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cOLuMn
THEO WIEKERAAD

imagomoord 
Ik weet het. Angst is een slechte raadgever. Maar eerlijk is 

eerlijk, de laatste tijd bekruipt mij een bepaalde angst die 

ik graag met u wil bespreken.  Het is de angst dat wij als 

dakdekkers terug worden geworpen in de tijd. Terug naar 

de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw.  De tijd van cowboys 

op het dak, koppelbazen aan de macht en ongeschoolden 

als gebruiksvoorwerp. Kortom, de tijd dat bedrijven het niet 

zo nauw namen met kwaliteit en veiligheid. De tijd van niet 

zeuren maar centen beuren.

Bang ben ik dat wat wij als branche de afgelopen 20, 30 jaar 

aan kwaliteit, veiligheid, vastgoedbeheer en respect hebben 

opgebouwd binnen no time weer wordt afgebroken en in 

het rioolputje wegspoelt. Bang ben ik dat we als dakdek-

kerbranche teruggaan naar de steen waar we onderuit 

waren gekropen. De steen die een schimmige, mistige, 

slecht georganiseerde bedrijfstak huisvest. En dat we weer 

bekend gaan staan om ons ongeorganiseerde, zware, vuile 

werk - dat we laten uitvoeren door ongeletterde, onbekwame 

rauwdouwers en arbeidsmigranten. Terug naar de tijd van 

’als je niets kan, dan kan je altijd nog teren’.

Met het excuus van een slechte economie zien we te pas 

en te onpas dat er daken worden gemaakt voor bedragen 

waar een gerenommeerd bedrijf zijn rollen niet voor kan ko-

pen. Daken die afgeleverd worden en van crimineel slechte 

kwaliteit zijn en waarbij veilig werken al helemaal niet meer 

ter sprake is gekomen. Zo slecht wordt er geplaatst met, naar 

ik soms zelf denk, gestolen materialen. Want welke oen van 

een dakdekker probeert met een zelfklevende onderlaag 

de aftrekfolie weg te branden en deze rol dan ook nog als 

toplaag aan te brengen? Hierna vrolijk af te rekenen om 

daarna naar de in het oosten opkomende zon te verdwijnen 

en zo voor de opdrachtgever nooit meer te traceren te zijn. 

Welke opdrachtgevers zetten zulke onkundige prutsers aan 

het werk? Goedgelovige particulieren, VvE-besturen en 

andere onprofessionele opdracht-

gevers die alleen de prijs kunnen 

vergelijken zijn de prooi van deze 

criminelen die zich als dakdekker 

uitgeven. Mensen die, als ze voor 

een stukje elektronica de wereld 

afstruinen, winkeliers lastig vallen 

met onnozele vragen en adviezen om daarna op internet 

de goedkoopste aanbieder op te zoeken. Om vervolgens te 

klagen dat ze geen service krijgen en er geen winkels meer 

overblijven in de buurt waar je terecht kan.

Ja, de onwetende, te goeder trouw zijnde opdrachtgevers 

zijn natuurlijk slachtoffer van dit soort malafi de praktijken. Zij 

zijn hun centen twee keer kwijt. Want misschien tweederde 

van de noodzakelijke kosten gingen op aan het werk van de 

prutser. De rest had het gerenommeerde bedrijf nodig voor 

het oplossen van het prutswerk.   

Met de ‘ik weet het beter en het kan altijd goedkoper’-

opdrachtgever heb ik geen medelijden. Als je de onderkant 

van de mogelijkheden blijft opzoeken, weet je dat je zelf 

ook op je plaat kan gaan. Op zo’n moment moeten ze niet 

huilen maar accepteren dat ze geschoren worden.

De grootste slachtoffers zijn echter u, ik en alle andere hard 

werkende, goed opgeleide dakdekkers. Al die collega’s die 

dakdekken in Nederland naar een hoger niveau hebben 

geduwd, die hard moeten werken om een boterham te kun-

nen verdienen en nu deze werken missen. Maar wat erger 

is, is dat ze straks weer jaren moeten opboksen tegen de 

imagomoord die nu door deze cowboys en semicriminelen 

wordt gepleegd. ●
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Lichtgewicht zonne-energiesystemen op platte daken stormbestendig
De toepassing van de NVN7250 en de ontwikkeling van montagesystemen heeft in de 
markt geleid tot een groot aantal vragen, op basis waarvan een uitgebreid windtunnel-
onderzoek is uitgevoerd door TNO.

de ce-markering van fl exibele dakbedekkingmaterialen en dakbevestigers
Na het algemene artikel over CE-markering en CE-markering van isolatiematerialen 
volgt nu een artikel over de CE-markering van fl exibele dakbedekkingmaterialen en 
dakbevestigers.

zzP’er onvoldoende verzekerd tegen ziekte of ongevallen
Op 4 juni 2013 presenteerde directeur Taco van Hoek van het EIB de eerste resultaten 
van een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van ZZP’ers op het dak. 

Markt voor groendaken is in ontwikkeling
Van 13-15 mei 2013 vond in Hamburg het vierde International Green Roof Congress 
plaats. 
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eendracht maakt macht
De fusieclub FC Winterswijk krijgt een eigen sportpark met een nieuw clubhuis. Aanlei-
ding voor een bijzondere samenwerking tussen vier Winterswijkse dakdekkersbedrijven. 

Voetbalvelden op dak parkeergarage ikeA utrecht
Op het dak van de nieuwe parkeergarage van IKEA Utrecht worden momenteel twee 
voetbalvelden aangelegd voor sportvereniging Faja Lobi KDS. Een primeur voor Neder-
land.

Afdichten van aansluitingen tussen dakelementen
De Bouwrups is een eenvoudig hulpmiddel waarmee aansluitingen tussen (dak)ele-
menten volgens de SBR Referentiedetails kunnen worden geïsoleerd.

Water- en luchtdicht afwerken van dakdoorvoeren
Ubbink heeft de afgelopen periode diverse innovaties geïntroduceerd die een belang-
rijke aanvulling vormen voor de dakenbranche.

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Zonne-energiesystemen groeien in populariteit vanwege de 
gunstige prijsontwikkeling. Toepassing van zonnepanelen 
op platte daken neemt daarbij een grote vlucht. Al sinds het 
begin van deze eeuw is bekend dat deze systemen gevoelig 
zijn voor de belasting door wind. In 2003 is in Nederland de 
voornorm NVN 7250 verschenen, waarin voor het eerst waar-
den voor de windbelasting op plat dak systemen werden 
opgevoerd. Deze voornorm wordt momenteel omgewerkt tot 
de definitieve norm NEN 7250. Chris Geurts en Carine van 
Bentum gaan nader in op het windtunnelonderzoek dat is 
uitgevoerd n.a.v. bovenstaande ontwikkelingen.

Windbelasting op platte daken.
De windbelasting op platte daken (met hellingen tot 5 gra-
den) wordt bepaald door de wijze waarop de wind rondom 
een gebouw stroomt. Voor het platte dak is een belasting 
van het vlak af gericht (ook wel zuiging genoemd) maatge-
vend. Deze belasting wordt bepaald door twee fenomenen 
die op kunnen treden, zie figuur 1. 

Figuur 1: illustratie van windeffecten op een plat dak bij verschillende 

aanstroomrichtingen.

Als de wind onder een hoek met de beide gevels aan-
stroomt tussen 30 en 60 graden zal er op het platte dak 
een wervel ontstaan, die begint vanuit de hoek en die zich 

langs de beide dakranden uitstrekt. Deze ‘corner vortex’ gaat 
gepaard met grote krachten die op het dakvlak worden 
uitgeoefend. Het effect hiervan is met name terug te zien in 
de hoge waarden voor zuiging die bij de dakhoeken worden 
gevonden, en die in de bouwvoorschriften ook herkenbaar 
zijn. Als de wind loodrecht op een gevel aanstroomt, zal 
deze bovenlangs het gebouw willen stromen.  De wind zal 
daar loslaten, en verder stroomafwaarts weer op het dakvlak 
gaan aanliggen. Er ontstaat een zogenaamde ‘separation 
bubble’, waaronder het dakvlak op hoge zuiging wordt be-
last. Het effect hiervan wordt in de normen in de randzones 
verrekend.

De grootte van de corner vortex en separation bubble, en 
daarmee de gedefinieerde afmetingen van de hoek- en 
randzones zijn afhankelijk van de hoogte, breedte en diepte 
van het gebouw en de vormgeving van de dakrand. Bij een 
hogere dakrand of borstwering worden de corner vortex en 
separation bubble als het ware opgetild, en is het effect op 
het dakvlak minder.  Dit effect is ook opgenomen in de van 
toepassing zijnde norm EN 1991-1-4.

