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dakbegroeiing als parasol
● Marktomvang hellende daken groeit pas weer in 2015

● Juridische consequenties van het laten voortbestaan van een risico
● Nederlandse markt zonne-energie groeit hard, maar niet probleemloos

● 20.000 m² mosdak verwijderd
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regen, en nog 
meer regen 

Behalve dat er in de dakenbranche sprake is van een nog 

steeds sterk krimpende markt, helpt het weer dit voorjaar, de 

tijd waarin de productie gemaakt moet worden, niet mee. 

Nadat we 2013 begonnen met een langdurige vorstperiode, 

worden we dit voorjaar ‘verblijd’ met grote hoeveelheden 

regen.

De stemming op en onder het dak wordt er niet beter op. 

En onze weermannen en -vrouwen worden er niet populair-

der op. Bij foute weersvoorspellingen, in letterlijke en fi guur-

lijke zin, wordt hen het slechte weer persoonlijk aangerekend. 

Je kan er ook niet van los blijven, nu ieder moment van de 

dag eenieder op zijn smartphone kan checken of de buien-

radar al wat meer positief weernieuws heeft te melden.

De dakaannemers, zo blijkt, komen er ook niet zonder 

schade mee weg. Opdrachtgevers raken geïrriteerd of - zeker 

niet uitzonderlijk - boos, eisen voortgang en staan geen ver-

traging toe. De dakaannemers willen natuurlijk ook productie 

maken omdat er anders niet gefactureerd kan worden. En 

dakaannemers zonder geld (de reservepotten zijn al leeg) 

kunnen het personeel niet meer betalen.  

Stress en paniek in deze helaas naar verwachting langdurig 

voortdurende situatie (al blijven we hopen op wat beter 

weer) zijn slechte raadgevers. Toch, zo stel ik helaas vast, 

laten dakaannemers zich hierdoor wel leiden waardoor er 

meer dan gebruikelijk mis gaat op het dak. Er worden risico’s 

genomen waarmee de dakaannemer zich lelijk in de vingers 

kan snijden. 

Zo zijn er de afgelopen periode grote schades ontstaan op 

daken waar tijdens regen is doorgewerkt. C-EPS afschotlagen 

welke nog niet waren uitgehard en/of afgedicht waren, zijn 

vol met water gelopen en moeten gesloopt worden. Overlap-

verbindingen van dakbanen blijken niet goed tot stand te 

komen. Meercomponenten lijmverbindingen en/of vloeibare 

dakbedekkingen harden niet goed 

uit. Water en vocht is ingesloten in 

isolatielagen. En zo zijn nog vele 

voorbeelden te noemen.  

Voor iedere dakaannemer geldt (nog) dat droog weer 

absoluut noodzakelijk is om een goed dak samen te stellen. 

Waarom er ‘nog’ in de voorgaande zin tussen haakjes staat, 

vind ik, gezien ons regenachtige klimaat, eigenlijk verbazing-

wekkend. Klaarblijkelijk zijn wij met elkaar bereid risico’s 

onder tijdsdruk te nemen welke zich op korte maar zeker ook 

op langere termijn wreken. 

In de tijd dat het regent, zouden we - terwijl we droog en 

lekker warm binnen zitten - eens goed moeten nadenken 

of er geen innovatieve technieken zijn waarmee we de 

dakwerkzaamheden veel meer dan nu weersonafhankelijk 

kunnen maken. Hierbij denk ik in eerste instantie niet aan 

het plaatsen van een daktent, hoewel blijkt dat hiermee zelfs 

grote projecten het dak 100% weersonafhankelijk gemaakt 

kan worden.   

    

Oplossingen waarbij we niet hoeven te wachten tot afschot-

lagen uitharden en/of voorkomen dat afschot en isolatie-

lagen als sponzen water opzuigen. Of oplossingen waarbij 

we geen 2 componenten, met allerlei beperkende tempe-

ratuur- en vochtigheidspercentages, hoeven te mengen. 

Baanoverlappen welke per defi nitie 100% verkleven en niet 

bij elke vervuiling of vochtinsluitinkje niet hechten en loslaten. 

Voldoende mogelijkheden voor innovatie, lijkt mij, voor wie 

het oppakt.

Waarmee we direct moeten stoppen is het nemen van on-

verantwoorde weersgerelateerde risico’s, welke nu dagelijks 

leiden tot directe of op termijn grote schade.

 

Dan maar liever een nog bozere opdrachtgever. ●
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Regen, en nog meer regen 

dakbegroeiing als parasol
De bufferende werking van het in het substraat opgeslagen water zorgt ervoor dat tem-
peratuurverschillen tussen de buitenlucht en de binnenlucht afnemen. 

20.000 m² mosdak verwijderd
Op donderdag 18 april jl. is in Groningen een deel van ca. 20.000 m² mosdak van het 
dak afgewaaid. Het volledige mosdak is verwijderd.

nederlandse markt zonne-energie groeit hard, maar niet probleemloos
Op 23 mei 2013 vond in het Evoluon in Eindhoven het congres Solar Future NL ’13 plaats. 
De laatste – en toekomstige – ontwikkelingen werden uitgebreid besproken en bediscus-
sieerd.

Marktomvang hellende daken groeit pas weer in 2015
De totale marktomvang van hellend dak in de nieuwbouw is in 2012 uitgekomen op iets 
meer dan 2,8 miljoen m². Hiermee is de marktomvang voor hellende daken met 20% 
gedaald ten opzichte van 2011. 

juridische consequenties van het laten voortbestaan van een risico
Steeds vaker stelt het dakdekkerbedrijf zich op als adviseur voor opdrachtgevers m.b.t. 
de te nemen maatregelen tegen valgevaar. Het is dan wel van belang om te weten hoe 
het zit met de diverse aansprakelijkheden. Wie is wanneer waarvoor verantwoordelijk?

de dakenbranche ‘meets’ de petrochemie
Met de isolatie van opslagtanks voor verwarmde vloeistoffen (zoals olie) is veel winst te 
behalen. CH Daksystemen uit Heerjansdam ontwikkelde hier een systeem voor, het CH 
TI+ isolatiesysteem. 
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Veiligheidsanker is één geheel met het dak
Het IKOsecure veiligheidsanker is een individueel veiligheidsanker dat op en in de 
dakbedekking wordt bevestigd. Na de recente aanpassingen in het systeem wordt het 
inmiddels volop toegepast. 

Blauw gesmoorde dakpan volgens eeuwenoude techniek
Monier greep de kroning van koning Willem-Alexander aan om een eeuwenoude tech-
niek in het zonnetje te zetten.

nieuwe isolatieplaat rockwool is ‘alleskunner’
Rockwool introduceerde onlangs de nieuwe platdakisolatie Rhinoxx. In dit artikel een 
overzicht van de onderscheidende eigenschappen van deze nieuwe generatie steen-
wol isolatieplaten.

leister opent Benelux verkoopkantoor
Per 1 januari 2013 heeft de Zwitserse fabrikant van handföhnen en lasmachines 
Leister een zelfstandig verkoopkantoor voor de Benelux geopend: Leister Technologies 
Benelux bv. 

nieuwe strategie Bauder begint vruchten af te werpen
Bij Bauder Nederland is sinds enige tijd een andere wind gaan waaien en de resultaten 
daarvan worden nu zichtbaar.

Cementgebonden drainerende vloer als verpompbare mortel 
Grillo Dakafwerkingen is onlangs verhuisd naar Alphen aan den Rijn. Men wordt actiever 
op het gebied van groendaken en meldt tevens een opvallende productontwikkeling.

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Afbeelding 1 toont de gevoeligheid van substraat en vegetatie van 

een extensief begroeid dak voor verschillende variabelen die de  

temperatuurdemping veroorzaken (Delemarre Somers 2012). De 

meest invloedrijke zijn de natheid van het substraat, de afkoeling 

door de vegetatie (Albedo beplanting) en de Leaf Area Index (LAI), 

een maat voor de hoeveelheid bladoppervlak ten opzichte van  

substraatoppervlak. De LAI is een maat voor de parasolwerking.  

Het Albedo effect is een soort natte parasolwerking, de natheid van 

het substraat representeert het natte deken effect. 

Afbeelding 2 toont de gevoeligheid van substraat en vegetatie voor 

een extensief begroeid dak bij nachtelijke afkoeling. Daarbij blijkt de 

invloed van het bladoppervlak invloedrijker te zijn dan van de nat-

heid van het substraat (Delemarre Somers 2012). 

Vanwege de voortdurende verandering van hoeveelheid 
water en de voortdurende verandering in temperaturen in 
verschillende lagen van begroeide daken, is het niet mo-
gelijk om de isolerende werking van een groendak vast te 
stellen. Onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam hebben 
uit metingen en berekeningen vastgesteld dat in de meeste 
gevallen de isolerende werking van extensief begroeide 
daken te verwaarlozen is. 

Dat geldt voor zowel winterse als zomerse omstandigheden. 
De metingen die in een onderzoek met elkaar vergeleken 
zijn, tonen vele verschillende omstandigheden met een grote 
dynamiek in isolerende werking. Slechts bij ongeïsoleerde 
daken met een R-waarde onder de 1,5 m2K / W kan extensie-
ve dakbegroeiing in gemiddelde winterse omstandigheden 
bijdragen aan de isolerende werking van de totale construc-
tie. Voor de zomer geldt eigenlijk hetzelfde. De omstandig-
heden in het substraat en in de vegetatielaag zijn dusdanig 
dynamisch, dat slechts in langdurig droge of natte omstan-
digheden enigszins betrouwbare waarden voor de bijdrage 
aan isolerende werking gevonden kunnen worden. Aange-
zien de meeste daken in Nederland minstens R-waarde 2,5 
hebben, valt er weinig isolerende werking toe te voegen. 
Echter, bij zomerse omstandigheden werkt de dakbegroeiing 
wel als parasol en zou rekening gehouden moeten worden 
met een reductie op de temperatuurverschillen. 

Wat betekent het voor de invoergegevens in koellastbereke-
ningen als er extensieve begroeiing op een dak ligt of komt 
te liggen? Zit daar toch een voordeel aan, ook al mag dat in 
de u-waarde niet worden meegenomen? Het antwoord is ja. 
De meetgegevens geven aanleiding te veronderstellen dat 
ruimtes onder een dak met extensieve begroeiing minder 
warm worden in zomerse omstandigheden. Dat zou twee 
positieve effecten kunnen hebben:
1  Het vermogen van het geïnstalleerde koelsysteem kan  

kleiner zijn, omdat de opwarming niet zo groot zal zijn  
als voorheen;

2  Het verbruik van een geïnstalleerd koelsysteem zal  
kleiner zijn, omdat de koeling minder vaak en minder  
lang aan staat.

De bufferende werking van het in het substraat opgeslagen water zorgt  

ervoor dat temperatuurverschillen tussen de buitenlucht en de binnenlucht 

afnemen. Christoph Maria Ravesloot betoogt dat deze reductie voor  

koelenergie zou moeten worden meegenomen in koellastberekeningen. 

Dakbegroeiing als parasol

Groendaken

Christoph Maria Ravesloot, Hogeschool Rotterdam
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een natte deken
Bij de thermische werking van extensief begroeide daken is 
het, zo blijkt uit het onderzoek, belangrijk verschil te maken 
tussen de isolerende werking van een begroeid dak (alsof er 
een deken over de dakbedekking ligt) en de schaduwwer-
king (alsof er een parasol boven hangt). Als de deken nat is, 
zal er geen isolerende werking optreden, maar wel een ver-
koelende werking. Hoe warmer het is, hoe groter de verkoe-
lende werking. Totdat het water op is. De thermische werking 
is in beide gevallen verschillend. Bij de deken geleidt de 
warmte, afhankelijk van de vochtigheid. Bij de natte deken 
is de verkoelende werking minder gebaseerd op geleiding, 
maar vooral op verdamping van het water. 

rekenen met koeling
Bij berekeningen voor verwarming van de ruimtes onder het 
dak kun je dus de isolerende werking, uitgedrukt in R-waarde 
of u-waarde, maar beter verwaarlozen. Uit onderzoek van de 
Hogeschool Rotterdam blijkt ook dat iedere bijdrage aan 
een lagere u-waarde sowieso wegvalt tegen de veel hogere 
u-waarde van de isolatielaag. Deze u-waarde speelt een te 
kleine rol in een EPC berekening. Een EPC berekening voor 
utiliteitsbouw of woningbouw zal ongevoelig zijn voor een 
bijdrage in isolatie van dakbegroeiing. 

Ongeveer hetzelfde geldt voor berekening van de koellast 
van ruimtes onder een extensief begroeid dak. De totale iso-
lerende werking zal in de berekening van warmtegeleiding 
geen rol spelen. Je kunt dus in een koellastberekening beter 
geen aanpassing doen voor de u-waarde als er een laag 
extensieve begroeiing op het dak ligt. 

