook wordt men een aantrek
kelijke ketenpartner vanwege de extra kwaliteit en kennis die 
kan worden ingebracht in het ontwerp en uitvoeringsproces. 
Dus: never waste a good crisis: samen aan de slag! ●

is het niet meer dan logisch dat je richting de opdrachtge
ver aantoont dat er gemaakt wordt wat er is afgesproken. 
Immers: als je een auto bestelt met een 1.8 liter motor en de 
dealer zegt bij afl evering: “Sorry, het is helaas een 1.4 gewor
den”, dan zeg je ook niet “Prima joh, ik neem hem mee en 
betaal gewoon voor de 1.8”. 

De bouwpraktijk is veel minder geautomatiseerd dan de 
autoindustrie. Er worden voornamelijk prototypes gebouwd. 
Daarom is het verstandig om tussentijds gevoel te krijgen bij 
wat het eindproduct gaat worden. Een meting rondom het 
moment van gevel/daksluiting biedt dan ook houvast, zodat 
je tijdig kunt bijsturen als er al grote luchtlekken aanwezig 
zijn.

overzie de consequenties
Als gevolg van het vaker meten van de luchtdichtheid, klinkt 
ook vaker de vraag van bouwers en leveranciers over hoe 
een specifi eke qv10waarde gerealiseerd moet worden. Dat is 
echter niet eenduidig te zeggen: het gebouw maken we met 
elkaar: architect, aannemer, kozijnleverancier, dakleverancier, 
installateur, etc. En daar gaat het vaak mis. Denk bijvoor
beeld aan selecties of aanbestedingen. De architect maakt 
een ontwerp op basis van een bouwmethode waarvan de 
details nauwelijks luchtdicht gemaakt kunnen worden. Of 
een adviseur maakt in de EPCberekening een keuze voor 
een qv;10waarde, maar koppelt niet terug aan de architect 
welke gevolgen dit heeft voor de detaillering. Dan moet de 
bouwer vervolgens maar zien hoe de qv10 uiteindelijk wordt 
gerealiseerd. 

Andersom gebeurt dit natuurlijk ook. De ontwerper heeft 
zijn uiterste best gedaan luchtdichte details te tekenen en 
vervolgens komt er een bezuinigingsronde. Of de aannemer 
bouwt het gebouw ‘zoals hij altijd al heeft gebouwd’, zoals 
recent een Passief Bouwen project waarbij de aannemer 
geen kosten heeft begroot voor de luchtdichtheidsmaat
regelen. Het ontbreekt vaak aan een integrale bewaking van 
de luchtdichtheid van ontwerp tot en met uitvoering. 

samenwerking 
luchtdicht bouwen is helemaal niet moeilijk, als de kwaliteit 
tijdens het gehele proces maar gewaarborgd is en blijft. 
Kwaliteit tijdens het ontwerp en kwaliteit tijdens de werkvoor
bereiding/engineering en uitvoering. Kwaliteit realiseer je 
niet door iets over de schutting te gooien: kwaliteit maak je 
samen. Alleen wanneer er een optimale samenwerking is 
tussen de ontwerpende partij en bouwende partijen, maak 
je werkelijk luchtdichte gebouwen. Stem af welke ambitie er 
is, wat het budget is, wat de mogelijkheden zijn van de bou
wer en draag deze informatie over aan de onderaannemers 
en leveranciers. Onze ervaring leert dat een toolboxmeeting 
rondom start uitvoering hiervoor een praktisch en gewaar
deerd middel is. Een bijeenkomst waarbij opdrachtgever, 
ontwerper, (onder)aannemer en leveranciers aanwezig zijn 
en het project wordt doorgesproken. Alle details en materiali
sering komen aan bod. Vanaf dat moment staan de neuzen 
dezelfde kant op en wordt de luchtdichtheid een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Deze toolboxmeeting wordt bij voorkeur 

Kwalitatieve beoordeling muurplaataansluiting (Emergo 

 Houtconstructies) tijdens luchtdichtheidsmeting.

Lees de eerdere artikelen over luchtdicht bouwen op www.dakweb.nl
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De Pineut

Zink met gaten - en andere grove fouten
In de serie ‘De Pineut’ behandelt leen Iseger van IKOBBKB 

praktijkvoorbeelden van projecten waarbij zaken fl ink mis zijn 

gegaan, in de hoop dat dit soort fouten in de toekomst niet 

meer voor zal komen.

De illusie dat de aangebrachte dakbedekking op woningen 
in het hogere prijssegment een evenredige kwaliteit heeft, 
blijkt  tot verbazing van ondergetekende  steeds weer niet 
bewaarheid te worden. Of dit komt doordat dergelijke projec
ten juist minder gecontroleerd worden, of dat men wellicht 
juist een slordiger invalshoek heeft op de te leveren kwaliteit 
(‘geld zat’, of ‘men heeft er toch geen verstand van’) is mij 
niet geheel duidelijk. 

Op het bouwdeel dak wordt een groot aantal eisen, betrek
king hebbende op isolatiewaarde, waterdichtheid, luchtdicht
heid, dampremming, constructieve veiligheid etc. gesteld. Zo 
blijkt er toch een aantal facetten op het dak van invloed te 
zijn waar geen rekening mee is gehouden en die toch een 
aanzienlijke schadepost tot gevolg kunnen hebben.

In onderstaand schadegeval werd een Zinkmeester bena
derd om een expertise uit te voeren op het werk van een 
collega zinkspecialist.  Aangezien hij geen beoordeling wilde 
geven op dit werk en dit liever door een onafhankelijke partij 
uit wilde laten voeren, verwees hij de opdrachtgever door 

naar IKOBBKB. 
Na opdrachtbevestiging 
werd de expertise uitge
voerd en op de situatie 
ter plaatse het volgende 
aangetroffen:   

1.  Als gevolg van regelmatig terugkerende vochtproblemen 
is op zeker moment een zinkbaan aangetroffen met daarin 
een gat met afmeting van ca. 200 x 100 mm. Blijkbaar 
ontstaan door zinkcorrosie van onderuit. 

2.  Tijdens de expertise verwijderde zinkbanen zijn eveneens 
voorzien van overmatige zinkcorrosie aan de onderzijde 
(in hevigheid toegenomen ter plaatse van de overgang 
van het dakoverstek naar de buitengevel van de woning). 

Het corrosiepatroon is op ca.185 cm vanaf de dakvoet 
het meest intens en neemt naar de voet van het dak af in 
intensiteit.

Bouwkundige zaken
3.  Tussen de aanwezige, beperkt dampdoorlatende folie en 

de ruw houten planken is geen luchtspouw aanwezig. De 
eis hieromtrent bedraagt bij de gegeven dakhelling tenmin
ste 100 mm spouwhoogte. Teneinde ventilatie in een later 
stadium te bevorderen zijn er tussen de kunststof gewapen
de folie en de ruw houten planken kunststof elektra buisjes 
geplaatst om ruimte voor aanvullende ventilatie te creëren. 

4.  De toegepaste folie voldoet niet aan de juiste eigenschap
pen die hieraan geëist worden. Geëist wordt een  damp
open folie met een µdwaarde < 0,2 m 

5.  De overgang buitengevel woning dakoverstek op de 
eerste verdiepingsvloer is niet voorzien van enige damp
remming, isolatie en luchtdichting. Kanaalplaatvloeren 
eindigen vrij/ zonder afdichting in de dakspouw. 

Leen A. Iseger, projectleider IKOBBKB

‹  Gat t.g.v. zink corrosie 

van onderuit.

‹  Verloop van de corrosie 

op onderzijde zinkbaan; 

gat op meest intense 

condensatie plaats 

(overgang overstek – 

woonhuis) en naar dak-

voet afnemend.

Gewapende beperkt 

dampdoorlatende folie 

met aftekening elektra-

buisje voor ventilatie. ›
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Zink met gaten - en andere grove fouten

6.  Het vereiste isolatiemateriaal wordt los op het plafond van 
het overstek i.p.v. tegen de wand aangetroffen.

7.  De kopzijde van de kanaalplaatvloeren eindigen onge
isoleerd zonder enige kopafdichting in het dakoverstek. 
Opgewarmde lucht kan vanuit het kanaal ongeremd  in 
de overstekruimte stromen en opstijgen tegen de onder
zijde van de folie en zinkbanen. 

Zinkverwerking
8.  Het gemonteerde aanhaakprofi el aan de dakvoet is te 

gering van afmeting. De lengte van de aanhaking op 
het dakvlak bedraagt ca.30 mm. resultaat hiervan is dat 
er permanent  lekkages plaatsvinden door de aanvang 
van elke felsverbinding heen. De hechthouten strook waar 
genoemd profi el op is aangebracht is inmiddels zwart van 
de permanente vochtophoping, genoemd probleem doet 
zich zowel op de onderste dakvlakken als ook op de hoger 
liggende dakvlakken voor.

9.  De aangetroffen klangen (RVS) ter bevestiging van de 
felsbanen hebben een h.o.h. afstand van 500600 mm. Eis 
conform URL 0299 is dat deze maat de 400 mm niet mag 
overstijgen.

10.  Op daken met een helling van < 30° dient op 1/3 uit de 
nok over een lengte van 1,0 m het felsdak voorzien te zijn 
van vaste klangen. Over de resterende daklengtes dienen 
zgn. schuifklangen toegepast te worden die werking van 
het zink (’s zomers max . 80°C en ’s winters min. -20°C  ) 
mogelijk maken. 
Op genoemde dakvlakken is een willekeur aan klangen 
waargenomen, waarbij de klangen volgens de volgende 
verdeling aangetroffen werden: vanaf voet naar nok: vast
schuifschuifvastschuifvast met tussenafstanden van 
500600 mm. Deze verdeling en type toepassing houdt 
derhalve in dat werking t.g.v. temperatuurwisselingen niet 
mogelijk is.