Windbelasting op zonne-energiesystemen  
op platte daken
Platte daken zijn bijzonder geschikt voor plaatsing van 
zonne-energiesystemen omdat deze in een optimale opstel-
ling (hellingshoek en oriëntatie) kunnen worden geplaatst. 
Bovendien zijn de systemen aan het zicht onttrokken. Veel 
bestaande daken vormen een potentiële opstelruimte voor 
deze systemen. Een nadeel is dat veel platte daken, met 
name die met grote oppervlakte, liggen op gebouwen met 
een relatief lichte constructie, die vaak precies is afgestemd 
op de belastingen die volgen uit de voorschriften, met name 
het eigen gewicht en de sneeuwbelasting. Vaak is er weinig 
reserve om daar nog een extra belasting aan toe te voegen. 
Zonne-energiesystemen moeten daarom licht worden uitge-
voerd om toepasbaar te zijn. Het gewicht van de zonne-ener-
giesystemen wordt bepaald door het eigen gewicht, maar 
ook door de hoeveelheid ballast die nodig is om het systeem 

De toepassing van de NVN7250 en de ontwikkeling van montagesystemen 

heeft in de markt geleid tot een groot aantal vragen, op basis waarvan een 

uitgebreid windtunnelonderzoek is uitgevoerd door TNO, in opdracht van 

AgentschapNL en verschillende partners uit de zonne-energiewereld.

Lichtgewicht zonne-energiesystemen 
op platte daken stormbestendig

OnderzOek

Prof. dr. ir. Chris Geurts, TNO/TU Eindhoven
Ir. Carine van Bentum, TNO

(a) Corner vortex. (b) Seperation Bubble.

30-60˚

90˚
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stormvast te kunnen plaatsen. De belasting door de wind is 
derhalve een kritische ontwerpparameter.

De belasting op deze systemen wordt, net als op een “kaal” 
plat dak, bepaald door het optreden van een corner vortex 
en een separation bubble. Omdat echter de systemen bo-
ven het dakvlak zijn aangebracht, treden er andere effecten 
op dan op een kaal dak. De wind die wordt opgewekt kan 
namelijk ook onder de systemen aangrijpen en zo een extra 
belasting leveren. De belasting op de zonne-energiesyste-
men hangt zowel af van de gebouwparameters hoogte, 
breedte en diepte, als van systeemgebonden parameters, 
zoals de opstelhoogte, hellingshoek, afstand tussen panelen 
en afstand tot de dakrand. 

Afmetingen en defi nities van zonnepanelen op een plat dak. 

D1 en d2 zijn de horizontale afmetingen van het gebouw, h is de 

hoogte van het gebouw. 

Bovendien kunnen systemen die gekoppeld zijn de krachten 
herverdelen, wat een gunstiger belasting kan opleveren. Ook 
kan in de vormgeving worden gevarieerd, bijvoorbeeld door 
het toepassen van een achterpaneel. Deze grote variatie 
aan parameters maakt het veel complexer om uniforme re-
gels op te stellen voor de bepaling van de windbelasting. De 
regels in NVN 7250 waren een goed begin, maar inmiddels 
niet meer voldoende voor het huidige toepassingsgebied. 

Windtunnelonderzoek
In 2013 wordt de NVN 7250 vervangen door de NEN 7250. 
Omdat de waarden voor de windbelasting in de NVN 7250 
niet goed toegesneden zijn op de systemen die thans 
in de markt zijn, is een aanvullend windtunnelonderzoek 
uitgevoerd. Agentschap NL en de participerende bedrijven 
hebben in onderling overleg bepaald welke parameters in 
dit onderzoek zijn gevarieerd. Het onderzoek richtte zich in 
eerste instantie op systemen met hellingshoeken van 10 en 
25 graden. Dit is lager dan de hellingshoek van 35 graden 
uit het eerdere onderzoek. Daarnaast is de invloed van het 
toepassen van een zogeheten defl ector (achterplaat) on-
derzocht. Ook de invloed van de dakrand is meegenomen. 
Verschillende gebouwafmetingen zijn onderzocht, en ook 

de invloed van plaatsing van de zonne-energiesystemen op 
verschillende afstanden van de dakranden is meegenomen.
De basis van het onderzoek was een gebouw van 12 meter 
hoog met een lengte en breedte van 80 en 60 meter. Uit-
gangspunt waren grote daken die volledig bedekt zijn met 
zonne-energiesystemen. Daarvoor zijn zowel systemen met 
een hoek van 25 graden als systemen met een hoek van 10 
graden gebruikt. De panelen zijn open aan de onderzijde. 
Een foto van de basisconfi guratie in de windtunnel is hieron-
der gegeven.

Het gebouw is op een schaal 1:50 gemaakt. Deze afmeting 
past nog juist in de windtunnel, en is groot genoeg om de 
relevante details van de zonnepanelen nog weer te geven.
Op het model zijn meetlocaties gekozen, in de hoeken, aan 
de randen en in het midden van het dak. Op deze meetlo-
caties zijn voorzieningen getroffen om de drukken, zowel aan 
bovenzijde als aan onderzijde van de panelen te meten. Een 
foto van een detail is hier gegeven.
   

Lichtgewicht zonne-energiesystemen 
op platte daken stormbestendig
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

Dit model is ook voorzien van een dakrand, en er zijn metin-
gen uitgevoerd waarbij de achterkant van de zonnepanelen 
dicht is gemaakt door het toevoegen van een achterpaneel 
(ook wel defl ector geheten, omdat het idee is dat deze de 
wind afbuigt). Een dakrand heeft vooral effect bij de direct 
erachter liggende panelen. Een defl ector kan de belasting 
reduceren, waarbij in het midden van het dak reducties van 
zo’n 50% worden gevonden. 

Naast metingen op het standaard model zijn ook andere 
gebouwafmetingen doorgemeten, met een kleinere platte-
grond, met een grotere hoogte, en met toenemende afstand 
tussen de dakrand en de zonnepanelen.

Het blijkt dat een paneel aan de noordzijde op de hoek 
(met de hoge kant direct aan de dakrand), verreweg het 
zwaarst wordt belast. Wanneer echter een afstand van 
ongeveer tweemaal de hoogte van deze panelen tussen de 
dakrand en het paneel aanwezig is, wordt deze belasting 
met ongeveer 40% gereduceerd. Vervolgens blijkt dat een 
toenemende afstand niet meer leidt tot een verdere reductie. 
Een afstand van 12 meter levert dezelfde belastingen op de 
panelen als een afstand van ongeveer 1 meter.

toepassing in de normen
Naar aanleiding van de metingen is een voorstel gemaakt 

voor de nieuwe NEN 7250, die later dit jaar zal verschijnen. 
De windbelasting op systemen op platte daken wordt in 
deze norm bepaald door de volgende parameters:

●  Ligging en terreinruwheid, zich vertalend in een extreme 
waarde van de stuwdruk. Deze wordt bepaald aan de 
hand van de Eurocode met nationale bijlage.

●  Gebouwafmetingen (hoogte, breedte, diepte). De ge-
bouwafmetingen worden voor het platte dak gebruikt om 
de zones in de hoeken en randen vast te stellen. Deze af-
metingen zijn niet dezelfde als die in de Eurocode worden 
gebruikt, maar zijn breder gekozen. Deze zones wijken niet 
of nauwelijks af van die in de oude NEN 6702, en NVN 7250. 

●  Aanwezigheid van een dakrand en obstakels op een dak. 
Deze kunnen de belasting op de zonne-energiesystemen 
reduceren of vergroten.

●  Locatie van de zonnepanelen ten opzichte van de randen 
van het gebouw, maar ook ten opzichte van elkaar.

●  De vorm en afmetingen van de zonne-energiesystemen. In 
de norm zijn de hellingshoek, de afstand tussen systeem 
en dak, en ook de aanwezigheid van een defl ector met 
name van belang.

●  Het al dan niet constructief gekoppeld zijn van de syste-
men. Een systeem dat constructief is gekoppeld, zal een 
kortdurende, lokaal optredende windbelasting kunnen 
herverdelen over de constructie, waardoor deze minder 
makkelijk zal verschuiven of omkiepen. Niet gekoppelde 
systemen, maar bijvoorbeeld ook de bevestigingen van 
individuele panelen, moeten wel deze lokale belasting op 
kunnen nemen.