De thermische eigenschappen van een extensief begroeid 
dak kunnen op twee manieren worden meegenomen in een 
koellastberekening. Door de schaduwwerking van de natte 
deken van substraat en vegetatie en door de verdamping 
van water uit het substraat is er wel effect op het tempera-
tuurverschil tussen binnen en buiten. Bij een zwart dak zonder 
begroeiing kunnen temperaturen in de zomer boven het dak 
oplopen tot rond de tachtig graden. Bij berekeningen zou dit 
verkoelend effect eventueel meegenomen kunnen worden in 
de aannames voor de buitentemperatuur op het dak. 

Welnu, dat is niet eenvoudig, want het is niet altijd duidelijk 
waar en welke waardes in de berekening ingevoerd moeten 
worden. Berekeningen zijn geautomatiseerd in specifi eke 
software of in een spreadsheet berekening. Praktisch gezien 
ligt het eigenlijk veel meer voor de hand om juist wel de 
u-waardes aan te passen. Een dergelijke aanpassing is voor 
de meeste rekenaars een geautomatiseerde handeling. Bij 
specifi eke software kan niet zomaar een aanpassing gedaan 
worden. Bij spreadsheet berekeningen kan dat soms wel. 

secundaire effecten
Er zijn ook nog eens secundaire effecten. Als een koelinstal-
latie kleiner kan worden uitgevoerd, levert dat een lagere 
investering op en soms ook een hoger rendement, omdat 
het koelsysteem dichter bij een optimum kan draaien. Een 
ander aantoonbaar effect is dat bij minder hoge en minder 

vaak voorkomende overschrijding van binnentemperatu-
ren, de arbeidsproductiviteit omhoog, en het ziekteverzuim 
omlaag gaat. Dat zijn interessante voordelen voor bedrijven. 
Er lijkt ook een verband zichtbaar tussen ziekteverzuim en 
het aantal uren dat een koelsysteem aan staat - hoewel 
dat sterk afhankelijk is van de staat van onderhoud van het 
koelsysteem en van het type koelinstallatie. Dit lijkt verband te 
houden met de uitdroging van het menselijk ademhalings-
systeem als gevolg van kunstmatige koeling. Bij toepassing 
van een begroeid dak zou deze koeling minder in bedrijf zijn 
en zou daardoor het ziekteverzuim extra kunnen dalen. Uit 
praktijkonderzoek is ook gebleken dat de opbrengst van PV 
zonnepanelen in de zomer hoger is als de luchttemperatuur 
niet extreem oploopt. Dat betekent dat dakbegroeiing kan 
bijdragen aan een hogere stroomopbrengst van PV installa-
ties boven de begroeiing. 

aanbeveling
Het is dus aan te bevelen om in een vroegtijdig stadium 
de invloed van een extensief begroeid dak mee te nemen 
in koellastberekeningen. Er kan niet worden volstaan met 
gemiddelde waardes of met het installeren van een koel-
systeem op basis van kengetallen per vierkante meter. In de 
praktijk zal een bouwfysische of installatietechnisch adviseur 
met de installateur moet overleggen met welke verminderde 
koellast rekening gehouden kan worden. Daarvoor moet in 
de koellastberekening de invoer niet worden aangepast op 

Bij dit project van de Gemeente Rotterdam wordt het dak begroeid 

om de aircolasten te verlagen, de levensduur van het dak te verlen-

gen en te kijken of het comfort in het kantoor eronder omhoog kan.

Bij dit project van de Gemeente Rotterdam wordt het dak begroeid 
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Groendaken

de u-waarde, maar op de temperatuurverschillen tussen bin-
nen en buiten. Die lopen niet op tot 80 °C maar blijven op de 
gemiddelde luchttemperatuur. Dat laatste zal nog wel lastig 
zijn, aangezien de verschillende werkwijzen bij de bereke-
ning van koellastvermogens, en de verschillende manieren 
waarop het verbruik van een koelsysteem met software 
berekend kan worden. 

Het temperatuurdempend effect, zichtbaar in een reductie 
van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, zal 
vooral voor energieprestatiecontracten en energiebeheer-
contracten voordelig kunnen zijn. Dan is degene die in een 
kleiner koelvermogen investeert, en daar dus op bespaart, 

ook degene die van een lager energie-
verbruik profi teert. In de meeste gevallen 
zal de opdrachtgever, de eigenaar van 
het dak, zelf niet direct profi teren van 
de verkoelende werking van extensieve 
dakbegroeiing. Voor hem is het grootste 
voordeel nog steeds dat de levensduur 
van de dakbedekking verlengd wordt, 
met daarnaast mogelijk minder ziektever-
zuim en hogere arbeidsproductiviteit. ●
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Op donderdag 18 april jl. is in Groningen een deel van ca. 20.000 m² 

mosdak, dat ongeveer vier jaar geleden is aangebracht op de daken 

vierhonderd woningen van woningbouwvereniging Lefi er, door een 

stormachtige wind van het dak afgewaaid.

CalaMiTeiTen

20.000 m² mosdak verwijderd

Door de storm van 18 april lieten de matten los, deze zijn 
deels naast de woning terecht gekomen. Op de randen van 
de matten waren betontegels aangebracht, waarschijnlijk 
bedoeld als extra ballast voor de mosmatten. Gelukkig zijn er 
geen persoonlijke ongelukken gebeurd.

Alle 20.000 m² matten zijn inmiddels verwijderd, om te voor-
komen dat zich nog verdere gevaarlijke situaties kunnen 
voordoen. Over de schade op de daken van de woningen 
zal nog het nodige onderzocht moeten worden. De matten 
waren met een kit bevestigd aan de onderliggende dakbe-
dekking. Door het lostrekken van de kit is de dakbedekking 
beschadigd. De plekken waar deze beschadiging mogelijk 
de waterdichtheid van de dakbedekking zou kunnen  aan-
tasten, zijn inmiddels gerepareerd.

Het betreft een mosmat die in Nederland door leverancier 
Icopal op de markt wordt gebracht. Het bedrijf betrok de 
matten bij een externe producent. Roofs vroeg directeur 
Herman Schutte om commentaar. 

Het betreft een mosmat die bestaat uit een non woven, 
mosplantjes en een geotextiel, die verlijmd aan de dakbe-
dekking wordt bevestigd (er is dus geen substraatlaag). De 
mosdaken in de Groningse wijk Lewenborg zijn in 2009 aan-
gebracht na een periode waarin het product door Icopal 
uitgebreid op diverse aspecten is getest, waaronder ook de 
hechting aan de ondergrond. Verder behoren alle betrok-
ken partijen  tot de gerenommeerde partijen in de markt, 
zowel de producent van de mosmatten als Icopal zelf en de 
betrokken dakdekkerbedrijven, Smid & Hollander Dakbouw 
en Consolidated Nederland. Hoe kon het dan toch op deze 
grote schaal misgaan?

Schutte: “Dat is momenteel punt van onderzoek. De dakdek-
kerbedrijven treft in ieder geval geen enkele blaam, zij heb-
ben de daken keurig volgens onze specifi caties uitgevoerd 
en bij de oplevering lagen de daken er prima bij. Na de 
applicatie bleek echter de hechting niet in orde, de eerste 
reparatiewerken zijn vervolgens ook op een goede manier 
uitgevoerd door de betrokken dakdekkerbedrijven. Toen na 
de storm van 18 april een fl ink deel van de mosmatten losliet 
en er een potentieel gevaarlijke situatie ontstond is besloten 
alle matten te verwijderen.” 

“Als de fout niet in de applicatie zit, is er dus iets mis met het 
product – en dat moet dan een gebrek zijn dat niet naar vo-
ren kwam tijdens onze eerdere testen en toepassingen. Er zijn 
verschillende mogelijkheden, waarbij bijvoorbeeld gedacht 
kan worden aan een grotere krimp van de mat dan voorzien, 
waardoor de lijm wordt losgetrokken van de dakbedekking, 
of een minder goede hechting van de lijm dan gedacht, 
ook waren de matten niet volgroeid waardoor het gewicht 
van de mat lager uitviel dan verwacht – maar er zijn meer-
dere oorzaken denkbaar. Dit wordt momenteel door Lefi er en 
BDA onderzocht, het is te vroeg om daarop vooruit te lopen. 
Zodra de oorzaak bekend is, zullen wij deze communiceren. 
Momenteel is onze eerste prioriteit dit incident op een correc-
te manier af te handelen, en dat betekent: voorkomen dat 
er verdere schade of gevaar ontstaat, de ontstane schade 
herstellen en zodra de oorzaak van deze calamiteit bekend 
is met Lefi er in gesprek gaan over de vervolgstappen. Al sinds 
2011 maakt de mosmat geen onderdeel meer uit van ons 
portfolio.”

Volgens de huidige richtlijnen voor begroeide daken geldt 
dit mosdak overigens niet als een begroeid daksysteem. 
Toch heeft dit incident mogelijk wel een nadelig effect op 
het imago van de markt voor begroeide daken, omdat het 
algemeen toch wordt beschouwd als groendak. Wellicht een 
goede reden om extra vaart te zetten achter de ontwikkeling 
van de NEN-norm Begroeide Daken, waar ‘wind’ een belang-
rijk onderdeel van uit maakt. ●
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Op 23 mei 2013 vond in het Evoluon in Eindhoven het congres Solar Future 

NL ’13 plaats, georganiseerd door Solarplaza. De laatste – en toekomstige – 

ontwikkelingen werden uitgebreid besproken en bediscussieerd.

Zonne-enerGie

De markt voor zonne-energie in Nederland groeit momenteel 
explosief. Dat bleek tijdens de vijfde editie van het congres 
Solar Future NL ondermeer uit de spreekbeurt van Peter Se-
gaar van Polder PV, een bureau dat volgens de dagvoorzitter 
Edwin Koot van Solarplaza in zijn cijfers zelfs vooruitloopt op 
die van het CBS. In mei 2013 telde het bureau 812 aanbie-
ders van PV in Nederland, een stijging met een factor 6,8 
ten opzichte van het voorjaar van 2010. In dit getal zijn alle 
aanbieders meegerekend, dus ook de webshops en de een-
mansbedrijven die naast hun werk als bijvoorbeeld stuka-
door PV panelen aanbieden. Segaar vertelde zelfs een mo-
dezaak te hebben gevonden die PV aanbiedt. Het behoeft 
geen toelichting dat deze enorme expansie in veel gevallen 
ten koste gaat van de geboden kwaliteit. Segaar signaleerde 
tevens dat de prijs een belangrijk verkoopargument is: “De 
meest gebruikte werving is subsidie, subsidie en subsidie…” 
De cijfers over 2012 zijn nog niet defi nitief, maar de verwach-
tingen op basis van de beschikbare cijfers liegen er niet om. 
De jaargroei komt dit jaar mogelijk uit op 125-175 MWp en 
gaat misschien richting 200 MWp. Bij 175 MWp betekent dit 
een groei met een factor 3 ten opzichte van 2011. Ondanks 
deze forse groei heeft Nederland volgens Segaar nog veel in 
te halen; nog steeds hangt Nederland in Europees verband 
onderaan de middenmoot.

Andere opvallende signaleringen van Segaar waren dat het 
aandeel bij branchevereniging Holland Solar aangesloten 
bedrijven procentueel nog steeds daalt (9,6% in 2013 t.o.v. 
17,8% in 2012) en dat SDE een betrekkelijk klein aandeel 
heeft in de groei van de markt. Voornaamste marktdrivers zijn 
goedkope zonnepanelen, inkoopacties, lokale initiatieven, 
salderen, het fenomeen ‘wij willen uw dak’ en het effect dat 
mensen ook PV willen als ze zien dat hun buren PV op hun 
dak hebben liggen.

importheffi ngen
Dat goedkope zonnepanelen een belangrijke marktdriver 
zijn, maakt de discussie rond de dreigende importheffi ng 
precair. De Europese Unie is van plan een importheffi ng op 
Chinese zonnepanelen in te voeren. De verwachting is dat 
de prijs van zonnepanelen hierdoor zal stijgen waardoor 
de vraag weer daalt of wellicht zelfs instort - op het moment 
dat deze markt, die momenteel juist een van de weinige 
lichtpuntjes vormt in de bouwbranche, een duidelijke groei 
inzet. Diverse partijen hebben hun bezorgdheid geuit dat 
de importheffi ng zal leiden tot banenverlies. In een korte 

beschouwing liet Lourdes Catrain van advocatenkantoor 
Hogan Lovells zien dat de importheffi ng er dit jaar hoogst 
waarschijnlijk toch komt, wat onvermijdelijk zal leiden tot 
hogere prijzen.

