
ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS  |  NR. 8 SEPTEMBER 2013 22e JAARGANGARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS  |

RoofsRoofs
30 JAAR VAKBLADEN IN DE DAKENBRANCHE



Icopal Universal
De ijzersterke  
combinatie voor  
elk dak

IJzersterk & licht   Betrouwbaar   Veilig verwerkbaar   Duurzaam & recyclebaar   Eénlaags toepasbaar 

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

Kijk voor meer informatie op www.icopal.nl



Roofs     3

COLUMN
DIRK LINDEMAN

30 jaar 
vakbladen 

in de dakenbranche
“Met dit nummer verschijnt in Nederland voor het eerst 
een vakblad dat zijn inhoud speciaal en uitsluitend aan 
het onderwerp ‘dak’ zal wijden. Meer dan dertig jaren van 
stormachtige ontwikkelingen in de geschiedenis van het 
naoorlogse bouwen moesten eerst verlopen voordat het on-
derwerp dak zijn permanent publicatieve aandacht kreeg. 
En wat is er in die tijd niet allemaal gebeurd?”

Zo introduceerde prof. dr. ing. F.C.A. Haferland in september 
1983 de eerste editie van het eerste vakblad voor de daken-
branche DIM (Dak Informatie Magazine) - deze maand dus 
dertig jaar geleden. En opnieuw kunnen we ons de vraag 
stellen: wat is er in die tijd niet allemaal gebeurd? Dertig jaar 
geleden was de VHS videorecorder het nieuwste van het 
nieuwste. Als je wilde rondlopen tijdens het telefoneren had 
je een lang snoer nodig. De ontwikkelingen op het dak zijn 
van eenzelfde orde.

Het principe van het dakenvak is in die periode natuurlijk 
hetzelfde gebleven (een dak moet waterdicht zijn) maar 
voor het overige verschilt het vak hemelsbreed met dertig 
jaar geleden. Het dak is steeds meer ontdekt als de plek 
waar de oplossing kan worden gevonden voor tal van 
maatschappelijke vraagstukken. Net als in andere branches 
gaan de ontwikkelingen steeds sneller en we staan volgens 
mij aan de vooravond van een grote ontwikkelingsslag. Over 
dertig jaar zal men óók terugkijken en bijna niet geloven wat 
er allemaal is veranderd.

Ontwikkelingen komen op gang door informatie-uitwisseling. 
Ik ben ervan overtuigd dat als ik destijds DIM niet had op-
gericht, de ontwikkelingen veel minder snel zouden zijn ge-
gaan. Al weet ik zeker dat als ik het niet had gedaan, er wel 
een ander in dat gat was gesprongen. De tijd was rijp. DIM 
werd, mede door de inspanningen van toenmalig hoofdre-
dacteur Luud du Puy, al snel een begrip in de markt. Nadat 
ik het blad in 1988 had verkocht aan uitgeverij Keesing ging 
het met DIM echter snel bergafwaarts. Op verzoek van de 
markt heb ik toen de bladen Roofi ng Holland en Dakhelling 
opgericht, die in 1998 samengingen in Roofs. Het succes van 
het vakblad had navolging en inmiddels is er een veelvoud 
aan vakbladen voor de dakenbranche op de markt. Roofs 
is echter nog steeds een begrip in de markt en, naar mijn 
bescheiden mening, toonaangevend.

In 1983 stond in het voorwoord: “Een vaktijdschrift als infor-
matie- en communicatiemiddel voor uitvoerende dakdek-
kerbedrijven en materiaaltoeleveranciers alsmede voor 
ontwerpers en opdrachtgevers kan in dit verband een niet 
te onderschatten positieve invloed op een goede gang van 
zaken hebben. Het kan over nieuwe ontwikkelingen informe-
ren en voor verkeerde ontwikkelingen waarschuwen, het kan 
daarmee ook een stuk opleiding of bijscholing bieden en 
schade in het vak voorkomen.”

Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat ons vakblad deze rol 
in de loop der tijd op een goede manier heeft kunnen ver-
vullen - en dat het dat, sinds 2010 onder leiding van mijn kin-
deren Vincent en Palmyra, nog steeds doet. Veel informatie 
wordt tegenwoordig via het internet uitgewisseld (wij doen 
dat ook, via Dakweb.nl) - maar ik ben ervan overtuigd dat de 
behoefte aan een minder vluchtig medium zal blijven. 

Zoals het hoort in een jubileumeditie wordt er in dit nummer 
met de markt teruggekeken, veelal met mensen die erbij 
waren toen de eerste DIM het licht zag. Want wat er ook alle-
maal mag veranderen, het belang van goede relaties staat 
buiten kijf. Maar er wordt niet teveel teruggekeken. De bouw 
bevindt zich momenteel op een dieptepunt en hoewel het 
belangrijk is van het verleden te leren, is het nog belangrijker 
vooruit te kijken. Zoals ik al zei staat ons nog wel het nodige 
aan ontwikkelingen te wachten want het dak zal een steeds 
belangrijker onderdeel van de bouw worden. Juist in deze 
tijd is samenwerking en eensgezindheid van levensbelang. 
Om de belangen van de branche goed te kunnen vertegen-
woordigen, en om een sterk geluid richting Den Haag te kun-
nen laten horen, zou het goed zijn als de brancheverenigin-
gen voor het platte en het hellende dak zich samenvoegen. 

Ik wens iedereen veel succes, zodat we bij het volgende 
jubileum met recht kunnen zeggen dat er veel ten goede is 
veranderd. ●
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De geschiedenis van het vak is in 2007 gedocumenteerd 
door Albert van den Hout in de publicatie Het dak moet 
dicht. De ontwikkeling van het platte dak op schrift gesteld, 
een boek dat hij schreef n.a.v. het 25-jarig bestaan van 
branchevereniging VEBIDAK. Hij geeft daarin een beschrijving 
van de ontwikkeling van de eerste dakrol (papier dat werd 
bestreken met houtteer en bestrooid met zand) tot en met 
de kansen die tegenwoordig ontstaan door het meervoudig 
dakgebruik. De dakenbranche aan het begin van de jaren 
’80 had juist het mastiekdak achter zich gelaten. Van den 
Hout beschrijft dat het einde van het mastiekdak werd inge-
luid door de opkomst van het geïsoleerde dak. Door toepas-
sing van de isolatieplaten diende het dak aan nieuwe eisen 
te voldoen waar dus ook nieuwe systemen voor nodig waren. 

Simon van der Meulen, momenteel directeur van het 
dakdekkerbedrijf S.V.D.M. Dakbedekkingen te Hendik Ido Am-
bacht, was eerder in de branche werkzaam bij Swindak en 
Intradak. In 1983 was hij als uitvoerder werkzaam bij Swindak. 
Tijdens het jubileum van VEBIDAK in 2007 werd de familie Van 
der Meulen nog in het zonnetje gezet omdat de familie vier 
generaties dakdekkers heeft voortgebracht: opa, vader, zoon 
en kleinzoons.

“Platte daken werden tot 1975 doorgaans nog gegoten 
aangebracht, met mastiek of vloeibare bitumen,” vertelt 
Simon van der Meulen. “Dat was zwaar en vies werk. Hierdoor 
was de dakdekker niet populair op de bouwplaats omdat 
hij bitumen of teer aan zijn kleren had, waarmee hij het  
meubilair van de schaftketen besmeurde. Dakdekkers waren 
overwegend ongeschoold en het was doorgaans ruw volk. 
Anno 1983 bestond de markt vooral uit daken die werden 
uitgevoerd met de gebitumineerde polyestermat en gebitu-

De dakenbranche anno 1983 was algemeen gesproken een 

conservatieve markt en de dakdekker was de risee van de bouwplaats. 

De professionalisering van de markt kreeg een gezicht door de oprichting 

van het eerste vakblad voor de dakenbranche, DIM. In dit artikel een 

overzicht van de dakenbranche anno 1983.

De dakenbranche 
anno 1983

30 JAAR VAKBLADEN IN DE DAKENBRANCHE

Simon van der Meulen begin jaren ‘80. aan het werk.

Simon van der Meulen, S.V.D.M. Dakbedekkingen.
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mineerd glasvlies en de gemodifi ceerde dakrollen, die in de 
70-er jaren in Nederland werden geïntroduceerd. Mastiek-
daken waren toen al verleden tijd. Op het gebied van arbo 
was er nog maar weinig geregeld. Verticaal transport van de 
dakrollen geschiedde nog veel via ladders. Van dakrandbe-
veiliging had nog niemand gehoord.”

Professionalisering
Chris Appels, directeur van dakgroothandel Altena Dak & 
Gevel was als verkoopleider van isolatiefabrikant Unidek ja-
renlang mede verantwoordelijk voor de opkomst van het ge-
isoleerde dak. Hij herinnert zich het verschijnen van de eerste 
DIM nog goed. “Het was in een periode waarin de branche 
zich duidelijk begon te professionaliseren. Branchevereniging 
VEBIDAK werd in 1982 in de ‘nieuwe stijl’ opgericht. In 1983 
werd vervolgens door de branchevereniging een begin 
gemaakt met de oprichting van een instituut voor collectieve 
beroepsopleiding (vanaf begin deze eeuw ondergebracht in 
Tectum). Vrijwel tegelijkertijd nam ook Buro Dakadvies (BDA) 
het initiatief tot een branchebrede dakpraktijkschool.”

“Tegelijk werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van 
de Vakrichtlijnen; VEBIDAK ontwikkelde de VB Richtlijnen en 
BDA de BDA normen. De markt werd bepaald door een rela-
tief klein aantal grotere dakdekkerbedrijven: tegenwoordig 
zijn er veel meer kleine. Deze dakdekkerbedrijven begonnen 
ook materialen te verkopen. De dakgroothandel begon voet 
aan de grond te krijgen.”

“De dakenbranche bevond zich begin jaren ’80 kortom in 
een overgangsperiode. Er was hierdoor een grote behoefte 
aan kennis en aan de uitwisseling daarvan. De toegevoegde 
waarde van het vakblad DIM was dan ook hoog. Het blad 
beschreef de ontwikkelingen: productontwikkelingen, maar 
ook o.a. ontwikkelingen op het gebied van techniek. Er is 
vandaag de dag geen product op de markt dat niet in DIM 
of de opvolger Roofs is beschreven. Bovendien liet het blad 
ook zien wat er zoal mis kon gaan.”

Isolatie
Een van de eerste kwesties die het vakblad aan de orde 
stelde waren de problemen met eenlaagse bitumineuze 

dakbedekkingen. Al in de eerste editie deden hoofdre-
dacteur Luud du Puy en medewerker Albert van den Hout 
aanbevelingen om schades als gevolg van veroudering  en 
mechanische belasting te voorkomen. Een ander probleem 
dat speelde was het lekken van teer. Appels: “Het fenomeen 
isoleren nam in die periode een vlucht. Met name als gevolg 
van de oliecrisis werd men zich ervan bewust dat de isolatie 
van een gebouw energiebesparing oplevert. Maar hoe dit 
het beste kon worden aangepakt, zowel in technisch als in 
economisch opzicht, daar was men nog niet uit. De opkomst 
van het geïsoleerde dak (met de isolatie óp, in plaats van 
onder het dak) markeerde het einde van het mastiekdak. In 
eerste instantie bestond de isolatie uit kurk en kanaalisolatie-
platen.”

“In de jaren ‘70 kwam de toepassing van EPS en gecacheer-
de polyurethaan isolatie op. Hier bovenop werd de mastiek 
gegoten. Het gevolg was dat de dakbedekking op zonnige 
dagen veel warmer werd en temperaturen bereikte die 
boven het verwekingspunt van de dakbedekking lagen. Hier-
door ging het materiaal vloeien en ontstond teerlekkage: bij 
doorvoeren en afvoeren lekte de dakbedekking naar binnen. 
Dit soort problemen werd met de komst van DIM marktbreed 
bekend gemaakt en daarmee joeg het blad ontwikkelingen 
aan.”