In de norm is voor de zonering gekozen voor een twee-
stappen aanpak. Allereerst worden de zones bepaald voor 
het dak. Vervolgens wordt voor het oppervlak dat is bezet 
met zonnepanelen ook een zone-indeling bepaald. In de 
norm zijn vervolgens waarden gegeven voor de opwaartse 
en neerwaartse belasting, in de verschillende zones. Vallen 
de zones van dak en bezet oppervlak samen, dan geldt de 
ongunstigste waarde. 

slot
Een uitgebreid windtunnelonderzoek levert nieuwe informatie 
op die opgenomen wordt in NEN 7250. Daarmee is het voor 
ontwerpers en ontwikkelaars van zonne-energiesystemen 
mogelijk nog beter de effecten van de wind in te schatten, 
en daarmee oplossingen te ontwerpen die economisch 
verantwoord zijn en voldoende veiligheid bieden. ●

PArtners
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SYSTEMS BV ● SOLARNRG ● SOLARACCESS ● OSKOMERA ● SOLAR POWER SOLU-
TIONS B.V. ● ZEN RENEWABLES ● MOUNTING SYSTEMS GMBH ● RENUSOL GMBH ● 
ENERGIEBAU SOLAR POWER BENELUX BV ● DERBIGUM
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In het vorige artikel over thermische isolatiematerialen 
heeft u kunnen lezen dat er voor ieder type isolatie een 
eigen productnorm is geschreven. Nu bestaan er ook veel 
verschillende typen fl exibele dakbanen, zoals SBS gemodi-

fi ceerde gebitumineerde dakbanen, APP gemodifi ceerde 
gebitumineerde dakbanen, dakbanen van EPDM, ECB, PVC, 
TPO enz. Maar er is niet voor ieder type dakbaan een eigen 
productnorm geschreven. Men heeft ervoor gekozen om 
twee productnormen te schrijven, t.w. één voor gewapende 
bitumen dakbanen (EN 13707) en één voor kunststof en rub-
ber dakbanen (EN 13956).

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

algemene artikel over CE-markering en CE-markering van isolatiematerialen 

volgt nu een artikel over de CE-markering van fl exibele dakbedekking-

materialen en dakbevestigers.

de ce-markering van fl exibele 
dakbedekkingmaterialen en dakbevestigers

certiFicerinG

Marco de Kok

Koude buig’ test.
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Zie de vorige afl everingen in deze artikelenreeks in Roofs 

februari en maart 2013 op www.dakweb.nl

Naar mijn mening zijn beide normen redelijk geharmoni-
seerd en op elkaar afgestemd. Dus een opsomming van 
hiaten tussen de beide normen zoals dat bij de thermische 
isolatiematerialen het geval was, is in dit geval niet nodig. Het 
controleniveau, dat bij de diverse thermische isolatiemateri-
alen sterk verschilde, zit bij alle typen dakbedekking op een 
gelijk niveau, t.w. 2+. Dit houdt onder andere in dat de fabri-
kant de eenmalige initiële type testen uitvoert en een Noti-
fi ed Body met regelmaat FPC (Factory Production Control) 
audits uitvoerd. Toch is er een aantal verschillen te noemen 
tussen beide normen, al zijn die soms goed te verklaren.
Er worden bijvoorbeeld bij de kunststof en rubber dakba-
nen meer weerstandstesten genoemd. Hierbij gaat het dan 
bijvoorbeeld over weerstand tegen ozon, of weerstand tegen 
hagel, of de bestandheid tegen bitumen. Dit zijn eigen-
schappen die typisch bij de kunststof of rubber dakbanen 
horen en bij de bitumen dakbanen achterwege gelaten 
kunnen worden.

Verder worden de overige eigenschappen bijna allemaal op 
dezelfde wijze bepaald, d.w.z. volgens dezelfde norm. Maar 
van dezelfde norm zijn dan vaak wel twee delen geschreven, 
deel 1 voor de bitumen dakbanen en deel 2 voor de kunst-
stof en rubber dakbanen. Tussen die twee delen zitten soms 
geen, of minimale verschillen. Hierbij moet dan gedacht wor-
den aan de plekken in de dakbaan waar de proefstukken 
uitgehaald worden, de vorm of afmetingen van het proefstuk 
of de snelheid waarmee aan een proefstuk getrokken wordt.

Tenslotte is er nog een verschil tussen de bitumen product-
norm en de kunststof en rubber productnorm die wel van 
wezenlijk belang is. Dit verschil heeft te maken met de manier 
waarop een eigenschap vermeld wordt. Dit kan namelijk 
op twee manieren, t.w. middels een MLV of een MDV. Een 
MLV (Manufacturer’s Limiting Value) betekent een waarde 
waaraan bij beproeving voldaan moet worden. Dit kan 
zowel een minimale als een maximale waarde zijn. Een MDV 
(Manufacturer’s Declared Value) is een door de producent 
gedeclareerde waarde met een bijbehorende tolerantie. Nu 
is voor veel eigenschappen in de bitumen productnorm de 
vermelding een MDV, terwijl dat voor dezelfde eigenschap 
in de kunststof en rubber productnorm een MLV is. Dit is een 
wezenlijk verschil, want bij een MDV kan een producent zelf 
een waarde declareren, terwijl bij een MLV er een minimale 
of maximale waarde bestaat waaraan de resultaten moeten 
voldoen. De pelsterkte is bijvoorbeeld bij de bitumen dak-
banen een MDV, terwijl dit bij kunststof en rubber dakbanen 
een MLV is. Dit geldt ook voor de treksterkte van de dakba-
nen. Dit is op zijn minst eigenaardig te noemen.
Tot zover de CE-markering van fl exibele dakbanen. Rest mij 
in dit artikel nog wat te zeggen over de CE-markering van 
dakbevestigers.

In de CPR (die per 1 juli 2013 van kracht is) staat dat ieder 
bouwproduct waarvoor een Europese geharmoniseerde 
norm bestaat CE-gemarkeerd moet worden. Voor thermische 
isolatie en fl exibele dakbanen bestaan dergelijke normen, 
maar voor dakbevestigers niet. Dit betekent dus dat CE-mar-
kering voor dakbevestigers niet verplicht is. Maar er zijn wel 

dakbevestigers op de markt die CE-gemarkeerd zijn. Hoe kan 
dat dan, hoor ik u denken. Voor dakbevestigers bestaat geen 
Europese geharmoniseerde productnorm, maar wel een 
ETAG (European Technical Approval Guideline), t.w. ETAG 006. 
Deze richtlijn bevat eisen t.a.v. benodigde testen, controle 
frequentie interne kwaliteitscontrole e.d. Na het uitvoeren 
van de benodigde testen wordt dan een ETA (European 
Technical Approval) afgegeven. In combinatie met een EC-
certifi caat for Factory Production Control (FPC) die na een 
positief verlopen audit van de interne kwaliteitscontrole en 
productieproces door een Notifi ed Body wordt afgegeven, 
mag de producent dan zijn dakbevestigers CE-markeren. 
Een producent kan zelf beslissen of hij zijn dakbevestigers 
volgens deze ETAG CE-markeert of niet, dit is een vrijwillige 
keuze van de producent. Daarom kan het voorkomen dat 
dakbevestigers van de ene producent geen CE-markering 
dragen en dakbevestigers van een andere producent wel. 
In het kader van de CPR zijn trouwens deze ETAG’s komen te 
vervallen, al blijven de afgegeven ETA’s wel geldig tot aan 
het einde van hun geldigheidsperiode. Het is de bedoeling 
dat de ETAG’s omgeschreven gaan worden in zogenaamde 
EAD’s (European Assessment Document), maar wanneer dat 
gaat gebeuren en hoe lang die zal gaan duren is nog niet 
bekend.

In een volgende editie van Roofs zal ik wat meer toelichting 
geven over de CPR (die, zoals gezegd, bij uitgave van deze 
editie van Roofs inmiddels van kracht is) en de implicaties 
daarvan voor de producent, distributeur, bestekschrijver e.d. 
Wellicht zijn er dan inmiddels ook al wat reacties vanuit de 
markt bekend over het functioneren van het ’nieuwe’ CE-
markeringsysteem. ●

Treksterkte test.
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Het onderzoek Duurzame inzetbaarheid van arbeid. De rol 
van ZZP’ers in de bitumineuze en kunststofdakbedekkings-
branche wordt in opdracht van SBD uitgevoerd in het kader 
van het ESF project Sociale Innovatie ‘Allemaal Daktoppers’. 
Het onderzoek is nog niet afgerond, in de loop van de zomer 
zullen de onderzoekers met de definitieve resultaten komen. 
Wel werden de voorlopige resultaten nu al gepresenteerd om 
te toetsen of de informatie uit enquêtes en interviews herken-
baar was voor de aanwezigen (veelal vertegenwoordigers 
van dakbedekkingbedrijven) en of men zich kon vinden in 
de oplossingsrichtingen die het EIB voor een aantal knelpun-
ten aangaf. Naar verwachting kan het definitieve rapport op 
31 juli 2013 worden aangeboden. 