De maatregel werd tijdens de paneldiscussie verdedigd 
door Milan Nitzschke van EU ProSun. Hij betoogde dat de 
maatregel erop gericht is om het ‘dumpen’ van zonne-
panelen tegen prijzen die onder de productieprijs liggen 
te voorkomen. Dit is immers oneerlijke concurrentie, waar 
de Europese producenten niet tegenop kunnen. Nitzschke  
waarschuwde voor een monopoliepositie van de Chine-zen, 
waarbij de Chinese producenten uiteindelijk de 

nederlandse markt zonne-energie groeit hard, maar niet probleemloos
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prijzen óók zullen verhogen en er door het sluiten van 
de Europese fabrieken veel werkgelegenheid verloren 
zal gaan. 

Commercieel manager Philip Elias van Sunconnex bracht 
daar tegenin dat China momenteel onze duurzaamheids-
doelen subsidieert: door de goedkope zonnepanelen is Eu-
ropa in staat op grote schaal zonne-energie aan te brengen. 
“Je kunt geen duurzaamheid verkrijgen op basis van een 
markt die niet duurzaam is,” bracht Nitzschke daar tegenin. 
Hij stelde tevens dat de prijsverhogingen enkel een reset zijn 
naar het prijsniveau van vier maanden geleden. De Europe-
se fabrikanten zullen in zijn optiek hun prijzen niet verhogen, 
waardoor het prijsniveau na invoering van de importheffi ng 
marktconform zal zijn. Klaas Galama, directeur van ESTG 
bv en vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband 
AFASE, signaleerde echter dat de Europese fabrikanten als 
gevolg van de onzekere situatie nu al hun prijzen verhogen.

Het laatste woord hierover zal nog niet zijn gezegd, Roofs 
houdt u op de hoogte.

de derde industriële revolutie
Het congres werd afgesloten met een toespraak van de 
Amerikaanse ‘visionair’ Jeremy Rifkin. Rifkin geldt als een 
van de meest invloedrijke denkers van dit moment en is 
bezig een economisch toekomstplan op te zetten om met 
duurzame energie zowel de crisis als de klimaatverande-
ring aan te pakken. Onlangs verscheen zijn boek The Third 
Industrial Revolution waarin hij uiteenzet dat de wereld aan 
de vooravond van een nieuwe Industriële Revolutie staat. 
Belangrijke innovaties op het gebied van energievoorziening 
gaan gepaard met belangrijke innovaties op het gebied 
van communicatie – dat is eenvoudigweg noodzakelijk om 
de nieuwe economie tot stand te brengen die gedreven 
wordt door de ‘energierevolutie’. 

De Eerste Industriële Revolutie, eind 19de eeuw, werd veroor-
zaakt door de grootschalige toepassing van steenkool en 
stoom, daardoor nam het gedrukte woord een vlucht. In 
de 20ste eeuw werd elektriciteit gecentraliseerd door olie en 
kernenergie; tegelijk daarmee kwamen de telefoon, radio en 
televisie op. Nu, in de 21ste eeuw, staan we nog maar aan het 
begin van de Derde Industriële Revolutie. Het internet maakt 
een volledig nieuwe vorm van communicatie mogelijk en 
tegelijk wordt een gedecentraliseerde manier van energie-
opwekking breed toegankelijk. 

Rifkin betoogde dat deze nieuwe Industriële Revolutie in een 
versnelling is gekomen door twee dramatische gebeurtenis-
sen in het recente verleden, namelijk de enorme piek in de 
olieprijs in juli 2008, die een kettingreactie teweeg heeft ge-
bracht. “Die olieprijs was de aardbeving,” aldus Rifkin. “Daar-
door gingen wereldwijd de prijzen van goederen en diensten 
door het plafond. De fi nanciële crisis die daarop volgde was 
de naschok, waar we nog steeds mee te maken hebben.” 
Ten tweede betekende de Klimaattop in Kopenhagen (2009) 
een keerpunt. Tijdens die top bleek dat de klimaatverande-
ring zodanig dramatisch was geworden, en dat de regerings-
leiders daar geen antwoord op konden of wilden formuleren. 
Hierdoor is het besef gegroeid dat een nieuwe, duurzame 
economie noodzakelijk is. Als we niets doen, zal het op zeer 
korte termijn gedaan zijn met de mensheid.”

De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie zullen 
sneller gaan dan we nu voor mogelijk houden, hield Rifkin 
zijn toehoorders voor. “Kijk maar naar de ontwikkeling van de 
mobiele telefoon,” zei hij. “Wie had tien jaar geleden gedacht 
welke mogelijkheden de mobiele telefoons zouden krijgen, 
en hoe breed die zouden worden verspreid? Het is nu zaak 
de infrastructuur te leggen om de Derde Industriële Revolutie 
mee vorm te geven.” ●

nederlandse markt zonne-energie groeit hard, maar niet probleemloos
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De dalende nieuwbouwproductie speelt de afzet voor hel-
lende daken duidelijk parten. Dit geldt voor zowel de utiliteits-
bouwmarkt als de woningbouwmarkt. Laatstgenoemde is 
nog altijd de grootste afzetmarkt voor hellende daken maar 
bevindt zich ook de komende jaren op een laag produc-
tieniveau. Iets wat uiteraard ook geldt voor een belangrijke 
afzetmarkt: de rijtjeswoning. 
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de marktom-
vang voor het hellende dak, oftewel dakelementen, kap-
pen en pannen. Het gaat hierbij om de marktomvang die 
gebaseerd is op het werk van professionele verwerkers. De 
werkzaamheden die professionals in hun eigen tijd uitvoeren 
(grijze/zwarte circuit) en de werkzaamheden die particulie-
ren zelf uitvoeren of uitbesteden aan bekenden zijn niet in 
deze omvang meegenomen. Ook de toegepaste hoeveel-

heid materiaal voor garages en bergingen en schuren en 
stallen is niet meegenomen.

aantal m² daalt
Voor 2012 gaat BouwKennis uit van een totale marktomvang 
voor hellende daken van 2,84 miljoen m² op de nieuw-
bouwmarkt. In 2011 bedroeg het aantal m² voor hellend 
dak op de nieuwbouwmarkt voor woning- en utiliteitsbouw 
iets minder dan 3,57 miljoen m². In 2012 is er dus sprake van 
een daling van 20%. Zowel de potentiële afzetmarkt in de 
woningnieuwbouw als de utiliteitsnieuwbouw daalde. In de 
utiliteitsnieuwbouw daalde de marktomvang voor de derde 
maal op rij na het relatief goede jaar 2009. De afzetmarkt 
van hellende daken op de woningnieuwbouwmarkt daalde 
voor het vierde jaar op rij. 

invloed dalende woningnieuwbouwproductie
De woningnieuwbouwproductie is uiteraard bepalend voor 
de afzetmarkt van hellende daken voor nieuwbouw. De da-
lende afzetmarkt voor hellende daken hangt dan ook sterk 
samen met de problemen op de woningmarkt en de daaruit 
voortvloeiende dalende vergunningverlening en productie. 

Het potentieel aantal nieuw te bouwen woningen ligt op de 
korte termijn vast door het aantal verleende vergunningen. 
De vraaguitval op de woningmarkt en het slechte economi-
sche klimaat van de afgelopen jaren hebben het mes gezet 
in het aantal aangevraagde woningbouwvergunningen. 
In 2012 werd voor 37.370 nieuwbouwwoningen een vergun-
ning verleend, een naoorlogs dieptepunt. De vergunningver-
lening is tussen 2008 en 2012 in aantallen met 57% gedaald 
en in euro’s reëel met circa 62%. De hardere daling in euro’s 
komt door de verhoudingsgewijze stijging van het aandeel 
huurwoningen op de totale vergunningverlening.
In 2012 zijn naar schatting 48.000 woningen gereedgemeld 
met een totale productiewaarde van circa € 9,6 miljard 
(prijzen 2011, niveau Nationale Rekeningen). In 2011 werden 
er 57.703 woningen gereedgemeld. 

De totale marktomvang van hellend dak in de nieuwbouw is in 2012 

uitgekomen op iets meer dan 2,8 miljoen m². Hiermee is de marktomvang 

voor hellende daken met 20% gedaald ten opzichte van 2011. Dit blijkt uit 

de BouwKennis Marketing Score Card Marktomvang. Een analyse door 

Jacco Ridderhof van BouwKennis.

Marktomvang hellende daken 
groeit pas weer in 2015

MarkTonTWikkelinG Hellende daken

Jacco Ridderhof, BouwKennis
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Woningnieuwbouw tot en met 2015
De prognoses worden berekend aan de hand van o.a. de 
verwachte economische groei, consumentenvertrouwen, ver-
leende vergunningen, doorlooptijd, demografische ontwik-
kelingen en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Op basis 
van de op dit moment beschikbare gegevens komt Bouw-
Kennis tot de volgende prognose. Ook in 2013 en 2014 zal 
het aantal gereedmeldingen nog dalen. In 2014 wordt een 
dieptepunt bereikt op 41.000 woningen met een productie-
waarde van ruim € 8 miljard (prijzen 2011, niveau Nationale 
Rekeningen). Na dit dieptepunt zal de woningnieuwbouw in 
2015 weer zijn weg omhoog vinden. 

Gereedmeldingen woningen 2006 t/m 2015 (aantallen)
Bron: CBS StatLine (Voortgangsstatistiek)/BouwKennis, maart 2013 

*Prognose ** Herberekening BouwKennis ***Schatting BouwKennis 

rijtjeswoningen belangrijke afzetmarkt 
Voor de markt van hellende daken is het interessant om te 
kijken in welk type woning de grootste potentiële afzetmarkt 
ligt. De rijtjeswoning is van oudsher een belangrijke afzet-
markt voor hellende daken. In 2012 werd 30% van de vier-
kante meters op de totale nieuwbouwmarkt voor hellende 
daken afgezet op rijtjeswoningen. 
Ook in de gereedmeldingen per jaar heeft de rijtjeswoning 

een groot aandeel. In 2012 blijft dit aandeel vrijwel gelijk. Dat 
neemt niet weg dat er dat jaar 17.400 ruitjeshuizen werden 
geproduceerd tegen 21.177 in 2011. 
In 2013 wordt in lijn met de totale woningnieuwbouwpro-
ductie wederom een sterke daling verwacht van het aantal 
rijtjeshuizen. 2014 noteert een lichte daling en in 2015 kijkt 
de rijtjeswoning, net als de totale nieuwbouwmarkt, weer iets 
omhoog. Vanaf 2013 laat de rijtjeswoning ook een daling in 
aandeel zien. Dit heeft vooral te maken met oplopend aan-
deel van gereedmeldingen van huurwoningen waardoor 
het aandeel meergezinswoningen in de productie toeneemt. 
Dit is een negatieve ontwikkeling voor de afzet van hellende 
daken omdat de toepassing van hellend dak op meerge-
zinswoningen minimaal is. 

Vanaf 2015
De dalende woningnieuwbouwproductie speelt de afzet van 
hellende daken de komende jaren parten. Op de korte ter-
mijn zullen problemen aan zowel de vraag- als aanbodzijde 
een drukkende rol op de woningbouwmarkt blijven spelen. 
Dit heeft, zoals gezegd, een laag aantal gereedmeldingen 
tot gevolg. 
Op de lange termijn (2012-2020) zullen de woningbouw en 
de huishoudensgroei van cumulatief 50.000 huishoudens 
elkaar echter niet ver kunnen ontlopen. Daarbij komt dat een 
aanzienlijk aantal huishoudens dat graag wilde verhuizen 
hun plannen niet ten uitvoer heeft gebracht. Dit zorgt naar 
verwachting in de periode 2015 tot en met 2018 voor een 
inhaalproductie waarbij de piek in 2018 ligt met 63.500 
gereedmeldingen. 
Na de inhaalproductie tussen 2015 en 2018 zal de woning-
nieuwbouw weer terugvallen tot een niveau dat rond de 
jaarlijkse huishoudensgroei ligt. Er zal dan structureel per 
saldo circa 50.000 woningen aan de voorraad toegevoegd 
worden. De nieuwbouwproductie zal iets hoger uitvallen dan 
50.000, omdat er ook nog gecompenseerd moet worden 
voor gesloopte woningen. ●

Gereed

2006 72.382

2007 80.193

2008 78.882

2009** 74.000

2010** 64.000

2011 57.703

2012*** 48.000

2013* 42.000

2014* 41.000

2015* 45.000

Totaal in % aantallen

egz Mgz egz Mgz

Vrijstaand 2-o-1 kap rijtjes Vrijstaand 2-o-1 kap rijtjes

2006 72.382 16,3% 11,7% 37,0% 35,0% 11.769 8.440 26.810 25.363

2007 80.193 14,9% 10,9% 35,8% 38,3% 11.957 8.749 28.747 30.740

2008 78.885 14,1% 10,3% 36,5% 39,0% 11.146 8.157 28.809 30.773

2009** 75.000 12,7% 9,9% 35,6% 41,8% 9.510 7.433 26.722 31.336

2010** 64.000 12,3% 8,3% 33,5% 45,9% 7.846 5.318 21.448 29.387

2011 57.703 12,0% 9,5% 36,7% 41,8% 6.924 5.482 21.177 24.121

2012*** 48.000 11,0% 9,0% 36,3% 43,8% 5.300 4.300 17.400 21.000

2013* 42.000 10,0% 9,0% 33,3% 47,6% 4.200 3.800 14.000 20.000

2014* 41.000 10,0% 9,0% 32,2% 48,8% 4.100 3.700 13.200 20.000

2015* 45.000 9,6% 9,3% 33,3% 47,8% 4.300 4.200 15.000 21.500

Bron: BouwKennis, maart 2013 *Prognose ** Herberekening BouwKennis ***Schatting BouwKennis

Gereedmeldingen 2006 t/m 2014 naar soort woning (aantallen)
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Steeds vaker stelt het dakdekkerbedrijf 

zich op als adviseur voor opdrachtgevers 

m.b.t. de te nemen maatregelen tegen 

valgevaar. Het is dan wel van belang 

om te weten hoe het zit met de diverse 

aansprakelijkheden. Wie is wanneer 

waarvoor verantwoordelijk?

juridische consequenties van het laten voortbestaan van een risico

In hoeverre heeft een gebouweigenaar aan zijn verplich-
ting voldaan wanneer hij pictogrammen op het dak heeft 
geplaatst waarmee op het valgevaar wordt gewezen? Waar 
houdt de verantwoordelijkheid van de werkgever op en is de 
verongelukte werknemer zelf aansprakelijk voor zijn ongeval? 
Mr. ir. Rob Poort is directeur van Bureau Poort, een adviesbu-
reau voor juridisch advies en arbeidsomstandigheden en 
geeft middels presentaties en publicaties veel voorlichting 
over dit onderwerp.

