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cOluMn
THEO WIEKERAAD

tweede
Heerenveen, mei 2012. Feyenoord stelt zijn tweede plaats 

voor het seizoen 2011/2012 veilig. Uitzinnige taferelen in 

en rond het stadion. In het Abe Lenstra Stadion zijn ook de 

duizenden Friese supporters tevreden. Door te verliezen is 

Heerenveen zeker van een beloning: inkomsten uit Europees 

voetbal. 

De spelers en staf van Feyenoord worden als helden ontvan-

gen. Tweede is geen kampioen en toch de mooiste plek van 

het jaar. Een beloning voor hard werken. Europa in. Samen 

met duizenden supporters viert de selectie van Feyenoord 

feest als het ’s avonds terugkomt bij de Kuip. Ongekende 

vreugde voor een tweede plaats. Champagnefl essen 

worden ontkurkt, vuurwerk knalt. Het blijft nog lang onrustig 

daar in de Maasstad. Tweedes, een droom is werkelijkheid 

geworden.

Ridderkerk, september 2013. Dakdekker wordt deze maand 

tweemaal tweede. Tweemaal net niet de gunstigste aanbie-

der. Helaas voor hem lijkt aannemen niet op voetbal. Hier is 

net niet eerste gelijk aan nul euro’s extra omzet, geen arbeid-

suren voor het personeel en niks geen dekking van de vaste 

kosten. Tweede zijn houdt voor hem in: geen slingers boven 

zijn bureau, geen knallende kurken in de spreekkamer en ze-

ker geen koffi e met gebak. Nee: tweedes is, als hij geluk heeft, 

een bedankje voor de moeite en een volle oud papierbak.     

Heel veel werk dit keer voor niets. Maar hoe lang houdt men 

dat vol? Werk scoren is ook topsport. Het wordt niet voor niets 

scoren genoemd. Maar het is spelen op een veld met eigen, 

steeds veranderende regels. Eigen spelregels die door de 

aanvrager worden bepaald en net als op het voetbalveld 

moeten worden gehandhaafd. Maar anders dan daar 

wordt dit spel buiten het zicht van de voor de eerste plaats 

dingende deelnemers gespeeld. Na het aanbieden hebben 

deze spelers geen 

invloed meer op 

het spel. 

Zij krijgen geen 

inzicht in de tactiek van de andere deelnemers. Weten ook 

niet of iedereen zich aan de spelregels heeft gehouden. Zien 

niet of de opdrachtgever affl uit voor spelverruwing, het niet 

houden aan het bestek, afwijken van de gedragsregels, sjoe-

melen met veiligheid in de offertefase omdat daar tijdens de 

uitvoering toch niet zo nauw op wordt gehandhaafd. Verder 

betekent een protest bij de opdrachtgever indienen (omdat 

men vindt dat de scheidsrechter zijn eigen regels slecht inter-

preteert) veelal uitsluiting van deelname - misschien niet aan 

deze wedstrijd, maar dan zeker in de toekomst.   

Nee, aanbesteden is geen spel meer. Aanbesteden is een 

jungle waarin meestal niet de mooiste of beste maar vooral 

de meest meedogenloze wint. Dan is tweedes misschien 

toch nog een mooie plek. ●
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OnderzOek

naar een beter begrip 
van lokale windbelastingen in de stedelijke omgeving

Wat is de invloed van een gebouw op de windbelasting van de gevel- en 

 dakelementen van een nabijgelegen gebouw? Het antwoord op die vraag  

is van belang voor een veilig ontwerp van gevel- en daksystemen. Okke 

 Bronkhorst onderzoekt deze invloed in het kader van zijn promotieonderzoek 

aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Windinterferentie
De verankering van dak- en gevelelementen is afhankelijk 
van de ontwerp-windbelasting. Deze wordt aan de hand van 
voorschriften berekend, en is afhankelijk van het windge-
bied waar het gebouw zich in bevindt, de ruwheid van het 
omliggende terrein, de vorm van het gebouw en de zonering 
van gevel en dak. Minder bekend is dat ook omringende be-
bouwing invloed heeft op de belasting door de wind. Deze 
invloed wordt ook wel windinterferentie genoemd, omdat het 
windveld rond de omringende bebouwing interfereert met 
het windveld rondom het beschouwde gebouw.

Interferentie kan leiden tot lagere lokale belastingen, met 
name als er sprake is van een afschermende werking, maar 
ook tot hogere lokale belastingen. Dat laatste is van belang 
voor een veilig ontwerp van gevels en daken. In de huidige 
regelgeving is interferentie slechts voor een beperkte situatie 
opgenomen. In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de 
invloed van interferentie op het windveld en wordt beschre-
ven welke gevolgen dit heeft voor de lokale windbelastingen. 
Op basis hiervan wordt de huidige regelgeving wat betreft 
de invloed van interferentie op lokale windbelastingen tegen 
het licht gehouden.

Een methode om de invloed van interferentie op de wind-
belasting te kwantificeren is de interferentie factor:

IF = Finterferentie / Fgeisoleerd

De interferentie factor geeft de verhouding weer tussen de 
kracht op een dak- of gevelelement op een gebouw onder 
invloed van interferentie en de kracht op hetzelfde element, 
waarbij het gebouw geïsoleerd is van de invloed van omrin-
gende gebouwen. Deze factor is afhankelijk van een groot 

aantal parameters, zoals de snelheid en turbulentie van 
de wind, de windrichting, het aantal storende gebouwen, 
de  positie, de vorm en de grootte van de gebouwen en de 
positie van het gebouwelement op het gebouw. Om een 
uitspraak te kunnen doen over de effecten van deze para-
meters, definiëren we drie stedelijke typologieën waaraan 
onderzoek naar de invloed van windinterferentie op wind-
belastingen is gedaan. Figuur 1 geeft een schematische 
weergave van een stad waarin deze stedelijke typologieën 
gespecificeerd zijn: 
a  de invloed van lage gebouwen met vergelijkbare hoogte 

op elkaar
b  de invloed van een hoog gebouw (of meerdere hoge 

gebouwen) op omringende laagbouw
c  de invloed van twee of meerdere hoge gebouwen op 

elkaar.
Een hoog gebouw is volgens de Eurocode [1] een gebouw 
dat tweemaal zo hoog is als de gemiddelde gebouwhoogte 
van de omgeving.

Invloed van lage gebouwen  
met vergelijkbare hoogte op elkaar
In een omgeving met gebouwen van vergelijkbare hoogte is 
er over het algemeen sprake van afscherming, waardoor de 
windbelastingen lager uitvallen dan in een alleenstaande 
situatie. Studies (bv. Oke [2]) naar het windveld tussen ge-

Okke Bronkhorst, TNO en TU/e, Chris Geurts, TNO en TU/e,  
Carine van Bentum, TNO, Bert Blocken, TU/e
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bouwen onderscheiden drie soorten stroming, geïllustreerd in 
figuur 2, afhankelijk van de afstand tussen de gebouwen:
a  Indien de gebouwen op een afstand groter dan onge-

veer 4 maal de gebouwhoogte van elkaar af staan, dan 
ziet de stroming de gebouwen als onafhankelijk,

b  Voor een kleinere afstand tussen de gebouwen zal 
interferentie optreden tussen het windveld van beide 
gebouwen.

c  Als de afstand tussen de gebouwen kleiner wordt dan 2 
maal de gebouwhoogte, ontstaat er een zogenaamde 
ketsende stroming. Hierbij is er een grote stabiele werve-
ling aanwezig tussen de gebouwen, zoals te zien is in fi-
guur 2(c), die wordt aangedreven door de atmosferische 
grenslaag.

Voor situatie (b) en (c) ligt het niveau waarop de windsnel-
heid nul is gemiddeld genomen op een grotere hoogte dan 
de grond, afhankelijk van de verhouding tussen de hoogte 
van de gebouwen en de afstand ertussen. Om deze reden 
wordt er voor ruwe terreinen vaak een zogenaamde ver-
plaatsingshoogte toegepast, deze is representatief voor de 
hoogte waarmee de grenslaag wordt opgetild.