Voorlopige resultaten
Uitgangspunt van het onderzoek was het in kaart brengen 
van de werkpraktijk van ZZP’ers. Wat zijn de ervaringen en pro-
blemen voor dakdekkerbedrijven met het werken met ZZP’ers, 
en op welke manieren kan verbetering worden gebracht in 
hun werkpraktijk, zodanig dat ook zij op een gezonde manier 
de pensioensgerechtigde leeftijd behalen. Met name de 
financiering hiervan is onderwerp van discussie.

Allereerst de cijfers. Voorafgaand aan de spreekbeurt van 
Taco van Hoek maakte voorzitter Cees Woortman van 
 branchevereniging VEBIDAK bekend dat het aantal actieve 
dakdekkerbedrijven in de branche het afgelopen jaar  
grofweg met 7% is gedaald. Momenteel zijn er rond de  
1650 ZZP’ers in de dakenbranche actief. Voor dit onderzoek 
zijn 420 bedrijven benaderd met in totaal zo’n 3850 werk-
nemers. De ZZP’ers zijn steekproefsgewijs benaderd na een 
selectie op naam; in totaal hebben 950 ZZP’ers aan het 
onderzoek deelgenomen.

Bijna 90% van de ZZP’ers was voorheen in loondienst, in veel 
gevallen in de functie van voorman dakdekker-A. Een derde 
van de huidige ZZP’ers is na 2008 voor zichzelf begonnen; 
de gemiddelde leeftijd is 44 jaar. Belangrijkste motieven om 
ZZP’er te worden zijn de vrijheid en zelfstandigheid tijdens 
het werken en het aanwenden van het vakmanschap. Veel 
ZZP’ers (90%) hebben voordat ze voor zichzelf begonnen 
vakdiploma’s gehaald. 

Hoe fungeren ZZP’ers op de markt? Voor dakdekkerbedrijven 
is het opvangen van pieken de voornaamste reden voor 
de inzet van ZZP’ers. Over het algemeen zijn de inhurende 
bedrijven tevreden over de samenwerking en de technische 
kunde van de ZZP’ers. De ondernemerskwaliteiten van veel 
ZZP’ers worden over het algemeen minder sterk ingeschat. 
Wanneer ZZP’ers werken uitvoeren voor dakdekkerbedrijven, 
wordt in de meeste gevallen wel aandacht besteed aan een 
veilige en gezonde werkpraktijk. Dit is anders bij werken voor 
particulieren.

Wat betreft de vitaliteit zijn velen er zich van bewust dat ze 
lichamelijk zwaar werk uitvoeren en driekwart van de ZZP’ers 
denkt dan ook niet door te kunnen werken tot de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Velen geven aan (30%) door ziekte of 
een ongeval niet het hele jaar te hebben kunnen werken. 
Slechts 60% is afdoende verzekerd tegen inkomensderving.

discussie
Na de presentatie van Van Hoek was er uitgebreid ruimte 
voor discussie. Naar aanleiding van de genoemde uurta-
rieven die ZZP’ers hanteren (Van Hoek noemde een bedrag 
van gemiddeld € 37) kreeg men de indruk dat vooral de 
meer solide ZZP’ers aan het onderzoek hadden meegedaan. 

Terwijl het aantal werknemers bij  

dakdekkerbedrijven daalt, stijgt 

het aantal ZZP’ers. Op 4 juni 2013  

presenteerde, in het NBC te 

 Nieuwegein, directeur Taco van 

Hoek van het EIB de eerste resul-

taten van een onderzoek naar 

duurzame inzetbaarheid van 

ZZP’ers op het dak.

ZZP’er onvoldoende verzekerd 
tegen ziekte of ongevallen

OnderzOek
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Taco van Hoek, EIB.

In de praktijk zal dit tarief verschillen, afhankelijk van de 
opdrachtgever (particulier of bedrijf), en van de vraag of de 
ZZP’er veel verschillende opdrachtgevers heeft of werkt als 
een soort ‘vaste onderaannemer’ (schijnzelfstandige). Om 
een beter beeld te verkrijgen, zal in het verdere verloop van 
het onderzoek het tarief bij de inhurende bedrijven worden 
gemeten.

Veel ZZP’ers (meer dan de helft) die zijn geregistreerd als 
dakdekker platte daken, zijn ook in andere vakgebieden 
actief, als timmerman, stukadoor, hovenier, etc. Waarschijnlijk 
doen zij dit om de inzetbaarheid op korte en langere termijn 
te vergroten. Hier zal nog nader onderzoek naar worden 
gedaan. 

Belangrijk aandachtspunt was bovendien dat veel ZZP’ers 
hun vakkennis hebben verkregen via opleiding als werkne-
mer en later niet (meer) bijdragen aan de fi nanciering hier-
van. Zij dragen immers niet bij aan sectorale maatregelen 
zoals opleidingen en activiteitne op het gebied van veilig-
heid en duurzame inzetbaarheid. Ook de afwezigheid van 
goede (arbeidsongeschiktheids)verzekeringen wordt gezien 
als een belangrijk knelpunt en oorzaak van concurrentie-
vervalsing. De vraag die werd opgeworpen, is: kun je ZZP’ers 
verplichten bij te dragen aan de collectieve voorzieningen of 
valt dit onder het vrije ondernemerschap? Geconcludeerd 
werd dat het hoe dan ook belangrijk is om met alle betrok-
kenen samen te werken aan de eerlijke inzetbaarheid van 
ZZP’ers naast werknemers in loondienst. 

Volgens VEBIDAK en de vakbonden FNV en CNV zijn hiervoor 
in de nieuwe CAO BIKUDAK de eerste stappen gezet. Cees 
Woortman van VEBIDAK gaf verder aan dat de branchever-
eniging werkt aan het opstellen van algemene inleenvoor-
waarden voor onderaannemers, om ook hier meer zaken te 
reguleren en juridische onzekerheden te voorkomen. 

De komende maanden werkt het EIB het onderzoek verder 
uit en in de loop van de zomer zal het defi nitieve rapport uit-
komen. Roofs zal hier vanzelfsprekend uitgebreid aandacht 
aan schenken. ●

ZZP’er onvoldoende verzekerd 
tegen ziekte of ongevallen

Taco van Hoek, EIB.Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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Onder de ambitieuze titel ‘The Future of Green Roofi ng’ kwam 
een keur aan internationaal vooraanstaande onderzoekers, 
architecten, leveranciers en hoveniers te spreken over de 
diverse ontwikkelingen. Met name om het gebied van on-
derzoek en beleid was het nodige te bespreken. Ook was er 
ruim aandacht voor aansprekende projecten.

De diverse mogelijkheden en aspecten werden door ver-
schillende sprekers nader toegelicht, waarbij sommigen ook 
hun visie op de toekomst van het groendak uiteen zetten. Zo 
schetste bijvoorbeeld de Duitse architect (en voorzitter van 
de German Sustainable Building Council) Martin Haas een 
beeld van de bouwpraktijk in 2050 waar groen een belangrij-
ke rol in zal spelen en werden diverse constructieve aspecten 
besproken door prof. dr. Manfred Köhler van de universiteit 
van Neubrandenburg. 

Onderzoek
In verschillende landen wordt in samenwerkingsverbanden 
gewerkt aan onderzoek op bouwen met groen. Veelal zijn 
deze onderzoeken gericht op innovatie, zoals nieuwe syste-
men voor verhoogde waterbuffering, aanzienlijk verhogen 
van biodiversiteit op lichtgewicht systemen, maar ook in het 
opstellen van kwaliteitsrichtlijnen en, dichtbij huis: Christoph 
Maria Ravesloot presenteerde de voortgang van het onder-
zoek Classifi catie Begroeide Daken. 

Ravesloot sprak over de technologische ontwikkelingen van 
het groendak en de ecologische effecten daarvan. Hij stelde 
dat het ontbreken van gestandaardiseerde methoden en 
procedures voor onderzoek de ontwikkeling van markt voor 
groendaken in Nederland belemmert. Onderzoek naar de 
effecten van groendaken (op het gebied van waterbuffering, 
isolatie, koeling, etc.) betekent een motor voor innovatie. 
Hij stelde dat zeer veel aspecten in kaart kunnen gebracht, 
waarmee gebouweigenaars in staat worden gesteld een 
business model te maken en overheden groendaken kun-
nen implementeren in hun plannen voor de stedelijke ontwik-
keling. Ravesloot stelde dat er wereldwijd ontzettend veel 
kennis beschikbaar is, hij stelde dan ook voor de krachten te 
bundelen. 

beleid
Een belangrijk onderwerp van één van de parallelle work-
shops was het aan het licht brengen van de verschillende sti-
mulerings- en beleidsvormen die gemeenten en overheden 
over de hele wereld kiezen ter promotie van voornamelijk 
begroeide daken. Zeer interessant was daarbij de verschil-
lende ‘incentives’ die overheden kiezen om aan te zetten tot 
het toepassen van begroeide daken.