De regelgeving op het gebied van het werken op daken 
is in principe helder. In alle gevallen geniet een collectieve 
valbeveiliging de voorkeur, waar dit niet mogelijk of gewenst 
is, mag gekozen worden voor individuele bescherming. Wat 
betreft aansprakelijkheid doen veel verhalen de ronde, reden 
voor Roofs om Rob Poort te vragen om een toelichting.

aansprakelijkheid
Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid. We on-
derscheiden de strafrechtelijke aansprakelijkheid en de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid. Bij strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid is er een wet overtreden, waar een straf op staat. 
De betreffende persoon heeft dus een misdaad begaan. 
In dit geval kan een rechtspersoon of een individu worden 
vervolgd door justitie. 

We onderscheiden de zogeheten ‘schuldaansprakelijkheid’, 
waarbij de aangesprokene dus een verwijtbare handeling 
heeft verricht; hij is daarmee ‘schuldig’, en op grond daarvan 
wordt zijn of haar aansprakelijkheid voor de schade vast-
gesteld. In het verkeer is deze vorm van aansprakelijkheid 
afgedekt met een WA-verzekering. 

In de risicoleer gaat het niet primair om ‘schuld’, maar om 
het geschapen risico. Hierbij wordt de aangesprokene dus 
aansprakelijk gesteld op grond van het door hem of haar 
geschapen risico, verbonden aan de activiteit of het bezit. 
Wie werknemers op het dak werkzaamheden laat uitvoeren 

is dus verantwoordelijk voor de veiligheid van die werkne-
mers, als werkgever en als gebouweigenaar. De aanspra-
kelijkheid kan in sommige gevallen worden ontlopen als de 
aangesprokene kan aantonen dat er sprake is van een van 
buiten komende omstandigheid (overmacht, of eigen schuld 
van de getroffen derde). 

De civielrechtelijke aansprakelijkheid valt buiten het straf-
recht; hier kan het slachtoffer de rechtspersoon of individu 
dus aansprakelijk stellen zonder tussenkomst van de offi cier 
van justitie. In dit geval moet er sprake zijn van aantoonbaar 
verwijtbaar handelen, of nalaten van handelen – en er moet 
een causaal verband zijn tussen de schade en de daad (of 
het nalaten van die daad). 

Gevaarzetting
‘Gevaarzetting’ is het gevolg van onzorgvuldig gedrag; in 
principe valt elk gedrag dat mogelijk gevaar kan opleveren 
voor derden daaronder. Het zogeheten Kelderluikarrest is een 
belangrijke referentie in dit opzicht, dat vaak wordt gehan-
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teerd. Het gaat hierbij om een ongeluk in een Amsterdams 
café dat plaatsvond nadat een chauffeur van de leverancier 
van Coca Cola voor de bevoorrading het kelderluik voor de 
toiletdeuren had geopend. Hij had het kleed teruggeslagen 
en de opening gemarkeerd met drie op elkaar gestapelde 
kistjes. Een cafébezoeker die naar het toilet wilde, stapte 
langs de kistjes in het gat, viel naar beneden en brak een 
been. Het slachtoffer, dat een paar maanden het bed moest 
houden, stelde Coca Cola, als werkgever van de chauf-
feur, aansprakelijk voor de door hem geleden schade. De 
werkgever was echter van mening dat het slachtoffer beter 
op zijn omgeving had moeten letten. Tijdens de procedure 
die hieruit volgde zijn een aantal criteria geformuleerd die nu 
nog veel worden gehanteerd.

Het ging in deze zaak om een schending van een algemene 
zorgvuldigheidsverplichting, de Hoge Raad werkte deze 
verplichting uit in vier criteria. Bij het treffen van veiligheids-
maatregelen moet worden gelet op: a) niet alleen op de 
mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming 

van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden 
verwacht maar b) ook op de ‘hoegrootheid’ van de kans dat 
daaruit ongevallen ontstaan, c) op de ernst die de gevolgen 
daarvan kunnen hebben en d) op de mate van bezwaarlijk-
heid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

In deze specifi eke casus was het Hof het met de werkgever 
eens dat de cafébezoeker beter op zijn omgeving had kun-
nen letten en dus ook schuld heeft. Tegelijk was het Hof van 
mening dat het kelderluik op een eenvoudige manier beter 
had kunnen worden beveiligd. Het Hof heeft beider schuld 
even zwaar gewogen en de werkgever veroordeeld tot ver-
goeding van de helft van de schade.

Uit diverse casussen blijkt dat de Hoge Raad van oordeel is 
dat aan degene die de ‘gevaarzettende’ situatie in het leven 
roept onder omstandigheden de eis kan worden gesteld dat 
hij de nodige oplettendheid en voorzichtigheid betracht en 
dat hij in de betreffende gevallen de benodigde veiligheids-
maatregelen treft. Of daar afdoende aan is voldaan, hangt 
steeds van de concrete situatie af: kon in de betreffende 
situatie de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid worden 
verwacht, hoe groot was de kans dat hieruit een ongeval kon 
ontstaan, in hoeverre was het nemen van veiligheidsmaat-
regelen gewenst? In essentie gaat het dus om de vraag 
wanneer het in het leven roepen of het laten voortbestaan 
van een risico voor derden ongeoorloofd is. 

Bij de bepaling van de gevaarzetting wordt dus de voorzien-
baarheid van het risico in relatie tot het gecreëerde gevaar 
bekeken, en het algemeen bekend zijn van bepaalde risico’s. 
Uit de jurisprudentie komen enkele belangrijke aspecten 
naar voren. De ‘eigen schuld’ van het slachtoffer (een laak-
bare handelwijze van de benadeelde) kan alleen tot vermin-
dering of afwijzing van claims wanneer het om een aantoon-
baar opzettelijke of bewuste roekeloosheid gaat. Gewone 
nonchalance moet worden ondervangen; men moet dus 
anticiperen op kleine onvoorzichtigheid. Verder moet men 
zich realiseren dat bekendheid met een bepaald risico ook 
aansprakelijkheid voor het voortbestaan van dat risico kan 
betekenen. Verder blijkt uit de jurisprudentie dat een bedrijf 
primair aansprakelijk is bij schade aan werknemers, gasten 
en vaak ook derden. 

Uit voorgaande volgt dat gebouweigenaar, werkgever én 
werknemer zich voortdurend bewust moeten zijn van het 
mogelijk gevaar dat het werken op daken met zich mee kan 
brengen – en dat niet alleen. Het eenmaal gesignaleerde 
gevaar dient te worden beoordeeld en zo mogelijk gemini-
maliseerd. ●

Foto: Peter van Houtum: Ben met je VAK bezig. Lindeman Uitgevers, 2012.
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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

ASTL, de unieke afschotbevestiger

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

Meer info: www.afast.nl of 0492-597400
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IKOsecure 
TWIN

IKOsecure 
kunststof

IKOsecure is een praktisch en betrouwbaar middel voor het 
veilig werken op hoogte. Het IKOsecure systeem is namelijk 
alleen verkrijgbaar inclusief een aanvullende aansprakelijkheids-
verzekering. Bij IKOsecure ankers zijn de risico’s van verkeerd 
aanbrengen zodanig gereduceerd dat zelfs de aansprakelijkheid 
die voortvloeit uit verkeerd aanbrengen is ondergebracht. Daar-
mee zijn de directe afnemers van IKOsecure verzekerd van een 
goed product. Dit maakt IKOsecure een uniek valbeveiligings-
systeem. 

• Snel en betrouwbaar aan te brengen 
• Voldoet aan EN 795 versie 2012
• Toepasbaar op bitumineuze en kunststof daksystemen
• Eenvoudig te scheiden en geschikt voor hergebruik. 

Inclusief 
aanvullende 

aansprakelijkheids-
verzekering
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Niet algemeen bekend is dat bijvoorbeeld de olie in de 
tanks van de diverse maatschappijen voortdurend via een 
buizenstelsel wordt verwarmd. Zonder deze verwarming 
wordt de olie namelijk te dik en kan het niet meer worden 
verpompt. De olie wordt vanaf 25° C verwarmd naar een ge-
middelde temperatuur van tussen de 80 en 90° C.  Men kan 
zich voorstellen dat hier enorm veel energie mee is gemoeid 
en dat een besparing op dit gebied al snel vruchten afwerpt, 
zowel ecologisch als economisch. De meeste winst is volgens 
meetgegevens van Post Fossil te behalen op het dak van de 
tanks: door een goede isolatie van het dak kan volgens deze 
gegevens een totale besparing van ruim 50% op het totale 
warmteverlies worden gerealiseerd. De meetgegevens zijn 
gecontroleerd door Royal Haskoning.

Het Rotterdam Climate Initiative is een klimaatprogramma 
van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, 
DCMR Milieudienst Rijnmond en het samenwerkingsver-
band Deltalinqs. Het zet zich in voor een halvering van de 
CO2-uitstoot in 2025, ten opzichte van 1990. In dat verband 
werd het dakdekkerbedrijf CH Daksystemen benaderd door 
oliemaatschappij Argos Oil met de vraag een oplossing te 
verzinnen voor de isolatie van de daken van deze tanks. Na 
een uitgebreid en intensief voortraject dat ruim drie jaar in 
beslag heeft genomen komt het bedrijf nu met het CH TI+ 
systeem, waarbij TI staat voor Tank Isolatie. Technisch adviseur 
Henk Jamaerh vertelt dat het rendement van het isolatiesys-
teem zodanig hoog is dat de investering zich al binnen één 
à maximaal vier jaar terug kan hebben verdiend.

eisen
“Er wordt aan de isolatie van deze tanks vanzelfsprekend 
veel strengere eisen gesteld dan aan de isolatie van een 
woning,” vertelt Jamaerh. “Alleen al de veiligheidseisen: er 
mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur en ook 
moet vonkontsteking te allen tijde worden voorkomen. Zelfs 
het gebruik van compressors of mechanische bevestigers 

is uit den boze omdat hierbij ook vonken kunnen ontstaan. 
Speciaal voor deze toepassing moest dus een kleefstof 
in drukvaten worden ontwikkeld die spuitbaar is aan te 
brengen en gegarandeerd een goede hechting tussen 
het stalen dak van de tank en de isolatieplaten (PIR) 
bewerkstelligt.”

Het ontwikkeltraject heeft geresulteerd in de PU lijm CH TI+ 
BAI 45. Jamaerh: “De kleefstof moest vanzelfsprekend 
beschikken over zeer goede hechteigenschappen, maar 
daarnaast diende het materiaal ook zeer elastisch te zijn. 
Onder invloed van de hoge temperatuur binnenin de tank is 
de werking van het staal immers uitzonderlijk en de lijm moet 
dit kunnen opvangen. In samenspraak met de respectieve-
lijke producenten is een intensief ontwikkeltraject afgelegd 
waarbij de kleefstof is ontwikkeld en uitgebreid getest.”

systeem
Het systeem bestaat uit de speciaal door 3M ontwikkelde 
PU lijm. Deze wordt op de markt gebracht door leverancier 
Belu bv uit Alkmaar. De lijm wordt met behulp van een spray 
aangebracht. De lijm wordt onder private label geleverd. 
Tevens worden de IKOenertherm isolatieplaten met alu ca-

Het beter isoleren van gebouwen levert een fl inke energiebesparing op 

en een reductie van de uitstoot van CO2. Maar met de isolatie van 

opslagtanks voor verwarmde vloeistoffen (zoals olie) is in dit opzicht nog 

veel méér winst te behalen. CH Daksystemen uit Heerjansdam ontwikkelde 

hier een systeem voor, het CH TI+ isolatiesysteem. Het bedrijf boort met 

dit systeem een geheel nieuwe markt aan.