Professionalisering
Van der Meulen: “De professionalisering van de branche uitte 
zich in verschillende opzichten. Om van het vieze imago af 
te komen en de branche omhoog te tillen werd er toen met 
name bij Swindak veel aandacht besteed aan de uitstraling 
van het bedrijf door veel aandacht te besteden aan bijv. 
schone bussen en het door het bedrijf laten wassen van 
werkkleding. Het kantoorpersoneel en de uitvoerder glad 
geschoren, keurig in het pak en schone nagels.”
 
“Hetzelfde zag je met de dakmaterialen. De eerste APP rol 
was bijvoorbeeld wel even wennen. Er waren zelfs dakdek-
kers, die nog een apart strookje over de naden brandden, 
omdat ze die ene laag niet vertrouwden. Wij waren ook heel 
blij met de komst van BDA. Dit was een belangrijke ontwikke-
ling in de branche, omdat door de aanbevolen richtlijnen 
ook opdrachtgevers een beter inzicht in de materie kregen 
en daarbij konden zien dat wij als dakdekkers niet zomaar 
wat aan het doen waren.”

“D oor de komst van met name de DIM werden voorkomende 
problemen in de branche onder de loep genomen, wat 
er volgens mij toe heeft geleid dat  de ‘know how’ van de 
dakdekkersbedrijven breder gedragen werd in de bedrijven, 
omdat een ieder het blad onder ogen kreeg. Nog steeds zit 
ik bij voorkomende gevallen op het internet in oude edities 
te zoeken naar eventuele oorzaken en/of meningen.Als je 
dan ook ziet wat voor producten en ontwikkelingen er nu 
allemaal op de markt zijn dan weet je dat de ontwikkelingen 
in dertig jaar hard zijn gegaan.” ●

Chris Appels (rechts) tijdens het leggen van een Unidek Kantelrol, 

voorloper van de klapbaan (eind jaren ‘70).
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In 1986 ging Coen van der Kooij aan de slag bij Bouwcen-
trum, afdeling daken. Hij kwam onder de hoede van Johan 
Toes en Luud du Puy. “Deze mannen beschouwde ik als mijn 
mentoren, ik heb een hoop van ze geleerd,” aldus Van der 
Kooij. “Johan Toes was een man van de praktijk en had een 
enorme hoeveelheid praktische kennis van het dak. Luud du 
Puy was de theoreticus, zijn kennis was ook fabelachtig. Du 
Puy heeft me leren schrijven. Als ik een artikel bij hem inlever-
de, en ik dacht zelf dat het een goed artikel was geworden, 
dan kreeg ik het niet zelden helemaal in het rood terug, vol 
opmerkingen en verbeteringen.” Van der Kooij heeft tot 2003 
deel uitgemaakt van het redactieteam van Roofs.

Kleurrijke fi guren
Na een aantal jaar bij Bouwcentrum ging Van der Kooij 
aan de slag bij Aliso. Toen Du Puy het adviesbureau T-Joint 
oprichtte, ging Van der Kooij met hem mee. Hij en Lodewijk 
Niemöller werden redactiemedewerkers van Roofi ng Holland. 
“Luud du Puy was een opvallende verschijning in de markt. 
Hij was van Indische afkomst, had half lang zwart haar dat 
naar achteren was gekamd, en was steevast gekleed in 
een spencer en een ribbroek. Hij was een zware roker en zijn 
spencer zat altijd vol brandgaatjes van zijn shag. Het maakte 
hem niet uit, al ging hij bij de directeur van een multinational 
op bezoek: zo was hij gekleed. Luud overleed helaas in 1995.”

“Hij heeft altijd enorm veel tijd en energie gestoken in het 
maken van DIM en hij had een enorme hekel aan commer-
ciële verhalen in het blad. Lodewijk Niemöller en ik mochten 
dus de persberichten bewerken, maar dan nog streepte 
Luud een heleboel weg. Zijn belang was de techniek, en 
niets anders. Ik ben eens met hem mee geweest naar een 
referentieproject waar een fabrikant van vloeibare dakbe-
dekkingen de kwaliteiten van het product wilde laten zien. 
De arme man werd door Luud gewoon uitgelachen. ‘Zie je 
dat dan niet?’ vroeg Luud terwijl hij op het dak stampte. Er 
ontstonden golfjes: er zat een laag water onder de dakbe-
dekking.”

“Het maken van het vakblad was altijd een vrolijke chaos, 
zeker rond de deadline. Op het bureau van Luud lagen 
overal stapels kopij, en we waren allemaal met van alles 

Coen van der Kooij, technisch directeur van Wédéfl ex, was lange tijd 

redactiemedewerker van respectievelijk DIM, Roofi ng Holland en Roofs. 

“Het was een dynamische tijd, de markt zoals we die nu kennen werd 

door een aantal kleurrijke fi guren gestalte gegeven.”

Vrolijke chaos
30 JAAR VAKBLADEN IN DE DAKENBRANCHE

Coen van der Kooij, technisch directeur Wédéfl ex.Coen van der Kooij, technisch directeur Wédéfl ex.

Het eerste nummer van DIM.Het eerste nummer van DIM.
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bezig - terwijl Dirk Lindeman ervoor probeerde te zorgen dat 
de deadlines tenminste een béétje werden gerespecteerd. 
Het was chaotisch, maar het was een vrolijke chaos. Dat mis 
ik eerlijk gezegd soms wel aan de huidige markt: de lol. Het 
is wel erg serieus en zakelijk geworden allemaal. De verhou-
ding tussen Luud en Dirk was een beetje een haat-liefde 
verhouding, omdat ze allebei een sterke eigen visie hadden 
op hoe het blad zich verder moest ontwikkelen.”

“De markt werd bevolkt door een aantal kleurrijke fi guren. 
Denk bijvoorbeeld aan iemand als Ko Zoontjens [Zoontjens 
Beton], John Kelders [Kelders Dakmaterialen], Leo Benedict 
[Wédéfl ex] of Kees Buise [Aliso]. Dat waren bepalende fi gu-
ren die veel hebben betekend voor de branche - en waar 
ook mee te lachen viel.” 

Dynamische tijd
Het was een boeiende periode om in de dakenbranche 
actief te zijn. Er was namelijk vóór pakweg begin jaren ’80 
op het gebied van het dak niet zoveel geregeld. In mijn 
studieboeken was de dakbedekking een stippellijntje op de 

constructie – veel meer was het niet. De 
eerste jaargangen van DIM waren zeer 
technisch, want het blad had als doel 
het vak dakdekken te beschrijven. Tegelijk 
kwamen de Vakrichtlijnen van SBR en 
BDA, kreeg branchevereniging VEBIDAK 
gestalte en werd een begin gemaakt met 
de opleidingen. Er broeide kortom van 
alles en het vakblad kanaliseerde alle 
informatie. Dirk Lindeman organiseerde in 
1986 ook het evenement Dak ’86 tijdens 
de BouwRAI. Dat zegt ook wel iets natuur-
lijk. En een evenement als de jaarlijkse 
Nationale Dakendag heeft in de loop der 
tijd ook een belangrijke rol vervuld.”

De tijden zijn duidelijk veranderd maar 
sommige ontwikkelingen blijven terug-
komen. Van der Kooij: “Er komen met de 
regelmaat van de klok nieuwe partijen 
op de markt die denken het ei van Co-
lumbus in handen te hebben. Zij weten 
niet dat we hetzelfde product in veel 
gevallen al jaren geleden op de markt 

hebben gehad en dat het niks is geworden. Maar ze moeten 
natuurlijk gewoon opnieuw proberen er een succes van te 
maken, misschien bedenken ze wel een oplossing waar wij 
destijds niet aan hebben gedacht.” 

“Vaak ook komen producten of productgroepen op de 
markt waarvan iedereen denkt: dit is het helemaal! En als je 
puur naar het product kijkt, is het dat ook. Het probleem zit 
hem vaak in de toepassing in de praktijk - maar daar wordt 
te weinig bij stilgestaan. Je ziet dan dat zo’n product na een 
korte hype vrij snel weer van de markt is. Daarom denk ik dat 
de markt voor bitumineuze dakbedekkingen ook in de toe-
komst dominant zal blijven, dat zijn bewezen systemen.” Wat 
betreft de toekomst van de vakbladen is Van der Kooij ook 
positief. “Er zal altijd behoefte zijn aan informatie-uitwisseling 
over het vak, in welke vorm dan ook. Het vak heeft zich in de 
afgelopen dertig jaar sterk ontwikkeld en dat zal de komen-
de dertig jaar niet anders zijn.” ●

Luud du Puy, hoofdredacteur van DIM en Roofi ng Holland.Luud du Puy, hoofdredacteur van DIM en Roofi ng Holland.
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In de loop der jaren was het onderwerp ‘veiligheid’ voer voor 
discussies. Neem alleen al die over de keuze tussen randbe-
veiliging, lijnsystemen of gebiedsbegrenzing. Of de vraag of 
een ankerpunt een bouwproduct is of een PBM. De vraag of 
een beveiligd dak ook inderdaad veilig is, is het bestaans-
recht van de vele veiligheidsadviseurs die momenteel in de 
markt actief zijn. Het onderwerp is vaak niet erg overzichtelijk 
maar langzaamaan komt er 
meer structuur in de markt.

Ton Berlee ontwikkelt als 
dakadviseur producten voor 
daken. Van 1998 tot 2006 was 
hij hoofdredacteur van Roofs. 
In die hoedanigheid heeft hij 
(o.a. via zijn columns) over tal 
van onderwerpen vele discus-
sies in de dakenbranche geïni-
tieerd, waaronder het onder-
werp ‘veilig werken op hoogte’. 
Als redactiemedewerker is hij 
nog steeds bij het blad betrok-
ken en met grote regelmaat 
schrijft hij opiniestukken over 
o.a. dit onderwerp. Op veilig 
werken op daken heeft hij een 
duidelijke visie. 

Zijn eerste kennismaking met 
veiligheid maakte Berlee als 
adviseur toen het Veiligheid 
Certifi caat Aannemer, kortweg 
VCA, als certifi caat voor be-
drijfsvoering voor aannemers 

in zwang raakte. Bij het VCA worden de werkzaamheden en 
de werkprocessen als uitgangspunt genomen om continu 
te werken aan veiliger werken. Een veilige werkpraktijk die 
voortkomt uit een goede organisatie van het proces is nog 
altijd zijn uitgangspunt. 

Ontwikkelingen
“Veiligheid op daken is de laatste dertig jaar een steeds 
belangrijkere plek gaan innemen; voor die tijd was veiligheid 
vooral gerelateerd aan brandveiligheid. Pas later kwam de 
valbeveiliging die nu zo wordt benadrukt. Het zal zich nog 
verder ontwikkelen, verwacht ik. De aandacht voor veilig-
heid valt samen met maatschappelijke ontwikkelingen, de 
gedachte dat je zelf verantwoordelijk bent voor je handelen, 
het beperken van navolgbare risico’s door het instellen van 
procedures, garanties en verzekeringen: het hangt allemaal 
met elkaar samen.”

“De bouwsector behoort, afgemeten aan het aantal arbeids-
ongevallen, tot de gevaarlijkste sectoren van Nederland. Het 
is dus een goede zaak dat er in de bouw meer aandacht is 
voor veiligheid. Veiligheid is ook handel, de handel heeft een 
heel eigen dynamiek en zolang we niet nalaten het gezond 
verstand te gebruiken is ook daar niet zoveel mis mee. De 

Hoewel in de eerste jaargangen van 

DIM door Jan Kieskamp een maande-

lijkse rubriek m.b.t. veilig en gezond 

 werken op daken werd verzorgd, 

heeft de veiligheidsbranche pas in 

de  af gelopen decennia echt voet aan 

de grond gekregen. Hoe is het nu 

met veilig werken op daken gesteld?

Veilig werken door goede organisatie proces

VEILIGHEID

Cartoon uit de maandelijkse veiligheidsrubriek van Jan Kieskamp in DIM.
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wetgever kan wel wat verduidelijking brengen: wat bij wet 
moet en wat niet is niet eenduidig te zeggen, omdat in be-
ginsel de verantwoordelijkheid voor veilig werken in Neder-
land is toebedacht aan de werkgever. Zo ziet gedurende de 
realisatie van een bouwwerk de aannemer als regisseur toe 
op een veilige bouwplaats, met het V&G plan als basis, en 
dat gaat steeds beter.”