Ook in NEN-EN 1991-1-4 [1] wordt, voor terreincategorie IV, het 
effect van dichtbij elkaar gelegen gebouwen en obstakels 
op het windgedrag in rekening gebracht met de verplaat-
singshoogte (hdis). Het profiel van de extreme waarde van de 
stuwdruk met de hoogte mag in dit geval worden opgetild 
met hdis (figuur 3). Hierbij moet wel aangetekend worden dat 
voor toepassing van deze regel de gebouwen niet precies 
dezelfde hoogte moeten hebben. Indien er dus een hoog 
gebouw in deze omgeving staat dan kan deze regel nog wel 
steeds worden toegepast. Er moet dan echter ook rekening 
worden gehouden met de interferentie tussen het hoge 
gebouw en zijn directe omgeving.

Invloed van een hoog gebouw  
op naastgelegen laagbouw
De invloed van 1 hoog gebouw op omringende laagbouw, 
geïllustreerd in figuur 1(b), is onderzocht door Stathopoulos 
[3]. Figuur 4 geeft de interferentiefactoren voor de gemiddel-
de en piekdrukcoëfficienten van dit onderzoek, hieruit blijkt 
dat indien het lage gebouw naast het hoge gebouw staat, 

de piekdruk op sommige posities op de dakrand met een 
factor 2.5 kan toenemen ten opzichte van de geïsoleerde 
situatie, zoals geïllustreerd voor case B in figuur 4.
Figuur 5 geeft een kwalitatief beeld van de stroming rond 
een hoog gebouw (Beranek [4]) Deze illustratie maakt dui-
delijk wat de oorzaak is van de belastingsverhoging op de 
omringende laagbouw. De wind die door het gebouw wordt 
afgebogen naar beneden (5), wordt door de grond ge-
deeltelijk afgebogen naar voren en veroorzaakt een wervel 
voor het gebouw (6). De afgebogen stroming zorgt voor een 
verhoging van de windsnelheid nabij de hoeken van het 
gebouw (8), en resulteert in grote snelheidsfluctuaties.

De Eurocode [1] geeft een grove rekenmethode voor het 
effect van een hoog gebouw op omliggende laagbouw, 
geïllustreerd in figuur 6. Indien een gebouw meer dan twee 
maal zo hoog is als de gemiddelde hoogte have van na-
bijgelegen bouwwerken, dan mag als eerste benadering 
de windbelasting op de omringende laagbouw berekend 
worden op basis van de extreme waarde van de stuwdruk 
op hoogte zn boven het maaiveld. De hoogte zn is hierin af-
hankelijk van de straal van de invloedszone (r) van het hoge 
gebouw en het lage gebouw (hlow) en de afstand tussen de 
gebouwen (x). De straal van de invloedszone is afhankelijk 
van de hoogte (hhigh) of van de grootste breedte (dlarge) van 
het hoge gebouw.
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OnderzOek

optreedt als de gebouwen relatief dicht bij elkaar staan (tot 
~1 maal de gebouwbreedte). Hoewel de grootste invloed op 
de gevels werd verwacht, blijkt dat een storend gebouw met 
vergelijkbare hoogte als het beschouwde gebouw ook een 
grote invloed op de dakbelastingen kan hebben. Tabel 1 laat 
zien dat de belastingen op het dak ook met ongeveer 40% 
kunnen toenemen als het gebouw op 1 maal de gebouw-
breedte staat. Minder grote invloeden (factoren in de orde 
van 1.1 tot 1.2) zijn waarneembaar voor een grotere afstand 
tussen de gebouwen, tot 6 maal de gebouwbreedte. 

Uit deze studies kan worden geconcludeerd dat de grote in-
vloeden over het algemeen alleen waarneembaar zijn voor 
een beperkt aantal windrichtingen en vaak maar op een 
klein deel van de gevels en het dak optreden. Figuur 8(a) 
en (b) geven dat bijvoorbeeld weer voor de piekdruk op 
de gevel en het dak voor twee hoge gebouwen die naast 
elkaar staan. Deze figuren laten zien dat met een afname 
van de afstand tussen de gebouwen er een toename is in 
de piekdruk op zowel de gevel als op het dak. 

In het kader is een vergelijking gemaakt tussen de Eurocode 
en de resultaten van Stathopoulos voor de invloed van inter-
ferentie op de lokale windbelastingen op het dak. De lokale 
belastingen berekend met de Eurocode zijn voor dit geval 
onveilig. De berekeningsmethode van de Eurocode dient 
dus echt als een eerste benadering beschouwd te worden, 
windtunnelmetingen zijn voor deze situatie een veilige bepa-
lingsmethode. Deze analyse laat zien dat deze regel herzien 
dient te worden.

Invloed van een hoog gebouw  
op een ander hoog gebouw
Er is relatief veel onderzoek gedaan naar de invloed van 
twee hoge gebouwen op elkaar (bv. Saunders en Melbourne 
[5], Taniike [6] en Khanduri [7]). In deze studies is voorname-
lijk de invloed op de globale belasting (de belasting op de 
hoofdconstructie) onderzocht.
Recentelijk wordt ook veel onderzoek gedaan naar de 
invloed van interferentie op de lokale belastingen op 
hoogbouw. Daarbij is vooral de belasting op gevels onder-
zocht (Kim et al [8] en Hui et al [9] en [10]). Het onderzoek 
van Bronkhorst [11] en [12] onderzoekt zowel de invloed 
op de gevels als op het dak van het hoge gebouw. Figuur 
7(a) illustreert de posities van het storende gebouw waar 
windtunnelmetingen aan zijn uitgevoerd, al deze posities zijn 
onderzocht voor de gebouwmodellen weergegeven in figuur 
7(b).

Uit deze studies en het huidige onderzoek blijkt dat de laag-
ste minimum piekdruk op de gevels van het gebouw met 
zo’n 30 tot 40% kan toenemen (tabel 1), maar dat dit alleen 

VergelIjkIng rekenregel eurOcOde [1] en OnderzOek StathOpOulOS [3]
In deze analyse wordt uitgegaan van de gebouwdimensies en karakteristieken van het 

windprofiel zoals gespecificeerd door Stathopoulos [3]:

Hoog gebouw: hhigh = 76 m; dsmall = dlarge = 38 m

Laag gebouw: hlow = 10 m; x = 6.5 m

De straal r van het invloedsgebied van het hoge gebouw kan nu berekend worden met 

(voor hhigh ≤ 2dlarge):  r = hhigh = 76 m

Indien x ≤ r, dan is de stuwdrukshoogte die toegepast moet worden voor bepaling van de 

windbelasting:  zn = 0.5r = 32 m

De karakteristieken van het windprofiel beschreven door Stathopoulos [3] komen ongeveer 

overeen met het windprofiel boven een onbebouwde omgeving. Voor gebied II kunnen 

dan de volgende stuwdrukken bepaald worden voor de ongestoorde situatie (zn = 10 m) 

en de gestoorde situatie (zn = 32 m): qp(10) = 0.85 kN/m2 en qp(32) = 1.22 kN/m2

Aangezien de andere waarden (cpe, Aref en cscd) hetzelfde worden aangenomen voor 

beide situaties, is de interferentiefactor nu te bepalen met:

IF = Finterferentie / Fgeisoleerd = qp(32) / qp(10) = 1.22/0.85 = 1.4

Vergeleken met de grootste interferentiefactor van 2.5 gevonden door Stathopoulos in het 

door hem onderzochte geval B, zie figuur 4 en [3], is deze rekenregel voor dit specifieke 

geval dus onveilig.
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Zie ook het artikel ‘Lichtgewicht zonne-energiesystemen op platte daken 

stormbestendig’ in Roofs juli-2013 op www.dakweb.nl.
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conclusie
In dit artikel is een overzicht gegeven van stedelijke typolo-
gieën waarvoor interferentie kan optreden. Voor elk van deze 
typologieën is het huidige kennisniveau omschreven en is 
een vergelijking gemaakt met de manier waarop interferen-
tie in de Eurocode is verwerkt. Gezien de verschillen in resul-
taten, en de orde van groottes in verhoging van de lokale 
belastingen die kunnen optreden, is windtunnelonderzoek 
momenteel nog een vereiste voor de bepaling van wind-
belastingen op gebouwen in de nabijheid van hoogbouw; 
ontwerpregels zoals beschreven in de Eurocode zijn voor de 
inschatting van lokale belastingen op daken niet altijd veilig.
De onderzoeksresultaten geven aan in welke richting de ont-
werpregels in de Eurocode en andere normen voor interfe-
rentie in de toekomst kunnen worden aangepast voor zowel 
dak- als gevelbelastingen. In een opvolgend artikel zullen de 
relaties die gedefinieerd kunnen worden voor de afstand tus-
sen de gebouwen, en de hoogte en vorm van het storende 
gebouw in meer detail worden besproken.
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Verschillende partijen zijn verenigd in het Platform Preventie 
Valgevaar van HBA. Op 16 oktober 2013, tijdens de SGA 
Dagen in de Evenementenhal in Gorinchem, organiseerden 
drie bij dit platform aangesloten organisaties (SBD, HHD en 
Arbouw) een minisymposium om de stand van zaken te 
bespreken. Sprekers waren Jos van der Borgt van Stichting 
Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) en John 
Kouwenberg van Het Hellende Dak (HHD). Carin Benders van 
Inspectie SZW was aanwezig om toelichting te geven op het 
beleid van de inspectiedienst. 