11.  De zinken profi elen aangebracht tegen het metselwerk 
en liggend op de felsen zijn over de volle dakbreedte 
aan elkaar gepopt en gesoldeerd over > 11meter. Ook 
hier is werking t.g.v. temperatuurwisselingen niet mogelijk 
zonder dat dit tot schade zal 
leiden.

12.  Hoekkeperafdekkappen zijn tegenstrooms gesoldeerd / 
toegepast. Toegepaste soldeerverbindingen zijn kwalita
tief ondermaats, veel verbindingen zijn door gebrek aan 
bewegingsruimte losgeraakt waardoor regenwater een
voudig in de uitgevoerde verbinding kan binnen dringen.

‹  Kanaalplaatvloer 

zonder afdichting 

en ongeisoleerd.

‹  Opname van bovenaf: 

isolatie los op plafond 

overstek en kanaalplaat-

vloer (kopzijde) ongeiso-

leerd.

Aanhaking gootzijde 

nog gesloten.

Aanhaking 

aan voet ge-

opend met 

onvoldoen-

de dekking; 

hechthouten 

strook zwart 

van vocht 

indringing.

‹  Vaste en schuifklangen 

door elkaar verwerkt.

Profi el op fels gepopt 

en gesoldeerd.

Vaste montage profi el op 

felsen over 11 m.



More than a rock. 
It’s a safe investment.
Gedurende de zeer lange levensduur van ROCKWOOL producten 
blijft de uitzonderlijke dimensionele stabiliteit behouden. 
ROCKWOOL isolatie krimpt niet en zet niet uit, waardoor het 
ontstaan van koudebruggen tot in lengte van jaren wordt 
voorkomen. ROCKWOOL steenwol is waterafstotend en houdt geen 
vocht vast, waardoor schimmelvorming geen kans krijgt. 
ROCKWOOL producten, een waardevolle investering.

www.rockwool.nl
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15.  De keuze om strookjes felsbaan van ca. 150 – 200 mm 
lengte onder de lichtstraat toe te passen geeft veel 
mogelijke lekkagepunten. Mede aangezien de onderste 
50 mm aangepast dient te worden t.b.v. aanhaking terwijl 
de bovenste 100 mm gedeformeerd moet worden tot een 
vrijwel vlakke plaat teneinde enige afdichting te kunnen 
realiseren.  

Als we bovenstaande afwij
kingen bij elkaar optellen, rijst 
de vraag of er überhaupt nog 
delen van het dak correct zijn 
uitgevoerd. Zowel regentech
nisch als bouwfysisch zijn er 
zodanige afwijkingen met de 
URL 0299 Ontwerp- en uitvoe-
ringsrichtlijnen voor zinken en/
of koperen dak, gevel, en 
gootconstructies, dat nauwe
lijks van een fatsoenlijk dak 
gesproken kan worden. Om tot 
een juist herstel te komen zal 
de onderconstructie ingrijpend gewijzigd moeten worden, 
de volledige zinkbedekking gewijzigd / vernieuwd moeten 
worden  en de lichtstraat over de volle breedte gewijzigd 
moeten worden. Vakmensen begrijpen inmiddels dat het hier 
om aanzienlijke kosten gaat.

ronduit spijtig als je beseft dat het middels goed overleg, 
en een gecontroleerde gecertifi ceerde montage ook in één 
keer goed had kunnen gaan. Zoals zo vaak blijkt dat niet de 
kosten, maar de kwaliteit van een gecertifi ceerde verwerker 
doorslaggevend is voor het resultaat. ●

13.  De lichtstraat op de achterzijde van de woning (over
kapping) is kwalitatief onvoldoende uitgevoerd. Middels 
diverse soorten kit en afdichtingstape zijn verwoede 
pogingen ondernomen de waterdichtheid afdoende te 
bewerkstelligen. Afdichtingsstroken onder de ruiten ’gol
ven’ van links naar rechts.  

De kunststof afdichtprofi elen tussen de ruiten en de afdek
profi elen sluiten slechts gedeeltelijk aan op de onderliggen
de ruiten. Duidelijk waarneembaar zijn de openingen tussen 
profi el en ruit.

14.  De zalinggoot geplaatst over ca. 8 m dakbreedte (boven 
de lichtstraat) wordt in zeer geringe mate overdekt door 
de bovenliggende zinkbanen (2030 mm) terwijl hier de 

(aangehaakte) maat van 
70 mm als minimale eis 
geldt. 

‹  Tegenstrooms en slecht 

van kwaliteit gesoldeerd.

Kit zonder hechting (staat open) 

tussen glas en deklijst.

Afdichting “golft” onder ruit. ›

Kit als tovermiddel. Hoekafdichting lichtstraat.

‹  Zaling boven lichtstraat 

met standaard te korte 

aanhaking.

‹  Fels gesoldeerd?? 

boven zalinggoot

Felsbaantjes van 150 mm ??? 

onder lichtstraat..
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Doorwerken tot je 67ste zit er voor veel bouwplaatsmedewer
kers nog niet in. In 2012 was de gemiddelde pensioenleeftijd 
in de bouw 62,5 jaar. langer doorwerken is voor velen licha
melijk eenvoudigweg niet haalbaar. Toch zal dat wel moeten, 
want in het regeerakkoord staat vastgelegd dat in 2021 tot 
67 doorgewerkt moet worden – ook door de bouwers. 

‘Duurzame inzetbaarheid’ is de term waarmee bedoeld 
wordt dat werknemers niet alleen het vermogen en de wil 
hebben om door te werken, maar ook de mogelijkheden 
krijgen van de werkgever en sector. Werkgevers zoeken de 
oplossing doorgaans in het verminderen van de lichamelijke 
belasting van de werknemer. Dit soort maatregelen heeft het 

meeste effect wanneer de verschillende aspecten die ermee 
samenhangen ook goed zijn geregeld. Gedacht moet 
worden aan zaken als een juiste werkhouding, een goede 
verhouding tussen werk en pauze en een gezonde leefstijl. 
Karen Oude Hengel van TNO ontwikkelde een programma 
met als doel om bouwvakkers langer gezond en productief  
aan het werk te houden.

onderzoek
Het programma is onderdeel van het promotieonderzoek dat 
Oude Hengel uitvoerde aan de Vu te Amsterdam. Ze vertelt: 
“Het langer aan het werk houden van werknemers in de 
bouw is niet alleen een kwestie van het werk lichter maken. 
Werknemers moeten zowel het vermogen hebben om het 
werk uit te (blijven) voeren, als de motivatie om dit te doen. 
Zo geven bijvoorbeeld werknemers die weinig afwisseling in 
de werkzaamheden hebben aan het werk niet tot hun 65ste 
vol te blijven houden. je moet dus ook arbeidsvriendelijk 
kunnen en willen werken; het is de taak van de werkgever 
om hiervoor de voorwaarden te scheppen.” 

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen, namelijk:

●  fysieke belasting Hoe is een betere werkhouding te reali
seren zodat het werk lichter wordt, het lichaam minder snel 
slijt en er minder verzuimd zal hoeven worden?

●  hersteltijd Hoe zijn de werkzaamheden zodanig in te de
len dat er een juiste verhouding tussen werk en pauzes is 
waardoor het lichaam minder tijd nodig heeft om van een 
bepaalde inspanning te herstellen?

●  communicatie Spreken werknemers hun werkgever en 
hun collega’s aan op een verkeerde werkpraktijk? Hierbij 
werd een zogeheten ‘empowerment trainer’ ingezet die 
de werknemers handvatten bood om met de uitvoerder 
en met elkaar te communiceren over de arbeidsomstan
digheden.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 293 werknemers 
van 6 bouwbedrijven. Deze werknemers werden in twee 

Nederland vergrijst en de daarbij stijgende pensioenkosten maakt het 

noodzakelijk dat de beroepsbevolking langer aan het werk blijft. In de 

bouw is dat problematisch omdat het werk lichamelijk zwaar is. Maar ook 

de zogeheten ‘psychosociale’ omstandigheden spelen hier een belangrijke 

rol in. Een gesprek met onderzoekster Karen Oude Hengel van TNO.

Doorwerken tot je 67ste
ArBeiDsoMstAnDiGheDen
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gelijk is. Er moet een visie worden 
ontwikkeld over concrete maat
regelen, zowel op het gebied van 
lichamelijke belasting als bij de 
psychosociale aspecten. Dit komt 
neer op maatwerk bieden voor 
de individuele bedrijven die in de 
branche actief zijn. Allereerst moet 
bewustzijn gecreëerd worden over 
het belang van langer doorwerken 
en vervolgens moeten oplossingen 
worden ontwikkeld en toegepast.”

De informatie uit het onderzoek van 
Karen Oude Hengel komt volgens 
jos van der Borgt (SBD) op het 
juiste moment. “Want ook on ze branche is bezig met nieuw 
beleid om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. We kijken 
hierbij naar de ervaringen in andere branches en onder
zoeken van TNO, Arbouw en EIB over dit thema. We zijn bezig 
om beleid en tools te ontwikkelen ter ondersteuning van het 
duurzaam inzetbaarheidsbeleid van de dakdekkerbedrijven. 
In april zijn drie pilots gestart om na te gaan wat voor onze 
branche het beste werkt.”
 
“We onderzoeken de mogelijkheid van een samenwer
kingsproject met een verzuim en zorgverzekeraar naar een 
aanbod van bedrijfsfysiotherapie, aandacht voor leefstijl 
en coaching bij (psychosociale) problemen. Ook willen we 
testen hoe je het beste de dialoog met je medewerkers voert 
om te komen tot een optimale duurzame inzetbaarheid. 
uiteindelijk moet dit uitmonden in een ‘gedragscan’ voor alle 
bedrijven in de branche.”