Onderhoud
“Minder duidelijk is het wie er op veilig werken moet toezien 
gedurende het kleine onderhoud. Het onderhoud valt pas 
sinds de jaren ‘90 onder de bouwregelgeving en het past 
nog niet echt lekker in het huis van regels. Sinds 2012 moet 
bijvoorbeeld bij het verlenen van een bouwvergunning 
gecontroleerd worden of het te bouwen of te renoveren 
bouwwerk in de toekomst veilig te onderhouden is zonder 
voorzieningen. Dat geeft veel aanleiding voor hypotheses 
en even vaak wordt ervan afgezien - wat jammer is omdat 
tijdens de bouw het aanbrengen van voorzieningen beter 
en voordeliger is. Een kwestie van tijd: het zal waarschijnlijk 
steeds meer opschuiven naar de Europese regels.” 

Veilig werken door goede organisatie proces
 
“Op het gebied van de Europese regels moet nog duidelijk 
worden of veiligheidsvoorzieningen aan het gebouw nu val-
len onder de bouwregelgeving of onder de normen van de 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Eveneens een kwestie 
van tijd. Inmiddels dwingt de crisis bouwers en leveranciers 
kritisch te kijken naar de huidige manier van bouwen en on-
derhouden. Als er een tijd is om verbeteringen in het proces 
en het product door te voeren dan is het nu wel. Veiligheid 
als vanzelf integraal opnemen in die veranderingen is na-
tuurlijk het mooiste en ik voorzie wel dat dit gaat gebeuren. 
Dan komt de finale slag en dat is weer aandacht voor de 
mensen om wie het feitelijk gaat, het trainen en ondersteu-
nen van de personen die het werk uitvoeren. De mentaliteit 
bij de huidige vakmensen is al zoveel anders dan 30 jaar 
geleden dat het voor mij wel vaststaat dat ook dat wel goed 
gaat komen. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat met onze 
nieuwe mede-Europeanen invulling gaat krijgen.” ●

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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In de eerste edities van 
DIM werden de alge-
mene principes van het 
hellende dak uiteen-
gezet. Dit had nadruk-
kelijk tot doel de (deel)
onderwerpen die later 
aan bod zouden komen 
op een juiste manier te 
kunnen interpreteren. 
De artikelen werden 
aangeleverd door de 
vereniging voor dakpan-
nenfabrikanten NEDACO. 
Later, nadat in 1987 de 
branchevereniging HHD 
(Het Hellende Dak) was 
opgericht, kreeg de 
hellende dakenbranche 
een eigen vakblad in 
Dakhelling (1993). Toen 
dit blad in 1998 met 
Roofi ng Holland opging 
in Roofs, koos de ver-
eniging ervoor zelf een 
blad voor de hellende 
dakenbranche uit te ge-
ven. Dit werd het Gevel & 
Dakjournaal.

Will Verwer, sinds 2006 
in de redactieraad 
van Roofs, vertelt dat 

de respectievelijke vakbladen een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de ontwikkelingen in de hellende dakenbranche. 
“Diverse ontwikkelingen op het gebied van opleiding en 
kwaliteitsborging hebben in de loop van de jaren ’80 en ’90 

gestalte gekregen. De markt bestond toen nog grotendeels 
uit betondakpannen, tegenwoordig is deze verhouding ten 
opzichte van keramische dakpannen veranderd.”

Jan Weijers was in 1987 medeoprichter en, tot 2012, voorzit-
ter van HHD. Als oud-directeur van dakdekkerbedrijf Weijers 
Eikhout (hij trad als zodanig in 2008 terug) heeft hij vele 
ontwikkelingen in de hellende dakenbranche meegemaakt 
en geïnitieerd. 

Duitsland
“De industrie heeft met verwerkers de handen ineen gesla-
gen om de kwalitatieve verwerking van de dakmaterialen te 
bevorderen. Branchevereniging HHD werd opgericht en als 
gevolg hiervan werden de eerste opleidingen opgezet. In 
eerste instantie vonden deze plaats in een loods op het ter-
rein van fabrikant RBB in Montfoort.”

“Bij het opzetten van de branchevereniging en de opleidin-
gen fungeerde de Duitse markt als voorbeeld want dat was 
een markt die al veel verder was ontwikkeld dan de onze. 
Op deze manier zijn de contacten met de Duitse dakdek-
kersbond ZVDH tot stand gekomen. Duitsland heeft een 
structuur van Dachmeisters en Gesellen. Dit systeem zullen 
we in Nederland nooit zo krijgen omdat onze cultuur daar 
niet op is ingesteld. Maar, zo was de gedachte, we kunnen 
de organisatiestructuur en uitgangspunten gebruiken om 
in Nederland het vak op een goede manier te organiseren.” 
Met name is er heel veel geïnvesteerd  in de opleidingen van 
dakdekkers. Uiteindelijk heeft dit ook bijgedragen aan de 
totstandkoming van het KOMO procescertifi caat dakdekken, 
waarvan het eerste certifi caat werd uitgereikt in 1997.

Ook is HHD zeer actief geworden in de internationale dak-
dekkersvereniging (IFD), waarmee o.a. het project Eur-Activ 
Roofer is uitgevoerd, een internationaal onderzoek naar de 
verschillende mogelijkheden om het dak te benutten. Mede 
als gevolg van deze samenwerking kon HHD via de Stichting 
Promotie Onderzoek Gebouwschil (SPOG) in 2009 in samen-
werking met de industrie van hellende daken, een leerstoel 
in het leven roepen  waarmee fundamenteel onderzoek kon 
worden uitgevoerd naar de veranderende functie van de 
buitenschil. Deze leerstoel wordt aan de faculteit Bouwkunde 
van de TU Eindhoven bekleed door dr. ir. Chris Geurts. Dit jaar 
zal het IFD-congres in Nederland worden gehouden, namelijk 
van 14-16 november 2013 op de SS Rotterdam te Rotterdam.

De eerste dakdekkersopleidingen werden goed bezocht en 
goed gewaardeerd. Maar om de opleidingen op een profes-
sionele en onafhankelijke manier te kunnen blijven organi-

Al direct vanaf de eerste edities van 

DIM maakte het hellende dak een 

substantieel onderdeel uit van de 

 re dactionele inhoud. Het vak heeft in 

de loop der ja ren een aantal belang-

rijke ontwikkelingen doorgemaakt.

Het bevorderen van vakmanschap 
op het hellende dak

30 JAAR VAKBLADEN IN DE DAKENBRANCHE

Jan Weijers (rechts) tijdens de oprichting van HHD

De oprichting van HHD in 1987
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seren is deze uiteindelijk elders ondergebracht, via het SOHD 
(Stichting Opleidingen Hellende Dak) bij het huidige BGA-Ne-
derland te Boxtel. Andere mijlpalen waren de ontwikkeling van 
NEN 6707 (verankering van dakpannen) n.a.v. de schades als 
gevolg van de stormen van 1990 en de totstandkoming van 
de eigen CAO voor de hellende dakenbranche in 2011.

Verwer: “De vakbladen hebben met hun berichtgeving hun 
bijdrage aan de ontwikkelingen geleverd. Door te berichten 
over de verschillende activiteiten, de productontwikkelingen 
en de projectbeschrijvingen, wordt een vakblad onderdeel 
van de dynamiek binnen een branche.” 

Huidige ontwikkelingen
“Vandaag de dag spelen er op het hellende dak verschil-
lende thema’s. De eisen die aan het dak worden gesteld 
verschillen hemelsbreed met die van dertig jaar geleden, 
zowel op technisch als op esthetisch gebied. Gebouwei-
genaren krijgen een steeds belangrijkere stem in het totale 
proces wat gevolgen heeft voor de vormgeving van het dak. 
De dakvormen worden steeds spannender.”

“De eisen die tegenwoordig aan het dak worden gesteld 
stellen leveranciers en verwerkers voor nieuwe uitdagingen. 
Denk alleen al aan de eisen op het gebied van milieuvrien-
delijkheid en milieubesparing: het plaatsen van zonnepa-
nelen, het verbeteren van het isolerend vermogen van het 
dak. Dit neemt weer een geheel eigen problematiek met 
zich mee. De waterdichte en stormvaste montage van zon-
nesystemen, bijvoorbeeld: hiertoe is momenteel BRL 9933 in 
ontwikkeling. Of denk eens aan de vochthuishouding in de 
daken die verandert als gevolg van de isolatielaag. Lucht-
dicht bouwen is niet voor niets een hot item. Vakmanschap 
wordt kortom steeds belangrijker en ik ben ervan overtuigd 
dat men daar steeds meer de waarde van zal inzien.” ●

15 JAAR 
GEGARANDEERD 
VAKWERK IN 
DAKWERK

Garanties op materialen en hun functiona liteit krijgt u al 
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Oud-directeur van BDA en hoofdredacteur van Dakenraad 
Albert van den Hout droeg al bij aan de eerste editie van 
DIM. Het artikel behandelde de problematiek rond eenlaagse 
bitumineuze systemen: ‘schades en aanbevelingen’. Die 
ondertitel vat direct zijn fi losofi e over de rol van de vakbladen 
in de dakenbranche samen: “Een vakblad is er om kennis te 
verspreiden en op deze manier te zorgen voor de verbetering 
van de kwaliteit op daken. Door kennis te verspreiden over 
systemen, werkmethoden en – niet onbelangrijk – calamitei-
ten, draagt een vakblad bij aan de ontwikkelingen. Ik denk 
dat het de taak van elke redactie is de invloed van de com-
mercie in de redactionele artikelen zoveel mogelijk in te per-
ken: het gaat om verspreiding van de inhoudelijke informatie.”

Van den Hout raakte in 1983 betrokken bij DIM via hoofd-
redacteur Luud du Puy, die hij via Bouwcentrum kende. De 
reeks over dakdetails die Van den Hout tot dat moment 
schreef voor Bouwwereld werd voortgezet in DIM. Na de 
verkoop van het blad aan uitgeverij Keesing in 1988 en, 
mede als gevolg van deze ontwikkeling, het vertrek van 
hoofdredacteur Du Puy, was Van den Hout nauw betrokken 

bij de redactie van het blad, tot de uitgever in 1992 besloot 
te stoppen met DIM. In 1994 richtte hij vervolgens Dakenraad 
op, waarvan onlangs de 115de editie verscheen.

Stormschade
Het was niet de eerste keer dat door een zware storm 
schade was ontstaan, maar het was wel de eerste keer 
dat de schade zo groot was. Tot dan toe had men ervaring 
opgedaan met de stormen van april 1972 en januari 1973, 
die eveneens veel schade hadden veroorzaakt. Maar deze 
schade beperkte zich doorgaans tot de randzones omdat 
de dakbedekking veelal bestond uit gebitumineerd glas-
vlies of vilt waardoor de dakbedekking bij bezwijking al na 

enkele meters afscheurde. Dit was in 1990 niet in het geval 
omdat de baanvormige dakbedekkingen veel sterker waren. 
Volledige daken werden van het dak getrokken met alle 
gevolgen van dien.

Hoe kon het zo misgaan? Van den Hout: “De problematiek 
rond de storm van 1990 hangt deels samen met de opkomst 
van het warme dak. Door toepassing van een isolatielaag 
werden dakbedekkingen met geperforeerde onderlagen 

De stormen van 25 januari en 26 februari 1990 hebben destijds 

belangrijke ontwikkelingen op gang geholpen. Er kwam een brochure 

en een symposium, waarna de dakenbranche de nodige maatregelen 

nam. DIM bracht de problematiek uitgebreid onder de aandacht.