De dakenbranche ‘meets’ de petrochemie
ProduCTnieuWs
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Markt
Met dit systeem boort CH Daksystemen in samenwerking met 
haar partners een volledig nieuwe markt aan die een scala 
aan nieuwe mogelijkheden biedt. “De dakenbranche ‘meets’ 
de petrochemie met dit systeem,” aldus Jamaerh. “Het 
totaal te isoleren dakoppervlak van de tanks is enorm. In de 
petrochemie is de bewustwording op dit gebied relatief laat 
op gang gekomen. Een duurzame ontwikkeling moet ook 
economisch verantwoord zijn en de noodzaak om te investe-
ren in energiebesparing was bij de respectievelijke oliemaat-
schappijen tot voor kort niet heel groot. Argos Oil heeft nu 
haar nek uitgestoken en geïnvesteerd in deze ontwikkeling. 
In theorie kan er nu zelfs ook meer olie in de tank, omdat het 
systeem fungeert als een soort ‘klemband’. In hoeverre dit 
inderdaad haalbaar is, moet nog nader bekeken worden. 
Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf hiermee een voor-
sprong op haar concurrentie heeft verkregen want men 
realiseert een aanzienlijke besparing met de toepassing 
van dit systeem.” ●

chering, MG cachering, BG cachering toegepast. De keuze 
voor de cachering is afhankelijk van de gewenste uittrek-
waarden. Als waterdichte afsluiting wordt een EPDM dakbe-
dekking van EPDM Systems uit Lemelerveld toegepast. Met 
dit systeem behaalt men een isolatiewaarde van Rc=5. 

Jamaerh licht toe: “De stalen ondergrond fungeert direct als 
dampremmer. De ondergrond wordt voordat het systeem 
wordt aangebracht voorbehandeld (opgeruwd). Vervolgens 
wordt de PU lijm gespoten op de stalen ondergrond aan-
gebracht. De kleefstof heeft zoals gezegd een uitzonderlijke 
kleefkracht, het is hittebestendig, zeer elastisch en – ook niet 
onbelangrijk – drukvast.” 

“Als isolatielaag worden de PIR isolatieplaten tweelaags toe-
gepast. Ook deze materialen zijn uitgebreid getest, o.a. op 
eventuele krimp. Gekozen is in dit systeem te werken met de 
IKOenertherm isolatieplaten met aluchachering, omdat deze 
materialen ook onder de extreme omstandigheden op de 
tanks intact blijven en hun goede isolerende eigenschappen 
behouden. Als waterdichte afsluiting wordt gebruik gemaakt 
van EPDM die vol en zat verlijmd wordt aangebracht. Hier-
voor is de speciale kleefstof CH TI+ BAE 47 ontwikkeld. EPDM is 
zodanig elastisch dat het geschikt is voor toepassing op een 
dergelijk werkende ondergrond. Het materiaal is ook ruw, wat 
een betere kleefkracht bewerkstelligt.”

Alle toegepaste materialen zijn KOMO gecertifi ceerd en de 
hele opbouw is volledig voorzien van het BDA Agrément. De 
levensduur van het systeem bedraagt > 30 jaar. Het systeem 
is gepatenteerd. Step 2 Succes Holding bv, waar CH Daksys-
temen onder valt, zal optreden als exclusief systeemleveran-
cier van het CH TI+ systeem. Vooralsnog concentreert men 
zich op de Nederlandse markt, maar internationaal liggen er 
ook grote mogelijkheden.

Verwerking
Het dakdekkerbedrijf ondersteunt het product met o.a. oplei-
dingen en projectmatige controles. Omdat de verwerking in 
de petrochemie zodanig specialistisch is, vertrouwt het be-
drijf de verwerking toe aan een partij die op dit gebied is ge-
specialiseerd, namelijk Mourik Services. Ook deze samenwer-
king is exclusief. Jamaerh: “In de petrochemie is het werken 
aan zodanig veel (veiligheids)eisen gebonden en men dient 
daar over zoveel gespecialiseerde certifi caten te beschik-
ken dat het voor ons geen optie was ons met de applicatie 
van dit systeem bezig te gaan houden. Wij verzorgen wel de 
opleiding van de verwerkers en begeleiden en controleren 
de applicatie van begin tot eind. Op deze manier kunnen 
we op ieder project een CAR verzekering op de uitvoering en 
een All In verzekerde projectgarantie bieden.”

De dakenbranche ‘meets’ de petrochemie
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Als er regelmatig en langdurig wordt gewerkt op daken, dan 
is de keuze voor collectieve veiligheidsvoorzieningen vereist 
en logisch. Betreft het incidenteel werk, dan volstaat een een-
voudig ankerpunt. Veiligheid kost namelijk ook geld en niet 
alleen zijn dit de tijden waarin de waarheid tegen het licht 
wordt gehouden, dat geldt nog meer voor de uitgaven. Zeer 
veel daken worden incidenteel bezocht en in veel van deze 
gevallen zijn eenvoudig en snel aan te brengen ankerpunten 
(die uiteraard voldoen aan alle eisen) de beste keuze. 

Veiligheidsanker
Nebiprofa uit Moerdijk profi leert zich als totaalleverancier van 
dakbedekking, isolatie, toebehoren - en dus ook van veilig-
heidsvoorzieningen. Het bedrijf heeft hiertoe de IKOsecure 
in het assortiment. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit 
anker was dat de veiligheidsvoorzieningen aangebracht 
moeten kunnen worden door diegene waar het veilig werken 
ook betrekking op heeft. Tevens mochten de ankers geen 
afbreuk doen aan de kwaliteit van het dak. 

Het anker wordt geleverd met de bijpassende dakbedekking 
om eenmaal aangebracht één geheel te vormen met het 
dak. Eis is wel dat de dakbedekking voorzien is van een poly-
ester drager en een CTG, zodat zeker is dat de dakbedekking 
stevig genoeg is. De leeftijd van de dakbedekking maakt niet 
uit, al is het natuurlijk de vraag of het handig is een nieuw 
anker aan te brengen op een dakbedekking waarvan zeker 
is dat die binnen afzienbare tijd aan vervanging toe is.

Voor iedere bitumineuze (APP, SBS) en kunststof (PVC, TPO/
TPE) dakbedekking is zodoende een anker beschikbaar 
zodat anker en dak optimaal op elkaar zijn afgestemd. 

Montage
De applicatie is voor een ervaren dakdekker geen enkel pro-
bleem. Het anker dient evenwijdig aan de dakrand, met het 
oog in de richting van de dakrand (de richting in welke het 

anker mag worden belast), te worden aangebracht. Bij een 
bitumineus systeem is het een kwestie van de onderkant van 
het anker op de dakbedekking branden, de bijgeleverde 
pluggen in het anker draaien en vervolgens de bovenfl ap 
over het anker gebrand bevestigen. De pluggen zorgen voor 
extra stabiliteit. 

De kunststof variant wordt feitelijk op dezelfde manier 
geplaatst. Belangrijk is wel dat eerst een proefl as wordt 
gemaakt zodat zeker is dat de bevestiging goed is. Op de 
website van Nebiprofa zijn twee instructiefi lmpjes te bekijken 
waarmee de applicatie inzichtelijk wordt gemaakt. Vanzelf-
sprekend verzorgt het bedrijf ook een training om de kwaliteit 
van de applicatie te borgen. Het veiligheidsanker is binnen 
tien minuten aan te brengen en meteen na applicatie te ge-
bruiken. Voor smalle daken is er de Twin: dit is een IKOsecure 
die in beide richtingen belast kan worden.

Het anker wordt zoals gezegd uitsluitend op en door de 
dakbedekking aangebracht - en dus niet door de onder-
liggende lagen zodat er geen koudebruggen ontstaan of 
anderszins kans is op lekkage. Schade aan de onderzijde 
van het dak is uitgesloten. Dat maakt dat iedere gebruiker 
van het anker direct zonder hulpmiddelen zelf kan zien of het 
deugdelijk is aangebracht en functioneert. De ankers zijn EN 
795 gecertifi ceerd en worden door de fabrikant al statisch 
getest op 1800 daN (1.8 ton) conform  versie 2012. 

kwaliteitszorg
Voor de kwaliteitszorg en de techniek is Ies van Tilborg ver-
antwoordelijk. Hij is sinds vorig jaar werkzaam bij Nebiprofa, 
daarvoor heeft hij ervaring opgedaan als kwaliteitsbeheer-
der bij o.a. Van Besouw en hij weet als geen ander hoezeer 
het bij kwaliteit aankomt op zowel de details als het overzien 
van het geheel. Bij kwaliteitszorg draait het om transparantie 
in de gehele keten, van grondstof tot halffabrikaat, van pro-
ductie tot opslag en distributie, en van verwerking tot gebruik 

Het IKOsecure veiligheidsanker is een individueel veiligheidsanker dat 

op en in de dakbedekking wordt bevestigd. Na de recente aanpassingen 

in het systeem wordt het inmiddels volop toegepast. Ies van Tilborg van 

leverancier Nebiprofa legt de specifi eke eigenschappen van het anker uit 

en de manier waarop het op de markt wordt gebracht.

Veiligheidsanker is één 
geheel met het dak

ValBeVeiliGinG
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– en uiteindelijk tot sloop en hergebruik. Bij techniek draait 
het om de juiste afstemming van het ontwerp het vakman-
schap en het gebruik. Dit alles moet op elkaar aansluiten. 

“Iedereen die bij ons een IKOsecure koopt,  koopt die met 
een aanvullende verzekering voor correct installeren,” vertelt 
Van Tilborg. “Het anker voldoet aan alle eisen maar de 

zwakste schakel is de werknemer die hem aanbrengt. Nu 
is dat zeer eenvoudig, de demonstratiefi lmpjes op de site 
onderschrijven dat, maar met de juiste documentatie krijgen 
alle certifi caten pas echt waarde. We hebben woningbouw-
verenigingen als klant met duizenden daken, die zitten niet te 
wachten op kasten vol ordners. De aangebrachte ankers die-
nen daarom te worden aangemeld op www.imdv.nl (Is Mijn 
Dak Veilig). Ieder anker heeft een uniek nummer waarmee 
gelijk inzichtelijk is welk anker waar is aangebracht, en door 
wie. De verzekering geldt alleen voor ankers die door een 
gecertifi ceerde verwerker zijn aangebracht. De verzekering is 
in aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering van diens 
werkgever zodat het voor de opdrachtgever geheel gedekt 
is, de opdrachtgever is dus geheel gevrijwaard van risico’s. 
De ankers moeten eens in de vijf jaar worden gekeurd in 
plaats van jaarlijks, wat behoorlijk de kosten drukt en zowel 
de installateur als de opdrachtgever krijgen tijdig bericht 
wanneer dat aan de orde is.”

Volledig pakket
Het anker wordt standaard  als volledig pakket geleverd. Het 
is niet mogelijk het concept uit te kleden: alle onderdelen 
zijn in de prijs inbegrepen en daar wordt geen afbreuk aan 
gedaan. Aanmelden is niet verplicht maar de dekking gaat 
dan niet in terwijl de premie wel is voldaan. Ook wordt het 
anker standaard geleverd met een legplan door Safeway, 
waarmee wordt aangegeven waar de ankers op het dak 
dienen te worden aangebracht. Van Tilborg: “Het anker is 
na applicatie geschikt voor alle partijen die op het dak 
werkzaam moeten zijn, vooropgesteld natuurlijk dat zij de 
beschikking hebben over het juiste harnas en een vallijn 
met valdemper – en deze op een juiste manier instellen. Het 
betreft nadrukkelijk een valanker en niet slechts een gebieds-
begrenzingssysteem. Ook mag het systeem niet gebruikt 
worden als lijnsysteem. De IKOsecure is tenslotte volledig 
recyclebaar. De verschillende onderdelen zijn eenvoudig te 
scheiden. Het aluminium anker kan worden hergebruikt of 
gerecycled, ook de dakbedekking is recyclebaar.”