“Eind juli verwachten we de resultaten van de onderzoeken 
en pilots in een nieuw beleidsplan te kunnen presenteren. 
De uitkomsten zullen worden benut in de opleidingen in de 
branche en in de voorlichting en ondersteuning door SBD 
aan de bedrijven. Ook kunnen CAOpartijen de uitkomsten 
zo nodig vertalen naar nieuwe brancheafspraken. Aan
dachtspunt is ook de verdere ontwikkeling in de inzet van 
ZZP’ers. Het EIB onderzoekt momenteel de voor en nadelen 
van de inzet van ZZP’ers. Welke knelpunten doen zich hierbij 
voor en hoe kunnen bedrijven en de branche hierop met 
faciliteiten en afspraken inspelen? Ook willen we weten in 
hoeverre de (over het algemeen wat kleinere) dakbedek
kingbedrijven in staat zijn zogenaamde ‘sociale innovatie’ 
toe te passen.” 

Tijdens een bijeenkomst op 4 juni 2013 (in het NBC te Nieu
wegein) worden de voorlopige resultaten gepresenteerd en 
besproken met vertegenwoordigers uit de branche. ●

groepen verdeeld: een interventiegroep en een controle
groep. Deze laatste groep kreeg geen programma, om de 
verandering van de andere groep te kunnen meten die het 
programma wel kreeg aangeboden. De interventiegroep 
kreeg gedurende zes maanden het programma aangebo
den waarbij op diverse manieren aandacht werd geschon
ken aan een gezonde werkpraktijk. Zo kregen de bouwvak
kers individuele begeleiding van een fysiotherapeut over een 
gezonde werkhouding. Ook werd aandacht geschonken 
aan de verhouding tussen werk en pauze, sociale steun 
op het werk, herstel van het lichaam na inspanningen, etc. 
Gedurende het onderzoek moesten de deelnemers in totaal 
vier keer een vragenlijst over deze onderwerpen invullen.  

“Met name de betrokkenheid van de fysiotherapeut werd 
door de deelnemers op prijs gesteld,” vertelt Oude Hen
gel. “Op deze manier kreeg men immers direct praktische 
tips die leiden tot een gezondere werkpraktijk. De andere 
onderdelen waren lastiger uitvoerbaar en daarom ook  
minder goed gewaardeerd. Deels had dit te maken met 
de economische omstandigheden, die ervoor zorgen dat 
bedrijven en werknemers wellicht minder de focus hadden 
op een programma gericht op gezonder werken.” Aan het 
eind van de onderzoeksperiode liet de onderzochte groep 
overigens geen verbetering zien op het gebied van (mentale 
en fysieke) gezondheid, werkvermogen, etc. Wel was er ten 
opzichte van de controlegroep een lichte daling waarneem
baar in het aantal klachten van het bewegingsapparaat 
zoals knieklachten en het ziekteverzuim.

Dakenbranche
Wat raadt Oude Hengel de partijen in de dakenbranche 
aan? “Wij pleiten voor een goede dialoog tussen werkgever 
en werknemer over de duurzame inzetbaarheid van werk
nemers. De rol van de werkgever/uitvoerder is cruciaal dus 
het is van belang goed in kaart te krijgen hoe de zaken zijn 
geregeld, om vervolgens te bekijken waar verbetering mo

Karen Oude Hengel, TNO.
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Sinds 2007 opereert de Stichting Veilig Dak Nederland onder 
leiding van Con van Meer vanuit Breda. De stichting heeft 
zich tot doel gesteld de kennis omtrent veilig werken op het 
dak te verbeteren en op projectbasis praktische en ade
quate oplossingen te bieden. Hiertoe vervaardigt men voor 
de opdrachtgevers DakrI&E’s, inclusief rapportages. Verder 
begeleidt de stichting het offertetraject, inspecteert het de 
werkzaamheden van de leverancier en voert het achteraf 

Stichting Veilig Dak Nederland heeft zich per 1 januari 2013 versterkt met 

rik Zwama. Zwama is geen onbekende in de markt, hij was jarenlang mede

directeur van Eurosafe en heeft zitting in diverse (Europese) normcommissies. 

De stichting verwacht hiermee een belangrijke stap te hebben gezet in de 

inhoudelijke ontwikkeling en professionaliteit. Met een reeks workshops praat 

de stichting de markt bij over de laatste stand van zaken.

Veranderende regelgeving veiligheid door Bouwbesluit 2012 
vAlBeveiliGinG     

Voorzitter Con van Meer van Stichting Veilig Dak Nederland (links) 

en Rik Zwama (Stichting Veilig Dak Nederland, Institute 4Safety)

inspectie uit voor het opmaken van een Initieel Keurmerk 
rapport (IKr). De stichting geeft een eigen keurmerk af op 
de door haar ingerichte en gecontroleerde daken. Tenslotte 
is men van mening dat veiligheidsbeleid onderdeel is van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en daarom ad
viseert de stichting gebouwbeheerders en opdracht gevers 
op uurbasis over veilig werken op daken en hoe dit 
te integreren in hun MVObeleid.



Roofs     17

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

Ad 2)  Het is een bekende regel dat vanaf een werkhoogte 
van 2,5 m de werkplek dient te worden voorzien van 
veiligheidsmaatregelen. Zwama benadrukte dat hier 
wel rekening dient te worden gehouden met de situ
atie in de praktijk. Er zijn situaties denkbaar waarbij 
werkplekken lager dan 2,5 m ook beveiligd moeten 
worden.

Ad 3)  Gebruik van ladders en trappen is sterk aan banden 
gelegd. De voorkeur gaat in het nieuwe Bouwbesluit 
uit naar gebouwgebonden maatregelen, zoals een 
hogere borstwering of een hekwerk. Als voorbeeld van 
hoe het mis kan gaan haalde Zwama de gang van  
zaken rond het opvallende gebouw Blob in het cen
trum van Eindhoven aan, een glazen gebouw in de 
vorm van een druppel. In dit gebouw zijn geen voor
zieningen aangebracht omdat men ervan uitging dat 
het gebouw onderhoudsvrij was. Dit gaf problemen 
toen alsnog onderhoud diende te worden uitgevoerd, 
omdat er bij toepassing van een hoogwerker een win
kelstraat zou moeten worden afgesloten. Een gebouw
gebonden systeem, waarbij bijvoorbeeld met abseilers 
zou worden gewerkt, had veel problemen voorkomen. 

Ad 4)  Zoals bekend dient altijd in eerste instantie een col
lectief beveiligingssysteem te worden toegepast. Pas 
als dit niet mogelijk is, kan worden nagedacht over de 
toepassing van persoonsgebonden bescherming.  
Gebiedsbegrenzing geldt als collectieve beveiliging. 
Toch is volgens Zwama een val bij een dergelijk sys
teem niet uitgesloten, bijvoorbeeld door het verkeerd 
instellen van de lijn. Zwama stelde dan ook dat deze 
systemen in ieder geval minimaal zouden moeten vol
doen aan de eisen die aan valankers worden gesteld, 
zodat ook gebiedsbegrenzingssystemen een even
tuele val kunnen opvangen.

Ad 5)  Aan de bekende eis dat een borstwering of leuning 
minimaal 1 m dient te zijn is toegevoegd dat ook  
uit kan worden gegaan van de bepalingen zoals  
geformuleerd in Bouwbesluit 2003. Zwama noemde  
dit een ongewenste situatie, die onduidelijkheid in  
de hand werkt.

De vraag naar kennis zal volgens de Stichting Veilig Dak 
 Nederland steeds groter worden, met de reeks informatie
bijeenkomsten wil Stichting Veilig Dak Nederland in deze 
behoefte voorzien. ●

Welke taak zien de heren in de huidige markt voor de Stich
ting Veilig Dak Nederland weggelegd? Zwama: “Volgens het 
nieuwe Bouwbesluit 2012 moet al in de ontwerpfase rekening 
worden gehouden met het veilige onderhoud van het ge
bouw. Dat betekent dat de kennis over veilig onderhoud, en 
hoe dit in de wet is geregeld, al vooraan in de keten bekend 
moet zijn. Onze ervaring is dat die kennis nog onvoldoende 
is verspreid. Daarom organiseren wij in de eerste helft van 
2013 een reeks workshops, speciaal voor opdrachtgevers en 
gebouweigenaren .” 

Aanpassingen regelgeving
In de regelgeving is er recent, mede als gevolg van Bouw
besluit 2012, een aantal belangwekkende aanpassingen 
doorgevoerd. Om het belang van deze aanpassingen te 
duiden, zette Zwama kort de verschillende niveaus van 
regelgeving uiteen. De Arbowet is de basiswetgeving. Dit 
is een kaderwet, en heeft zelf geen specifieke invulling. De 
Arbowet wordt deels nader ingevuld door het Arbobesluit 
(betreffende de inrichting van de werkplek) en de Arbo
regelgeving (betreffende de vereiste deskundigheid). Deze 
hebben dus een wettelijke status. Maar de Arbobeleidsregels, 
en de uitwerking daarvan in de Arbocatalogi, niet. De twee 
laatstgenoemde hebben een adviserende status en zijn dus 
geen wet. Een NENnorm heeft net zo min wettelijke status: 
het is een advies waar men in situaties van af mag wijken. 
De Abladen van verschillende branches kunnen met elkaar 
conflicteren.

Per 1 januari 2013 is de Arbobeleidsregel 3.16 ‘Voorzieningen 
bij valgevaar’ komen te vervallen. Deze Beleidsregel had  
een adviserende status en heeft nu een wettelijke status 
gekregen doordat het is opgenomen in het Arbobesluit 3.16. 
Hierin zijn dus de volgende zaken geregeld:

1  Bronbeleid
2  2,5 m ondergrens
3  Gebruik ladders en trappen
4  Collectieve beveiliging boven individuele beveiliging
5  Borstweringen + leuningen 1 m (of Bouwbesluit 2003).