De stormen van 1990
30 JAAR VAKBLADEN IN DE DAKENBRANCHE

Albert van den Hout in de jaren ‘80.
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toegepast. Bij toepassing van deze systemen op EPS trad een 
verschijnsel op dat bekend is gaan staan als het ‘poffertjes-
paneffect’: wanneer de dakbedekking op de juiste manier 
gebrand werd aangebracht, smolt de EPS onder de perfo-
raties. Aanbevolen werd te kiezen voor een EPS isolatieplaat 
met een zwaardere cachering, maar in plaats daarvan werd 
vaak voorzichtiger gebrand: er kwam dan minder bitumen 
vrij met een mindere temperatuursbelasting als gevolg. De 
EPS smolt hierdoor niet meer, maar de hechting aan de 
ondergrond was ook minder. Tijdens de stormen van 1990 
raakten veel van deze daken zwaar beschadigd. Maar er 
waren meer factoren. Een van de andere conclusies was 
bijvoorbeeld dat de verkleving van de isola-
tieplaten vaak problemen opleverde.” 

Lessen uit de storm
“De kennis om dit soort schades te voorko-
men was al wel aanwezig, maar niemand 
had er rekening mee gehouden dat deze 
schades zich op een zo grote schaal 
zouden voordoen,” aldus Van den Hout. 
“Daarom konden we snel reageren en nog 
geen half jaar na de storm een brochure 
uitgeven, Lessen uit de storm. Ook werd op 
initiatief van NDA, BDA, VEBIDAK en Cobouw 
het symposium ‘Lessen uit de storm’ geor-
ganiseerd. Het symposium vond op 19 juni 
1990 in Almere plaats.”

“Destijds werd al opgemerkt: de storm is 
nog niet gaan liggen en we hebben de 
oplossingen al! Doordat we al ervaringen 
hadden met de stormen van 1972 en 1973, 
en ook voorafgaand aan de stormen van 
1990 al schades als gevolg van windbe-
lasting waren tegengekomen, hadden we 
de oplossingen eigenlijk al klaarliggen. Wij 
formuleerden in de brochure en tijdens 
het symposium tien ‘lessen uit de storm’. 
Een van die ‘lessen’ was bijvoorbeeld het 
toepassen van kimfi xatie, maar ook aanbevelingen als o.a. 
compartimentering van het dak, het controleren van de 
ondergrond, het toepassen van een dampremmende laag 
voor de winddichtheid van de constructie behoorden tot die 
lessen. Deze werden vrijwel direct in de praktijk gebracht en 
in de regelgeving geïntegreerd. De stormen hebben tal van 
ontwikkelingen op gang gebracht, zowel op het platte als op 
het hellende dak. Op het hellende dak werden de normen 
voor de verankering van de dakpannen aangescherpt. NEN 
6702, NEN 6707 en NPR 6708 zijn een direct gevolg van de 
‘lessen uit de storm’.”

Vakbladen
DIM plaatste in haar septemberuitgave van 1990 een gede-
tailleerd verslag van het symposium, inclusief de tien lessen. 
“Dit was het enige vakblad dat de kennis op een zo directe 
en grote schaal kon verspreiden,” aldus Van den Hout. “DIM 
heeft door haar berichtgeving een belangrijke rol gespeeld 
in de ontwikkelingen.” 

“Het verspreiden van informatie is altijd een belangrijk as-
pect van mijn activiteiten geweest. Het is de bedoeling om 
kennis bij de lezers op de harde schijf te zetten. Dat men, als 
men een probleem tegenkomt, denkt: ‘O, daar heb ik eens 
iets over gelezen’. Tegenwoordig zijn er veel meer vakbladen 
voor de dakenbranche en ik doe mijn best ze allemaal bij 
te houden. Voor zover ze een eigen, herkenbare rol spelen 
is er in de markt volgens mij ook ruimte voor de diverse 
vakbladen.” In het Kiwa BDA Expert Centre Building Envelope 
in Gorinchem is een uitgebreide bibliotheek ingericht waar 
men de meest uiteenlopende documentatie en naslagwer-
ken kan raadplegen.

Van den Hout: “Ik vind het ook belangrijk dat er in een vak-
blad ruimte is voor het verbreden van de horizon. Daarom 
neem ik in Dakenraad de rubriek van Annemieke Langen-
doen op over planten op het dak (deze verschijnen in sep-
tember in een aparte uitgave), of artikelen over bijzondere 
daken in het buitenland. Het internet wordt steeds belangrij-
ker in de verspreiding van informatie maar ik geloof dat de 
behoefte aan een papieren vakblad zal blijven. En dat de 
verspreiding van kennis nodig blijft, mag duidelijk zijn. We 
zien momenteel veel ‘oude’ problemen terugkeren omdat de 
kennis daarover onvoldoende is overgedragen van de ene 
generatie op de andere. De dakvakbladen zullen volgens mij 
dus ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in 
de ontwikkelingen.” ●
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Inmiddels is het binnen de markt goed bekend wat water-
accumulatie is: het ophopen van (regen)water op een be-
paald deel van een stalen dak, waardoor het dak doorbuigt. 
Op deze plek zal zich nog meer water ophopen, waardoor 
het dak nog verder doorbuigt. Dit proces gaat door tot het 
dak instort. Nic-Jan Bruins is directeur van dakadviesbu-
reau DGI Dak en Gevel Ingenieurs en sinds 2006 technisch 
hoofdredacteur van Roofs. In die hoedanigheid heeft hij een 
groot aantal artikelen over dit onderwerp geschreven. DGI 
Dak en Gevel Ingenieurs geldt inmiddels als de specialist op 
dit gebied.

Instorting
“Ik kan me de eerste berichten op radio en televisie over 
ingestorte daken nog goed herinneren,” aldus Bruins. “De im-
pact van de berichtgeving over een ontruiming van IKEA en 
het zwembad in Etten Leur was groot. Als dakingenieur werd 
ik er door iedereen in mijn omgeving op aangesproken over 
hoe dit nu heeft kunnen gebeuren.”

Het was een geluk bij een ongeluk dat de instorting pas rond 
19.00 plaatsvond, vlak na sluitingstijd, hierdoor vielen er geen 
slachtoffers. Maar dat dergelijke daken bij een dergelijke, 
niet extreme, regenbui konden instorten was alarmerend en 
als gevolg hiervan stelde VROM-Inspectie een onderzoek in. 
Begin 2003 kwam men met een alarmerende conclusie naar 
buiten: zeker 100.000 daken voldeden niet aan de minimale 
eisen en zouden bij een komende hevige regenbui even-
eens kunnen instorten. Het onderzoeksrapport werd integraal 
gepubliceerd in Roofs april 2003, een nummer dat geheel 
aan deze problematiek was gewijd.

Stichting Dakpromotie organiseerde op 8 april 2003 het 
symposium ‘Inspecteren of instorten?’ in FiGi in Zeist. Tijdens 
dit symposium zette Erik Kool van VROM-Inspectie de onder-
zoeksresultaten uiteen. Verder werden tijdens dat symposium 
de juridische en praktische aspecten uiteengezet. Kern van 
het probleem bleek dat veel daken niet voldeden aan de re-
gelgeving op dit gebied: ze waren te licht gedimensioneerd, 
(nood)overlopen ontbraken of waren niet juist geplaatst, het 
afschot was niet in orde, etc.

Op 24 augustus 2002 stortte het dak van IKEA Amsterdam in 

als gevolg van hevige regenval. Ook stortten de daken van enkele 

zwembaden in Weesp en Etten-Leur in. Deze instortingen brachten 

de nodige ontwikkelingen op gang. Roofs heeft in de loop der 

jaren uitgebreid bericht over het fenomeen ‘wateraccumulatie’.

2002: de dakinstorting van IKEA

30 JAAR VAKBLADEN IN DE DAKENBRANCHE
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Bruins: “Al snel werd mij duidelijk dat de kennis en kunde over 
dit specifi eke onderwerp ‘wateraccumulatie’ bij alle bij de 
bouw betrokken partijen gering tot niet aanwezig was.” DGI 
heeft zich sindsdien ontwikkeld als specialist op dit gebied, 
in 2004 werd Bruins over dit onderwerp geïnterviewd voor het 
televisieprogramma NOVA. “Wij hebben sindsdien vele daken 
geïnspecteerd en eveneens geconstateerd dat maar een 
beperkt percentage van de daken voldoet aan de minimale 
eisen. Nog steeds storten met de regelmaat van de klok da-
ken in zodra er een hevige regenbui heeft plaatsgevonden.”

Sneeuwaccumulatie
In maart en november 2005 stortte in Nederland een aantal 
daken in als gevolg van sneeuw. Er vielen geen gewonden, 
maar de gevolgen van de dakinstortingen in Duistland en 
Polen, in januari 2006, waren een stuk dramatischer: in totaal 
vielen bij deze instortingen bijna 100 doden. Bruins: “Hoewel 
een instorting door een overbelasting door sneeuw welis-
waar niet echt vergelijkbaar is wateraccumulatie (een teveel 
aan water), zijn – door het gewicht van de sneeuw - de 
gevolgen veelal dramatischer dan een instorting als gevolg 
van wateraccumulatie. Door een overbelasting van sneeuw 
zijn ook in Nederland meerdere gebouwen compleet inge-
stort en verloren gegaan.”

“Voor beide schadefenomenen geldt dat de wijze waarop 
we in Nederland ontwerpen en bouwen, waarbij materialen 
en systemen tot op en over de veiligheidsgrenzen, worden 
toegepast, de kans op instortingen groot blijft. De rol van 
de vakbladen is belangrijk in het terugbrengen van deze te 
voorkomen schade. Schades aan daken, in welke vorm dan 
ook, moeten ter lering (en niet ter vermaak) en in preventieve 
zin gepubliceerd worden. Met het publiceren van alleen 
maar mooie daken en goed nieuws wordt je niet wijzer. Ge-
lukkig biedt Roofs hiervoor alle ruimte aan eenieder die zijn 
verhaal kwijt wil.”
 
Noodzaak
Bij het schrijven van deze bijdrage aan het jubileumnummer 
werden wij via de radio en later op de televisie geïnformeerd 
over een dakinstorting van een AH in Winschoten (19 augus-
tus 2013). Het geeft opnieuw te denken dat een enkele lo-
kale hoosbui hiertoe aanleiding kon geven. De economische 
schade zal groot zijn nu de winkel toch enkele weken geslo-
ten zal zijn. Gelukkig kon de winkel tijdig ontruimd worden en 
zijn er geen gewonden gevallen. 

Het blijven informeren over dakinstortingen door regenwater 
en sneeuw, maar vooral ook de wijze waarop we dergelijke 
schade kunnen voorkomen, zal dus noodzakelijk blijven.  ●

Nic-Jan Bruins bij het recent ingestorte dak van AH Winschoten 

(19 augustus 2013).
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Kantelpunt in de ontwikkeling van EPDM op de Nederlandse 
dakenmarkt is de oprichting van VESP in 1995. VESP staat 
voor Verenigde EPDM Systeem Producenten en houdt zich 
bezig met een gezamenlijke ontwikkeling en promotie van 
EPDM als dakbedekkingsmateriaal. De oprichting volgde 
op het congres ‘Kijk op EPDM’, op 31 maart 1995 in het 
Antwerpse Sofi tel. Dit congres werd mede georganiseerd 
door uitgever Dirk Lindeman. Een andere drijvende kracht 
achter het congres was Pieter van Beek. Van Beek is bij Hertel 
begonnen met de verkoop van EPDM membranen; sinds 
1987 was hij werkzaam bij Phoenix (het huidige PDT). Na zijn 
pensionering, begin dit jaar, richtte hij PDT Consultancy op, 
waarmee hij binnen Carlisle als adviseur betrokken blijft bij 
de ontwikkelingen.

Congres
“Het congres was een gezamenlijk initiatief van de produ-
centen van EPDM die op de Beneluxmarkt actief waren en 
had tot doel de markt te informeren over de eigenschappen 
en mogelijkheden van EPDM,” vertelt Van Beek. “In die tijd 
was de kennis over het materiaal gebrekkig en dat leidde 
tot technische problemen. Men realiseerde zich bijvoorbeeld 
onvoldoende dat de ene EPDM de andere niet was. Mede 
door deze problemen deden in de markt een heleboel india-
nenverhalen de ronde. Om nu deze verhalen te ontkrachten 
werd besloten de krachten te bundelen en het materiaal 
d.m.v. een congres te positioneren.”