Drie factoren spelen een rol in het bereiken van een veilige 
werkplek op hoogte: de regelgeving, de techniek en – wel-
licht het belangrijkst van de drie – (het gedrag van) de 
mens. Het Platform Preventie Valgevaar heeft drie speerpun-
ten geformuleerd waarop actie wordt ondernomen, namelijk: 
het stroomlijnen van de regelgeving, het stimuleren van 
technieken en innovatie en, tenslotte, het organiseren van 

voorlichting en scholing. Dit alles volgens de bekende ar-
beidshygiënische strategie. Dat betekent dus dat de voorkeur 
uitgaat naar een zodanige inrichting van het dak dat val-
gevaar niet kan ontstaan. Wanneer dit niet het geval is en er 
toch valgevaar aanwezig is, dient in alle gevallen gebruik te 
worden gemaakt van een collectieve voorziening (randbe-
veiliging, mandragend materiaal op sparingen, etc.). Alleen 
wanneer hiervoor zwaarwegende argumenten gelden mag 
voor een individuele voorziening (harnasgordel met leefl ijn 
aan deugdelijke, liefst permanente aanhaakpunten in het 
gebouw) worden gekozen, mits deze hetzelfde veiligheidsni-
veau biedt als een collectieve voorziening.

Met name het veilig aanbrengen van zonnepanelen is 
aandachtspunt. Hier gaat in de praktijk momenteel veel mis 
en Carin Benders meldde tijdens de bijeenkomst dat er dit 
kalenderjaar tot nu toe al vier doden zijn gevallen tijdens het 
aanbrengen van zonnepanelen. Inhoudelijk kan over deze 
ongevallen nog niets worden gemeld omdat de respectieve-
lijke onderzoeken nog lopen.

Verantwoordelijkheid opdrachtgever?
In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat al in de ontwerp-
fase rekening dient te worden gehouden met de veiligheid 
tijdens de onderhoudsfase. Benders gaf aan dat tijdens de 
toetsing hiervan door Bouw- en Woningtoezicht (BWT) in de 
meeste gevallen alleen wordt bekeken of er een onderbou-
wing aanwezig is. Benders vertelde verder dat er binnen de 
Inspectie SZW een discussie gaande is. De werkgever wordt 
via de Arbowet aangesproken op zijn verantwoordelijkheid 
jegens zijn medewerkers. De opdrachtgever kiest voor de te 
nemen veiligheidsmaatregel voor het gebouw, hetzij in de 
ontwerpfase, hetzij in de onderhoudsfase, en zou dus ook 
verantwoordelijk moeten kunnen worden gehouden voor zijn 
keuze. 

Handhaving op een goede invulling van veiligheid door de 
opdrachtgever kan niet via de Arbowet, maar zou mogelijk 

Volgens de Arbowet is primair de werkgever verantwoordelijk voor de 

 veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Een duidelijk uitgangs-

punt, die echter in de praktijk wat vraagtekens oplevert. Een groot  aantal 

 organisaties is bezig veilig werken op hoogte op een goede manier te 

 organiseren. Roofs brengt de materie in een artikelenreeks in kaart.

Hoe kunnen we de 
cirkel doorbreken?

VeIlIg Werken Op hOOgte (1)

Deze werkwijze is NIET toegestaan. Volgens de arbeidshygiënische 

strategie mag alleen bij hoge uitzondering, mits goed onderbouwd, 

gebruik gemaakt worden van individuele beschermingsmiddelen.
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zijn door het Bouwprocesbesluit, waarin de verantwoordelijk-
heden van de opdrachtgever zijn vastgelegd, op te rekken.

collectief of individueel
Een andere vraag die behandeld werd was die wanneer 
men gebruik mag maken van individuele beschermmidde-
len. Tijdens kortdurende werkzaamheden mag met individu-
ele beschermmiddelen gewerkt worden (als een collectieve 
voorziening niet mogelijk is). In het A-blad Hellende daken 
valt een klus die in totaal minder dan 3 uur duurt onder de 
kortdurende werkzaamheden. Benders gaf aan dat een 
individuele voorziening als de ‘laagste’ categorie bescherm-
middelen geldt: er mag dus alleen gebruik van worden 
gemaakt wanneer een andere manier (bronaanpak, col-
lectief) aantoonbaar niet mogelijk is. Er werden verschillende 
voorbeelden getoond van recente innovaties waarmee veilig 
een collectieve bescherming is te realiseren. 

Ook kondigde Benders aan dat de verbetering van de vei-
ligheidssituatie op het hellende dak in 2014 een belangrijk 
speerpunt van de activiteiten van de Inspectie SZW zal zijn. 
Dit mede vanwege het grote aantal dodelijke ongevallen 
dat in het recente verleden plaatsvond.

aansprakelijkheid
De Arbowet is helder: de werkgever is verantwoordelijk voor 
de veiligheid en gezondheid van zijn personeel. Dit houdt 
dus in dat deze maatregelen dient te nemen wanneer de 
veiligheidssituatie op het dak niet in orde is – en in het uiterste 
geval het werk zou moeten weigeren. Onder de huidige 
economische omstandigheden staan dakdekkerbedrijven 
echter onder druk het werk toch op de onveilige manier uit te 
voeren en omdat het in de praktijk lastig blijkt de opdracht-
gever aansprakelijk te stellen voor de arbeidsomstandighe-
den op het dak wringt daar de schoen. In de huidige situatie, 
zo stelde Benders, is het voor partijen te gemakkelijk om naar 
elkaar te wijzen: “Hoe,” vroeg zij zich hardop af, “kunnen we 
die cirkel doorbreken?” Tijdens het minisymposium werd hier, 
niet geheel onverwacht, geen antwoord op geformuleerd.

De discussie over de rol van de opdrachtgever zal nog wel 
even voortduren. Vanaf het volgende nummer van Roofs zal 
middels een reeks artikelen getracht worden het veld in kaart 
te brengen. ●

Zie voor meer informatie over dit onderwerp www.dakweb.nl.

De Roadshow van het Platform Preventie Valgevaar van HBA.
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Het IFD is een internationale koepel-
vereniging van en voor nationale 
brancheverenigingen uit de daken-
branche. De vereniging is opgericht 
in 1952 en bestaat tegenwoordig uit 
19 leden en wordt via de partners in 
24 landen vertegenwoordigd. In 2010 
werd Piet Jacobs de tweede Neder-
landse president van de vereniging. 

Hij trad aan na een periode van drie jaar als junior vicepre-
sident en zal na zijn aftreden drie jaar senior vicepresident 
zijn. Op deze manier wordt de continuïteit van de vereniging 
gewaarborgd. De Pool Michael Olszewski zal aantreden als 
president.

“Mij wordt wel eens de vraag gesteld wat de toegevoegde 
waarde van IFD voor de Nederlandse dakdekker is,” vertelt 
Jacobs. “Onze centrale doelstelling is: kennis halen en kennis 
delen. Door onze internationale contacten leren we hoe 
zaken in andere landen zijn geregeld, op technisch gebied, 
maar ook op het gebied van arbo, opleidingen, fi scale 
aangelegenheden, veiligheid, etc. De IFD heeft momenteel 
vier commissies actief waarbij de leden elkaar in de loop 
van het jaar regelmatig treffen. Deze commissies initiëren 
de nodige initiatieven op het gebied van onderzoek en 
regelgeving. Vanuit Nederland is branchevereniging voor het 
hellende dak HHD lid van het IFD. De branchevereniging voor 
het platte dak, VEBIDAK, is dat niet. Jacobs geeft aan dat hij 
hoopt dat hier snel verandering in komt. “De Nederlandse 

Tijdens het IFD Congres (14-16 november op de SS Rotterdam) zal Piet Jacobs 

terugtreden als president van Internationale Dakdekkers Federatie (IFD). In 

dit interview gaat hij nader in op betekenis van het IFD voor de Nederlandse 

dakenbranche en de toekomstperspectieven van de vereniging.

kennis halen en kennis delen

Ifd cOngreS 2013

Piet Jacobs, scheidend 

 president van de IFD.