Al deze zaken mogen bij de lezer van Roofs bekend worden 
verondersteld, toch enkele aanvullende opmerkingen. 

Ad 1)  Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit dient 
al in het ontwerp rekening gehouden te zijn met een 
veilige manier van onderhoud plegen. De beoordeling 
of dit op een juiste manier gebeurt, vindt plaats via  
het redelijkerwijsbeginsel. Wat in de betreffende situatie 
‘redelijk’ is, zal volgens Zwama in de praktijk nog wel 
voor discussie zorgen. Ook dient rekening te worden 
gehouden met de laatste stand van techniek.

Veranderende regelgeving veiligheid door Bouwbesluit 2012 
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 De openingshandeling werd offi cieel verricht door de 
Deense ambassadeur in Nederland reimer Nielsen en de 
burgemeester van de gemeente Montfoort Bert jansen. De 
tien sociale huurwoningen zijn zodanig gerenoveerd dat 
de vraag naar energie nog maar beperkt is. Daarnaast is 
het wooncomfort van de bewoners verbeterd doordat meer 
leefruimte, daglicht en natuurlijke ventilatie is gecreëerd. 
Om te testen of de gestelde doelstellingen in de praktijk 
daadwerkelijk worden behaald, worden de woningen en de 
ervaringen van de gebruikers een tijd geregistreerd. 

Project
Het project startte in 2010 met een oproep van Velux Ne
derland, dat voor een concept dat in samenwerking met 
Danfoss was ontwikkeld, op zoek was naar een praktijkpro
ject. Het doel was de woningen volgens het Active House 
principe te renoveren. Volgens de principes van Active House 
produceren de woningen meer energie dan ze afnemen en 
reduceren ze de CO2uitstoot; het binnenklimaat is gezond 
en comfortabel (frisse lucht, daglicht).

Het concept focust op het opwekken van zonneenergie, 
het gebruik van passieve zonnewarmte en technologie voor 
energie en klimaatbeheersing. Door isolatie en een goed 
gebruik van natuurlijke ventilatie werd een nieuwe schil om 
de woning gecreëerd die een aanmerkelijke verbetering van 
de energieprestatie realiseerde. De EPCwaarde van de wo
ningen was 2.14 en is door het nieuwe ontwerp verlaagd tot 
0.15. Het hogere verbruik van elektriciteit ter voorziening van 
de warmtepomp wordt gecompenseerd met de duurzaam 
opgewekte elektriciteit door de PVpanelen.

De woningen zijn zodoende ingrijpend gerenoveerd. feitelijk 
werd de gehele schil gestript (gevelbekleding, kozijnen, 
deuren, dakpannen, panlatten). Ook de volledige installatie 
(verwarmingsinstallatie, leidingen, mechanische ventilatie) 
en de begane grondvloer werden verwijderd. Vervolgens wer
den producten teruggeplaatst die met het oog op toepas
sing in het Active House zijn ontworpen. In de gevel werden 
bijvoorbeeld geïsoleerde elementen, isolerend glas en 
slimme ventilatieroosters toegepast. Op het dak werden ge
isoleerde HSBelementen geplaatst, die naast extra leefruimte 
ook meer daglicht en ventilatiemogelijkheden biedt. Aan de 
voorzijde zijn isolerende tuimelvensters van Velux geplaatst, 
met op afstand bedienbare rolluiken en een zinken afwer
king. Hieronder zijn de PVpanelen geplaatst en een onge
patineerde zinken dakbedekking met verticale roeven. Aan 
de achterzijde van het dak is met speciale dakterrasvensters 
een dakterras gecreëerd. Boven de vensters zijn de vier zon
necollectoren geplaatst. Het dak kreeg een rcwaarde van 5. 

renovatie
Voor Karin Verdooren, directeurbestuurder van woningcor
poratie GroenWest was de opening bijzonder: “Het energie
verbruik en de behoefte aan daglicht, warmtebeheersing en 
natuurlijke ventilatie zijn op elkaar afgestemd. Het creëren 
van een comfortabel binnenklimaat voor de bewoners stond 
centraal. We zijn dan ook blij dat de bewoners zo enthousiast 
hebben gereageerd op het resultaat,” aldus Verdooren.
De Deense ambassadeur in Nederland, reimer r. Nielsen, 
benadrukte tijdens de opening dat dit soort marktinitiatieven 
goede oplossingen zijn om te kunnen omgaan met de uitda
gingen die voor ons liggen. “Tijdens de olie en energiecrisis in 
de jaren ’70 bedachten bedrijven nieuwe oplossingen om in 

De Poorters van Montfoort is een aansprekend Active House renovatieproject, 

bestaande uit tien sociale huurwoningen aan de Poorterstraat in Montfoort, 

die zijn opgewaardeerd naar energielabel A++. Op 18 april 2013 werd de 

 modelwoning feestelijk geopend.

Speciale huurwoningen gerenoveerd als Active house
ProjectBeschrijvinG

De openingshandeling, vlnr: Karin Verdooren (directeur-bestuurder woning-

corporatie GroenWest), Bert Jansen (burgemeester Montfoort), Reimer R. Nielsen 

(Deense ambassadeur), Michel Sombroek (algemeen directeur VELUX Neder-

land bv), Henny van Aken (regiodirecteur BAM Woningbouw) en Kurt Emil Eriksen 

(algemeen secretaris Active House Alliance).
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renovAtie 10 huurwoninGen PoorterstrAAt te Montfoort
●  OPDrACHTGEVEr: GrOENWEST TE MONTfOOrT
●  ZINKWErK: KNOl INSTAllATIETECHNIEK TE rIDDErKErK
●  lEVErANCIEr KAP: MACHIElS BS TE BErINGEN (B)
●  DAKWErK PlATTE DAK: SPuITCO TE rIDDErKErK

CONSORTIUM DE POORTERS VAN MONTFOORT
●  AANNEMEr: BAM WONINGBOuW
●  ArCHITECT: BOuWHulPGrOEP TE EINDHOVEN
●  PArTNEr: VEluX NEDErlAND TE DE MEErN
●  PArTNEr: DANfOSS TE rOTTErDAM
●  ADVIES:  NIEMAN rAADGEVENDE INGENIEurS TE uTrECHT

te springen op de ontstane schaarste. Met de klimaatveran
deringen is een nieuwe ‘crisis’ ontstaan. En door de fi nanciële 
en economische crisis zou energieeffi ciëntie gezien kunnen 
worden als een fi nanciële belasting, maar het tegendeel is 
het geval. Berekeningen van de Europese Commissie laten 
zien dat het juist leidt tot minder brandstofuitgaven en minder 
investeringen in energieproductie en distributie, wat weer leidt 
tot economische groei en nieuwe werkgelegenheid. Ik ben 
ervan overtuigd dat deze samenwerking een voorbeeld is 
dat in heel Nederland navolging kan krijgen.” 

Active house in bestaande bouw
Ook Kurt Emil Eriksen, Algemeen secretaris van de Internati
onal Active House Alliance gaf aan verheugd te zijn dat de 
Active House Visie is toegepast bij een renovatieproject. “Het 
is belangrijk dat we ons realiseren dat 90% van alle gebou-
wen over 50 jaar nog steeds zal bestaan. Deze gebouwen 
zullen een energiemodernisatie moeten ondergaan en het is 
belangrijk om daarbij niet alleen te kijken naar de energie
prestaties, maar vooral ook naar het binnenklimaat. Zo zal 
de temperatuur in deze woningen ook in de zomer optimaal 
blijven. Dit o.a. vanwege de zonnepanelen aan de westkant 
van de woning en de rolluiken en buitenzonweringen aan
gestuurd door intelligente systemen, om oververhitting tegen 
te gaan.”
Burgemeester van de gemeente Montfoort Bert jansen gaf 
aan zeer trots te zijn op het uiteindelijke resultaat. “Dit project 
is op meerdere fronten een inspirerend voorbeeld voor ons 
allemaal. Het project toont de visie, durf en doorzettings
vermogen van een woningcorporatie die niet bang is om 
verder te kijken dan alleen het verhuren van woningen.”

consortium
Voor alle betrokken partijen is dit een prestigieus en innova
tief project geweest. De betrokkenen wilden met De Poorters 
van Montfoort vooral kennis en ervaring delen. “De aanpak 

Speciale huurwoningen gerenoveerd als Active house

De voorzijde van de Poorters van montfoort. Links is zichtbaar hoe de 

woningen er’vóór de renovatie uitzagen.

om dit project in consortiumverband te realiseren en in
novatieve oplossingen door de markt toe te laten, was voor 
alle partijen nieuw. Door iedereen is een enorme inspanning 
geleverd om dit project te realiseren, waarbij uiteindelijk het 
resultaat ten dienste staat van de bewoner,” vertelt Karin 
Verdooren van GroenWest. 
Ook was het belangrijk inzicht te krijgen hoe om te gaan 
met het duurzame renovatievraagstuk voor de bestaande 
woningvoorraad. Om te testen of de gestelde doelstellingen 
in de praktijk daadwerkelijk worden behaald, wordt het 
project gedurende langere tijd gemonitord. Zo worden de 
CO2waardes en temperatuur in de woningen gemeten en 
wordt gekeken naar het energieverbruik en de energieop
brengst. De bewoners wordt regelmatig gevraagd hoe ze 
het leven in de woningen ervaren. “In Nederland staan meer 
dan twee miljoen woningen die ouder zijn dan dertig jaar en 
binnen niet al te lange tijd een energiemodernisatie moeten 
ondergaan. Deze tien woningen zijn een goed voorbeeld 
van hoe we dit kunnen aanpakken. realistisch gezien zal het 
niet mogelijk zijn om alle bestaande woningen op dit maxi
male energieprestatieniveau te brengen, maar we kunnen 
elementen uit dit project meenemen in toekomstige projec
ten,” aldus Bernard van Dam, verantwoordelijk projectleider 
van GroenWest. Een van de gerenoveerde woningen zal de 
komende maanden beschikbaar zijn als modelwoning. ●
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Onlangs opende wethouder Margreet van Gastel in Arnhem 

een groendakmetzonnepanelen van 1100 m². Het dak  

van het Kenniscluster moet het paradepaardje worden van 

de duurzame aspiraties van de stad.