Amy Chomowicz besprak bijvoorbeeld het beleid van het 
Amerikaanse Portland waar middels het Climate Action Plan 
actie wordt ondernomen om in 2050 een reductie van 80% 
uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990 te bewerkstelligen. Te-
vens wordt er werk gemaakt van de buffering van hemelwa-

Van 13-15 mei 2013 vond in Hamburg 

het vierde International Green Roof 

 Congress plaats. Tijdens het congres, 

georganiseerd door de internationale 

groendakvereniging IGRA, werd de 

 laatste stand van zaken op het gebied 

van groendaken besproken.

Markt voor groendaken 
is in ontwikkeling

GrOendAken

VanDusen Botanical Garden Visitor Centre / Vancouver-Kanada.

Albert Jan Kerssen, Bureau Groendak
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Zie het verslag van de vorige editie van het IGRA-congres 

in Roofs juli 2009 op www.dakweb.nl

ter, met name om dit water te hergebruiken ten gunste van 
de biodiversiteit in de stad. In Portland kent men het Grey to 
Green Initiative waarmee fondsen worden geworven voor de 
ontwikkeling van groendaken. 

Hoewel we in Nederland vooral gericht zijn op subsidies, is 
men in het buitenland vaker gericht op het beleidsmatig 
integreren van begroeide daken in (nieuw)bouw plannen. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan stimulering door het toestaan 
van ruimere bouwplannen, fi scale voordelen, vermindering 
van rioollasten. Dergelijke stimuleringsmaatregelen werken 
vaak beter dan min of meer eenmalige subsidies, omdat 
ze structureler van aard zijn en op de lange termijn voor de 
eigenaar van het begroeide dak meer voordeel opleveren. 
De terugverdientijd van een begroeid dak wordt verkort.

Projecten
Ook werden veel aansprekende projecten besproken, 
waarbij opviel dat ook Rusland en Turkije voortvarend met 
groendaken aan de slag zijn gegaan. Zo werd uitgebreid 
ingegaan op de aanleg van Russische daktuinen in een 
bos, een Poolse hymne aan de natuur door een zeer groene 
Podlaise Opera Bialystok en een Deense energiecentrale, vol-
ledig voorzien van groene gevels en met een geïntegreerde 
skihelling dak. Hovenier Mattijs van Dalen van Van der Tol 
ging nader in op het project Zuidpark in Amsterdam. Op dit 

dak werd een stadsmoestuin (15.000 m²) aangelegd, de 
grootste in Europa (zie Roofs september 2012). 

Tevens werden tijdens het congres de IGRA Awards uitgereikt. 
De volgende projecten kregen een award toegekend:

●  VanDusen Botanical Garden Visitor Centre, Vancouver (Ca-
nada): Architektenbureau Perkins+Will en landschapsarchi-
tect Cornelia Hahn Oberlander

●  Zorlu Center, Istanbul (Turkije): Onduline Avrasya A.S.
 
De City of Portland kreeg een IGRA Award uitgereikt als 
voorbeeld van hoe de overheid op een goede manier de 
toepassing van groendaken kan stimuleren.

Geconcludeerd kan worden dat de markt voor groendaken 
zich nog steeds verder ontwikkelt en dat men wereldwijd 
werkt aan een verdere vergroening van de gebouwde 
omgeving. Ondanks een relatief recente en groeiende 
bekendheid onder het brede publiek, zijn we in staat al veel 
meer te doen dan het standaard groene sedumdak. Wat mij 
betreft mag het volgende congres dan ook het International 
Building with Nature Congres heten, want alleen begroeide 
daken dekt de lading niet meer! ●

Christoph Maria Ravesloot, Hogeschool Rotterdam. Matthijs van Dalen, Van der Tol.Christoph Maria Ravesloot, Hogeschool Rotterdam. Matthijs van Dalen, Van der Tol.
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Als gevolg van de Sportnota die de gemeente Winterswijk 
in 2007 opstelde, worden de diverse sportparken die de 
gemeente telt heringericht. De drie voetbalclubs van de ge-
meente zullen fuseren in FC Winterswijk en deze fusieclub zal 
de wedstrijden spelen op het hernieuwde Sportpark Jaspers. 
De bouwwerkzaamheden moeten resulteren in een nieuw, 
modern gebouw waarin ondermeer 18 kleedkamers zijn ge-
vestigd, naast ruimtes voor fysiotherapeuten, een wedstrijd-
secretariaat, een ruime kantine, een businesshome en een 
tribune. De bouw van dit complex is najaar 2012 begonnen, 
het is de bedoeling dat het complex vanaf de start van het 
voetbalseizoen 2013-2014 gebruikt kan worden. 

Architectenbureau Jorissen Simonetti ontwierp dit gebouw 
waarvan met name het dak boven de tribune de blikvanger 
is. Het gebouw heeft een plat dak boven het clubgebouw 
(met de kleedkamers, kantine, etc.) met een dakterras. Een 
verdieping hoger loopt een fl auw hellend dak van de boven-
ste verdieping van het clubgebouw uit in de overkapping 
van de tribune. 

De realisatie van dit gebouw is in handen van een bijzonder 
samenwerkingsverband dat zich heeft verenigd in de Bouw-
groep Jaspers vof. Ook voor de uitvoer van de daken is een 
bijzondere samenwerking tot stand gebracht. Voor het be-
dekken van deze daken kwamen vier dakdekkerbedrijven uit 
Winterswijk in aanmerking, namelijk Kwerreveld Dakbedekkin-
gen, K&D Dakbedekkingen, Leemrijse Dak- en Wandtechniek 
en Bewidak. Al deze dakdekkerbedrijven hadden sponsorbe-
langen bij de respectievelijke clubs, en hebben die ook bij 
de nieuw ontstane voetbalclub. Besloten werd dan ook de 
handen ineen te slaan en het dak gezamenlijk uit te voeren. 

Werkzaamheden
Het totale project behelst dus twee grote dakvlakken boven 
elkaar, een betondak (418 m²) en een staaldak (1315 m²). 

Het betondak kreeg een isolatielaag van 80 mm PIR (Therma 
TR26 FM van de plaatselijke fabrikant Kingspan Insulation) op 
een PE folie (0,2 mm) als dampremmende laag. Als toplaag 
werd een 2-laagse APP bitumineuze dakbedekking (Garant-
gum 446 K 14 van fabrikant Troelstra & De Vries) gebrand 
aangebracht. Omdat dit deel toegankelijk moet zijn voor 
genodigden, is de dakopbouw vervolgens afgewerkt met 
betonnen dreentegels 500x500 mm op rubber granulaatdra-
gers. Het staaldak, dat deels het dak van het clubhuis vormt 
en deels de overkapping van de tribune, heeft eenzelfde 
isolatie in een dikte van 100 mm maar is voorzien van een 
 toplaag van een gewapende TPO dakbedekking (Flagon 
EP/PRdik 1,2 mm van Troelstra & De Vries), in de standaard 

Drie voetbalclubs uit Winterswijk, namelijk WVC, SKVW en 

vv Winterswijk,  fuseren per augustus 2013 in een nieuwe 

voetbalclub, FC Winterswijk. De fusieclub krijgt een eigen sportpark 

met een nieuw clubhuis. Aanleiding voor een bijzondere samen-

werking tussen vier Winterswijkse dakdekkers bedrijven. Normaal con-

currenten van elkaar, op dit project opereren ze als partners.