IFD WK Dakdekken.
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Zie op www.dakweb.nl ook het artikel ‘Piet Jacobs nieuwe president IFD’  

in Roofs december-2010.

dakenbranche wordt gedicteerd door veelal grote, internati-
onale partijen. Het is dus van het grootste belang dat je op 
internationaal niveau op de hoogte bent van de ontwikkelin-
gen – en dat je kunt meepraten daarover.”

Jacobs: “Het belang van een vereniging als IFD kan ik 
misschien het beste illustreren met een voorbeeld uit de 
liftenbranche. Op het gebied van personenliften is er inter-
nationaal een beperkt aantal grote fabrikanten actief: Otis, 
Thijssen, Krupp en Schindler. Zij hebben er belang bij dat de 
norm die op hun producten van toepassing is voor alle fabri-
kanten, ook de kleine, zou moeten gelden. Op internationaal 
niveau is in Brussel een onafhankelijke vereniging (de UEAP-
ME) actief om ervoor te zorgen dat het ook voor de kleinere 
MKB partijen mogelijk is aan deze normen te voldoen en ook 
zij hun producten kunnen leveren en verkopen. Zo oefenen 
wij als IFD via UEAPME invloed uit voor uniforme voorschriften 
in alle landen in het belang van de dakdekker.”

Ontwikkelingen
“Als IFD hebben we een vijftal jaren geleden het project EUR-
ACTIVE ROOFer afgerond, hierin is op internationaal gebied 
alles wat betreft Photovoltage en Solar systemen op daken 
onderzocht en vastgelegd. Het buitenland heeft bijvoorbeeld 
ook geleerd van onze systematiek met windgebieden.”

“Wij op onze beurt kunnen weer leren hoe sommige zaken 
in het buitenland zijn georganiseerd. Naar analogie van de 
Engels Skills Card zijn we momenteel bijvoorbeeld bezig met 
het opzetten van een internationaal dakdekkerspaspoort. 
In Engeland kom je de bouwplaats niet op zonder dat je 
aan kunt tonen dat je op het gebied van veilig en gezond 
werken de nodige opleidingen en cursussen hebt gevolgd. 
Dit kun je inzichtelijk maken met de Skills Card. Je kunt dit 
breder trekken en ook bijvoorbeeld het vakmanschap van 
de dakdekker in één oogopslag inzichtelijk maken: over 
welke aantoonbare vaardigheden beschikt de betreffende 
dakdekker? Je zou daarbij ook met kleuren kunnen werken: 
de Engelse Skills Card bestaat in een gouden en zilveren vari-
ant, waarbij de gouden variant dus voor een hoger niveau 
staat. In Nederland zijn we momenteel bezig met BGA om 
zo’n Skills Card te ontwikkelen en in te voeren, dit sluit aan op 
het internationale dakdekkerspaspoort.”

“Ook zijn we bezig op regelmatige basis statistieken over de 
internationale markt beschikbaar te maken. Hiertoe voeren 
we gesprekken met onze lidverenigingen, de industrie en de 
diverse Europese instellingen. Het is voor alle markten interes-
sant om kennis te hebben van de internationale trends en 
ontwikkelingen, zodat hierop tijdig kan worden ingespeeld.”

De organisatie van IFD wordt momenteel zodanig aangepast 
dat de vereniging toekomstbestendig blijft. “Je moet je afvra-
gen of de organisatiestructuur zoals de IFD die momenteel 
kent nog werkt voor de jongere generatie,” vertelt Jacobs. 
“Van de bestuursleden wordt een commitment van negen 
jaar verlangd. Dat is voor veel potentiële bestuursleden wel 
erg veel gevraagd. De leden zijn voor elke zichzelf respecte-
rende vereniging het belangrijkst. Dat zal in de nieuwe opzet 

van de IFD ook het geval blijven: het bestuur wordt door de 
leden aangestuurd, de bestuursleden hebben minder lang 
zitting in het bestuur, veel zaken zullen democratisch via por-
tefeuillehouders geregeld worden en op het congres worden 
vastgesteld.”

congres
Eenmaal in de twee jaar worden de wereldkampioen-
schappen voor jeugdige dakdekkers georganiseerd, in drie 
categorieën (hellend dak, platdak en metaal) strijden twee 
jonge dakdekkers (maximum leeftijd 23 jaar) met elkaar 
gedurende twee dagen, gejureerd door een onafhankelijke 
internationale jury.

In de tussenliggende jaren kunnen de lidbedrijven van de 
IFD projecten indienen voor de IFD prijzen in vier categorieën 
(hellend dak, platdak, metaal en wandbekleding). In deze 
laatste categorie won de vorige keer Dak en Leidekkers-
bedrijf Adriaans uit Haps met het project De Zonnebloem, 
bekleed met gekleurde Bieberleipannen (zie Roofs januari 
2012).

Van 14 t/m16 november vindt het 61ste IFD Congres plaats en 
vanwege het voorzitterschap van Jacobs is ditmaal Neder-
land het organiserende land. Het congres vindt plaats op de 
SS Rotterdam, een prachtige locatie waar de bezoekers in 
een sfeervolle ambiance in de gelegenheid worden gesteld 
om kennis over het vak uit te wisselen. 

Voorafgaand aan het internationale congres vindt op 13 no-
vember op dezelfde locatie een congres van Het Hellende 
Dak (HHD) en Duurzaam Gebouwd rond het thema Bespa-
ren en winnen op het hellende dak. Dagvoorzitter van het 
congres is prof. dr. ir. Chris Geurts. Jacobs vertelt: “Het belang 
van het dak voor de opdrachtgevers neemt toe. Daarbij 
past ook een nieuwe manier van dienstverlening. Het aantal 
dakaanbieders is enorm toegenomen, waarbij ook vaak 
bouwintegratie wordt aangeboden. Waar ligt de regie op het 
hellende dak in dit geval? En in de renovatiebranche, een 
belangrijk deel van de markt voor hellende daken, kiezen 
opdrachtgevers – veelal corporaties – bij het opwaarderen 
van het bestaande woningbestand vaak voor een complete 
dakaanpak. Daar ligt voor de hellende dakenbranche een 
kans: in een totaalvisie op het dak.” 

Jacobs kijkt tevreden terug op zijn periode als president van 
de IFD. ‘We hebben een aantal belangrijke stappen kunnen 
zetten. Het aantal leden is de afgelopen jaren gegroeid, met 
name doordat Oost Europese landen zich hebben aange-
sloten. De professionalisering komt in deze landen duidelijk 
op gang.  Hierin kunnen en moeten wij als IFD ondersteu-
nen. Het uitgangspunt ‘kennis halen en kennis delen’ blijft 
ontzettend belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de 
dakenmarkt.” ●
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Inzameling en recycling van bitumen dakafval is van belang 
voor het sluiten van de grondstofketen (circulaire economie). 
De renovatie van het dak (ca. 2.200 m2) van het Amphia 
Ziekenhuis, locatie Molengracht te Breda, vond plaats omdat 
de dakbedekking aan het eind van de levensduur was. 
Nadat verschillende dakbedekkingsbedrijven hadden inge-
schreven op basis van een bestek, werd het werk gegund 
aan dakbedekkingsbedrijf Innodak met vestigingen in Boxtel 
en Amsterdam. 

De projectleider van de afdeling Huisvesting van het Amphia 
Ziekenhuis, Kees Janssen, geeft aan dat dit bedrijf prijstech-
nisch de gunstigste oplossing bood. Verder werd een slimme 
logistiek voorgesteld, waarbij de overlast voor het ziekenhuis 
tot een minimum beperkt bleef en het bitumineuze dakafval 
zonder meerprijs voor recycling in de wegenbouw kon wor-
den aangeboden. “Het was deze optelsom van een budget-
tair, overlast vermijdend en milieuvriendelijke verwerking die 
uiteindelijk de doorslag gaf,” aldus Janssen.