“Het congres was een succes, het werd goed bezocht en 
goed gewaardeerd. Er bleek ook behoefte aan een organi-
satie voor de belangenbehartiging van EPDM. Besloten werd 
dan ook de krachten te bundelen en zodoende kosten voor 
wetenschappelijk onderzoek naar, en promotie van EPDM 
gezamenlijk te dragen. Een voorbeeld hiervan is het onder-
zoek naar de levensduur en de milieueffecten van EPDM 
dat in 2005 is uitgevoerd door het Duitse kunststof centrum 
SKZ uit Würzburg. Aan de hand van onderzoek naar reeds 
aangelegde daken is hiermee vastgesteld dat EPDM een 
levensduur van minimaal 40 jaar heeft. Ook zijn leden van 
VESP actief betrokken bij de ontwikkelingen via de respectie-
velijke Colleges van Deskundigen.”

Groeiend marktaandeel
Het aandeel EPDM op de dakenmarkt is volgens de BDA 
Dakmeter inmiddels gegroeid naar een aandeel van 18,2% 

Hoewel het materiaal al sinds de jaren ’60 op het dak wordt toegepast, 

was EPDM in 1983 nog een relatief onbekend dakbedekkingsmateriaal. 

Het marktaandeel is sindsdien aanzienlijk toegenomen.

Kijk op EPDM
30 JAAR VAKBLADEN IN DE DAKENBRANCHE

Pieter van Beek (links) in 1991, tijdens de bekendmaking maken 

van de sponsoring van de dakbedekking van het Ecodrome, 

een milieupaviljoen op de Floriade in 1992 in Zoetermeer.

Het dak van het Centraal Station van Amsterdam 

is in 1994 bedekt met EPDM.

in 2012 (t.o.v. 7,3% in 2004). De huidige voorzitter van VESP 
Edwin van Dijk stelt dat deze opvallende groei een gevolg 
is van een aantal factoren. “Ten eerste is er in de loop der 
jaren veel productontwikkeling geweest, waardoor er een 
uitgebreid aanbod van EPDM daksystemen is. Verder is er 
veel innovatie geweest op gebied van materialen, waardoor 
er een zeer gevarieerd aanbod is van verschillende EPDM 
dakbanen en membranen. Maar ook op het gebied van ac-
cessoires en systemen: denk aan mechanische bevestigings-
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systemen, thermische lasbanen en lijmproducten die in de 
loop der jaren sterk verbeterd en ontwikkeld zijn.” 

De onderscheidende kenmerken van het materiaal zijn 
steeds beter bekend geraakt, o.a. via publicaties in de 
vakbladen. Omdat het materiaal eenlaags is toe te passen 
betekent het veelal een besparing op arbeid, wat een com-
pensatie betekent op de materiaalkosten. Dit is volgens Van 
Dijk voor velen in de loop der jaren een belangrijk argument 
geweest om voor EPDM te kiezen. “Natuurlijk heeft ook de 
regelgeving gezorgd voor een belangrijke impuls aan de 
markt voor EPDM. Denk daarbij met name aan de invoering 
van NEN 6050 (voor het brandveilig werken aan daken) in 
2009 en de invoering van de tilnorm in 2011. Dit zijn allemaal 
onderwerpen waar EPDM zich in onderscheidt. “

Door gezamenlijk te opereren hebben de respectievelijke 
leden groei kunnen realiseren zonder dat dit ten koste ging 
van de andere partners. In de huidige markt realiseert EPDM 
nog steeds groei, die vanzelfsprekend voornamelijk in de 
renovatiemarkt wordt gerealiseerd. Van Dijk: “Momenteel 
investeren de respectievelijke EPDM fabrikanten aanzienlijk in 
hun capaciteit en effi ciëntie. Onze verwachting is dat als de 
markt straks weer aantrekt de vraag naar EPDM explosief zal 
stijgen. Zodra dat gebeurt, zullen wij er klaar voor zijn.” ●

Wiebe Fokkema (links) draagt het voorzitterschap van VESP 

over aan Edwin van Dijk (2008).

Wiebe Fokkema (links) draagt het voorzitterschap van VESP 
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Jos de Nijs, algemeen directeur van Royal Roofi ng Materials 
B.V., waar Kelders Dakmaterialen tegenwoordig onder valt, 
vertelt over de oprichting van de dakgroothandel. “John 
Kelders was een opvallende fi guur. Hij was werkzaam als dak-
dekker in het bedrijf van zijn vader maar besloot in 1982 de 
verkoop in te gaan. Ons land telde toen zeven fabrikanten, 
maar geen daarvan wilde met hem in zee omdat destijds de 
verkoop en distributie grotendeels door de fabrikanten zelf al 
was ingevuld. John Kelders besloot daarop dakbedekking-
materialen uit Italië te importeren. Hiermee introduceerde 
hij de Royal APP op de Nederlandse markt. Met deze stap 
nam hij het als importeur op tegen de gevestigde orde in 
de dakenbranche. Hij had zijn strategie op meerdere pijlers 
gebaseerd. Hij was medeoprichter van de inkoopcombinatie 
VEGRIDAK. Ook wist hij een gunstige prijs te bewerkstelligen 
door handig gebruik te maken van de koers van de Itali-
aanse Lire.”

“En, last but not least, hij koos voor DIM en het latere Roofs 
om zijn nieuws wereldkundig te maken. Wanneer John 
Kelders bedrijfsmatig iets te melden had, deed hij dit 
uitsluitend via DIM. Ook was dit het enige blad waar hij in 
adverteerde. DIM was in eerste instantie het enige vakblad 
voor de dakenbranche - en het werd dan ook door de hele 
markt nauwlettend in de gaten gehouden - maar ook toen 
er meerdere bladen op de markt verschenen, bleef hij het 
blad trouw. John Kelders was in de loop der tijd vaak onder-
werp van gesprek in de markt, mede omdat hij regelmatig 
via het vakblad van zich deed spreken. Maar hij had ook 
andere manieren om onder de aandacht te komen, zoals de 
maandkalender die hij elke maand naar zijn relaties stuurde, 
waar telkens een opvallende foto op stond afgebeeld. Ook 
was Kelders Dakmaterialen destijds de eerste dakgroothan-
del die een catalogus verspreidde en tijdens vakbeurzen 
had het bedrijf altijd wel iets bijzonders. Niet alleen de pr was 
goed, ook de productkwaliteit en service werd steeds verder 
verbeterd.”

“Dit alles zorgde ervoor dat Kelders het succesvol opnam 
tegen de gevestigde orde en dat hij Kelders Dakmaterialen 
kon uitbouwen tot een succesvolle onderneming. Het succes 
kreeg navolging want al snel werden er andere dakgroot-
handels actief. John Kelders was altijd vooruitstrevend en 

DIM, en later Roofs, heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van 

de dak-groothandel. De samenwerking tussen het vakblad en John Kelders, 

oprichter van Kelders Dakmaterialen, stond aan de wieg van de ontwikkeling 

die zou leiden tot de centrale rol die de dakgroothandel tegenwoordig speelt.

De rol van de dakgroothandels
30 JAAR VAKBLADEN IN DE DAKENBRANCHE

Jos de Nijs, algemeen directeur van Royal Roofi ng Materials bv in 2004.

volgde zijn eigen koers en dat zorgde ervoor dat hij, toen hij 
in 1998 om gezondheidsredenen terugtrad, een gezonde en 
sterke onderneming achterliet.” 
  
Sinds 1996 is Kelders Dakmaterialen onderdeel van de 
CRH-groep, een internationaal samenwerkingsverband van 
groothandelsbedrijven dat onder meer is gespecialiseerd in 
de toelevering van dakmaterialen aan de bouw. Jos de Nijs 
volgde begin 1998 John Kelders op. Vervolgens is het bedrijf, 
mede door een aantal overnames, verder uitgebouwd naar 
de toonaangevende dakgroothandel die het bedrijf tegen-
woordig is.

Wereld van verschil
Als je kijkt naar de positie die de dakgroothandels dertig 
jaar geleden in de dakenbranche innamen en vandaag, 
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dan is dat een wereld van verschil. “De dakgroothandels 
hebben de logistieke functie vrijwel volledig van de fabrikan-
ten overgenomen,” aldus De Nijs. “Feitelijk functioneert de 
dakgroothandel tegenwoordig als fabrikant/leverancier, in 
kwalitatief opzicht doen ze niet onder voor de fabrikanten. 
Daar komt bij dat ze voor het grootste deel de voorraadfunc-
tie van de dakdekkerbedrijven hebben overgenomen. De 
dakgroothandel vervult bovendien een belangrijke rol door 
de kredietfaciliteiten die het haar klanten biedt, in deze tijd 
niet onbelangrijk.”

In de loop der tijd hebben de diverse groothandels dan 
ook een centrale rol gespeeld in de diverse ontwikkelingen. 
De Nijs: “Denk bijvoorbeeld aan de rol die de groothandels 
spelen in de productontwikkeling en de regelgeving. In 
2006 hebben wij bijvoorbeeld onze klanten al in een vroeg 
stadium geïnformeerd over de ontwikkelingen rond NEN 6050 
met een bijeenkomst in het stadion Galgenwaard in Utrecht. 
In 2011 werd een hele reeks bijeenkomsten georganiseerd 
voor veilig werken op hoogte, n.a.v. de lancering van het 
Royal veiligheidsconcept. De dakgroothandel speelt anno 
2013 een centrale rol bij de ontwikkelingen op het gebied 
van productontwikkeling, regelgeving en innovatie omdat 
de groothandel veelal fungeert als intermediair tussen de 
dakdekker en de fabrikant, vaak in een adviserende rol.”

Vijfde gevel
Het dak is inmiddels breed ontdekt als vijfde gevel en de ken-
nis over wat er zoal mogelijk is op het dak raakt steeds meer 
verspreid. Dat is een gunstige ontwikkeling waar de vakbla-
den volgens De Nijs een belangrijke rol in hebben gespeeld. 
“Wat interesseerde 30 jaar geleden de opdrachtgever nou 
wat er op het dak kwam en hoe het werd aangebracht? Zijn 
voornaamste zorg was dat het niet teveel mocht kosten. Dat 
is tegenwoordig wel anders. Het dak wordt duidelijk gezien 
als een plek waar een oplossing kan worden gevonden voor 
tal van maatschappelijke vraagstukken, denk aan zonne-
energie, daktuinen en meervoudig dakgebruik. Het vakman-
schap is sindsdien aanmerkelijk gestegen en de dakdekker 
wordt nu meer erkend als vakman.”

Hoe ziet De Nijs de toekomst van de vakbladen? “De daken-
branche is wat betreft de digitale mogelijkheden terughou-
dend. De behoefte aan een papieren medium voor de infor-
matie-uitwisseling blijft onverminderd groot. Het nog steeds 
groeiende aanbod aan vakbladen voor de dakenbranche 
bewijst dat. Ik denk overigens niet dat het groeiende aantal 
titels tot een overkill leidt: de behoefte aan informatie is 
groot, en zeker nu het aantal bijeenkomsten in de branche 
drastisch is teruggelopen, zijn en blijven de vakbladen een 
belangrijke bron van informatie.” ●

De rol van de dakgroothandels
Met Polygum Carrara
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een luchtzuiverend
en CO2 reducerend
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Polygum Nederland
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Van heinde en verre komen riet-

dekkers en architecten kijken naar 

de Nederlandse rieten daken en 

naar de manier waarop de riet-

dekkersbranche is georganiseerd. 

Met name de laatste 15 jaar is de 

branche sterk geprofessionaliseerd. 

Een gesprek met secretaris Henk 

 Horlings en Joost Kreuger van de 

Vakfederatie Rietdekkers.

30 JAAR VAKBLADEN IN DE DAKENBRANCHE

Professionalisering 
van de rietdekkersbranche

De Vakfederatie Rietdekkers is in 1949 opgericht als direct 
gevolg van de organisatiestructuur die de Duisters na de 
Tweede Wereldoorlog hadden achtergelaten. Oorspronkelijk 
was de vereniging een federatie van drie vakverenigingen 
(een katholieke, een protestantse en een niet-religieuze). 
Inmiddels is dit alleen nog in de naam terug te zien. De 
vereniging begon in eigen beheer het verenigingsblad Het 

Drijfbord uit te geven, een blad dat tegenwoordig vier keer 
per jaar verschijnt en waarin al het nieuws m.b.t. het vak riet-
dekken naar de leden wordt gecommuniceerd. Momenteel 
telt de Vakfederatie Rietdekkers 240 leden.