Eendracht maakt macht
PrOJectbeschriJVinG
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nieuWbOuW sPOrtPArk JAsPers te WintersWiJk
● OPDRACHTGEVER: STICHTING SPORTPARK JASPERS
● PROJECTONTWIKKELAAR: DRAAIJER + PARTNERS TE GRONINGEN
● ONTWERP:  JORISSEN SIMONETTI ARCHITECTEN 

TE DOETINCHEM
● HOOFDAANNEMER: BOUWGROEP JASPERS VOF.
● DAKWERKZAAMHEDEN:   KWERREVELD DAKBEDEKKINGEN, K&D 

DAKBEDEKKINGEN, LEEMRIJSE DAK- EN 
WANDTECHNIEK EN BEWIDAK.

kleur lichtgrijs. Deze werd mechanisch bevestigd en in de 
overlap gelast middels hete lucht. 

samenwerking
Een mooie klus, maar het zijn niet zozeer de werkzaamhe-
den die dit werk bijzonder maken. Voor de uitvoer van de 
dakwerkzaamheden kwamen vier concurrerende Winters-
wijkse dakdekkersbedrijven in aanmerking. In eerste instantie 
werden er separate offertes aangevraagd. Echter omdat al 
deze bedrijven hun relaties hebben bij de respectievelijke 
voetbalclubs, is uiteindelijk onderling overeengekomen het 
werk gezamenlijk uit te voeren. 

Hoe is dit in zijn werk gegaan? Het werk werd met een team 
van vier tot zes man uitgevoerd. De respectievelijke dakdek-
kerbedrijven leverden ieder één tot twee man. Onderling 
werd het werk zodanig verdeeld dat elk bedrijf een gelijk-
waardig deel voor zijn rekening zou nemen. De gemaakte 
uren werden gezamenlijk geregistreerd en aan het eind van 
de rit onderling gefactureerd. 

De dakdekkerbedrijven melden de samenwerking als zeer 
positief te ervaren. Op deze manier konden alle partijen een 
bijdrage leveren voor de vereniging en kon men laten zien 
dat gezamenlijk een mooi resultaat kan worden bereikt. Ge-
steld wordt dat het mooi was te merken dat er, ondanks de 

soms stevige onderlinge concurrentie, genoeg vertrouwen is 
tussen de bedrijven om de samenwerking op deze manier 
aan te gaan. Dat is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid.

Het clubgebouw van Sportpark Jaspers zal in augustus 2013 
worden opgeleverd en vanaf het komende voetbalseizoen in 
gebruik worden genomen. ●

Eendracht maakt macht
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De uitbreiding van het Utrechtse fi liaal van IKEA behelst 
een extra winkeloppervlakte van 12.000 m² en een nieuwe 
parkeergarage die ruimte biedt aan 1300 auto’s. Probleem 
bij de uitbreidingsplannen waren de naastgelegen sportac-
commodaties. De ruimte tussen de A12, de woonboulevard 
en het Amsterdam-Rijnkanaal is maar beperkt. De gemeente 
Utrecht wilde niet dat de sportvelden in dit deel van de stad 
zouden verdwijnen, ook de vereniging zelf wilde niet weg. 
Er moest dus een andere oplossing worden gevonden. In 
samenspraak met alle partijen werd besloten het dakop-
pervlak van de nieuwe parkeergarage te gebruiken voor de 
aanleg van de sportaccommodatie, bestaande uit twee 
kunstgrasvelden en een kantine/clubhuis. De kleedkamers 
bevinden zich een verdieping lager. 

Wereldwijd is dit het derde voetbalveld dat op een dak 
wordt aangelegd. Het project betekende een bijzondere klus 
voor dakdekkerbedrijf Rudde Dakbedekkingen uit ‘s-Herto-
genbosch. Door de goede contacten met hoofdaannemer 
ASK Romein voert dit dakdekkerbedrijf meerdere werken uit 
voor IKEA - en het was een van de partijen die meedingde 

naar de uitvoer van dit project, dat op basis van design & 
build wordt gerealiseerd. Het bedrijf haalde uiteindelijk de 
opdracht binnen op basis van de snelheid en de zekerheid 
van de uitvoering. Gekozen is voor een systeem dat eerder 
al met succes is toegepast bij een vergelijkbaar project in 
Spanje. Ivan Rudde en Pieter van Wijk van het dakdekkerbe-
drijf en Alfred Vermeulen van leverancier Mawipex lichten de 
werkzaamheden toe. 

dakopbouw
Het gaat wat betreft de dakbedekking om een oppervlakte 
van 18.700 m². Rudde: “Het betreft een ongeïsoleerde 
constructie omdat de voetbalvelden op het dak van de 
parkeergarage worden aangelegd. De ondergrond bestaat 
uit gevlinderd beton. De BossCover EPDM is daarom direct op 
de betonnen ondergrond verlijmd aangebracht met behulp 
van de Spraybond. Het was dan ook van het grootste belang 
dat de betonnen ondergrond spiegelglad en schoon was, 
er mocht zelfs geen zandkorreltje op de ondergrond blijven 
liggen.” 

Op het dak van de nieuwe parkeergarage van IKEA Utrecht worden 

momenteel twee voetbalvelden aangelegd voor sportvereniging 

Faja Lobi KDS. Een primeur voor Nederland.

Voetbalvelden op dak 
parkeergarage IKEA Utrecht

PrOJectbeschriJVinG
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VOetbALdAk uitbreidinG ikeA utrecht
● OPDRACHTGEVER: IKEA BEHEER BV TE AMSTERDAM
● ONTWERP: KNEVEL ARCHITECTEN TE AMSTERDAM
● HOOFDAANNEMER: ASK ROMEIN TE ROOSENDAAL
● DAKDEKKER: RUDDE DAKBEDEKKING TE NIJVERDAL
● LEVERANCIER COATING/ PMMA: ROSICO HENGELO
● LEVERANCIER DAKBEDEKKING: MAWIPEX TE RILLAND

De verwerkingsmethode van de dakbedekking leverde een 
snelle manier van werken op. Alfred Vermeulen vertelt: “De 
EPDM werd namelijk in rollen met een breedte van 5,12 m en 
een lengte van 30 m aangeleverd. Op deze manier wordt de 
waterdichte laag snel en met weinig naden aangebracht. 
De Spraybond is een dubbelzijdige contactlijm die met een 
drukvat en lijmpistool snel en eenvoudig kan worden aange-
bracht. Men slaat het membraan dubbel en brengt de lijm 
met behulp van het lijmpistool gelijkmatig op de dakbedek-
king en de betonnen ondergrond aan. De kleefstof heeft 
een korte drogingstijd, Dan slaat men de membraan terug 
en drukt het licht aan met behulp van een bezem. Vervol-
gens wordt de andere helft omgeslagen en wordt dezelfde 
methode gevolgd.”

Dagelijks was het dakdekkerbedrijf met een team van 4-8 
man bezig aan de aanleg van de waterdichte laag. Leveran-
cier van de EPDM dakbedekking Mawipex heeft het project 
intensief begeleid en het dakdekkerbedrijf met raad en 
daad bijgestaan. Van Wijk: “Er is voor deze oplossing geko-
zen omdat het een verkleefd systeem betreft. Dat heeft als 
voordeel dat eventuele beschadigingen ook na oplevering 
relatief eenvoudig zijn te lokaliseren. Verder is EPDM een zeer 
elastisch materiaal wat in dit geval de voorkeur genoot om-
dat de constructie de nodige krachten te verwerken heeft.”

Bovenop de waterdichte laag is een beschermfolie aange-
bracht, waarna een drainerende laag in de vorm van een 
noppenfolie werd aangebracht. Hier bovenop werd het 
kunststof veld aangebracht. Tevens is ten behoeve van de 
bezoekers zo’n 3000 m² tegelpad aangelegd in de vorm van 
betontegels (60x60x6) van Intercodam. Ook is een tegelpad 
aangebracht voor het vervoer van de wagen van de veldver-
zorging van en naar het clubhuis.  

detailleringen
Over het gehele dakvlak is elke 6 m een hwa aangebracht, 
die het water via leidingen onderdaks door de parkeerga-
rage wegvoeren. In totaal zijn er dus 650 hwa’s ingewerkt. 
Tevens zijn er 250 poeren ingewerkt ten behoeve van het 
hekwerk om de voetbalvelden. Ook de doelpalen zijn als 
poeren mechanisch in het dakvlak bevestigd. 

“Dit zijn kritische details waarbij het van het grootste be-
lang is dat dit op een juiste manier gebeurt,” aldus Rudde. 
“Hiervoor was een goede afstemming noodzakelijk tussen 
de overige bouwpartijen en leveranciers. Wij hebben dan 
ook intensief overleg gehad, voorafgaand maar ook tijdens 
de werkzaamheden. Bij de oplevering hebben 14 man de 
kwaliteit gecontroleerd: controleurs van de opdrachtgever, 
Bouw- en Woningtoezicht en de respectievelijke leveranciers 
moesten telkens eerst hun goedkeuring geven voordat met 
de volgende fase kon worden begonnen. De dakopstanden 
zijn esthetisch fraai uitgevoerd met een zwarte, vloeibare 
kunststof PMMA en de entree van het trappenhuis is voorzien 
van een Roof and Signage coating duplex systeem, afge-
strooid met quartz, beide van Rosico te Hengelo. Er is heel 
bewust voor Rosico gekozen vanwege de goede hechting 
op de EPDM bedekking. Om het dakvlak worden hekken 
geplaatst zodat men zich te allen tijde veilig op het dak kan 
begeven. Achter de doelen staan hekken van 12 meter hoog 
om te voorkomen dat de bal voortdurend van het dak zal 
worden geschoten.” 