Groendak met zonnepanelen 
op Arnhems Kenniscluster

ProjectBeschrijvinG
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GroenDAk Met ZonnePAnelen kenniscluster te ArnheM
●  OPDrACHTGEVEr:  GEMEENTE ArNHEM
●  HOOfDAANNEMEr: WESSElS rIjSSEN
●  HOVENIEr: KONINKlIjKE GINKEl GrOEP TE VEENENDAAl
●  DAKDEKKEr: WINANS DAKWErKEN BV uIT BlOKZIjl
●  lEVErANCIEr GrOENDAK OPTIGrOEN TE AMErSfOOrT

SySTEEM+SuNrOOTS: 

In de Arnhemse wijk rijnboog, tussen de rijn, het station en 
de binnenstad, wordt momenteel een gebied ontwikkeld 
waarin ruimte is voor cultuur en een afwisseling tussen wo
nen en werken wordt gerealiseerd. Belangrijk onderdeel van 
dit project is het Kenniscluster, waar de openbare bibliotheek, 
het Historisch Museum, het Kunstbedrijf Arnhem en Volksuni
versiteit Arnhem zich zullen vestigen. 

Het dak (1100 m²) wordt uitgerust met een groendak be
staande uit 50.000 sedumplanten, grassen en kruiden en 
123 zonnepanelen. Het dak moet op deze manier ’s zomers 
verkoeling brengen in dit deel van de binnenstad en veront
reinigde lucht zuiveren. Het dak moet ook de biodiversiteit 
bevorderen (vlinders, bijen en vogels). De zonnepanelen zijn 
goed voor zo’n 30.000 kilowattuur duurzame elektriciteit per 
jaar. 

systeem
Toegepast is het systeem ‘Solargroendak’ van leverancier 
Optigroen. Dit is een speciaal ontwikkeld systeem waarbij de 
zonnepanelen in een standaard hellingshoek van 30° 
worden bevestigd op een kunststof drainageelement (‘Sun 
roots’). Deze zijn gemaakt van gerecycled kunststof dat 
uV en hittebestendig is. De elementen zijn als boomwortels 
verankerd in het substraat, daardoor hoeven ze niet in de 
onderconstructie te worden bevestigd. 

De waterbufferende werking van het groendak zorgt voor 
verdamping, en dus verkoeling van de lucht, wat een positief 
effect heeft op het rendement van de zonnepanelen. Het 
regenwater dat van de panelen afstroomt, wordt via een 
kiezelbed en een capillair vlies in de bodem verspreid zodat 
ook de planten onder de zonnepanelen voldoende vocht 
krijgen. De dakopbouw is verder vergelijkbaar met dat van 
een standaard extensief groendak. Afhankelijk van de wind
belasting, het gewicht van de dakbegroeiing en de afmeting 
van de zonnepanelen moet de opbouw van het groendak 
(feitelijk de ballastlaag) worden bepaald. Op dit dak heeft 
de totale dakopbouw een dikte van 130 mm en een gewicht 
van ca. 180 kg/m². Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting 
over dit systeem het artikel ‘Zonneenergie op een groendak’ 
in Roofs 52010. 

energie
Wethouder Margreet van Gastel plantte de eerste acht van 
in totaal 50.000 sedumplanten op het dak. Tijdens deze 
gelegenheid riep ze eigenaren, corporaties en particuliere 
inwoners op om ook te denken aan de mogelijkheid van 
een groen dak. De gemeente Arnhem maakt actief werk van 
duurzame energie en energiebesparing, in samenwerking 
met inwoners en ondernemers van de gemeente Arnhem, 
onder de slogan ‘Energie made in Arnhem’. 
 
Het groene dak wordt aangelegd door de Koninklijke 
Ginkel Groep, dat ook de net geopende projectruimte voor 
beeldende kunst ‘Circa … dit’ heeft voorzien van een groene 
gevel, evenals de prijswinnende standing garden in de 
Bloemstraat. ●

Wethouder Margreet van Gastel opent het zonnepanelendak van 

het Kenniscluster Arnhem offi cieel door het planten van een aantal 

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

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

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

LOOD IS GOED..!

AL JAREN DE NUMMER 1 IN KEUZE!

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



Balusters
De balusters van Roval Aluminium zijn volledig 

vervaardigd van duurzaam aluminium. Het systeem 

kan los gemonteerd worden, of middels een 

blinde bevestiging volledig worden geïntegreerd 

in een Roval muurafdeksysteem. Esthetisch fraai, 

veilig en zeer functioneel. Leverbaar in een groot 

aantal afwerkingen, kleuren en maatvoeringen. 

Aluminium balusters van Roval Aluminium zijn 

bovendien onderhoudsarm.

 Ga voor meer informatie naar www.roval.eu

Combineer voor 
uniek design
De balusters van Roval Aluminium zijn 

onderdeel van een uitgebalanceerd 

productassortiment voor gebouwen met 

een complete aluminium look & feel. 

Combineer Roval Aluminium bouw- 

producten voor duurzame gebouwen 

met visie, een eigen identiteit en een in 

het oog springend design.

muurafdeksystemen

waterslagen

balusters

UniEkE DEsiGn CombinAtiEs

99110 adv230x300Roval_roofs_Balusters.indd   1 22-02-13   17:01
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Het ‘Dolfi jndoMijn’ van het Dolfi narium in Harderwijk is voorzien van een nieuw, 

zeer goed geïsoleerd dak. Vanwege de vormgeving van de koepel moest een 

groot deel van het dakoppervlak abseilend worden bedekt. Een bijzondere 

klus, die werd uitgevoerd door Van Venrooy Dakbedekking.

nieuwe dakopbouw
voor koepel Dolfi narium

ProjectBeschrijvinG

Het gesprek ter plaatse vindt plaats met de uitvoerder Edwin 
Bruinsma en commercieel technisch adviseur Dennis Dien
der. Ook commercieel manager duurzame daken Sandra 
van Venrooy is bij het gesprek aanwezig, tevens werd gespro
ken met projectleider ferry Kouer van de opdrachtgever. 

Afgelopen zomer werd Dakbehoud Nederland, de bedrijfs
unit van Van Venrooy Dakbedekking dat is gespecialiseerd 
in professioneel planmatig dakonderhoud, ingeschakeld 
vanwege ernstige lekkages in de koepel van het Dolfi narium. 

 Geconstateerd werd dat de dakbedekking (die halverwege 
de jaren ’80 was aangebracht) aan het einde van zijn 
levensduur was. In het kader van Waterfront, een project 
waarmee Harderwijk verder aantrekkelijk wordt gemaakt 
als toeristische trekpleister, was het Dolfi narium al bezig met 
de voorbereiding van een grootscheepse verbouwing van 
onder andere het Dolfi jndoMijn. De vervanging van het 
koepeldak werd bij dit project betrokken. Van Venrooy Dak
bedekking schreef met een compleet totaalplan in op het 
project en kreeg de opdracht. 
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DAkrenovAtie ‘DolfijnDoMijn’ DolfinAriuM te hArDerwijk
● OPDrACHTGEVEr: DOlfINArIuM TE HArDErWIjK
● ONTWErP EN ADVIES:  KOOIj & DEKKEr INGENIEurSBurEAu  

TE HArDErWIjK
● DAKDEKKEr:  VAN VENrOOy DAKBEDEKKING TE APElDOOrN, 

HOOGEVEEN EN AlMErE
● lEVErANCIEr ISOlATIE: rOCKWOOl TE rOErMOND
● lEVErANCIEr DAKBEDEKKING: rENOlIT BElGIuM NV TE OuDENAArDE (B)

kleinere koepels. Deze werden prefab aangeleverd en met 
de kraan op hoogte gebracht. Ook is hier de dakopbouw 
vernieuwd. Daarna hebben we de rest van de koepel absei
lend voorzien van de nieuwe dampremmer, 2laags isolatie 
(rc = 3,5) en een PVC dakbedekking. De ankers blijven ook 
na oplevering zitten zodat ze tijdens de onderhoudsfase 
eveneens dienst kunnen doen.”

Dagelijks stond het dakdekkerbedrijf met zo’n 10 man op 
het dak: een sloopploeg, een ploeg die de dampremmende 
laag en de isolatie aanbracht en een ploeg die de dakbe
dekking aanbracht. Op deze manier werkte iedereen achter 
elkaar aan. Het dak werd in 36 stramienen opgedeeld en 
vervolgens werd het op volgorde uitgevoerd. 

De werkzaamheden moesten tijdens de winterperiode, 
wanneer het park dicht is, worden uitgevoerd. Vanwege 
de winter se omstandigheden, die dit jaar uitzonderlijk lang 
aanhielden, liep het werk enige vertraging op. Het maakte 
het werk ook extra zwaar voor de betrokken dakdekkers. De 
koepel is het hoogste punt in de naaste omgeving en is ge
legen aan het Veluwemeer, waardoor het veel (koude) wind 
vangt. Toch hebben de dakdekkers alles in het werk gesteld 
om ervoor te zorgen dat de koepel er, wanneer het Dolfina
rium eind april openging, netjes uit zou zien.

een bijzondere klus
ferry Kouer van het Dolfinarium geeft aan bijzonder tevreden 
te zijn over de samenwerking met de dakdekker. “Van de 
voorbereiding tot en met de uitvoering is Van Venrooy Dak
bedekking een betrouwbare en proactieve partner geweest 
waarbij we erop kunnen vertrouwen dat het koepeldak op 
een zekere manier is voorzien van de juiste oplossing.” 