Brandveiligheid
De ontwikkelingen op het gebied van rieten daken hebben 
een vlucht genomen nadat het secretariaat van de Vakfede-
ratie Rietdekkers fulltime bemand werd door Horlings. Deze 
was aangenomen om bedreigingen voortvloeiend uit het 
Bouwbesluit het hoofd te bieden. Daarvóór werd het secre-
tariaat bemand door een rietdekker die naast zijn dagelijkse 
werkzaamheden op het dak de vereniging organiseerde. 
Mede door het schroefdak kon het rieten dak blijven voldoen 
aan de eisen uit het Bouwbesluit. Daarnaast werd door de 
Vakfederatie Rietdekkers o.a. via internet alle beschikbare 
informatie over het rieten dak aan architecten, aannemers 
en opdrachtgevers beschikbaar gesteld waardoor het rieten 
dak volop in de belangstelling kwam.

“Wij zijn geen groot voorstander van de toepassing van 
brandvertragers om de brandveiligheid te vergroten omdat 
dit een luchtdichte afsluiting van de rietlaag kan betekenen 
met alle problemen voor de vochthuishouding van dien,” 
aldus Kreuger. “De oplossing zit hem wat ons betreft primair in 
de onderconstructie, door een schroefdak toe te passen en 
eventueel een extra gipslaag aan te brengen om te voldoen 
aan de regels van gelijkwaardigheid. Een sprinklerinstal-
latie is een goede, maar dure oplossing. Proeven wijzen uit 
dat het schroefdak een eventuele brand meer dan een uur 
vertraagt (en bij toepassing van een gipslaag nog een half 
uur extra): het riet brandt niet, maar smeult, wat het voor de 
brandweer een stuk eenvoudiger maakt te blussen.”

Kreuger: “Een noviteit op de markt voor rieten daken is Nova-
riet, een kunststof riet dat zich laat verwerken als natuurriet. 
Wij verwachten niet dat de verkoop van dit product ten koste 
zal gaan van ‘echte’ rieten daken. Veel eerder zal dit een 
aanvulling of een alternatief zijn op daken waar natuurriet 
niet toegepast kan worden vanwege problemen met de 
vochthuishouding of de brandveiligheid. Het betekent dus 
een vergroting van de markt van onze leden.”

Opleidingen
Technisch secretaris Henk Horlings, sinds 1997 bestuurslid van 
de Vakfederatie Rietdekkers, vertelt dat halverwege de jaren 
’90 de tijd rijp was voor een verdere professionalisering van 
de branche. Zo heeft de Vakfederatie ook werk gemaakt van 
een opleidingsstructuur voor rietdekkers. Hiertoe werd de 
stichting RON (Rietdekkers Opleiding Nederland) opgericht. 
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Dit opleidingsinstituut verzorgt o.a. het praktijkonderwijs 
binnen de opleiding Dakdekker riet BBL 2. Ook geeft RON 
sinds 2007 uitvoer aan het Vakdiploma Rietdekker en diverse 
rietgerelateerde opleidingen.

Kreuger: “De opleidingsbehoefte is onder de huidige 
marktomstandigheden echter bijzonder laag. Daar komt bij 
dat het HBA (Hoofdbedrijfschap Ambachten) opgeheven zal 
worden waardoor een belangrijke bron van inkomsten voor 
onze opleidingen wegvalt. Momenteel worden er op niveau 
2 geen leerlingen in het vak opgeleid. Het aantal jongeren 
dat het vak instroomt is dus op dit moment nihil. Dat is een 
dramatische situatie. Binnen bedrijven worden jongeren 
natuurlijk nog wel opgeleid maar mijn ervaring is dat het 
dan vaak lang duurt voordat je daadwerkelijk op het dak 
aan de slag mag met het riet. Tijdens de opleiding gaan 
leerlingen meteen met het riet aan de gang wat een positief 
effect heeft op hun eigenwaarde en het plezier in het vak. 
De BBL-opleiding rietdekken ligt momenteel dus stil, maar als 
de markt aantrekt staat alles klaar om weer te beginnen. Het 
Vakdiploma Rietdekker wordt nog wel uitgereikt.”

Kwaliteitsbeheer
Een ander aspect waar de Vakfederatie Rietdekkers zich 
intensief mee bezighoudt is de kwaliteit van het riet. Momen-
teel is men bezig met het opzetten van een kwaliteitslabel, 
het Thatchmark. Dit doet men in internationaal verband, via 
het ITS (International Thatching Society). 

“Nederland is op het gebied van rieten daken een uniek 
land,” vertelt Kreuger. “In andere landen worden natuurlijk ook 
wel daken met riet bedekt maar dat zijn toch doorgaans de 
traditionele daken. Nieuwbouwprojecten met architectonisch 
interessante rieten daken kent men buiten ons land niet of 
nauwelijks. Daarom hebben wij in de loop der jaren veel inter-
nationale delegaties mogen ontvangen die naar onze rieten 
daken en de organistatiestructuur van de branche kwamen 
kijken. Uit die contacten is de ITS ontstaan.”

“Het is de bedoeling om met de ITS een internationaal keur-
merk in het leven te roepen, het Thatchmark,” aldus Horlings. 
“Daarmee wordt de kwaliteit en het vochtgehalte van de 
teelt tot en met de verwerking gemonitord en vastgelegd. 
Daarmee wordt de kans dat een slechte partij riet op een 
dak wordt aangebracht vrijwel tot nul gereduceerd. Een riet-
dekker is een ambachtsman, voor hem is het, net als voor de 
opdrachtgever, een drama als een dak dat hij heeft gelegd 
niet blijkt te voldoen aan de te verwachten levensduur. We 
ondervinden momenteel nog wel wat verzet bij de handela-
ren, die vrezen dat met de invoering van het Thatchmark de 
verantwoordelijkheid voor het rieten dak op hun bordje komt 
te liggen. Wij staan echter op het standpunt dat je achter je 
product gaat staan als je erin gelooft.”

Naar verwachting zal het Thatchmark medio 2014 worden 
geïntroduceerd. Roofs houdt u op de hoogte van de ontwik-
kelingen. ●

Vergadering van de International Thatching Society (ITS).

De ledenvergaderingen van de Vakfederatie Rietdekkers zijn altijd druk bezocht.
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Eind 1982 werd de branchevereniging VEBIDAK opgericht. Kort daarna 

zag ook de eerste editie van het VEBIDAK-Bericht het licht. Inmiddels is 

het blad toe aan zijn 31e jaargang. In de loop der jaren ontwikkelde 

het tijdschrift zich van een overwegend intern gericht periodiek 

tot een breed georiënteerd vaktijdschrift.

De oprichting van VEBIDAK markeert een belangrijk punt in 
de professionalisering van de platte dakenbranche. Eigenlijk 
betrof het een heroprichting want een gelijknamige – in 1962 
ontstane – organisatie was niet lang daarvoor geliquideerd. 
De ‘nieuwe’ VEBIDAK richtte zich echter volledig op de behar-
tiging van de belangen van haar leden, in de breedste zin 
des woords, en ging daartoe ook als werkgeversorganisatie 
van dakbedekkingsbedrijven fungeren. De brancheorgani-
satie heeft zich sindsdien ontwikkeld tot belangrijke factor 
op het gebied van kwaliteit – zowel uitvoeringskwaliteit in 
algemene en projectoverstijgende zin, als de kwaliteit van 
het ondernemerschap – en belangenbehartiging. 

Cees Woortman, directeur/secretaris van VEBIDAK, vertelt 
dat het blad aanvankelijk in de eerste plaats was bedoeld 
voor interne mededelingen en berichtgeving. Geleidelijk 
verschoof de focus echter naar het nieuws dat ook voor de 
buitenwacht interessant is. Dankzij een mix van inhoudelijke 
artikelen en analyses trok het VEBIDAK-Bericht geleidelijk 
steeds meer externe lezers. Momenteel wordt het blad in een 
oplage van 800 exemplaren verspreid, waarvan er circa 200 
bestemd zijn voor de leden. De rest wordt verspreid onder an-
dere marktpartijen (waaronder met name opdrachtgevers 
in het private en publieke segment) en in het uitgebreide 
relatienetwerk van VEBIDAK zelf. Woortman constateert dat 
de oplage geleidelijk verder toeneemt. “Na elke editie krijgen 
wij steevast een aantal vragen om extra exemplaren te mo-
gen ontvangen of op de verzendlijst te worden geplaatst. Dit 
bevestigt eens te meer dat het VEBIDAK-Bericht goed wordt 
gelezen.”

Tweeledige functie
“Het blad heeft een tweeledige functie,” aldus Woortman. 
“Het informeert zowel de leden als onze externe doelgroepen 
over de meest uiteenlopende dakgerelateerde onderwer-
pen. Tegelijkertijd fungeert het blad als uithangbord voor 
onze achterban. Uit het VEBIDAK-Bericht komt immers naar 
voren wat onze leden, als serieuze dakbedekkingsbedrij-
ven, bezighoudt en welke activiteiten ze op brancheniveau 
ontwikkelen om hun opdrachtgevers nòg beter van dienst te 

zijn. Het blad visualiseert, 
kortom, een bepaald 
‘corporate image’ dat 
afstraalt op onze leden. 
Wij werken relatief veel 
met rubrieken en dat 
wordt gewaardeerd 
door onze lezers. Zo 
plaatsen we altijd 
minimaal één en dikwijls 
meer artikelen van 
technische aard, krijgen 
fi nanciële en fi scale 
onderwerpen steevast 
aandacht en kennen 
we een veelgelezen 
rubriek over het netwerk 
van VEBIDAK. Door in-
zichtelijk te maken welke 
organisaties en overhe-
den tot onze relatiekring behoren, laten we ook zien welke 
ingangen de branchevereniging in dit opzicht biedt. Het is 
mooi om te zien dat dit onze leden of andere doelgroepen 
regelmatig op nieuwe ideeën brengt. De rubriek ‘Samen voor 
de zaak’, over familiebedrijven, is – behalve lezenswaardig 
uit een oogpunt van human interest – vooral ook een goede 
manier om ons ledenbestand te positioneren als degelijke 
en betrouwbare MKB-bedrijven.”

“Leveranciers en dienstverleners presenteren zich graag 
in ons periodiek. We zijn echter zuinig op de toegevoegde 
waarde van het blad voor onze leden en daarom ook kri-
tisch op onze adverteerders. Zonder een oordeel te hebben 
over al hun producten en diensten, hechten we er waarde 
aan dat het gerenommeerde en betrouwbare partijen be-
treft die bij onze leden niet ter discussie staan. Zo maakt het 
VEBIDAK-Bericht zijn doelstellingen ook in dit opzicht waar.” ●

Gezicht van de brancheorganisatie
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Aluminiumleverancier Roval Aluminium uit Helmond maakt actief gebruik van 

de vakbladen in de dakenbranche om haar boodschap te verspreiden.

Laten zien wie je bent 
en wat je doet

Roval Aluminium is marktleider op het gebied van aluminium 
bouwproducten voor zowel de gevels als op het dak. In de 
markt is het bedrijf inmiddels een begrip, een positie die het 
bedrijf in de loop der jaren gestaag heeft opgebouwd. Sales 
& marketing manager Edwin van Kemenade vertelt: “In de 
jaren ’80 was al onze communicatie gericht op onze directe 
klanten, en dat waren de verwerkers. Folders, catalogi, prijslijs-
ten – dat was het wel zo’n beetje. Op een gegeven moment 
werden we door allerlei bedrijven uit de bouwkolom bena-
derd en bleek het verstandig om ook met andere partijen 
te communiceren, met name architecten, voorschrijvers en 
opdrachtgevers. We zijn toen meer naar buiten getreden, o.a. 
door op beurzen te staan en ons nieuws via de vakbladen te 
communiceren.”