Bitumen Recycling Nederland (BRN) 

heeft als doelstelling een optimale 

 inzameling van bitumen dakafval te 

 realiseren om daarmee een zo hoog-

waardig mogelijk hergebruik van bitu-

men dakbedekking mogelijk te maken. 

Ook is aandacht voor het ontwerp 

en de applicatie van nieuwe daken 

van  belang. Diverse pilotprojecten zijn 

 voltooid en lopen momenteel. In dit 

 artikel een beschrijving van de dak-

renovatie van het Amphia Ziekenhuis 

in Breda.

pilotproject brn 
verloopt succesvol

bItuMenrecYclIng
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Zie voor meer informatie over bitumenrecycling www.dakweb.nl.

dakrenOVatIe aMphIa zIekenhuIS, 
VeStIgIng MOlengracht te breda
● OPDRACHTGEVER: AMPHIA ZIEKENHUIS TE BREDA
● DAKBEDEKKINGSBEDRIJF: INNODAK (VESTIGING BOXTEL)

Directeur Jan van den Luitgaarden vertelt dat zijn dakbe-
dekkingsbedrijf altijd op zoek is naar de meest milieuvrien-
delijke oplossing. “Dat zijn wij ook verplicht vanwege onze 
ISO 14001-certifi cering. Het is steeds weer een uitdaging 
om de milieuvriendelijke opties onder de aandacht van de 
opdrachtgever te brengen.” Adjunct-directeur Giocondo van 
Schijndel vertelt dat het opstellen van het Plan van Aanpak 
in dit geval een hele klus was vanwege de logistieke bijzon-
derheden van het project. “Omdat het een ziekenhuis betreft, 
mocht er geen lawaai gemaakt worden en het gebruik van 
open vuur moest tot een minimum worden beperkt. Het 
ziekenhuis telt zeven verdiepingen, de afvoer van dakafval 
en aanvoer van materialen en gereedschappen moest dus 
goed worden doordacht. Al deze aspecten hebben we al 
direct in onze aanbieding meegenomen.”

recycling 
BRN is een initiatief van VEBIDAK en Probasys Benelux. Eén 
van de doelstellingen is de realisatie van een breed ge-
dragen systematiek voor de inzameling en recycling van 
bitumineus dakafval. Het betreft nadrukkelijk een open 
systeem: ook bedrijven die niet zijn aangesloten bij VEBIDAK 
of Probasys Benelux kunnen deelnemen.

Op de daken van het Amphia Ziekenhuis wordt de oor-
spronkelijke dakbedekking zo schoon mogelijk van het dak 
verwijderd (dus zoveel mogelijk zonder aangekleefd isola-
tiemateriaal). Vervolgens wordt de dakbedekking in stukken 
gesneden en samengebonden, zodat het gemakkelijk kan 
worden afgevoerd. De oorspronkelijke isolatie (resolschuim) 
moest eveneens worden vervangen: ook dit materiaal werd 
afgevoerd om te worden gerecycled. “Wij hebben op onze 
bedrijfslocatie in Boxtel een milieustraat waar wij de meest 
uiteenlopende materialen scheiden en een toepassing voor 
hebben,” aldus Van den Luitgaarden.

De kwaliteit van het te recyclen bitumineus materiaal wordt 
vooraf vastgesteld door een monster van het te ontmantelen 
dak te nemen. “Afhankelijk van de kwaliteit van het bitumi-
neus dakafval, dat wordt bepaald door eventuele verklevin-
gen en overlagingen wordt vastgesteld in welke toepassing 
de bitumen kan worden hergebruikt,” vertelt André van den 
Engel, adjunct-directeur en hoofd Technische Zaken van VE-
BIDAK. “Alleen schoon en hoogwaardig bitumen kan worden 
gerecycled naar een volwaardige bitumineuze dakbedek-
king. Veel ander bitumineus dakafval dat vrij komt van oude 
daken kan worden gerecycled tot een grondstof voor de we-
genbouw. Dit dakafval is te mooi voor thermische verwerking.”

logistiek
Het dakafval (dakbedekking en isolatie) werd gedurende 
het gehele project in één zone van het dak opgeslagen. Het 
grind moest handmatig worden verwijderd omdat het op 
deze hoogte ondoenlijk was een zuiginstallatie te gebrui-
ken; bovendien zou dit teveel geluidsoverlast opleveren. 
Vanzelfsprekend werden alle materialen op het dak goed 
vastgebonden om te voorkomen dat de materialen van het 
dak zouden waaien. Elke vrijdag werd er naast het ziekenhuis 

een kraan opgesteld waarmee de oude materialen werden 
afgevoerd en de nieuwe aangevoerd. 

Van den Luitgaarden: “In eerste instantie werd het dakaf-
val op het terrein van het ziekenhuis opgeslagen. Omdat 
onze medewerkers toch terug naar de zaak moesten rijden, 
konden ze direct de afvalmaterialen meenemen. Het bitumi-
neuze dakafval werd opgeslagen op onze bedrijfslocatie en 
vandaar via BRN afgevoerd en aangeboden voor recycling.”

“BRN heeft een facilite-
rende en stimulerende 
rol,” aldus Lodewijk 
Niemöller, directeur 
van Probasys Benelux. 
“Het is aan de markt 
om dit op te pakken. 
Daarnaast hebben 
wij een voorlichtende 
rol. Het recyclen van 
bitumen moet steeds 
meer gemeengoed 
gaan worden. Het tekort 
aan grondstoffen wordt 
steeds nijpender en het 
ligt voor de hand dat 
materialen die niet te 
recyclen zijn het steeds 
moeilijker gaan krijgen. 
Bitumen is bij uitstek 
een materiaal dat zich 
goed voor recycling 
leent: technisch is er 
geen enkel probleem. 
De uitdaging zit hem 
vooral in de opzet van 
de logistiek.”

“Ik heb er alle vertrou-
wen in dat de recy-
cling van bitumineus dakafval steeds vanzelfsprekender zal 
worden in de dakenbranche,” besluit Van den Engel. “Straks is 
het ‘not done’ om mooi bitumineus dakafval te verbranden. 
Kiezen voor de hoogst haalbare vorm van bitumenrecycling 
zal op termijn steeds meer de standaard worden.”

De dakenovatie van het Amphia Ziekenhuis zal in de loop 
van dit najaar zijn afgerond. ●
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De bitumineuze dakbedekking van de Katholieke Scholen-
gemeenschap Hoofddorp (KSH) was aan het einde van de 
levensduur. Cor Spoorman van Nebiprofa vertelt: “In samen-
spraak met dakdekkerbedrijf Schadenberg uit Hem en vei-
ligheidsspecialist Skysafe Valbeveiliging uit Elburg werd een 
compleet pakket aangeboden. Op deze manier kon een 
concurrerende prijs worden neergelegd voor een kwalitatief 
hoogwaardige oplossing. De opdrachtgever gaf namelijk 
aan dat hij zelf een poging had ondernomen om offertes op 
te vragen en door de bomen het bos niet meer zag. Daarom 
heeft hij Nebiprofa gevraagd een totaaladvies te laten 
maken. Toen was het voor hem mogelijk om gespecifi ceerde 
offertes aan te vragen, zodat hij appels met appels kon ver-
gelijken. Nieuw is dat we nu ook de dakveiligheid in ons ad-
vies opnemen. Bijkomend voordeel voor de opdrachtgever 
was dat hij het erg prettig vond dat hij door het totaaladvies 
één aanspreekpunt had van waaruit alles werd geregeld. De 
planning was strak, want de werkzaamheden dienden in de 
schoolvakantie te worden uitgevoerd en afgerond.” 

Schuin dak
Het te vernieuwen dak bestond uit twee platte daken met 
daar tussenin een schuin dak. Ook diende een lager gele-
gen plat dak te worden voorzien van een nieuwe dakbedek-
king. Tevens moest per dak worden bekeken wat de beste 
manier zou zijn om het dak voor o.a. periodiek onderhoud te 
betreden. 