Al met al een bijzondere klus voor de betrokken bouwpar-
tijen waar iedereen intensief samenwerkte om een optimaal 
resultaat te kunnen bereiken. Vanaf het komende voetbal-
seizoen zal het dak van Faja Lobi KDS in gebruik worden 
genomen. ●
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ting bereikbaar is en dat de afdichting op een vakkundige 
manier wordt gerealiseerd. Het aantal onzekerheden in de 
verwerking is echter tamelijk groot en daar komt bij dat de 
aansluiting tussen panelen bij uitstek de plaats is waar de 
spanningen tussen de werkende panelen zullen optreden. 

De aansluitingen van het merendeel van de bestaande 
bouw voldoet niet aan de eisen die het Bouwbesluit stelt. De 
juiste manier van isoleren wordt beschreven in de SBR Refe-
rentiedetails Woningbouw en Utiliteitsbouw. Een niet goed 
afgedichte aansluiting betekent energieverlies en vochtpro-
blemen met alle consequenties voor de financiën en de 
gezondheid van de gebruikers van dien. Het is dus absoluut 
noodzakelijk dat de aansluiting tussen dakelementen, gevel-
elementen, en die aan de nok en de dakvoet op een goede 
manier wordt uitgevoerd, dat betekent: op een zodanige 
manier luchtdicht dat energieverlies en vochtproblemen als 
gevolg van lekkage of condensatie worden voorkomen. 

Veerkrachtige isolatie
Maar hoe doe je dat? In veel gevallen betekent de Bouw-
rups een adequate oplossing. Het betreft een op maat 
gemaakt isolatielichaam uit het veerkrachtige materiaal 
steenwol. Dit wordt geleverd in een flexibele huls, die aan de 
bovenzijde bestaat uit een waterdicht, dampopen gedeelte 
en aan de onderzijde uit een dampdicht gedeelte. Op deze 
manier wordt voorkomen dat van onderaf condensatievocht 
in het product kan komen, of hemelwater vanaf de boven-
kant.

Het betreft een flexibel isolatieproduct dat terplekke in de 
juiste vorm is te drukken en zodoende naadloos aansluit op 
de constructie. Het isolatiemateriaal vangt door de flexibiliteit 
eventuele werking van de constructie op. De huls bestaat uit 
een deel dampondoorlatend folie en een deel waterdicht 
dampdoorlatend folie. De kunststof folie is eveneens flexibel 
en het kan onder spanning behoorlijk rekken. De huls vormt 
direct de winddichte afsluiting. Het verschil tussen de boven-
kant en de onderkant is duidelijk zichtbaar zodat het voor 

De Bouwrups is een eenvoudig hulpmiddel waarmee aansluitingen  

tussen (dak)elementen volgens de SBR Referentiedetails kunnen worden  

geïsoleerd. Het product wordt op de markt gebracht door Rockwool  

in samenwerking met Coolag Hamar.

Afdichten van aansluitingen 
tussen dakelementen

Luchtdicht bOuWen

In de afgelopen jaargang van Roofs is veel aandacht 
besteed aan luchtdicht bouwen en niet voor niets. Con-
structies worden steeds vaker modulair gerealiseerd, wat 
betekent dat de doorgaans afdoende geïsoleerde dak-
elementen op de bouwplaats worden samengevoegd. 
Vervolgens moeten de aansluitingen worden afgedicht. 
Voorwaarde voor de verwerking is dat de gehele aanslui-



Roofs     23

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

de verwerker eenvoudig is te bepalen welke zijde naar de 
buitenzijde van de bouwkundige constructie gericht moet 
worden, en welk deel naar de onderzijde. Eventueel kunnen 
aan de zijfl appen neopreen rubbers worden aangebracht 
voor extra afdichting.

Tenslotte kan de Bouwrups aan beide zijden over de gehele 
lengte worden voorzien van een uitstekende fl ap, eveneens 
vervaardigd uit een veerkrachtig isolatiemateriaal. Deze 
dient om ingebracht te worden in spleten en sparingen 
met geringe afmeting. In principe is het product ontwikkeld 
voor universele toepassing, maar voor specifi eke toepassin-
gen (nok, dakvoet, zijgevel, etc.) kan het op maat worden 
vervaardigd.

De Bouwrups is gepatenteerd en wordt in Nederland exclu-
sief door fabrikant van steenwol isolatieproducten Rockwool 

in samenwerking met Coolag Hamar op de markt gebracht. 
Bij bestelling van het product is het van belang de toepas-
sing en de afmeting van de af te dichten naad door te 
geven. Op deze manier wordt de hoeveelheid en het type 
afgestemd op het specifi eke project. Vervolgens is het zaak 
het product van onder naar boven of links naar rechts aan 
te brengen, zodanig dat de producten op elkaar aansluiten.

Een goede afdichting van de naden tussen de elementen 
is noodzakelijk i.v.m. het energieverlies en de vochthuishou-
ding (en daarmee samenhangend de gezondheid van de 
gebouwgebruiker). Het product betekent kortom een oplos-
sing voor veel situaties waar een goede afdichting van de 
constructie is vereist. ●
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De diverse productontwikkelingen vonden op verschillende  
gebieden plaats, waarbij verwerkingsgemak en nette af-
werking een doorslaggevende rol speelt in het geheel. Zo is 
Ubiflex Ribbel, speciaal voor dakpannen en gegolfde dak-
bedekking, een aanvulling op de bestaande loodvervanger 
Ubiflex Basis, zorgt de WaterpRoof Plakplaat door middel van 
een geïntegreerde rozet voor een waterdichte aansluiting 
van de dakdoorvoer met het platte dak en doet de Ubiflex 
Dakdoorvoerpan, geschikt voor dakhellingen 15°-55°, het-
zelfde voor het hellende dak. 

Loodvervanger
Als loodvervanger is Ubiflex al enige jaren een bekend 
product in de markt. Het product is vervaardigd uit bitumen 
met een drager van een aluminium strekmetaal waarmee 
de kenmerkende combinatie van flexibiliteit en benodigde 
stijfheid van het product wordt bereikt. De bitumineuze com-
pound is afgewerkt met een UV stabiele kleurlaag. 

Het product is destijds ontwikkeld voor situaties waarin de 
toepassing van bladlood om wat voor reden dan ook niet 
gewenst is. Een veelgehoord argument om dit product toe 
te passen is de eenvoudige verwerking, lange lengtes dus 
weinig overlap en het voorkomen van loodstrepen. Ook in 
situaties waarin gemeenten hebben besloten om vanwege 
het milieuaspect het gebruik van lood te minimaliseren kan 
dit product een oplossing zijn. Andere argumenten zijn het 
lichte gewicht van de loodvervanger en het gegeven dat het 
product prijsvast is en niet gevoelig voor diefstal.

Het assortiment is onlangs uitgebreid met de Ubiflex Ribbel, 
met name voor de toepassing op dakpannen en gegolfde 
dakbedekkingen. Deze variant heeft een extra mechanische 
bewerking ondergaan, waardoor het materiaal al is opgerekt 
en voorgevormd. Hierdoor is het product zonder plaklaag 
met de hand in vorm te plooien, waarmee het niet nodig is 
inklopgereedschap te gebruiken. 

De 10 cm lange ribbels zijn over de volledige lengte aan 
de onderzijde van de rol aangebracht, de bovenzijde is 
ongeribbeld. Het product wordt met de ongeribbelde kant 
naar boven aangebracht onder bijvoorbeeld het kozijn 
van een dakkapel. De geribbelde onderzijde wordt daarna 
eenvoudigweg met de hand in de (pan)vorm gedrukt. Het 
product is tot zes meter aan één stuk verwerkbaar, wat dus 
ook betekent dat er minder overlappen nodig zijn. Ook op 
vochtige, stoffige, bezande of vervuilde pannen/golfplaten is 
dit product toe te passen. Tenslotte meldt de leverancier dat 
op het product een garantie van 10 jaar wordt verleend.