Aluminium
“Twee belangrijke speerpunten van onze uitingen zijn de 
architectonische eigenschappen van ons assortiment en 
de duurzaamheid van aluminium. De serie architectonische 
daktrimmen in ons assortiment is tot stand gekomen door de 
vraag van een architect over het assortiment. Onze weder-
vraag naar de wens van deze architect leidde tot een inten-
sief ontwikkeltraject dat uiteindelijk leidde tot een assortiment 
architectonische daktrimmen. Hiermee werden wij interessant 
voor een heel nieuwe groep klanten, en we hebben dit assor-
timent dan ook intensief gepromoot en verder uitgebreid.”

“Neem een onderwerp als ‘duurzaamheid’. De ontwikkelin-
gen op dit gebied zijn heel snel gegaan. Nog geen tien jaar 
geleden was je een beetje een geitewollensokken-type als 
je je druk maakte over het milieu. Tegenwoordig is het een 
belangrijk argument voor de opdrachtgever. Voor ons was 
het belangrijk om aan te tonen dat aluminium het milieu in 
vergelijking met andere materialen slechts minimaal belast. 
Het materiaal heeft een lange levensduur. En aan het einde 
van de levensduur is het volledig recyclebaar en het gerecy-
cled materiaal is toepasbaar in volwaardige toepassingen. 
Door de hoge schrootprijs wordt aluminium niet weggegooid 
waardoor in de bouw bijna 100% wordt ingezameld en 
gerecycled. Andere onderscheidende eigenschappen zijn 
natuurlijk dat aluminium gemakkelijk is in het onderhoud 
en eenvoudig te verwerken. Die boodschap dringt door: ik 

denk dat Nederland België achterna zal gaan als een echt 
aluminiumland.”

“Deze, en andere zaken hebben we o.a. via de vakbladen 
met de markt gecommuniceerd. Aanvullend hebben we een 
eigen ‘glossy’ in het leven geroepen, Aluminium in Praktijk, 
waarmee we de kwaliteiten en mogelijkheden van alumi-
nium verder onder de aandacht brengen en aansprekende 
projecten beschrijven.”

Facebookgeneratie
De tijden veranderen en dat geldt volgens Van Kemenade 
ook voor de vakbladen. “Alle uitgeverijen hebben het 
momenteel moeilijk en zijn op zoek naar manieren om 
met de opkomst van het internet om te gaan. Ik denk dat 
Dakweb.nl een goede eerste stap is maar er is nog zoveel 
meer mogelijk met het internet. De jonge generatie groeit 
op met Facebook en Twitter, het ligt dus voor de hand 
dat het belang van het internet en de social media alleen 
maar groter zal worden. Tegelijk denk ik dat het papieren 
tijdschrift niet zal verdwijnen. Destijds dacht men dat door 
de opkomst van de televisie de radio zou verdwijnen. Dat 
is niet gebeurd, de verschillende media bleven naast elkaar 
bestaan. Zo denk ik dat vaktijdschriften zullen blijven be-
staan, naast het internet.” ●

Edwin van Kemenade van Roval.

Dakspecialisten op internet
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“Wij houden er niet van om nee te verkopen.” Verkoopleider 
Roy Burks vertelt dat de verkoop van al dan niet bewerkt zink 
en koper altijd de kern van de activiteiten zal blijven. De uit-
breiding van het assortiment is echter wel zodanig breed dat 
het bedrijf voor haar klanten kan gaan fungeren als een one 
stop shop. Het bedrijf heeft nu alle types dakbanen, inclusief 
onderlagen, isolatiematerialen in de verschillende diktes 
alsook de verlopende isolatieplaten  en gereedschappen op 
voorraad. Dit geldt ook voor de fi lialen, zodat de klant altijd 
snel geholpen kan worden. Desgewenst kunnen klanten ook 
het verticaal transport via Zinkunie inhuren. 

Uitbreiding assortiment 
De uitbreiding betreft de private labels APP- en SBS-dakba-
nen. De APP-dakbanen Zingum en Uniegum zijn beschikbaar 
in verschillende uitvoeringen: quarts gezand, granulaat, 
betalkt, grijze en zwarte leislag. De SBS-dakbanen Zinfl ex en 
Uniefl ex zijn beschikbaar in grijsgroen en zwarte leislag. Alle 
dakbanen zijn KOMO- gecertifi ceerd en voorzien van CE-
label. Ook heeft het bedrijf diverse EPDM-dakbedekkingen 
op voorraad, waaronder dakrollen en membranen, en een 
uitgebreid aanbod van lichtkoepels en dakbetredingunits.

Tevens levert men alle materialen en gereedschappen die 
benodigd zijn om deze producten aan te brengen, zoals 
bevestigers, loden uitlopen en speciaal gemaakte nood-
overlopen. Ook levert men het benodigde gas: in fl essen van 
Primagaz à 5, 10.5 en 33 kilogram. De statiegeldfl essen van 
verschillende andere merken kunnen hervuld worden. Burks 
vertelt: “Ook op het gebied van de accessoires hebben we 
erop gelet dat we een kwalitatief aanbod kunnen blijven 
leveren. We bieden onder andere branders, föhnen, bevesti-
gers en koudlijmen van gerenommeerde merken en partijen. 

We hebben bovendien onlangs het assortiment uitgebreid 
met een ruime voorraad PVC-hemelwaterafvoerproducten, 
zoals PVC-buizen in diverse afmetingen en de bijbehorende 
hulpmaterialen. Daarnaast zijn we eind september in staat 
om het assortiment hout te leveren ten behoeve van het 
dakbeschot.”

Logistiek en locatie
“Onze logistieke organisatie staat als een huis,” aldus Burks. 
“Het is voor ons in het hele proces een kleine moeite de 
benodigde dakbedekkingmaterialen mee te nemen. We 
hebben 25 vrachtwagens door het land rijden die gezamen-
lijk dagelijks tussen de 400 en 500 leveringen doen. Er is dus 
altijd een vrachtwagen bij de klant in de buurt. Wij kunnen 
door onze organisatie garanderen dat de klant de bestelde 
producten de volgende dag op het afgesproken tijdstip op 
de afgesproken locatie geleverd krijgt. Hiervoor is het contact 
tussen de klant en onze chauffeurs een belangrijke factor.”

Het bedrijf heeft op de hoofdlocatie in Boxtel 11.000 m² op-
slagruimte tot haar beschikking en voor de uitbreiding van 
het assortiment is een stuk magazijn ter grootte van 2400 m² 

Zinkunie, met als hoofdvestiging Boxtel 

en landelijk negen vestigingen, ont-

wikkelt zich verder tot een complete 

dakgroothandel nu het bedrijf heeft 

besloten als extra service voor de klant 

een assortiment dakdekkersmaterialen 

te gaan voeren.

BEDRIJFSNIEUWS

Zinkunie ontwikkelt zich 
tot one stop shop
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bijgebouwd. Ook zullen de magazijnen van verschillende 
vestigingen worden uitgebreid. Ondanks dat het bedrijf al 
beschikte over personeelsleden met ruime ervaring in de 
dakenbranche bij wie de benodigde kennis en know how al 
in huis was, is er door het hele verkoopteam veel aandacht 
besteed aan het verkrijgen van de specifi eke kennis van het 
nieuwe assortiment. 

Burks: “Doordat er in het bedrijf de juiste sfeer heerst, zijn veel 
van de ruim 110 personeelsleden al jaren werkzaam bij ons. 
Dat neemt niet weg dat het bedrijf voortdurend op zoek is 
naar versterking. Wij willen niet consolideren, maar expande-
ren. Het klinkt misschien vreemd in deze tijd, maar wij groeien 
nog steeds. Dat heeft te maken met onze marktbenadering, 
die draait om servicegerichtheid. We merken dat onze klan-
ten dit op prijs stellen. Natuurlijk proberen ze ook wel eens 
een andere leverancier uit, want het is niet mogelijk om altijd 
de goedkoopste te zijn. Zijn de materialen er vervolgens niet 
op tijd of is de levering niet in orde, dan blijkt goedkoop al 
snel duurkoop. Juist in deze tijd heeft de markt behoefte aan 
stabiele partijen die doen wat ze beloven.”

Zink en koper
Bij al deze dadendrang verliest het bedrijf de core business 
niet uit het oog: de levering van de meest uiteenlopende 
producten in zink, koper en lood, in de meest uiteenlopende 
uitvoeringen. Onlangs heeft men ook dit assortiment met 
verschillende noviteiten uitgebreid, waaronder Zinkunie Pure 
Green. Burks: “Met dit gepatineerde zink creëert men een 

luxe uitstraling, die bij veel architecten geliefd is. Daar waar 
groen koper budgettair gezien niet altijd haalbaar is, kan 
met Pure Green hetzelfde resultaat behaald worden tegen 
een gunstigere prijs.”

Burks geeft aan dat het bedrijf voor de langere termijn nog 
wel meer in petto heeft. “Wij staan nooit stil. De markt kan 
nog de nodige ontwikkelingen van ons verwachten.” ●



De torenspits van het Collegium Berchmanianum, aan de 

Houtlaan in Nijmegen, heeft een nieuwe koperen dakbedekking 

gekregen. Een bijzondere klus voor het loodgieters- en 

koperslagerbedrijf W. van Sonsbeek.

‘Hemelbestormers’ voorzien torenspits van nieuwe koperen dakbedekking

PROJECTBESCHRIJVING
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RENOVATIE TORENSPITS COLLEGIUM BERCHMANIANUM
● OPDRACHTGEVER:  STICHTING JAN BERCHMANS 

BERCHMANIANUM
● DAKDEKKER:  W. VAN SONSBEEK LOODGIETERS & 

INSTALLATEURS TE NIJMEGEN EN DRUTEN

Collegium Berchmanianum is een tehuis voor mannelijke 
religieuzen. Het is gevestigd in een monumentaal pand dat 
is ontworpen door architect Joseph Cuijpers en in 1928 is 
gebouwd. Blikvanger van het gebouw is de 50 meter hoge 
toren die voorzien is van een koperen dakbedekking. De 
koperen dakbedekking was nog uit de tijd van de bouw, zo 
langzamerhand was deze aan vervanging toe. 

Loodgieters- en koperslagerbedrijf W. van Sonsbeek uit Nijme-
gen en Druten bestaat dit jaar 30 jaar. Het familiebedrijf is lid 
van het Metalen Dakdekkers Gilde (MDG), waar Martijn van 
Sonsbeek bestuurslid van is. Het bedrijf profi leert zich als een 
kwalitatieve partij met een specialisme in de uitvoer van mo -
numenten en is een vaste partner van het bestuur van Colle-
gium Berchmanianum. Samen met de andere vaste partners 
is het bedrijf verantwoordelijk voor het onderhoud van het ge-
bouw van Collegium Berchmanianum. In een eerder stadium 
heeft men de goten en regenpijpen van het pand vernieuwd. 
“Het werk werd wel openbaar aanbesteed,” aldus directeur-
eigenaar Willie van Sonsbeek van het bedrijf. “Door de eer-
dere ervaringen en ons advies kregen wij de klus gegund.”

Omdat het een monumentaal pand betreft, mocht de 
uitstraling van het koperen dak niet veranderen. Om het werk 
op een technisch zekere, en ook op een veilige manier uit te 
voeren, besteedde het bedrijf veel tijd aan de voorbereiding. 

Nieuwe koperen dakbedekking
“Er is gebruik gemaakt van fabrieksmatig gefelste koperpla-
ten (135 cm x 50 cm) van leverancier Zinkunie,” vertelt Van 
Sonsbeek. “Dit formaat is de helft kleiner dan de origineel 
toegepaste koperplaten. Dat had wat voeten in de aarde 
omdat de oorspronkelijke uitstraling gehandhaafd diende te 
blijven. Technisch was dit echter noodzakelijk omdat bij het 
oorspronkelijke formaat de koperplaten niet verholen konden 
worden bevestigd: deze zouden dan net als de oorspronke-
lijk toegepaste koperplaten gaan klepperen. En omdat men 
een onzichtbare bevestiging wilde is ervoor gekozen in dit 
opzicht af te wijken van het oorspronkelijke ontwerp – temeer 
omdat dit geen afbreuk doet aan de uitstraling. De verti-
cale lijnen waren de hoofdlijnen en moesten gehandhaafd 
blijven. De koperplaten werden voorbewerkt aangeleverd en 
in het werk gefelst.”