Gekozen werd voor een witte dakbedekking voor het schuine 
dak. Onder het dak is namelijk een technische ruimte die op 
warme dagen zeer heet kan worden. Voor deze toepassing 
is gekozen voor de witte Profatec Eco, een dakbedekking die 
behalve het refl ecterende, witte oppervlak ook als opvallend 
kenmerk heeft dat het deels is geproduceerd uit gerecycled 
materiaal. Ook heeft de dakbedekking een luchtzuiverende 
werking. Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting over deze 
dakbedekking het artikel ‘Nieuwe dakrol combineert verschil-
lende ecologische functies’ in Roofs september 2011.

Het aanbrengen van de dakbedekking was op dit schuine 
dak niet eenvoudig. Uitvoerder Willem Redeker van dakdek-

Afgelopen zomer is een aantal daken van de Katholieke Scholen-

gemeenschap in Hoofddorp voorzien van een nieuwe dakbedekking. 

De dakveiligheid is direct aangepakt. De leverancier, dakdekker en 

 veiligheidsspecialist boden een gezamenlijk pakket aan.

Dakrenovatie en nieuwe valbeveiliging 

voor scholengemeenschap

prOjectbeSchrIjVIng
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Zie voor meer informatie over dit onderwerp www.dakweb.nl.

dakrenOVatIe kathOlIeke SchOlengeMeenSchap 
hOOfddOrp (kSh)
● OPDRACHTGEVER:  KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP 

HOOFDDORP (KSH)
● DAKDEKKER: SCHADENBERG TE HEM
● LEVERANCIER DAKBEDEKKING: NEBIPROFA TE MOERDIJK
● LEVERANCIER VALBEVEILIGING: SKYSAFE TE ELBURG

kerbedrijf Schadenberg vertelt dat de dakbedekking is 
aangebracht door twee man. Eén rolde vanaf het platte 
gedeelte op het schuine dak de dakrol uit, de andere 
bracht de dakbedekking vanaf de ladder aan middels 
de brandmethode. “Een zeer intensieve klus voor de be-
trokken medewerkers,’ aldus Redeker. “We zijn trots op het 
uiteindelijke resultaat.”

platte daken
De oude daken konden worden overlaagd. Het hoger gele-
gen platte dak werd zodoende bedekt met een donkergrijze 
SBS dakbaan Awaplan uit het assortiment van Nebiprofa. Op 
dit dak is tevens een rij zonnepanelen en een windturbine 
opgesteld. Dit is bedoeld voor gebruik in de natuurkundeles-
sen. In het schoolgebouw is een monitor opgesteld waar de 
opbrengst van de panelen en de turbine op staat af te lezen. 
Het voetlood begon scheurvorming te vertonen en is door 
het dakdekkerbedrijf eveneens vernieuwd.

Het lager gelegen dak is voorzien van een Profatec prevENt 
mineraal. Dit omdat het afschot op het lager gelegen dak 
minder goed was en deze dakbedekking daar beter tegen 
bestand is, en omdat eventuele vervuiling als gevolg hiervan 
op deze dakbedekking minder zichtbaar is.

Veiligheid
De gelegenheid werd direct te baat genomen om de veilig-
heid op de daken goed te regelen. Hiertoe werd specialist 
Skysafe ingeschakeld. Dit bedrijf heeft de daken geïnspec-
teerd en een veiligheidsplan opgesteld en toegevoegd aan 
het totaaladvies dat één op één door de opdrachtgever is 
overgenomen. Het dak hoeft niet vaak te worden betreden, 
namelijk alleen voor periodiek onderhoud van de dakbe-
dekking, afvoeren en zonnepanelen. Toepassing van een 
collectief veiligheidssysteem in de vorm van hekwerken was 
dan ook niet nodig - en om esthetische redenen ook niet 
wenselijk. Daarom is gekozen voor een lijnsysteem op het 
hoger gelegen dak. 

Directeur Alex ten Wolde van de veiligheidsspecialist vertelt:: 
“Het hoger gelegen dak is beveiligd met een lijnsysteem, 
bestaande uit een doorlopende RVS veiligheidslijn op vaste 
ankers. Op deze manier kan men ter plaatse van de ankers 
gewoon doorlopen. Er is hier voor gebiedsbegrenzing geko-
zen omdat er ter plaatse van de lager gelegen dakvlakken 
onvoldoende valhoogte is. Het platte dak bestaat uit twee 
delen, in het midden gescheiden door het schuine dak. Men 
kan via de technische ruimte onder het schuine dak over-
steken van het ene naar het andere deel van het platte dak. 
Maar het is logischer om langs het schuine dak te lopen. 
Om dit veilig te laten gebeuren, zijn ter plaatse van de door-
gangen langs het schuine dak hekwerken geplaatst.”

Op het lager gelegen dak is de IKOsecure toegepast, het vei-
ligheidsanker van Nebiprofa dat óp de dakbedekking wordt 
aangebracht. Dit anker heeft als voordeel dat de waterlichte 
laag en de dakconstructie niet hoeft te worden doorboord 
voor de bevestiging van het anker. Zie voor meer informatie 
over dit anker het artikel ‘Veiligheidsanker is één geheel met 

het dak’ in Roofs juni 2013. “Het anker mag maar in één rich-
ting worden belast, namelijk in de richting van de dakrand,” 
vertelt Ten Wolde. “Aan de andere kant van het anker bevindt 
zich de veilige zone. Het anker dichtbij de dakrand is het 
penduleanker.” 

“Bovenop het schuine dak staan antennes voor mobiele 
telefonie. Het telecombedrijf heeft aangegeven zelf voor de 
veiligheid te zorgen wanneer onderhoud aan de anten-
nes moet worden uitgevoerd en omdat verder niemand op 
het schuine dak hoeft te zijn hebben we hier verder geen 
veiligheidsvoorzieningen getroffen. De daktoetreding in het 
schuine dak voldeed niet. Er was geen valgevaar maar in de 
bestaande situatie was het zeer lastig, en daarmee onvol-
doende veilig, om vanuit het dakvenster het dak te betreden. 
Om deze situatie te verbeteren is een nieuw uitstapvenster 
van Velux geplaatst.” 

Spoor besluit: “Het volledige dak is in de zomervakantie naar 
de volledige tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. 
Doordat in samenspraak met de partners een compleet 
pakket is aangeboden, heeft de gehele dakrenovatie kwa-
litatief hoogwaardig, effi ciënt en prijstechnisch interessant 
kunnen plaatsvinden. Het resultaat is een dak dat weer vele 
jaren meekan – én veilig is te onderhouden.” ●
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Zie voor meer informatie over CE en certifi cering www.dakweb.nl.

Het belang van ‘Europa’ groeit. In de bouwsector in het 
algemeen en de bouwtoelevering in het bijzonder is de inter-
nationalisering de afgelopen dertig jaar duidelijk zichtbaar 
geworden. Niemöller: “Dat is een gevolg van de politieke 
keuzes, maar ook een logisch gevolg van de economische 
ontwikkelingen. Het resultaat is dat we bijna geen zelfstandi-
ge Nederlandse producenten meer hebben. Maar ondanks 
het feit dat het zwaartepunt van de normalisatie en regelge-
ving steeds meer in Brussel is komen te liggen, moet er nog 
steeds veel op nationaal niveau worden geregeld. Dat heeft 
te maken met het feit dat de lidstaten zelf mogen bepalen 
welke eisen (grenswaarden) ze stellen aan bouwwerken en 
-materialen. Daarnaast verschillen de bouwmethoden. In 
Nederland is bijvoorbeeld de regelgeving op het gebied van 
windbelasting belangrijk, in een land als Spanje is dat dan 
weer heel anders. En we hebben te maken met de speci-
fi eke bouwculturen. Europa levert kortom het raamwerk voor 
de regelgeving, de specifi eke invulling ervan wordt aan de 
lidstaten zelf overgelaten.”

De CE-markering maakt een  vergelijking van productspecifi -
caties van  bouwproducten mogelijk, op de meest uiteenlo-
pende aspecten. Maar welke aspecten zijn voor de betref-
fende toepassing van belang? En welke waarden zijn dan 
minimaal vereist? De klant wil zekerheid over de kwaliteit van 
het uiteindelijk geleverde dakbedekkingssysteem. Precies dat 
is de waarde van een kwaliteitskeurmerk: daarmee is direct 
inzichtelijk dat het betreffende product, of de betreffende 
dienst, voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit, het besluit 
Bodemkwaliteit en  private eisen (denk aan verwerkbaarheid 
en duurzaamheid) eraan stelt. Daarnaast blijft de onafhan-
kelijke externe controle in aanvulling op CE-markering een 
belangrijke toegevoegde waarde.”