Sandra van Venrooy vertelt dat het voor het dakdekkerbedrijf 
een bijzondere klus is geweest. “Hoe vaak komt het voor dat 
je de verantwoordelijkheid hebt voor het dak van een der
gelijk beroemd landmark als het dak van het DolfijndoMijn? 
Extra speciaal was wel de combinatie van de verschillende 
uitzonderlijke aspecten in de uitvoering en de samenwerking 
en afstemming met de partijen die onderdaks het Dolfijndo
Mijn renoveerden. Dit alles is niet zomaar voor elk dakdek
kersbedrijf weggelegd. Het vereist namelijk veel kennis, goed 
opgeleide en ervaren dakprofessionals, een goede voorbe
reiding en bovenal vakmanschap.” ●

Dakopbouw
De vervanging van de dakopbouw was een omvangrijke 
klus. De volledige dakopbouw werd tot de houten onder
grond gesloopt. Het houten dakbeschot was grotendeels 
nog in goede staat, waar nodig werd deze vernieuwd. Hier 
overheen werd een bitumineuze dampremmer met alumi
nium laag aangebracht. Deze was nodig om de vochtlast 
van het onderliggende bassin op te kunnen vangen. Hier 
bovenop werden twee lagen steenwol isolatie van fabrikant 
Rockwool aangebracht, namelijk Taurox (80 mm) en Rhinox 
(80 mm). De Rhinox werd toegepast vanwege de beloop
baarheid die benodigd is wanneer er onderhoud moet 
worden uitgevoerd. 

Als dakbedekking is een speciaal gecoate PVC dakbedek
king (1,5 mm) van fabrikant renolit toegepast. Voor deze 
dakbedekking is gekozen omdat men het Sportpaleis in  
Antwerpen als referentie had en graag een vergelijkbare 
kwaliteit wilde realiseren. De Alkorplan f is destijds voor dit 
project speciaal ontwikkeld waarbij op de toplaag een uV
coating is aangebracht om de kleuren te beschermen en  
de veroudering te vertragen; deze coating gebruikt de  
fabrikant ook voor haar zwembadfolies. 

De koepel is in twee kleuren uitgevoerd, namelijk blauw 
en kopergroen. Het dak krijgt daarmee weer de originele 
uitstraling terug die het bij de vorige dakrenovatie in 1986 
was kwijtgeraakt. Omdat de kleuren in een golvend patroon 
op het dak zijn aangebracht, luisterde het nauw waar welke 
dakbaan werd geplaatst. Daarom werden de dakbanen 
genummerd en als een legpuzzel aangebracht. 

Ook de goot werd vernieuwd. Deze werd verstevigd met een 
nieuwe houten ondergrond en vervolgens eveneens bedekt 
met PVC. De gootlijn is op deze manier esthetisch fraai inge
werkt. Om het binnenklimaat stabiel te houden is een nieuwe 
installatie in de koepel aangebracht die de temperatuur 
constant op 18° C houdt, en de luchtvochtigheid op 60%. 

veiligheid
Dennis Diender: “De veiligheid was bij dit project topprioriteit. 
Wij waren het enige bedrijf dat de veiligheid en transport op 
een zodanige manier had georganiseerd, dat deze zowel 
prijstechnisch als praktisch verantwoord was. We hadden 
daarbij een compleet uitgewerkt plan liggen waarbij de 
dakveiligheid op elk moment geborgd was door toepassing 
van meer dan zes verschillende dakveiligheidsoplossingen. 
Zo hebben we er o.a. voor gekozen om bovenin de koepel 
abseilveiligheidsankers van latchways te plaatsen. Daar
naast hebben we bijvoorbeeld, om de werkzaamheden te 
vereenvoudigen, gebruik gemaakt van de ouderwetse rub
beren ladders.”

“Het bovenste gedeelte van de koepel is nog gewoon be
loopbaar, dat hebben we in de hekken gezet en uitgevoerd,” 
vertelt Bruinsma. “Op dit gedeelte is de centrale daglichtvoor
ziening vernieuwd, welke bestaat uit een grote lichtkoepel 
met een diameter van meer dan 5 meter en de circa 100 
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Opgericht in 1981 als Olympic Fasteners, heet het bedrijf nu 
OMG roofi ng Products, met fabrieken in Agawam, Massa
chusetts en Itasca, Illinois. Het bedrijf geldt als de voornaam
ste leverancier van producten voor de platte dakenindustrie 
in NoordAmerika. Naast de core business als producent van 
bevestigers levert het bedrijf ook renovatie hemelwateraf
voeren, dakreparatie tape (EverSeal), isolatielijmen (OlyBond 
500), leidingsteunen en diverse gereedschappen. Het bedrijf 
heeft zich tot doel gesteld producten en diensten te leveren 
die de productiviteit verhogen en de prestatie van het dak 
verbeteren.

De producent heeft al een lange geschiedenis op de Euro
pese markt via bedrijven als Van roij fasteners in Nederland 

en vergelijkbare bedrijven in 
Engeland en Ierland. Echter, tot 
voor kort had men nog geen 
eigen medewerkers fulltime 
aanwezig in Europa. “OMG 
roofi ng Products realiseert 
zich dat de Europese markt 
een eigen benadering vereist 
en dat het belangrijk is dat 
de vertegenwoordiging wordt 
uitgevoerd door mensen die 
de markt ter plaatse kennen,” 
vertelt ruud Veldwijk, sinds kort 
Europees sales manager van 
het bedrijf.

Het assortiment bevestigings
materialen is op de Nederland
se markt verkrijgbaar via Van 
roij fasteners in Deurne en in 
Belgie via Duvimex. ruud Veld
wijk zal de activiteiten op dit 
gebied ondersteunen en daar
naast het productassortiment 
Europees gaan promoten. 

i nductie
Wat is de toegevoegde waarde van het bedrijf op de 
Nederlandse markt? “Met name vormt het uitgebreide 
productassortiment een waardevolle aanvulling op hetgeen 
al beschikbaar is,” aldus Veldwijk. “Wij hebben een aantal 
productgroepen die voor de Nederlandse markt innoverend 
zijn. Naast een assortiment bevestigers en drukverdeelplaten, 
isolatielijm en reparatietape bieden we ook diverse produc
tiviteitsverhogende middelen en systemen, waarvan het 
rhinoBond systeem de meest opvallende is. 

Het gaat hier om een alternatieve technologie voor de 
mechanische bevestiging van kunststof dakbanen op een 
manier die de windlast meer gelijkwaardig verdeelt over het 

OMG roofi ng Products is een Amerikaanse producent van bevestigers en 

productiviteitsverhogende producten voor commerciële dakapplicaties. 

Het bedrijf is de afgelopen jaren bezig geweest zich meer nadrukkelijk te 

profi leren op de Europese markt.

oMG roofi ng Products 
profi leert zich nadrukkelijker in Europa

BeDrijfsnieuws

Ruud Veldwijk (Europees sales manager OMG) op het eerste Nederlandse project dat met RhinoBond is uitgevoerd. Naast 

hem staan Ivan Rudde (links) en Pieter van Wijk (rechts) van het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf Rudde Dakbedekking.
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volledige dak. Dit in tegenstelling tot conventionele mecha
nische bevestiging in de overlap. Zoals voor de meeste lezers 
van Roofs wel bekend, is een inductiesysteem een systeem 
waarmee de (kunststof) dakbedekking d.m.v. inductie 
(energie die hitte veroorzaakt) aan de bevestiger wordt 
gelast. Op deze manier hoeft de dakbaan niet doorboord 
te worden voor de bevestiging van de dakbedekking in de 
overlap en kan men met één bevestiger zowel de isolatie als 
de dakbedekking bevestigen. Hiermee is een besparing van 
25% tot 50% van het aantal benodigde bevestigers mogelijk, 
afhankelijk van de specifi eke projectmatige windlast calcu
latie. Het bedrijf was een van de pioniers op het gebied van 
deze technologie en brengt haar eigen systeem nu naar de 
Europese markt.

“Deze techniek is niet nieuw op de Nederlandse markt, maar 
het praktische verschil is dat de verwerker bij gebruik van ons 
systeem gewoon rechtop kan blijven staan,” vertelt Veldwijk. 
“Daardoor kan sneller en ergonomisch verantwoord worden 
gewerkt. Door de gepatenteerde Sinch® technologie is de 
snelheid van werken ook groter, de machine kan daardoor 
sneller en eenvoudiger op het bevestigingspunt worden 
geplaatst. Na vijf seconden krijgt de verwerker het geluidsig
naal dat het lasproces gereed is. Daarna plaatst de verwer
ker een koelmagneet op de gelaste plek om een volledige 
hechting te waarborgen en om de warmte versneld af te 
voeren. De in hoogte verstelbare machine en de magneten 
zijn tegelijk door één persoon te bedienen. Het systeem is op 
dit moment geschikt voor TPO en PVC.” 