De koperplaten zijn met verscholen klangen aan de houten 
ondergrond bevestigd. De ondergrond is vanzelfsprekend 
gecontroleerd maar er hoefde gelukkig niet veel hout ver-
vangen te worden. De platen zijn vervolgens in een losan-
gesysteem gefelst aangebracht. Voor het zicht is er gebruik 
gemaakt van een extra brede horizontale losange; verticaal 
zijn de platen van de wind af dubbel gefelst. Voor een fraaie 
uitstraling is de onderste 3 m van de torenspits bol aange-
bracht, de rest van de toren loopt hol. De bliksemafl eider van 
het gebouw is herplaatst.”

Veiligheid
Het werk is uitgevoerd door de twee specialisten die het 
bedrijf in huis heeft, Martijn van Sonsbeek en Dennis Jansen. 
Zij verwerkten de koperplaten met speciale handschoenen 
aan om vingerafdrukken te voorkomen. De vingerafdrukken 
zouden namelijk vlekken op het koper geven omdat het zuur 
van de vingers inwerkt op het koper. 

“De werkzaamheden werden uitgevoerd vanaf een stabiele 
stellage die op hoogte was aangebracht,” vertelt Van Sons-
beek. “Deze is gebouwd op stalen balken die door de galm-
gaten zijn gestoken. Het paste precies: de klokken hoefden 
niet te worden verwijderd. Hier bovenop is de stalen stellage 
gebouwd. De materialen en gereedschappen werden met 
behulp van een personen goederenlift naar boven getrans-
porteerd. Het aanbrengen en, nadat de werkzaamheden 
waren afgerond, weer verwijderen van de balken was een 
spannende klus maar alles is goed verlopen.”

“Tijdens de werkzaamheden moest rekening worden gehou-
den met het gegeven dat het een dak van een rusthuis voor 
geestelijken betreft. Dus er werd geen radio gebruikt en ook 
hebben we in onze werkzaamheden rekening gehouden 
met de kerkdiensten. Het werk, en het contact met de be-
woners, is goed verlopen. Tijdens de werkzaamheden kwam 
eens een van de bewoners kijken. Hij stond bij de ladderlift, 
keek omhoog en zei: ‘Zo. Dus jullie zijn de hemelbestormers!’ 
Ik moet zeggen, zo voelden we ons af en toe wel!” ●

‘Hemelbestormers’ voorzien torenspits van nieuwe koperen dakbedekking
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Peter van Leeuwen heeft voor voorkomende situaties een vei-
ligheidsvoorziening ontwikkeld die eenvoudig naar het dak 
is te transporteren en vervolgens veilig aan de dakrand is te 
bevestigen. Van Leeuwen: “Veel dakdekkers staan voor een 
dilemma wanneer ze kleine onderhoudswerkzaamheden 
moeten uitvoeren op een dak, hoger dan 2,5 meter, waar 
geen veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Volgens de 
wetgever mag alleen worden gewerkt in een veilige werkom-
geving en moeten er eerst (collectieve) veiligheidsvoorzienin-
gen worden aangebracht. Probleem daarbij is dat dit in veel 
gevallen niet wenselijk is, zowel uit economisch oogpunt als 
uit het oogpunt van veiligheid.” 

“Het plaatsen van een hekwerk staat in geen verhouding tot 
bijvoorbeeld het schoonmaken van een hwa: het is dikwijls 
gevaarlijker om de veiligheidsvoorzieningen naar het dak-
vlak te verplaatsen dan om de hwa zonder veiligheidsvoor-
zieningen schoon te maken. Dat laatste is echter volgens de 
wet niet toegestaan. Hoe dan in deze situaties te handelen? 
Dit was aanleiding voor de ontwikkeling van de Dakhaak.” 

Van Leeuwen wilde voor de eigen werken een voorziening 
ontwikkelen waarmee veilig gewerkt zou kunnen worden. 
Toen op enig moment een prototype voorhanden was, 
werd het duidelijk dat deze oplossing voor de gehele platte 
dakenbranche een uitkomst zou kunnen zijn. Nu de voorzie-
ning is uitontwikkeld en ook de testen en certifi cering rond 
zijn, kan de voorziening worden vermarkt. Van Leeuwen heeft 
hiervoor een nieuwe bv opgericht, Drico Safety in Vlaardin-
gen. Dit bedrijf zal in de toekomst fungeren als leverancier 
van meer veiligheidsartikelen, waarbij de toepasbaarheid in 
de praktijk de belangrijkste focus is. In samenwerking met di-
verse partners zal het de betreffende producten in de markt 
gaan zetten.

Dakhaak
Het idee van de Dakhaak is verrassend eenvoudig. De 
vinding betreft een aluminium staaf met een lengte van ruim 
2,7 m en een haak van ruim 35 cm, een stang om de haak 
te kunnen plaatsen en wegnemen en een veiligheidsoog.

 
De Dakhaak heeft direct de volgende kenmerkende eigen-
schappen:
●  Er is gekozen voor gecoat aluminium zodat de dakhaak 

licht en sterk is. Hij weegt slechts 12 kg. en oxideert niet;
●  De voorziening is dus eenvoudig door één persoon naar 

het dak te verplaatsen; 
●  De voorziening is gebalanceerd zodat hij middels de 

handgreep met één hand te dragen is;
●  De voorziening is vanuit de veilige zone over de dakrand te 

plaatsen en tevens weer weg te nemen;
●  Wanneer men zich aan de haak zekert, kan men aan de 

andere kant van het dakvlak de werkzaamheden veilig 
uitvoeren. 

De bedieningsstang op de balk is bewust schuin geplaatst. 
Om de dakhaak naar de dakrand toe te schuiven, moet 
men deze een kwart slag draaien (hierna kan men de haak 
horizontaal over de dakrand schuiven). Wanneer de Dak-
haak op de juiste manier om de dakrand zit gehaakt, staat 
het oog naar boven en kan men zich hieraan aanlijnen. 
Zodoende aangelijnd kan men aan de andere kant van 

Dakdekkerbedrijven lopen vaak tegen het probleem aan dat het 

aanbrengen van valbeveiliging in geen verhouding staat tot de 

werkzaamheden die op het dak moeten worden uitgevoerd. 

Om in deze gevallen toch beveiligd te zijn, is de ‘Dakhaak’ ont -

wikkeld, een aluminium hoek die men achterom de dakrand haakt.

Veiligheidshaak voor kortdurende werkzaamheden op het platte dak

VALBEVEILIGING
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het dakvlak de kortdurende werkzaamheden 
verrichten.

Om de haak weer naar binnen te halen, moet 
men de bedieningsstang weer opzij drukken, 
dan komt de haak weer horizontaal te liggen. 
Dit betekent dus dat de persoon die de Dak-
haak plaatst of weer verwijdert niet alleen op 
2m afstand van de dakrand blijft, maar ook als 
extra zekerheid laag bij het dakvlak blijft. 

Wanneer de haak is geplaatst, kan men aan 
weerszijden in een hoek van 30° de werkzaam-
heden verrichten. Het is van belang de lijn 
zodanig af te stellen dat men niet over de dak-
rand kan vallen. De dakhaak is echter ook als 
een Klasse B1 verplaatsbaar ankerpunt volgens 
de momenteel geldende NEN 795 getest door 
Satra en als zodanig goedgekeurd en gecerti-
fi ceerd. 

Veilig werken 
Peter van Leeuwen licht het systeem toe: “Van-
zelfsprekend geldt dat op het dak de voorkeur 
uitgaat naar een collectieve valbeveiliging. 
Maar dat is lang niet altijd mogelijk. Voordat 
de dakdekkers het dak opgaan, dienen zij de 
veiligheidssituatie in kaart te brengen aan de 
hand van een checklist. Als ook permanente 
lijnsystemen of ankerpunten ontbreken, bekijken 
we of de Dakhaak inzetbaar is. De haak is lang 
niet in alle situaties toe te passen. Maar in veel 
situaties, waar anders eigenlijk geen goede op-
lossing voorhanden is, betekent dit een goede 
en eenvoudige oplossing. Deze voorziening 
betekent dus een aanzienlijke verbetering van 
de veiligheidssituatie op het platte dak.”

“Dakdekkers komen vaak op daken waar he-
lemaal geen voorzieningen zijn getroffen. Voor 
kortstondig onderhoud ga je niet een heel hek-
werk op het dak plaatsen. De logistiek voor het 
aanbrengen van permanente voorzieningen 
zal vaak onveiliger zijn dan handelingen op het 
dak op dat moment. Om dit probleem op te los-
sen is deze oplossing ontwikkeld. Wij zijn ervan 
overtuigd dat het toepassen van de Dakhaak 
in veel voorkomende gevallen een veilige en 
economisch haalbare oplossing is.” ●

Veiligheidshaak voor kortdurende werkzaamheden op het platte dak
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NIEUWSLIJN

A G E N D A

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

19 september 2013 
Congres Green Buildings 
Holland 2013
RAI Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

19 september 2013 
Bouwkennis Jaarbijeenkomst 2013
’t Spant te Bussum
Info: www.bouwkennis.nl

24 september 2013
Solar Event 2013
Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch
www.energievakbeurs.nl

24-26 september 2013 
Energie 2013
Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch
www.energievakbeurs.nl

25 september 2013 
Symposium ‘Active House in de praktijk’
Makeblijde te Houten
Info: www.sbr.nl

25 september 2013
Minisymposium Duurzaam Doen op daken 
en gevels
Sempergreen te Odijk
Info: www.roofupdate.nl

30 september – 4 oktober 2013
Elektrotechniek 2013
Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.vnuexhibitions.nl

3 oktober 2013
Tata Steel Architectuurdag 2013 Benelux
MAS te Antwerpen
Info: www.booosting.nl

8-10 oktober 2013 
Bouw Compleet Hardenberg
Evenementenhal Hardenberg
Info: www.bouwcompleetgorinchem.nl

8 oktober 2013
Symposium Integraal Samenwerken 
in de bouw
Museum Prinsenhof te Delft
Info: www.sbr.nl

16 oktober 2013
Symposium ‘Veilig werken op hoogte’ 
Evenementenhal Gorinchem
Info: www.arbouw.nl

KOMO voor Conti Roof
Continu Isolatiewerken meldt 
het KOMO-certifi caat te heb-
ben ontvangen voor haar 
mortel Conti Roof. Het betreft 
een in eigen huis ontwik-
kelde isolerende mortel, 
vervaardigd uit EPS korrels en 
diverse toeslagstoffen, met 
een snelhardend cement als 
bindmiddel. Bij de vervaar-
diigng is gebruik gemaakt 
van gerecycled EPS. Het 
certifi caat geldt voor de vier 
morteltypen waarmee een 
druksterkte tot 1,9 N/mm² 
kan worden bereikt.

Vernieuwd Akoestiroof 
zelfdragend dakelement
Het bouwen op geluidgevoelige locaties vraagt om bouwmateria-
len met een hogere geluidwering. Dakelementen vormen vaak de 
zwakke schakel, vanwege de relatief lichte opbouw. Akoestikon intro-
duceert het vernieuwde Akoestiroof zelfdragende dakelement. 

De nieuwe opbouw van de elementen maakt nu ook grote over-
spanningen mogelijk. Door de opbouw kunnen de elementen zowel 
verticaal (op gordingen en muurplaten) als horizontaal (op spanten 
en bouwmuren) worden verwerkt. Er kunnen boven-
dien extra ribben worden aangebracht ten behoeve 
van het maken van sparingen voor dakkapellen en 
dakramen. Dit alles garandeert een snelle montagetijd 
op de bouwplaats.  

Groen op hoog niveau

www.vandertolbv.nl

Vestigingen in de regio's Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
T (020) 667 77 77
E info@vandertolbv.nl 

Groepsactiviteiten

Terreininrichting

Bestrating en Riolering

Binnenbeplanting

Boomverzorging

Daktuinen en Vegetatiedaken

Onderhoud en Beheer

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

  Zeker voor
zelfklevende

    dakbedekkings
systemen
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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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