Voor de meeste dakbedekking- en isolatieproducten 
verandert er met de inwerkingtreding van de bouwproduc-
tenverordening niet zo veel. Deze producten werden al CE-
gemarkeerd en alle onderliggende informatie was daarom 
al beschikbaar. Wel moeten zij vanaf 1 juli hun product iets 
anders markeren en een prestatieverklaring volgens een 
gedefi nieerd format beschikbaar stellen aan hun afnemer. 
Niemöller heeft er vertrouwen in dat alle gerenommeerde 

producenten dit goed op orde hebben. Hij benadrukt daar-
bij dat deze prestatieverklaring niet gelijkgesteld kan worden 
aan de KOMO-kwaliteitsverklaringen die we kennen. 

Niemöller: “Een kwaliteitskeurmerk moet toegevoegde 
waarde bieden en in die zin dus ook zelf kwaliteit leveren. 
In de toekomst zal de behoefte aan zekerheid in de gehele 
bouwketen alleen maar toenemen. ‘Kwaliteit’ is natuurlijk een 
begrip dat aan verandering onderhevig is. Dertig jaar ge-
leden werden andere eisen aan bouwwerken, systemen en 
verwerkers gesteld dan tegenwoordig. De techniek ontwikkelt 
zich en ook de behoefte verandert. Denk bijvoorbeeld aan 
de milieu-informatie van een product, is het product bijvoor-
beeld recyclebaar, in welke mate loogt het stoffen uit, etc. 
Of aan de relatief nieuwe systemen die op het dak worden 
toegepast, zoals groendaken en zonnesystemen. Maar ook 
het toenemende belang van energiezuinigheid. De markt 
bepaalt de behoefte en dat maakt kwaliteitsborging een 
continu proces.” ●

Per 1 juli 2013 is CE-markering verplicht voor de meeste bouwmaterialen. 

Directeur van Stichting KOMO Lodewijk Niemöller gaat in dit artikel nader 

in op de markering en het belang van kwaliteitscertifi cering.

certIfIcerIng

een kwaliteitskeurmerk
moet zelf ook kwaliteit bieden
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Tijdens de receptie werd Claaszen toegesproken door zijn 
naaste collega’s waarbij, tussen alle grapjes door, een beeld 
naar voren kwam van een hardwerkende en betrokken 
 directeur met een duidelijke commerciële visie. Claaszen 
werd geroemd als een directeur die van alle personeels-
leden de naam wist en ook op de hoogte was van de 
persoonlijke omstandigheden van zijn medewerkers. Door 
zijn drive had de OR van Kingspan Unidek soms moeite hem 
bij te houden. Dit leidde soms tot discussies die uiteindelijk 
altijd een oplossing brachten. Claaszen stelde dan ook met 
pijn in het hart afscheid te nemen van het bedrijf waar hij 
vele hoogte- en dieptepunten beleefde, zowel op zakelijk als 
op persoonlijk vlak. 

Als managing director Western Europe zal Claaszen zich o.a. 
bezighouden met het opzetten van een regiokantoor van 
Kingspan Insulated Panels op het Europese vasteland. Dit 
nieuw te openen regiokantoor moet handen en voeten ge-
ven aan de stevige positie die het Ierse Kingspan inmiddels 
op het Europese vasteland heeft verworven – en deze positie 
verder uitbouwen. Waar en hoe dit kantoor gestalte zal krij-
gen kon Claaszen tijdens het interview nog niet zeggen; wel 
kon hij melden dat de ambities van het bedrijf groot zijn. 
Zo zal het bedrijf bijvoorbeeld ook activiteiten ontplooien op 
de West-Afrikaanse markt.

loopbaan
In 1992, dus ruim 21 jaar geleden, werd Ben Claaszen door 
Hendrik van Dijk aangenomen bij de fabrikant van EPS isola-
tiematerialen Unidek uit Gemert. Daarvóór was hij als inkoper 
actief bij Huisman Elektrotechniek in Druten. Unidek was ook 
toen al een begrip in de regio en toen Claaszen een stap in 
zijn loopbaan wilde zetten lag het voor de hand dat hij zou 

solliciteren 
naar een 
functie bij 
de isolatie-
fabrikant. Het 
bedrijf groeide in die periode, begin jaren negentig, sterk. 
“Ik had een goede band met Hendrik van Dijk,” vertelt 
 Claaszen. “Hij was mijn coach en mentor; ik heb veel van 
hem geleerd.” 

Claaszen werd al snel hoofd inkoop. Toen hij aangaf een 
andere positie te ambiëren, ging hij aan de slag met de 
verkoop van Volumebouw hallen. “Het bedrijf had in de jaren 
’90 de wind mee vanwege de economische omstandighe-
den en bouwde ook de positie in Duistland uit. Mijn familie 
is van oorsprong Duits en ik spreek de taal goed dus het 
was een logische keuze van Hendrik van Dijk om mij op die 
positie in te zetten.” 

In 2000 werd Claaszen benoemd als adjunct directeur Uni-
dek Volumebouw. In 2003 werd het bedrijf verkocht aan CRH. 
Tot zijn eigen verrassing werd Claaszen in 2005 gevraagd om 
het bedrijf als algemeen directeur te gaan leiden. “Op dat 
moment was ik juist verwikkeld in een stevige discussie met 
de leiding over de bouwactiviteiten van Volumebouw dus 
toen ik werd uitgenodigd met het team een hapje te gaan 
eten dacht ik eerlijk gezegd dat ik eruit werd gezet. Je kunt je 
voorstellen dat het even een vreemd gesprek werd.” 

Masterplan
Een onzekere tijd brak aan toen CRH in 2009 de isolatie-
tak te koop zette. Het bedrijf werd in 2011 verkocht aan de 
Kingspan Groep. Claaszen vertelt dat die stap uiteindelijk 

Op 11 oktober 2013 nam algemeen directeur Ben 

Claaszen middels een receptie afscheid van zijn 

collega’s en oud-collega’s bij Kingspan Unidek. 

Claaszen is inmiddels aan de slag gegaan als 

 managing director Western Europe bij Kingspan 

Insulated Panels.

afscheid met pijn 
in het hart

afScheIdSInterVIeW
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heel positief heeft uitgepakt. “Het moederbedrijf is gespecia-
liseerd in isolatie en dat merk je. Er is de afgelopen jaren fl ink 
in het bedrijf geïnvesteerd, het meest recent in een volauto-
matische snij-frees-verpakkingslijn (zie Roofs 7-2013). 

“Deze investering is onderdeel van een masterplan dat we 
vorig jaar presenteerden,” aldus Claaszen. “Speerpunt van 
het masterplan is dat geïnvesteerd wordt in een centrali-
satie en optimalisatie van de productie, met als doel een 
effi ciëntere inzet van de middelen en zodoende met minder 
productieoppervlakte meer resultaat te halen. De snij-frees-
verpakkingslijn snijdt, bewerkt en verpakt de EPS in één 
productiehandeling. Op deze manier stelt de lijn ons zowel in 
staat sneller grotere orders te verwerken als op een effi ciënte 
manier kleinere hoeveelheden te verwerken. Zodoende kun-
nen we fl exibel opereren en desgewenst maatwerk leveren.”

“De markt voor Kingspan Unidek is nog steeds moeilijk, 
maar we maken goede ontwikkelingen door. Met name 
ons dakelement Unidek Aero slaat enorm goed aan. Ik heb 
er dan ook alle vertrouwen in dat mijn opvolger deze koers 
zal kunnen vasthouden.” Overigens is nog niet bekend wie 
Claaszen zal opvolgen. Tot de opvolger bekend is zal het 

huidige directieteam zijn taken waarnemen. Roofs houdt u 
hierover op de hoogte.

trots
Desgevraagd vertelt Claaszen het meest trots te zijn op de 
medewerkers van het bedrijf. “Nog steeds is in alles merkbaar 
dat het van oorsprong een familiebedrijf is. Iedereen die bij 
ons werkzaam is, gelooft in het materiaal EPS en werkt met 
veel commitment aan innovaties en ontwikkelingen om de 
producten optimaal aan te laten sluiten op de vraag uit de 
markt. Ik zou dan ook het overlijden van Hendrik van Dijk 
in 2011 als dieptepunt van mijn loopbaan willen aanmer-
ken. Ook al had hij niet meer de dagelijkse leiding over het 
bedrijf, hij bleef zeer betrokken bij de ontwikkelingen. Ik heb 
tot vlak voor zijn overlijden nog veel met hem gesproken, en 
soms ook pittig gediscussieerd, over de koers van het bedrijf.”