Aansluitingen dakdoorvoeren
Het bedrijf heeft diverse toepassingen voor de aansluiting 
van de dakdoorvoer op het platte en het hellende dak. Voor 
het platte dak heeft men de WaterpRoof Plakplaat beschik-
baar, een plakplaat met geïntegreerde rozet van bitumen, 
EPDM of PVC. Het zelf snijden van de rozet door de dakdek-

Ubbink heeft de afgelopen periode diverse innovaties geïn- 

troduceerd die een belangrijke aanvulling vormen voor de  

dakenbranche. Het assortiment betekent een verbetering  

in de aansluiting van de dakdoorvoer met het dakvlak,  

dikwijls een heikel punt. Reden voor Roofs om de  

diverse noviteiten eens op een rijtje te zetten.

Water- en luchtdicht afwerken van dakdoorvoeren
PrOductnieuWs
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ker is tijdrovend en verhoogt de kans op lekkage. Het geïnte-
greerde manchet kan direct op de dakbedekking (zonder 
voorbehandeling) worden aangebracht, gekleefd (bitumen, 
EPDM) of met behulp van hete lucht (PVC). 

Voor het hellende dak is per 1 juli 2013 de Ubifl ex Dakdoor-
voerpan beschikbaar. Deze variant van de Ubifl ex pan is toe-
pasbaar op dakhellingen van 15-55° (dus bijna alle hellende 
daken). Een voorraad van diverse pannen is hierdoor niet 
meer nodig. De doorvoerpan is uitgerust met een knobbel/
schaalfi xatie (vervaardigd uit polypropyleen) met een vast 
scharnierpunt. Doordat er geen losse schaal meer wordt 
gehanteerd, en er één type doorvoerpan geschikt is voor 
alle toepassingen, wordt de kans op fouten geminimaliseerd. 
Het product is geschikt voor ieder type dakdoorvoer van 
Ø 125-131 mm. 

Het bedrijf biedt voor hellende daken verder vanaf medio 
juli 2013 de Kompakt Schoorsteen 2.0, een verzamelkap 

voor rookgas- en ventilatieluchtsystemen en rioolontspan-
ning. Deze is eveneens op vrijwel alle dakhellingen toepas-
baar. De universeel toepasbare kap maakt het mogelijk de 
doorvoeren haaks door het dak aan te brengen waardoor 
de dakdoorbreking minimaal gehouden kan worden.  De 
bevestigingsmethode is eenvoudig en blijft onder alle 
omstandigheden gelijk, ook bij een steile dakhelling. De 
Kompakt Schoorsteen 2.0 heeft een geïntegreerd indekdeel, 
is geschikt voor alle pannen en gegarandeerd waterdicht. 
Het luchtdicht afsluiten gaat eenvoudig met een luchtdicht-
manchet. 

Met deze innovaties vertrouwt Ubbink erop een belangrijke 
bijdrage te hebben geleverd aan de vereenvoudiging van 
de montage en de verbetering van de waterdichte afsluiting 
van dakdoorvoeren op het platte en het hellende dak. ●

Water- en luchtdicht afwerken van dakdoorvoeren
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VRF Europe BV verkoopt eerste Leister 
Uniroof E 40 mm in Nederland
Op 17 april 2013 werd Henk van Bulken 
Leister Benelux bv gevraagd door Mark 
Schuring (VRF Europe BV) om mee te 
gaan naar Schijndel waar Eurocover  be-
zig was met het verleggen van PVC materi-
aal op een dak van 30 graden. Omdat de 
Leister Uniroof E een lichte daklasautomaat 
is (15,4 kg), is deze bij uitstek geschikt voor deze toepassing. De dakdek-
kers van Eurocover waren aangenaam verrast door het gemak waarmee 
de lasmachine het schuine dak beklom, en het PVC materiaal keurig met 
elkaar verlaste. Na het zien van de demonstratie ter plekke was er voor 
Eurocover geen discussie mogelijk. “Deze Leister Uniroof E 40 mm blijft hier 
op het dak.”

dakspecialisten op internet

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden
zijn wij op zoek naar:

Leerling dakdekkers
Dakdekkers

woonachtig in de omgeving Silvolde.

Wij bieden:
• Prettige werksfeer
• Uitstekend salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
heer M.T. Meijer, 
Postbus 4217, 7200 BE Zutphen, 
tel.: 0575-565555.
e-mail: m.meijer@roofingservice.nl

Roofing Service Nederland B.V.
Dakbedekkingen

Roofing Service Nederland B.V. 
is een landelijk opererend dak-
bedekkingsbedrijf dat gespecia-
liseerd is in het aanbrengen van 
bitumineuze en kunststof dak-
bedekkingssystemen voor zowel
nieuwbouw, renovatie als 
utiliteitsbouw.

Junior commercieel  
medewerker buitendienst

Werkgebied: Midden-Nederland

P E R S O N A L I A
kingspan insulation
Dennis Moerings is per 1 mei bij Kingspan 
Insulation in dienst getreden als Area Sales 
Manager Flat Roof. Moerings heeft jaren-
lange ervaring in de daken- en isolatiebranche. Door het 
aanstellen van Dennis Moerings zet Kingspan Insulation 
opnieuw een stap in het uitbreiden  van de organisatie.

derbigum nederland
Per 3 juni 2013 is Marc Ultee bij Derbigum 
Nederland in dienst getreden in de functie 
van Regio Manager. Ultee zal verantwoor-
delijk zijn voor de regio Brabant/Zeeland 
en vervangt Dhr. Melis die bij Derbigum Nederland nati-
onaal verantwoordelijk is geworden voor het handelska-
naal. De afgelopen vier jaar heeft Ultee gewerkt als com-
mercieel technische adviseur bij Van Doorn Dakspecialist 
b.v. in Rilland. 

recticel insulation
Remco Leliveld is de nieuwe salesengineer 
bij Recticel Insulation voor het rayon Zuid-
west (Zuid-Holland, Zeeland, West-Brabant). 

lange ervaring in de daken- en isolatiebranche. Door het 

en vervangt Dhr. Melis die bij Derbigum Nederland nati-

nieuwe productielijn kingspan unidek 
Kingspan Unidek heeft onlangs een nieuwe productielijn in gebruik ge-
nomen. Deze volautomatische snij-frees-verpakkingslijn kan kleinere series 
isolatie verwerken en staat daarmee symbool 
voor de veranderde markt. Tegenover de nog 
steeds dalende bouw en verkoop van nieuw-
bouwwoningen staat de stijgende vraag naar 
renovatie van bestaande woningen. Kingspan 
Unidek ontwikkelde twee jaar geleden een 
Masterplan om bijtijds op deze veranderende 
vraag uit de markt in te kunnen springen. De 
uitrol van dit plan is in volle gang en een van 
de piketpalen is de ingebruikname van deze nieuwe productielijn. Een in-
vestering in centralisatie en optimalisatie van de productie. In het volgende 
nummer van Roofs vindt u een uitgebreide beschouwing n.a.v. de nieuwe 
productielijn.

UBBINK ONTVANGT 
EERSTE UTURN-
CERTIFICAAT IN DE BOUW 
Ubbink krijgt groene stroom terug 
voor eigen restafval. Hiervoor heeft het 
bedrijf het UTURN-certifi caat van SITA 
ontvangen. Frans Jansen, manager 
inkoop van het bedrijf, nam het cer-
tifi caat in ontvangst uit handen van 

Edwin van Eerden van SITA. Met het UTURN-concept krijgen grootzakelijke 
klanten van SITA groene stroom terug voor hun eigen restafval. 

kinGsPAn kOOLtherM in LAMbdA VerLAAGd
Kooltherm® hardschuim isolatie van 
Kingspan Insulation is verder verbeterd. 
Kingspan is erin geslaagd de lambda-
waarde nog verder terug te dringen: van 
0,021 naar 0,020, waardoor nog dunner 
kan worden geïsoleerd.



RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

NIEUW

Bij renovatiedaken voor het platte dak zijn de bestaande dakranden vaak een belemmering om het dak met 
isolatiewaarde van Rc 3,5 of hoger na te isoleren. Dit probleem geldt voor alle isolatiematerialen. 
Met RenoTopHR behoort dit probleem tot het verleden. Met deze gepatenteerde innovatie van IsoBouw kunnen 
hoge isolatiewaarden worden bereikt zonder aanpassingen aan de waterkerende detaillering. Werken met 
RenoTopHR is niet alleen voordeliger, maar ook sneller, milieuvriendelijker en kwalitatief beter. 

• De snelste methode om na te isoleren.
• Bestaande details blijven behouden.
• Eenvoudige randdetaillering.
• Minder naden in de gootbaan.
• Lagere systeemprijs dan traditioneel.
• De beste milieuclassificatie.

GEPATENTEERD 
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