“Het mooie van de veiligheidsvoorzieningen is dat het vooruit 
loopt op de dakbedekkingsmaterialen,” besluit Van Tilborg. 
“Wat we nu zien is dat het ketenbeheer doorzet naar het 
gebouw, wat in de industrie al gebruikelijk is, en wat in de 
bouw staat te gebeuren. Voor ons is de veiligheid een mooie 
kapstok om onze klanten in dit proces mee te nemen, ook zij 
moeten straks in toenemende mate transparant en gedo-
cumenteerd overleggen en werken. Je ziet dat ook terug in 
de Eurocodes die we aan het doorvoeren zijn op al onze 
dakmaterialen. In ons geval kijken we weer eerst naar het 
dak en de dakwerkzaamheden en wat daar voor nodig is 
als geheel om vervolgens deel voor deel in te zoomen en uit 
te werken. De IKOsecure is hier een mooi voorbeeld van.” ●
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Wie in Nederland om zich heen kijkt, ziet een gevarieerd dak-
landschap. Voor de Nederlandse markt worden veel dakpan-
nen geproduceerd in ons eigen land, door bedrijven met 
Nederlandse roots. Een bedrijf dat bewust investeert in het 
op de markt houden van bijzondere dakpanmodellen en 
authentieke afwerkingstechnieken is Monier. Als een van de 
weinige fabrikanten heeft het bedrijf de smoortechniek nog 
in de vingers. Bij dit eeuwenoude proces kleurt de ijzeroxide 
in de klei de dakpan blauwgrijs. Iedere dakpan krijgt zijn 
eigen karakter en charme door minimale kleurverschillen. 

kleuring van ijzeroxide
Smoren wordt al eeuwenlang toegepast in Nederland. 
Afsluiting van de toevoer van lucht en toevoeging van stikstof 
in de slotfase van het stookproces, kleurt het ijzeroxide in de 
klei of in de engobe van de oppervlaktelaag blauwgrijs. Dit 
proces, in vroeger eeuwen gebruikt om de kleur van (dure) 

natuursteenleien na te maken, levert de blauw gesmoorde 
kleur op. De pannen hebben altijd kleurnuances afhankelijk 
van de oventemperatuur, die geeft ze hun karakteristieke 
uiterlijk. Monier levert verschillende modellen als blauw ge-
smoord die alle in Nederland worden geproduceerd, op de 
productievestigingen van het bedrijf in Woerden en Tegelen.

De blauw gesmoorde dakpan geeft een bijzondere uitstra-
ling aan het dak. Dat tonen projecten in heel Nederland, 
zoals het statige Badpaviljoen in het Zeeuwse Domburg. 
Het werd tussen 2004 en 2008 in oude luister hersteld. Het 
paviljoen opende zijn deuren voor het eerst in 1889 en trok 
een eeuw lang kunstenaars, prinsen en prinsessen uit heel 
Europa en miljoenen minder mondaine badgasten. Aan de 
renovatie en verbouwing zaten fl ink wat haken en ogen. Op 
het dak ligt de keramische Tuile du Nord, vervaardigd in Tege-
len en nadien in Woerden omgestookt via smoortechniek in 
de typische kleur.

‘Smoren’ is wiet roken en gerechten stoven zonder vocht. Maar het is ook 

een traditionele techniek die de dakpan een blauwgrijze kleur geeft. 

Het smoren van dakpannen wordt al eeuwenlang toegepast in Nederland. 

Producent Monier greep de kroning van koning Willem-Alexander aan 

om de techniek in het zonnetje te zetten.

Blauw gesmoorde dakpan 
volgens eeuwenoude techniek

Hellende daken

‹  Het dak van het gerenoveerde Badpaviljoen 

Domburg met de Tuile du Nord

De OVH206 op het dak van een nieuwbouwvilla in de wijk Vathorst in 

Amersfoort.
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Ook in nieuwbouwprojecten geeft een blauwgesmoorde 
dakpan uitstraling aan een huis. Zoals aan deze villa in de 
Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst, waar architect en 
bewoners kozen voor de OVH206.

kroningsdakpan 
Hoewel Monier een wereldspeler is met activiteiten in 34 
landen en ruim 8.000 werknemers, kan men het ook een 
Nederlands bedrijf noemen, met drie fabrieken in Neder-
land. De oudste staat in Woerden. Daar worden al sinds de 
18e eeuw, en waarschijnlijk ook al voor die tijd, dakpannen 
geproduceerd, grotendeels gemaakt van klei van eigen 
bodem. Het bedrijf investeert blijvend in typische, klassiek Hol-
landse modellen en instandhouding van oude technieken, 
zoals patineren, verglazen en smoren. 

Het bedrijf greep de kroning van koning Willem-Alexander, 
op 30 april jl., aan om de smoortechniek in het zonnetje te 
zetten. Met de kroningspan OVH206 bracht de dakpanfabri-
kant een hommage aan de nieuwe koning en het 200-jarig 
bestaan van de monarchie. De kroningspan is overigens niet 
leverbaar, maar in beperkte oplage geproduceerd voor rela-
ties van het bedrijf en rond 30 april aangeboden. Het eerste 
exemplaar is persoonlijk afgeleverd bij paleis Noordeinde in 
Den Haag met certifi caat. ●

De kroningsdakpan OVH206.

15 JAAR 
GEGARANDEERD 
VAKWERK IN 
DAKWERK

Garanties op materialen en hun functiona liteit krijgt u al 
van de fabrikanten. Met DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS 
heeft u nu ook zekerheid over de manier waarop het 
Hellend Dak gemaakt is.

VOOR MEER INFORMATIE    

Stichting Dakmeester 

Postbus 29 | 3417 ZG Montfoort

Kijk op www.dakmeester.nl voor de 

Dakmeester bij u in de buurt. 

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS VAN 
DE STICHTING DAKMEESTER

Daksysteemgarantie PLUS is een product van 
de Stichting Dakmeester; de kwaliteits-

specialisten in hellende daken. Met Daksysteemgarantie PLUS 
willen Dakmeesters opdrachtgevers nog meer zekerheid bieden 
over de kwaliteit van de door hen gemaakte daken. Met name het 
zorgvuldig, digitaal, opgebouwde dossier wat bij oplevering wordt 
overhandigd is in dit kader een unieke kwaliteitsimpuls. Daarnaast 
nemen Dakmeesters verplicht deel aan relevante fabrikantenoplei-
dingen in het kader van regelgeving.

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS BELOOFT 
DAT EEN HELLEND DAK

• is gemaakt door een dakdekker met het Komo-proces-certificaat 
hellende daken, aangesloten bij de Stichting Dakmeester;

• beschikt over vastlegging van alle relevante facetten tijdens de 
bouw in een digitaal dossier;

• is gecontroleerd door het onafhankelijke IKOB/BKB;
• wordt opgeleverd met een garantiecertificaat voor 

15 jaar met bijbehorend bouwdossier.
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Zo weet u zeker dat elk dak écht beschermd wordt.

Prelasti® EPDM Daksystemen
Geprefabriceerde dakmembranen op maat gemaakt.
Brandveilig verwerkbaar en zeer duurzaam.

•	 4	x	snellere	verwerking	dan	dakbanen

•	 Waterdicht	op	maat

•	 Brandveilig	detailleren	(NEN	6050)

•	 Homogene	naadverbindingen

•	 Milieuvriendelijk	(DUBOKEUR)

•	 Levensduur	>50	jaar

•	 Nieuwste	technieken
	 (o.a.	Thermobond	lastechniek
	 en	Centrix	bevestigingssysteem)

•	 Hoge	blijvende	elasticiteit

Meer informatie?
Scan	de	QR	code
of	neem	contact	

met	ons	op:

Tel:	0572-371027
info@epdmsystems.nl
www.epdmsystems.nl						

@	epdmsystems

EPEPDDMM
SYSTEMS

Prelasti® EPDM
geeft elk dak superkrachten

www.leister.com

Hot air tools.
We know how.

NIEUW!
Bij uw Leister 

delaer

•	100%	Swiss	made	kwailteit
•	De	sterke,	professionele	hetelucht	
föhn	die	minder	weegt	dan	1	kg.

•	Functioneel	design:	2	componenten	
handgreep	en	optimale	balans		
garanderen	ergonomisch	werken.

•	Snel	reinigen	van	luchtfilters

Design en ervaring   
– De nieuwe S 

meer informatie:

TRIAC ST

Leister Technologies Benelux 
www.leister.nl

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 

BOUW COMPLEET 2013

www.evenementenhal.nl

Gorinchem
10, 11 en 12 september

Hardenberg
8, 9 en 10 oktober

Venray
5, 6 en 7 november

Met deze drie unieke regionale vakbeurzen creëren wij een 
landelijke dekking voor de complete bouwbranche.
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Rhinoxx is de meest recente innovatie van Rockwool op het 
gebied van platdakisolatie. Rob Duisters, productmanager 
van de fabrikant van steenwol isolatieproducten, licht de 
innovatie toe. “Deze drukvaste dakisolatieplaat van steen-
wol kent zeer goede beloopbaarheidsprestaties dankzij de 
gepatenteerde Dual Density technologie met geïntegreerde 
harde toplaag en glasvliescachering van 300 g/m². Op deze 
bovenlaag kan zowel met de vlam gelast als koud verkleefd 
worden (zowel bitumineuze als kunststof dakbedekkings-
systemen). Ook is de isolatieplaat geschikt voor mechanisch 
bevestigde en geballaste systemen. De dakbedekking kan 
rechtstreeks op de glasvliesbekleding worden aangebracht. 
De isolatieplaat is bovendien gemakkelijk te verwerken.”

eigenschappen
Het nieuwe assortiment bestaat uit Rhinoxx, Rhinoxx D (voor 
dakterrassen en installatiesokkels) en Rhinoxx Afschot (voor 
afschotsystemen). “Deze nieuwe generatie platdakplaat is 
een ‘alleskunner’,” aldus Duisters. “Het biedt een oplossing 
die niet alleen gemakkelijk en snel verwerkbaar is, maar ook 
geschikt is voor meerdere toepassingen die moeten voldoen 
aan hoge windweerstanden.”
“Rhinoxx steenwolplaten behoren tot de brandveiligste in hun 
klasse (Euro-brandklasse A2-s1, d0 volgens NEN-EN 13501-1) 

en zijn zeer goed beloopbaar (drukvastheidsklasse UEAtc-
C). Deze dimensiestabiele platdakisolatieplaten krimpen of 
schotelen niet bij verschillen in temperatuur of vochtigheid. 
Hierdoor ontstaan geen koudebruggen of spanningen in de 
dakbedekking. Door de hoge warmtecapaciteit wordt een 
snelle opwarming van het dak voorkomen. De temperatuur 
in een gebouw loopt dan minder snel op in de zomer en 
koelt minder snel af in de winter (faseverschuiving). Steenwol 
zorgt tevens voor een optimale geluidabsorberende werking 
en maakt een dampdrukverdelende laag overbodig. Boven-
dien is steenwol gemaakt van 100% natuurlijk materiaal en 
daardoor volledig recyclebaar.”

ondersteuning
Het bedrijf biedt tijdens het gehele bouwproces, van con-
cept tot uitvoering, ondersteuning in de vorm van advisering 
op het gebied van energieprestaties van gebouwen (Energy 
Design Center), technische ondersteuning (helpdesk), een 
ontwerpservice voor afschotisolatie en een recycling service 
(Rockcycle®), die optimaal gemak biedt bij het milieuvrien-
delijk inzamelen en hergebruiken van steenwolresten.  ●

Rockwool introduceerde onlangs 

de nieuwe platdakisolatie Rhinoxx. In dit 

artikel een overzicht van de onderscheidende 

eigenschappen van deze nieuwe generatie steenwol isolatieplaten.

Nieuwe isolatieplaat 
Rockwool is ‘alleskunner’

ProduCTnieuWs
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Leister is fabrikant van gereedschappen voor het met 
hetelucht bevestigen van kunststof dakbedekkingen. Op dit 
gebied is het bedrijf marktleider en toonaangevend. Tot voor 
kort vond de verkoop van deze producten plaats via Verder 
Heat Technology in Vleuten. Medio 2012 besloot de fabrikant 
de verkoop van de producten in eigen hand te nemen. Henk 
Varossieau was jarenlang verkoopleider van deze producten 
bij de vorige verdeler. Na zijn vertrek bij dit bedrijf werd hij 
gevraagd de verkoop van deze producten opnieuw op zich 
te nemen en daarbij als Leister Technologies Benelux bv 
verkoopkantoren in Nederland en België op te zetten. Per 
1 november 2012 is Varossieau hiermee aan de slag gegaan 
en per 1 januari 2013 zijn beide verkoopkantoren operatio-
neel. In Nederland opereert het bedrijf met 4,5 man vanuit 
Houten; in België met drie man vanuit Herenthout. Roofs 
sprak met Henk Varossieau en Henk van Bulken over de 
ontwikkelingen.

Beneluxkantoor
Varossieau vertelt: “Dit is wereldwijd de eerste salesorgani-
satie van Leister en in die zin hebben wij een primeur. Het 
was hard werken om alles op de rit te krijgen maar we zijn 
nu zover dat we de markt op volle kracht kunnen bedienen. 
We hebben in Houten een ruim kantoor en een showroom 
annex demonstratieruimte. Hier kunnen wij voorlichtingsbij-
eenkomsten en trainingen organiseren. Ook is er ruimte om 
te vergaderen.”