Inmiddels heeft rudde Dakbedekking een dak met behulp 
van dit systeem met PVC bedekt. Ivan rudde van het dak
dekkerbedrijf vertelt dat deze methode een goede oplossing 
betekende voor het betreffende project. “Het gehele dak
oppervlak was snel dicht. Voordelig was ook dat met deze 
methode het bevestigingspatroon niet gebonden is aan 
de plaats van de naden: er is geen bevestiging nodig in de 
overlap. Daardoor kunnen de banen in elke richting worden 
toegepast. Dat betekent in dit geval dat de banen in de 
lengte konden worden aangebracht; ook konden dakbanen 
met een breedte van 2 m worden toegepast. Er zijn boven
dien geen passtukken (halve dakbanen) meer nodig in de 
hoek en randzones. Dit alles levert minder naden op en dus 
een snelle en zekere verwerking. Voor ons is het gebruik van 
dit systeem zeker voor herhaling vatbaar.”

overig assortiment
Naast rhinoBond levert OMG roofi ng Products ook OlyBond 
500, een tweecomponents polyurethaan isolatielijm. Door 
de samenstelling van deze lijm wordt tijdens het gebruik een 
chemische reactie tot stand gebracht die een zodanige 
substantie oplevert dat het materiaal direct hecht op de on
dergrond. De lijm is geschikt voor de meeste gangbare on
dergronden en isolatiematerialen en kent een verwerkingstijd 
van 4-8 minuten. Ook op dit gebied is het aanbod breed, zo 
heeft men bijvoorbeeld ook een groene variant beschikbaar.

Het bedrijf biedt daarnaast o.a. een assortiment hemelwa
terafvoeren, leidingsteunen en de reparatietape EverSeal. Dit 

Drukverdeelplaatjes: het system maakt 

gebruik van 80mm ronde drukverdeelplaten 

voorzien van speciale coating.

RhinoBond drukverdeelplaatpatroon: dezelfde bevestigers worden 

tegelijkertijd gebruikt voor de isolatie en de dakbaan

laatste product onderscheidt zich door een snelle en eenvoudige 
applicatie, zonder gebruik van primers. Veldwijk geeft aan dat het 
succes op de Nederlandse markt staat of valt met de begelei
ding op de bouwplaats en het bieden van service. “juist in deze 
tijd heeft de markt behoefte aan oplossingen waarmee snel en 
effi ciënt kan worden gewerkt – maar men heeft ook behoefte 
aan zekerheid. Klanten willen een locaal aanspreekpunt hebben 
in geval van vragen en voor ondersteuning.” ●



Aanpassingen in de huisstijl maken de veranderingen zicht
baar. De dakrollen in het logo zijn vervangen door de mam
moet van het moederbedrijf en ook de naam Soprema is 
opgenomen in het logo. Betekent dit dat op termijn de naam 
Troelstra & de Vries zal verdwijnen? “Vanwege de rijke historie 
en onze goede reputatie is besloten de vertrouwde naam te 
handhaven,” aldus Hoekstra. 

“Het voordeel van het onderdeel zijn van een grote groep 
als Soprema is dat er ruimte komt voor extra investeringen 
en dat is wat er de afgelopen jaren is gebeurd. De resultaten 
daarvan worden nu goed zichtbaar. Het productaanbod is 
aanzienlijk verbreed waarmee we op een goede manier kun
nen inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de markt.”

Assortiment
Wat zijn dan de uitbreidingen in het assortiment? Hoekstra: 
“Wij zijn een bitumenproducent en in dit opzicht zijn wij een 
gerenommeerde partij. Wij geloven nog steeds heilig in 
bitumen maar we moeten ook mee met de marktontwikkelin
gen. We willen enerzijds ons eigen product innoveren om te 
blijven voldoen aan de veranderende regelgeving omtrent 
milieu, veilig en gezond werken en brandveilig detailleren. 
Anderzijds zijn we als gevolg van de veranderende marktom
standigheden, net als zoveel bedrijven, bezig met een verbre
ding van ons aanbod.”

“Soprema is wereldwijd een grote speler met een breed 
productaanbod. Wij kiezen uit dit assortiment de producten 
die interessant zijn voor de Nederlandse markt. Ik noem het 
assortiment van het moederbedrijf wel eens gekscherend 
een snoepwinkel, onze mogelijkheden met dit assortiment 
zijn zeer uitgebreid. Tijdens de internationale Bouwbeurs in 
de jaarbeurs in utrecht hebben wij ons uitgebreide product
aanbod voor het eerst gepresenteerd,” vertelt Hoekstra.  

Onder de naam Troelstra & de Vries zijn als het ware vier 
productgroepen gehangen: Bitumen, Kunststof, Vloeibaar en 
Bijzondere daken: 

Bitumen: Hieronder vallen de bekende Garantgum, Varyfl ex 
en unicoat. Troelstra & de Vries is er als enige producent, 
door gebruik van een andere vulstof, in geslaagd om met 

In 2007 werd fabrikant van bitumi

neuze dakbedekkingen Troelstra 

& de Vries onderdeel van de 

Soprema Groep. Deze stap heeft 

verschillende ontwikkelingen in 

gang gezet en de effecten daar

van worden steeds beter zichtbaar. 

Roofs sprak met directeur leo 

Hoekstra over de stand van 

zaken en de toekomstperspectie

ven van het bedrijf.

troelstra & de vries 
investeert in de toekomst

BeDrijfsnieuws

SopraStar: De witte dakbedekking in het assortiment.
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

behoud van de lengte Garantgum naar 25 kg te brengen. 
Dit is volgens Hoekstra niet ten koste gegaan van de kwaliteit, 
integendeel. Een aantal eigenschappen, zoals de treksterkte, 
is zelfs verbeterd. Ook met SopraStar (een dakbaan met 
een warmterefl ecterende bovenzijde die ervoor zorgt dat de 
onderliggende ruimtes koeler blijven) en ProClimate (een 
dakbaan die CO2 kan omzetten in natuurlijke producten 
zoals zand) worden steeds meer projecten gerealiseerd.

Kunststof: flag SpA is net als Troelstra & de Vries sinds 2007 
onderdeel van de Soprema Groep. In deze fabriek worden 
kunststof dakbanen geproduceerd, zowel PVC als TPO. 
Hoekstra: “Aangezien de dikte van 1.2mm PVC, wat ons 
betreft kwalitatief een niet te adviseren keuze  is om een 
levensduur van 20 jaar te garanderen, richten wij ons meer 
op de verkoop van 1.5 mm flagon PVC of op de flagon TPO.  
uiteraard hebben wij de meer gangbare 1.2mm PVC wel in 
ons assortiment.”

Vloeibaar: Sinds kort verdeelt en adviseert het bedrijf ook 
harsproducten op basis van PMMA voor (vloeibare) water
dichting onder de naam Alsan. Hoekstra vertelt: “De produc
tie van deze producten is al 20 jaar in handen van Soprema, 
de ervaring hebben we dus in huis. jeroen Hellemons is 
onze accountmanager en adviseur in Nederland. Hellemons 
heeft in de markt van vloeibare waterdichting al vele jaren 
ervaring.  Deze producten bieden in de meest veeleisende 
situaties optimale oplossingen. Moeilijke details zijn bijvoor
beeld makkelijk af te werken met Alsan flashing of Alsan rS 
230 en zijn tevens geschikt voor het afdichten van dilatatie
voegen.  Ook voor de afwerking van balkons en galerijen is 
dit product, door onder andere de vele kleurmogelijkheden, 
geschikt.”

Bijzondere daken:  “De recentste uitbreiding van het assorti
ment betreft zonneenergie systemen (SopraSolar)  en groen
daksystemen ( Sopranature). Beide kenmerken zich door het 
lichte gewicht en de eenvoudige manier van aanbrengen/
bevestigen,” vertelt Hoekstra. “Hiermee stellen we de dakdek
kers in staat hun aanbod te vergroten, zonder dit direct uit 
te hoeven besteden aan een hovenier of installateur. De 
vraag naar dit soort systemen zal alleen maar stijgen en het 
is belangrijk dat de dakdekker het initiatief houdt. Deze min 
of meer eenvoudige systemen stellen de dakdekker in staat 
een compleet pakket te leveren en te monteren, van de iso
latie tot en met het sedumsysteem. Voor ons betekenen deze 
systemen een geweldige aanvulling, die inclusief verzekerde 
garantie  aangeboden kunnen worden”.

“Daarnaast is er geïnvesteerd in de fabriek,” besluit Hoek
stra. “Zo hebben we een aanpassing van het koelsysteem 
gerealiseerd en een uitbreiding van de bitumen mengerij. 
Hiermee is een belangrijke slag gemaakt op het gebied van 
veiligheid en milieu. Naast ISO 9001 zijn we nu ook ISO 14001 
(milieu)  gecertifi ceerd. De ISO 18001 (veiligheid) certifi cering 
zal medio 2014 gerealiseerd worden.  Wij zien de toekomst 
dan ook met vertrouwen tegemoet.” ●

Alsan: Vloeibare dakbedekking.

Het bedrijf is ook actief in de markt voor zonne-energie. Deze foto is genomen 

op het project Westergeest.

De fabrikant heeft onlangs geïnvesteerd in een nieuwe koelinstallatie
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Dakspecialisten op internet

www.singleply.nl

www.euroaluminium.nlwww.roval.eu

www.vebidak.nl

voor al uw
daksoftware
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www.refl exy.org www.altenagroep.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

Ontdek de kracht 
van Dakweb

• dagelijks de meest recente actualiteiten • up to date bedrijfsnieuws
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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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www.vlutters.nl van-boven.com

Hoogwaardige kunststoffen scheppen 
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.zinkmeesters.nl
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KOMO® ATTEST VOLGENS NIEUW BOUWBESLUIT
linex Prefab Daksystemen te Hulst meldt dat zij de eerste is die het SKH
KOMO®  attestmetproductcertifi caat “houtachtige dakconstructies” 
heeft verkregen. Het bedrijf is onlangs door SKH geaudit voor het nieuwe 
KOMO®  certifi caat met als resultaat dat zij het certifi caat heeft verkregen 
onder nummer 20306. Hiermee is de klant verzekerd dat de prefab kappen 
die uit de linex productielocatie komen voldoen aan alle eisen van het 
nieuwe Bouwbesluit.