Bestellingen worden rechtstreeks bij de fabriek besteld, 
voor snelle levering heeft men de standaard producten en 
onderdelen op voorraad. In het verkoopkantoor in België is 
tevens de technische dienst voor reparaties en onderhoud 
gevestigd. Varossieau: “Het voordeel van het onderdeel zijn 
van de fabriek, in plaats van het dealerschap, is dat we veel 
meer en beter op de hoogte worden gehouden van de 
ontwikkelingen. Ik weet nu al welke innovaties wij volgend 
jaar zullen brengen; voorheen werden wij pas op de hoogte 
gesteld als de noviteit klaar was voor de vermarkting. Met 
het aantrekken van Henk van Bulken, met ruime ervaring 
bij verschillende leveranciers voor bevestigingsmaterialen 
geen onbekende in de dakenmarkt, is het team gereed om 
de markt actief te gaan bedienen. Wij zullen in de komende 
tijd nadrukkelijk aanwezig zijn op beurzen en bijeenkomsten 
want we hebben ook een aantal belangrijke innovaties 
te melden. Juist in deze tijd is het belangrijk om het werk 
zodanig uit te voeren dat dit kwalitatief goed, met een zo kort 
mogelijke verwerkingstijd en een zo goed mogelijke ergono-
mie wordt uitgevoerd. Daar zijn al onze innovaties op gericht.” 

Handföhn
Als voorbeeld hiervan noemt Varossieau de innovatie op de 
Triac handföhnen van het bedrijf, de Triac AT. AT staat voor 
‘Advanced Technology’. Deze handföhn is al een jaar op 
de markt. De Triac ST (Standard Technology) wordt per juni 

Per 1 januari 2013 heeft de Zwitserse fabrikant van handföhnen en 

 lasmachines Leister een zelfstandig verkoopkantoor voor de Benelux 

 geopend: Leister Technologies Benelux bv. Het verkoopkantoor staat onder 

de dagelijkse leiding van Sales Director Henk Varossieau, in het verleden 

 eveneens verantwoordelijk voor de verkoop van deze producten.

leister opent Benelux 
verkoopkantoor

BedrijfsnieuWs

Het verkoopteam van Leister in Nederland: vlnr Henk van Bulken, 

Henk Varossieau, Riet Klabbers en Frans Lelivelt
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2013 geïntroduceerd. 
Hiermee is de handföhn inmiddels toe aan 

de zevende generatie, de Triac handföhn is al 
meer dan 20 jaar op de markt. Alle modellen van de 

handföhn worden robuust uitgevoerd zodat ze tegen een 
stootje kunnen. Een voorbeeld hiervan is het gegeven dat 
alle elektronica volledig in siliconen is gegoten. 

“Technisch is in de Triac AT de nodige innovatie te melden,” 
vertelt Varossiau. “Het is uitgerust met een display waarmee 
uiteenlopende zaken zoals de temperatuur, de luchttoevoer 
en het aantal gedraaide uren valt af te lezen. Overigens zijn 
de temperatuur en de luchttoevoer traploos in te stellen mid-
dels het handvat. Het systeem heeft een geheugenfunctie 
en kan dus de temperatuur vastzetten en onthouden na het 
uit- en weer inschakelen. Tevens is het apparaat uitgerust 
met een beveiliging, waarmee wordt gewaarborgd dat de 
föhn na een stroomonderbreking niet opnieuw weer aan-
gaat zonder dat de verwerker dat wil. Immers, bij een stroom-
onderbreking verlaat de dakdekker vaak zijn apparaat om 
het euvel te herstellen. Wanneer de stroomtoevoer dan weer 
wordt hersteld en de föhn onbeheerd op het dak ligt, kan dit 
voor grote problemen zorgen.”

“Ook ergonomisch is er een aantal zaken verder verbeterd,’ 
vervolgt Henk van Bulken. “Zo is de balans van de föhn 
verder verbeterd zodat hij minder vibreert. Dat is belangrijk 
omdat het met name polsblessures kan opleveren als een 
dakdekker een hele dag met de föhn heeft gewerkt die niet 
voldoende in balans is. Verder is ook de handgreep kleiner 
gemaakt en de grip is verbeterd door een antislipstrip. De 
föhn weegt in totaal minder dan een kilo, wat eveneens 
bijdraagt aan een ergonomisch verantwoorde verwerking.” 
De Triac ST is een eenvoudigere, maar eveneens degelijke en 
goed presterende variant.

lasmachine
“Ook wordt er een nieuwe versie van de las-
machine uit het assortiment geïntroduceerd, de 
Uniroof E 40 mm,” vertelt Van Bulken. “Ook hier zijn 
aanpassingen in de ergonomie van het apparaat 
doorgevoerd; zo is bijvoorbeeld de geleidingsstaaf 
individueel instelbaar zodat de besturing voor ieder 
individu optimaal kan worden afgesteld. De wiel-
aandrijving is ook sterker dan bij de vorige 
uitvoering waarmee het apparaat tot 
een helling van 30° probleemloos werkt, 
wat zowel ergonomisch als technisch een 
verbetering betekent. De lasmachine wordt 
geleverd in een draagkoffer waarmee deze 
veilig en ergonomisch naar het dak kan wor-
den verplaatst.”

Varossieau: “Ook technisch is het een en ander 
verder verbeterd. Het verwarmingselement heeft een gro-
tere capaciteit waardoor het een grotere prestatiereserve 
heeft. Dit betekent dat ook bij lagere temperaturen of bij 
dikkere materialen de prestatie van de automaat optimaal is. 
De machine is uitgerust met een nieuw mondstuk (40 mm) 
en een tussengewicht direct boven de aandrukrol, waarmee 
de prestatie van de las verder wordt verbeterd. Verdere inno-
vaties betreffen de aandrijvingscontrole die ervoor zorgt dat 
een constante las wordt bewerkstelligd.”

De Zwitserse fabriek heeft een naam hoog te houden op het 
gebied van degelijkheid en kwaliteit. “Geen enkel product 
gaat ongetest de fabriek uit,” vertelt Varossieau. “Daarom 
krijgen klanten altijd een ‘gebruikt’ exemplaar: een gereed 
product wordt altijd eerst onderworpen aan een twee uur 
durende test zodat we zeker weten dat alle onderdelen naar 
behoren werken voordat het product wordt verstuurd naar 
de klant. Alle producten krijgen tevens een individueel serie-
nummer zodat ze altijd traceerbaar zijn. Het is voor ons de 
uitdaging om de focus op kwaliteit van producten en service 
van de Zwitserse fabrikant te vertalen naar de Nederlandse 
markt. Wij hebben er vertrouwen in dat we dat kunnen met 
de organisatie die we nu op poten hebben gezet.” ●



Voluit heet de Duitse fabrikant van dakbedekkingssystemen 
Paul Bauder GmbH & Co. KG, een familiebedrijf dat al ruim 
155 jaar bestaat en waarvan de vierde generatie inmiddels 
in de organisatie actief is. Het bedrijf heeft zes productie-
locaties in Duitsland (Stuttgart, Achim, Bernsdorf, Bochum, 
Landsberg en Schwepnitz) waar bitumineuze dakbedek-
kingen, kunststof dakbedekkingen (PVC, FPO) en PIR isolatie 
voor platte en hellende daken en spouwmuurconstructies 
worden geproduceerd. Daarnaast heeft men alle producten 
in huis voor het realiseren van groendaksystemen. De diverse 
productgroepen worden in 23 Europese landen op de markt 
gebracht. In 14 landen is het bedrijf actief met een eigen 
verkoopkantoor en in 9 landen middels handelspartners. 
Hiermee is het bedrijf een grote Europese speler.

Marktbenadering
In Nederland is het bedrijf bijna tien jaar actief, sinds 2010 
onder leiding van Wilco van Dreumel. Het bedrijf manifesteert 
zich sinds die tijd op een andere manier op de markt. Hoe-
wel het bedrijf onderdeel is van de Duitse fabrikant, opereert 
het feitelijk zelfstandig op de Nederlandse en Belgische 
markt. Van Dreumel vertelt dat de Nederlandse vestiging, 
die vanuit een nieuwe locatie in Maarsbergen werkt, zelf de 
broek moet ophouden. “Ook wij hebben last van de huidige 
marktomstandigheden en met de wisseling van de wacht 
was ook een wijziging in de strategie noodzakelijk. Deze stra-
tegie begint nu vorm te krijgen en we beginnen het resultaat 
ervan te zien.” 

De huidige strategie is nog meer dan voorheen gebaseerd 
op de relatie met de klant. “Dit betekent met name: afspra-
ken nakomen en een flexibele houding. Daarbij hoort dat je 
elkaar helpt en dus zetten we een stapje extra voor de klant. 
Uiteindelijk werkt dat immers twee kanten op. Wij zijn zodanig 
uitgerust dat we voor onze klant deze rol kunnen spelen. 
Met ons assortiment en marktbenadering kunnen we aan 
de meest uiteenlopende vragen voldoen. We houden onze 
voorraad op meerdere plaatsen centraal in het land en ma-
ken ook gebruik van de steeds verder uitbreidende opslag-

Bij Bauder Nederland bv is sinds enige 

tijd een andere wind gaan waaien  

en de resultaten daarvan worden nu 

langzaam zichtbaar. Roofs sprak met 

directeur Wilco van Dreumel over de  

recente ontwikkelingen bij het bedrijf.

nieuwe strategie Bauder 
begint vruchten af te werpen

BedrijfsnieuWs
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capaciteit bij onze productielocaties in Duitsland. Flexibel 
zijn en op tijd kunnen leveren is een belangrijke factor. Een 
jaren lange samenwerking met Veldhuizen Transport vof ligt 
hieraan ten grondslag.” 

De activiteiten van Bauder Nederland BV worden steeds 
meer systeemgericht. Van Dreumel: “Natuurlijk leveren we ook 
als een enkel product wordt besteld, maar wij vinden het be-
langrijk om een compleet pakket te kunnen leveren waarbij 
alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd. Ons assortiment is 
zodanig samengesteld dat we de gehele dakopbouw kun-
nen verzorgen, met alle voordelen van dien. We leveren een 
compleet systeem en de klant heeft te maken met slechts 
één aanspreekpunt. Onze ambitie is onze klant op een 
betrouwbare en complete manier van dienst te kunnen zijn. 
Dit willen we doen met een compleet assortiment en een 
goede informatievoorziening naar de klant toe. Daar hoort 
ook een eerlijke en oprechte houding bij: mocht er iets niet 
gaan zoals zou horen dan communiceren we daar open in, 
en denken we met de klant in oplossingen. Op deze manier 
weet iedereen waar hij aan toe is.”

assortiment
Het assortiment behelst zoals gezegd de gehele dakopbouw 
waarmee complete systemen kunnen worden aangeboden. 
Op deze manier kan dus volgens Van Dreumel een kwalita-
tief optimaal dak worden gerealiseerd. Hij licht toe: “De data 
van de verschillende producten spreken eigenlijk voor zich. 
De bitumineuze toplaag BauderKarat (een combinatie van 
APP en SBS bitumen) is onderscheidend vanwege o.a. de 
dikte (5,2 mm) en de zware polyester inlage (300 g/m²).” 
Verder wijst hij op het assortiment zelfklevende producten 
onder de naam BauderTEC, die zonder gebruik van open 
vuur zijn aan te brengen. Daarnaast heeft het bedrijf damp-
remmende lagen, onderlagen en toplagen die allen kunnen 
functioneren als dampdrukverdelende laag, BauderTHERM. 
Veel producten zijn uitgevoerd met een zogenaamde DUO-
overlap, die zowel zelfklevend als middels de brandmethode 
kunnen worden gedicht. Zie voor een uitgebreidere uiteen-
zetting over dit systeem het artikel ‘Daken busremise Arnhem 
vernieuwd’ in Roofs maart 2013.

Vermeldenswaard is ook het assortiment producten voor 
extensieve en intensieve groendaken. Van Dreumel: “Ons 
aanbod op dit gebied is zeer gevarieerd, zo bieden we 
scheidingslagen, wateropslag- en drainagelagen en fi ltervlie-
zen voor de meest uiteenlopende toepassingen, alles geba-
seerd op de vraag uit de markt. Uiteraard leveren we ook de 
begroening en de benodigde daksubstraten. De begroening 
bestaat o.a. uit sedumpluggen, vegetatiematten, zaadmixen, 
sedumstekken, grassen etc.” 

Tenslotte meldt het bedrijf dat het, als eerste in Europa, de 
lambdawaarde van haar PIR isolatie naar beneden heeft 
aangepast. Met een warmtegeleidingscoëffi ciënt van 
0,022 W/m.K voor de diverse PIR isolatieplaten wordt nog 
meer ingespeeld op de vraag naar energiebewust bouwen 
en renoveren. BauderPIR M, voorzien van een gasopen 

 cachering, heeft afhankelijk van de dikte een lambdawaar-
de van 0,025-0,026 of 0,027 W/m.K.

Met de fl exibele marktbenadering en een compleet assor-
timent kwalitatieve producten, het denken in systeemoplos-
singen en natuurlijk de inzet van het personeel verwacht 
het bedrijf een duidelijke toegevoegde waarde voor haar 
klanten te kunnen blijven betekenen. Daarnaast staan er 
de komende periode diverse veranderingen en innovaties 
gepland. Hierover zal Roofs in een later stadium berichten. ●
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

Verpompen
Rooijens meldt tevens 
een belangrijke inno-
vatie in het assortiment 
Wado Drain. Vanaf 
heden heeft men de 
drainerende vloeren ook 
in een verpompbare 
mortel. “Wij komen met 
de silo op de bouw-
plaats en kunnen het 
mengsel tot een hoogte 
van vijf tot zes verdie-
pingen verpompen. 
Hier wordt een aanzien-
lijke tijdsbesparing mee 
gerealiseerd en ook op 
het gebied van arbo 
betekent deze methode 
een stap vooruit. Wij voe-
ren het verpompen van 
de mortel dan ook in 
eigen beheer uit om de 
kwaliteit van het product 
te kunnen garanderen. 
De uitstraling en de 
technische prestaties 
van de originele tegel 
wordt vanzelfsprekend 
ook gehaald met de 
verpompbare variant.”

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat Grillo 
Dakafwerkingen de toekomst met vertrouwen 
tegemoet ziet. ●

In de dakenbranche is Grillo Dakafwerkingen vooral be-
kend vanwege Wado Drain® vloeren, een drainerende 
cementgebonden drainvloer die veelal wordt toegepast op 
beloopbare daken, galerijen en balkons. Het bedrijf is sinds 
2010 onderdeel van de Eldon Groep. Onlangs is besloten de 
vestiging in Rotterdam uit kostenbesparing te sluiten en het 
bedrijf te vestigen in de hoofdvestiging aan de Lorentzweg 
in Alphen aan den Rijn. De hoofdvestiging wordt momenteel 
zodanig aangepast zodat alle bij de groep aangesloten 
organisaties er op een goede manier worden gehuisvest. 

Tegelijk is besloten de activiteiten van Grillo Dakafwerkingen 
op het gebied van groendaken verder uit te breiden. Hiertoe 
is Remco Maaskant aangetrokken, die in het verleden ruime 
ervaring heeft opgedaan bij gerenommeerde dakdekkers-
bedrijven en een grote dakhovenier. Roofs spreekt op de 
nieuwe locatie met directeur Alexander Rooijens en Remco 
Maaskant. 

Verbreding
“Voor mij is deze aanstelling een mooie uitdaging,” vertelt 
Maaskant. “Wij kunnen met een compacte organisatie en 
korte lijnen snel reageren op de vraag van de klant.” Rooijens 
voegt toe: “Wij waren al actief met extensieve daktuinen 
maar met de komst van Maaskant zijn onze mogelijkhe-
den verder uitgebreid. Nu kunnen we alle typen daktuinen 
leveren en begeleiden. Wij kunnen ons meer opstellen als 
partner van de klant om per situatie de juiste oplossing te 
vinden. Hierbij kan ik mijn kennis en ervaring als dakdekker 
inzetten, en Remco Maaskant zijn expertise als hovenier.” 

Maaskant: “Ook zijn we steeds meer actief op het gebied 
van zonne-energie, met name met de levering van de be-
kende Dakcollector. Deze activiteit wordt steeds belangrijker 
binnen onze organisatie omdat we merken dat de vraag 
naar dit type daken blijft groeien. Het dakoppervlak wordt 
steeds effectiever ingezet en wij willen ook in dit opzicht een 
complete partner zijn voor onze klant.”

Cementgebonden drainerende vloer 

als verpompbare mortel

BedrijfsnieuWs

Grillo Dakafwerkingen heeft de nodige ontwikkelingen te melden. 

Het bedrijf is onlangs verhuisd naar Alphen aan den Rijn. Men heeft voor 

de activiteiten op het gebied van groendaken een extra medewerker aan-

getrokken. Tevens meldt het bedrijf een opvallende productontwikkeling.

Remco Maaskant (links) en Alexander Rooijens.

dakspecialisten op internet
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ADNEGA

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

10-12 september 2013 
Bouw Compleet
Evenementenhal te Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl

4-8 november 2013 
BaTiMaT 2013
Paris-Nord Villepinte (F)
Info: www.batimat.com

15-17 januari 2014
intersoluTion 2014
Flanders Expo te Gent (B)
Info: www.intersolution.be

21-23 januari 2014
dak event 2014
NBC te Nieuwegein
Info: www.dakevent.nl

rockwool schrapt 72 banen
Steenwolfabrikant Rockwool in Roermond reorganiseert en schrapt met ingang 
van 1 januari volgend jaar 72 banen. Aanleiding voor de ontslagen is de malaise 
op de bouwmarkt in Nederland en België. Door die malaise is het productievo-
lume van Rockwool met ruim 20% gedaald in vergelijking met vorig jaar. De fabriek 
verwacht voor 2014 en 2015 geen herstel van de bouwsector in de Benelux en 
dat de bouw op het niveau van dit jaar blijft. Ook signaleert het bedrijf dat door 
de economische onzekerheid minder gebruik wordt gemaakt van het vervroegd 
pensioen waardoor er geen natuurlijk verloop is. Hierop heeft men de organisatie 
aangepast. De ontslagen vallen uitsluitend in Roermond en betreft uitsluitend pro-
ductiemedewerkers. In overleg met de vakbonden wordt voor deze medewerkers 
een sociaal plan opgesteld.

Kingspan insulation introDuceert isolatie op basis van vacuüm
Kingspan Insulation heeft OPTIM-R™ ontwikkeld: The Next Generation Insulation. 
Deze isolatie is gebaseerd op vacuüm technologie. Door vacuüm te creëren in de 
kern van de isolatieplaat ontstaat een hoge warmteweerstand, die tot wel 5 keer 
beter is dan die van traditionele isolatiematerialen.
Door de zeer goede isolerende werking kan met minder dikte een hogere isolatie-
waarde worden bereikt. Met een lambda waarde van 0,007 W/m·K wordt al met 6 
cm OPTIM-R™ de passiefhuis standaard gerealiseerd. Dit stelt architecten en verwer-
kers in staat om met slankere constructies te werken. 
Met de introductie van deze innovatie onderstreept Kingspan Insulation dat ze zich 
richt op innovatieve technologieën, die nog meer energie-efficiëntie en duurzaam-
heid in de bouwsector mogelijk maken. 

Bauder B.V.
Ambachtsweg 5
3953 BZ  MAARSBERGEN
Telefoon (0343) 59 14 78
Telefax   (0343) 59 75 96
info@bauder.nl / www.bauder.nl
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Month
Unique 

visitors

Number of 

visits
Pages Hits Bandwidth

Jan 2013 14,559 24,097 110,405 323,886 13.72 GB

Feb 2013 13,108 21,092 99,463 292,948 12.33 GB

Mar 2013 15,203 22,939 117,681 334,365 14.59 GB

Apr 2013 13,863 20,972 120,404 328,566 16.31 GB

May 2013 10,747 17,205 93,556 250,863 12.42 GB

Jun 2013 0 0 0 0 0

Jul 2013 0 0 0 0 0

Aug 2013 0 0 0 0 0

Sep 2013 0 0 0 0 0

Oct 2013 0 0 0 0 0

Nov 2013 0 0 0 0 0

Dec 2013 0 0 0 0 0

Total 67,480 106,305 541,509 1,530,628 69.36 GB

Aantal bezoekers van Dakweb.nl t/m 26 mei 2013.

al ruim 100.000 bezoekers dit jaar
Dakweb.nl, de nieuwssite voor de 
daken branche, heeft dit jaar al meer 
dan 100.000 bezoekers mogen ont-
vangen. Lindeman Uitgevers spreekt 
van een succesvol eerste half jaar 
van 2013. Op Dakweb.nl vindt men 
dagelijks het laatste nieuws over alle 
onderwerpen die met het bouwdeel 
dak te maken hebben. Onder ‘Be-
drijfsnieuws’ blijft men op de hoogte 
over de meest actuele product-
ontwikkelingen en personalia. Alle 
edities van vakblad Roofs zijn er te 
vinden en de artikelen zijn er in pdf 
te downloaden. Met een handige 
zoekfunctie vindt men snel alle infor-
matie over een bepaald onderwerp. 
Via Twitter @vakbladroofs blijft men 
snel en eenvoudig op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen.
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IsoBouw FSC- en PEFC gecertifi ceerd
Sinds enige tijd mag IsoBouw twee nieuwe keurmerken voeren 
voor haar isolerende sandwich dakelementen en haar prefabkap-
pen: het FSC- en het PEFC-keurmerk. Keurmerken die staan voor 
het verantwoord beheer van bossen wereldwijd. Dankzij deze keur-
merken kan IsoBouw SlimFix dakelementen en Prefab daksegmen-
ten leveren waarbij het gebruikte hout aantoonbaar afkomstig is 
uit een duurzaam beheerd, gecertifi ceerd bos. 

Kranige jongens!

Meer Rendement
Minder Uren
Minder Mensen
Minder Inspanning

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

VAN VENROOY DAKBEDEKKING 
DUURZAAMSTE DRENTSE BEDRIJF VAN 2013
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Drentse provinciehuis is Van Venrooy 
Dakbedekking uit Hoogeveen uitverkozen tot het Duurzaamste Drentse Bedrijf 
van 2013. De jury vond vooral de combinatie van innovatieve oplossingen en de 
toepassing van het ‘Cradle tot Cradle’ principe aansprekend.

Wiltec introduceert vernieuwde dakdekkerschoen
Voor dakdekkers is een goede zool en comfort belangrijk. De Nes-
krid dakdekkerschoenen zijn daarom vernieuwd en nu nóg beter 
afgestemd op de eisen die het vak stelt. De voordelen: lichter in 
gewicht, hoger draagcomfort en een betere zoolhechting.De hoge 
gesp- en vetermodellen zijn voorzien van de nieuwe DUO loopzool. 
Deze zolen zijn aangespoten in plaats van gelijmd en de onder-
laag is van Nitril. Het voordeel hiervan is dat de zool hittebestendig 
en profi elloos is, ter voorkoming van voetstappen. Naast de nieuwe 
loopzool, hebben de dakdekkerschoenen nu ook een aluminium 
neus. De schoen is gemaakt van volnerf rundsleder, met enkel-
polstering en watertong. Bovendien zijn deze veiligheidsschoenen 
voorzien van een kruipneus en verkrijgbaar in maat 38 t/m 48. 

NOKVERHOGING MET ZONNEPANELEN ALS DAKBEDEKKING
Nokverhogingen en zonnepanelen zijn er in allerlei soorten 
en maten. Dat is niets nieuws, maar Windak heeft deze 
twee elementen samengevoegd door het ontwikkelen 
van een nokverhoging speciaal voor het integreren van 
zonnepanelen. Hierdoor zijn er geen dakpannen nodig, 
vormt het geheel een eenheid en wordt er ca. 20 kg per 
m² gewichtsreductie gerealiseerd.

Green deal levende duurzame 
Buitenruimtes ondertekend
Branchevereniging VHG, NL Greenlabel 
en de ministeries van Economische 
Zaken en Infrastructuur & Milieu hebben 
op 15 mei 2013 in Madurodam in Den 
Haag de Green Deal Levende Duurzame 
Buitenruimtes gesloten. Daarmee maken 
zij afspraken voor concrete activiteiten 
om de inrichting van de particuliere en 
openbare buitenruimtes in Nederland 
te verduurzamen en de biodiversiteit te 
bevorderen. Deze deal sluit aan op een 
eerder door NL Greenlabel verkregen Green Deal voor het inzichte-
lijk maken van de integrale duurzaamheid van in de buitenruimte 
toe te passen producten en materialen. De principes van het VHG-
concept voor De Levende Tuin vormen de basis voor dit volgende 
duurzaamheidsinitiatief.



Troelstra & de Vries heeft ook alternatieven voor bitumen. U vindt ze allemaal in onze productmap. 
Vraag de productmap vol inspiratie en advies nu gratis aan via info@troelstra-devries.nl of +31 (0)515 53 30 00.

Voor elke situatie het beste bitumenproduct.  

Vakmensen werken 
met Troelstra & de Vries

Vraag 
nu aan!

Beton, hout, staal... Kwaliteit leeft het 

langst op elk materiaal. Vakmensen 

werken daarom met de bitumineuze 

dakrollen van Troelstra & de Vries. 

Die behoren al sinds 1930 tot de beste 

in de markt. Met zoveel keuze en 

mogelijk heden kiest u altijd voor 

de beste oplossing. 

✓  Bestand tegen hoge 
temperatuurverschillen

✓  10 jaar Venedakgarantie

✓  KOMO attest met productcertificaat

✓  Makkelijk verwerkbaar

✓  Recyclebaar

✓  Topservice, zoals bezorging op het dak
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