Dakspecialisten op internet

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 

516 mei 2013 
solar Days 2013 
Meerdere locaties. 
Info: www.duurzaamvastgoed.com

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

23 mei 2013 
the solar future nl’13
Evoluon te Eindhoven
Info: www.thesolarfuture.nl

20 juni 2013
5e nvBv-kennisdag 
Tu Delft, faculteit Bouwkunde
Info: www.nvbv.org

27 juni 2013
Bouwcampus Duurzaamheidscongres
rijtuigenloods te Amersfoort
Info: www.sbr.nl

1012 september 2013 
Bouw compleet
Evenementenhal te Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl

4-8 november 2013 
BAtiMAt 2013
ParisNord Villepinte (f)
Info: www.batimat.com

ADNEGAP E R S O N A L I A
Bauder bv
Per 1 april 2013 is frank van look bij Bauder bv als 
Account Manager aangesteld voor de Noorde
lijke provincies, hij zal in de genoemde regio het 
relatiebestand verder uitbreiden. Van look heeft in 
het verleden ruime ervaring, in de functie als Account Manager, opgedaan.

isoBouw neemt exPoschuim nijmegen over
IsoBouw Systems uit Someren heeft per 1 april 2013 ExPoSchuim Nijmegen 
B.V. overgenomen. Na de acquisitie van Polycel Gouda eerder dit jaar is dit 
de tweede EPSfabrikant die door IsoBouw wordt overgenomen. Over de be

weegredenen voor deze overnames 
heeft Will Kemperman, algemeen 
directeur IsoBouw, een duidelijk 
antwoord: “De activiteiten van Polycel 
en ExPoSchuim passen naadloos 
bij die van ons. Wij kennen de markt 
en belangrijker, de klanten en hun 
verwachtingen. De integratie van 
de productie en verkoopactiviteiten 
kan daarom snel en probleemloos 
verlopen. Het is ons streven om de 

trouwe ExPoSchuim klanten zich snel bij ons thuis te laten voelen. Door de 
verdere verbreding van onze mogelijkheden zullen wij in staat zijn om onze in
novatieve productontwikkelingen verder te intensiveren. Voor al onze klanten 
betekent dit nog meer onderscheidende producten waarmee zij zich kunnen 
blijven profi leren.”

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

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

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

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

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

Wilt u risico lopen voor € 100?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
info@safeclick.eu of kijk op onze website www.safeclick.eu

Hollandse dakpannen voor paleis van sultan Johor
Onlangs bezochten de aannemer en de importeur van de sultan 
van het Maleisische johor de fabriek van Wienerberger in Tegelen. 
Zijn paleis wordt grondig gerenoveerd, waaronder ook het dak. De 
bestelde dakpannen zijn gekeurd en de order is getekend.
Op het dak van het paleis van Sultan Ibrahim Ibni AlMarhum Sultan 
Iskandar lagen groen geglazuurde pannen van ‘Meeuwissen de 
Valk” uit 1931. Vandaar dat de sultan weer pannen uit Holland wilde 
en via de importeur bij Wienerberger terechtkwam. De order voor 
ruim 6.000 m² dakpan is volledig maatwerk en de kleur is exact 
nagemaakt. Als de sultan eind van dit jaar zijn verjaardag viert, 
moet de gehele renovatie gereed zijn. Eind vorig jaar is het dak van 

het tweede paleis van 
de sultan reeds met 
Madura roodbruine 
Engobe dakpannen 
vernieuwd. Gepland 
is nog drie gebouwen 
van nieuwe daken te 
voorzien: een paleis, 
een eetzaal en een 
gebouw dat gebruikt 
wordt voor offi ciële 
gelegenheden.

Exportmanager Wienerberger Patrick Jansen 

tekent de order, rechts adviseur van de sultan 

Dato Paiman Bin Keromo.

Webtool maakt oplossingen voor pannendak inzichtelijk 
Wienerberger heeft een webtool voor alle Koramic daktoebe
horen online gezet. Op basis van een illustratie van een groot 
pannendak zien dakdekkers en aannemers in één oogopslag 
welke oplossingen beschikbaar zijn. Door met de cursor over 
het dak te bewegen, verschijnen handige popups in beeld 
die verwijzen naar de specifi eke oplossingen voor dat betref
fende dakdeel. De 
webtool is gratis 
beschikbaar op 
de website van 
Wienerberger.

ePDM systems is het ‘crinnovatiefste’ bedrijf
Tijdens de Damitobeurs in Dalfsen is EPDM Systems uit leme
lerveld verkozen tot de ‘crinnovatiefste’ (meest creatieve en 
inno vatieve) onderneming in de gemeente Dalfsen. In samen
werking met het bestuur van de stichting Damito heeft het 
 gemeentebestuur ondernemers opgeroepen om collega 
ondernemers binnen de hele gemeente Dalfsen voor te 
dragen als ‘crinnovatiefste’ ondernemer van het jaar 2013. 
 Ondernemers kunnen op deze manier naar elkaar hun 
 waardering voor creativiteit en innovatie uitspreken.
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WACHTTIJD WINTER-WW NAAR 15 DAGEN
De wachttijd voor de winterWW gaat naar 15 dagen. Dat schrijft 
minister Asscher (sociale zaken) in een brief aan de Tweede Kamer 
over het Sociaal Akkoord. Bouwend Nederland kan leven met het 
voorstel. De Aannemersfederatie is stukken minder enthousiast. 
Temeer omdat het er lange tijd uitzag dat de wachttijd naar tien 
dagen zou gaan. unetoVNI is verbaasd over het voorstel. Volgens de 
branchevereniging voor installateurs is tijdens de onderhandelingen 
helemaal niet over dit onderwerp gesproken. Via Twitter laat VEBIDAK 
weten ‘ontsteld’ te zijn: ‘funeste ontwikkeling voor dakbedekkings
bedrijven’.

Bijna 20.000 m² mosdak verwijderd in Groningen
Woningcorporatie lefi er in Groningen laat de mosmatten op de daken van vier
honderd woningen (bijna 20.000 m2) in de wijk lewenborg verwijderen. Door harde 
wind lieten de matten los en vlogen ze door de lucht. De schade wordt geschat 
op een half miljoen euro. De mosmatten op de platte daken van de huurwoningen 
zijn nog geen drie jaar oud. Ze werden aangeschaft met als doel de daken te 
vergroenen. Maar zonder succes. Nadat de matten zelfs loslieten was voor lefi er de 
maat vol en werd alles verwijderd. De schade zal worden verhaald op de leveran
cier.  BRON: RTV Noord.

Kranige jongens!

Meer Rendement
Minder Uren
Minder Mensen
Minder Inspanning

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

nieuwe ProDucten fAkro voor PlAtDAk
fakro introduceert een lichtkoepel voor platte daken, 
ontworpen voor een betere isolatie en creëert meer 
licht. Onderscheidend aan het ontwerp is de toe
passing van zowel een vlakke glasplaat als een uV 
bestendige polycarbonaat koepel. Dit zorgt voor 
extra isolatie en meer mogelijkheden. Het product 

is standaard voorzien van fakro P2 
veiligheidsbeglazing. Maar er kan 
ook gekozen worden voor overige 
glaspakketten, zoals de thermo
isolerende U6 of U8 beglazing. De 
lichtkoepel is daarmee geschikt 
voor toepassing in passiefbouw. Het 
raamprofi el is opgebouwd uit, deels 
herwonnen, meercellig PVC. Het pro
fi el wordt opgevuld met polystereen, 
wat bijdraagt aan de extra isolatie 
van het product.

Het platdakraam maakt gebruik van dezelfde con
structie. In plaats van de koepel wordt een vlakke 
glasplaat in een zwart aluminium profi el toegepast. Dit 
maakt het systeem extra fl exibel en kan daarmee in 
nagenoeg elke maat geleverd worden. Beide produc
ten worden geleverd in een vaste variant of een open 
variant. Bij de open variant heeft men de keuze voor 
een handmatige of elektrische Zwave bediening. 

“Groei zonnepanelen nog veel hoger dan voorspeld”
Volgens deskundigen kan de groei van zonneenergie nog veel hoger uitvallen dan 
de 4000 Megawatt in 2020, die bedrijven en organisaties verenigd in het Nationaal 
Actieplan Zonnestroom onlangs voorspelden. Dat is op basis van 25% groei per jaar. 
Vorig jaar groeide het aantal zonnepanelen in Nederland echter met meer dan 
200%. Als de jaarlijkse groei geen 25 maar 50%, telt Nederland binnen vijf jaar 1,5 
miljoen zonneenergie systemen tegenover circa 100.000 nu.

“In feite vindt er een revolutie plaats. Omdat we er midden in zitten lijkt de snel
heid mee te vallen, maar straks terugkijkend is er in tien jaar een enorme omslag 
geweest,” stelt CEO Edwin Koot van Solarplaza. De zonnepanelen in Nederland had
den eind 2012 een gezamenlijk vermogen van 280 Megawatt. In totaal werd vorig 
jaar circa 240 miljoen kWh zonnestroom opgewekt, oftewel 0,22 procent van het 
nationale stroomverbruik. Exacte gegevens ontbreken, omdat steeds meer syste
men zonder subsidie worden gebouwd. Tijdens de vijfde editie van de conferentie 
The  Solar future Nl ‘13, die op 23 mei wordt gehouden in het Evoluon in Eindhoven, 

geven deskundigen hun visie op alle trends en ontwikkelingen op het 
gebied van zonneenergie.

Bauder B.V.
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