Tijdens de receptie zette Claaszen enkele van zijn naaste 
medewerkers in het zonnetje. Hij gaf aan met pijn in het 
hart afscheid te nemen maar ook uit te zien naar volgende 
uitdaging. ●

Zie voor meer informatie over dit onderwerp www.dakweb.nl.

Ben Claaszen met oprichter Hendrik van Dijk (links) tijdens het 40-jarig jubileum van Unidek (2009).
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Het percentage dakbranden dat wordt aangestoken 
door de dakdekker is relatief klein. Toch komt met 
enige regelmaat een dakbrand in het nieuws, die 
veroorzaakt werd door een dakdekker. De eerste 
momenten zijn bij een dakbrand bepalend. Daarom 
moet een dakdekker volgens het A-blad Platte Daken 
o.a. tijdens de werkzaamheden minstens twee brand-
blussers binnen handbereik houden. 

In de praktijk gebeurt dit niet altijd. “Dit komt in veel 
gevallen omdat het meebrengen van een brand-
blusser het dak op in de praktijk soms bezwaren 
heeft,” aldus Peter van Leeuwen, oprichter van Drico 
Safety in Vlaardingen. “Zeker bij kleine onderhouds-
werkzaamheden zie je vaak dat de brandblusser 
achterwege blijft. De brandblusser is te zwaar, onveilig 
het dak op te tillen en er moet een aantal hande-
lingen worden verricht voordat een brandblusser 
is te gebruiken. Bovendien moet de druk geregeld 
worden gecontroleerd en als hij ook maar even is 
gebruikt, bijvoorbeeld per ongeluk, is de druk eraf en 
is de blusser op het dak niet meer bruikbaar.”

“Wij staan op het standpunt dat (brand)veiligheid 
praktisch werkbaar moet zijn. Daarom introduceren 
we de Fire-Fighter, een gemakkelijk draagbare vuur-
verdrijver waarmee de dakdekker snel kan reageren 
op eventuele calamiteiten.”

direct blussen
Het gaat hier om een lichtgewicht cilinder met een 
lengte van maximaal 30 cm, een diameter van 
maximaal 3,5 cm en een gewicht van maximaal 
450 gram. De cilinder bestaat uit twee delen, het 
bovenste gedeelte is een metalen pijp die de blus-
lading bevat. Het onderste gedeelte is een plastic 
handvat. Wanneer brand ontstaat, neemt men de 
kurk van het handvat af en strijkt het over de boven-
zijde van de Fire-Fighter. Na de ontsteking produceert 
de vuurverdrijver een straal op basis van kaliumni-
traat. Afhankelijk van het gebruikte type kan deze 
blusstraal tot ruim anderhalve minuut blussen. Kalium 
onttrekt middels een fysische en een chemische 

reactie met het vuur de energie aan de brandhaard. 
Van Leeuwen: “De stof is niet giftig en het gereed-
schap is veilig in het gebruik.”

“Ik zie dit niet als een vervanging voor de traditionele 
brandblusser,” vertelt Van Leeuwen. “Wel is dit een 
goede aanvullende oplossing, bijvoorbeeld ook voor 
situaties waarin het gebruik van de brandblusser 
op praktische bezwaren stuit. Je neemt hem mee in 
je gereedschapskist of je hangt hem aan je gordel, 
zodoende heb je hem altijd binnen handbereik. 
Mocht er iets misgaan, dan kun je meteen reage-
ren: je haalt het kapje van de bovenkant af, neemt 
de kurk aan de  onderzijde af, richt het uiteinde op 
het centrum van de brand en strijkt vervolgens de 
kurk langs de bovenkant van de staaf. Doordat er 
twee bewuste handelingen nodig zijn om de Fire-
Fighter te ontsteken, is het vrijwel uitgesloten dat de 
 vuurverdrijver per ongeluk wordt ontstoken.”

“Het kalium verstikt het vuur in een vroegtijdig sta-
dium en voorkomt dus dat deze zich kan uitbreiden. 
De inhoud van de vuurverdrijver is zelf niet brand-
baar en daarmee is er dus ook geen gevaar dat 
de dakdekker juist brand maakt door bijvoorbeeld 
verkeerd gebruik. 

De vuurverdrijver is in vier uitvoeringen beschikbaar: 
Small, Medium, Medium SWD (Spat Water Dicht) en 
Large (Spat Water Dicht). Met de kleine uitvoering 
(Small) kan men gedurende 25 seconden blussen, 
met de grote (Large) tot 100 seconden. Dit is be-
duidend langer dan de traditionele brandblussers, 
onze 12 kg. brandblussers zijn uitgeblust na ca. 
30 seconden blussen.”

“De werking van de Fire-Fighter is kortom eenvoudig 
en zeker,” besluit Van Leeuwen. “Naar mijn mening 
wordt de brandveiligheid op het dak aanzienlijk ver-
der verbeterd wanneer de dakdekker de innovatieve 
Fire-Fighter binnen handbereik houdt.” ●

Drico Safety heeft zich ten doel gesteld de veiligheidssituatie op het dak 

te verbeteren, maar dan wel op een manier die praktisch werkbaar is. 

Het bedrijf introduceert de Fire-Fighter, een innovatieve manier van 

vuurbestrijding, waarmee vuur met vuur wordt bestreden.

Vuur met vuur bestrijden

brandVeIlIgheId

reactie met het vuur de energie aan de brandhaard. 
Van Leeuwen: “De stof is niet giftig en het gereed-
schap is veilig in het gebruik.”

“Ik zie dit niet als een vervanging voor de traditionele 
brandblusser,” vertelt Van Leeuwen. “Wel is dit een 
goede aanvullende oplossing, bijvoorbeeld ook voor 
situaties waarin het gebruik van de brandblusser 
op praktische bezwaren stuit. Je neemt hem mee in 
je gereedschapskist of je hangt hem aan je gordel, 
zodoende heb je hem altijd binnen handbereik. 
Mocht er iets misgaan, dan kun je meteen reage-
ren: je haalt het kapje van de bovenkant af, neemt 
de kurk aan de  onderzijde af, richt het uiteinde op 
het centrum van de brand en strijkt vervolgens de 
kurk langs de bovenkant van de staaf. Doordat er 
twee bewuste handelingen nodig zijn om de Fire-
Fighter te ontsteken, is het vrijwel uitgesloten dat de 
 vuurverdrijver per ongeluk wordt ontstoken.”

“Het kalium verstikt het vuur in een vroegtijdig sta-
dium en voorkomt dus dat deze zich kan uitbreiden. 
De inhoud van de vuurverdrijver is zelf niet brand-
baar en daarmee is er dus ook geen gevaar dat 
de dakdekker juist brand maakt door bijvoorbeeld 
verkeerd gebruik. 

De vuurverdrijver is in vier uitvoeringen beschikbaar: 
Small, Medium, Medium SWD (Spat Water Dicht) en 
Large (Spat Water Dicht). Met de kleine uitvoering 
(Small) kan men gedurende 25 seconden blussen, 
met de grote (Large) tot 100 seconden. Dit is be-
duidend langer dan de traditionele brandblussers, 
onze 12 kg. brandblussers zijn uitgeblust na ca. 
30 seconden blussen.”

“De werking van de Fire-Fighter is kortom eenvoudig 
en zeker,” besluit Van Leeuwen. “Naar mijn mening 
wordt de brandveiligheid op het dak aanzienlijk ver-
der verbeterd wanneer de dakdekker de innovatieve 
Fire-Fighter binnen handbereik houdt.” 
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Voor de dakisolatie van een nieuw distributiecentrum voor 

handelsonderneming EDCO is om technische en organisatorische 

redenen gekozen voor Taurox, een steenwol isolatieproduct 

van fabrikant Rockwool.

prOjectbeSchrIjVIng

Rockwool levert 104.000 m2 taurox 
voor nieuwbouw distributiecentrum
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nIeuWbOuW edcO dIStrIbutIecentruM 
● OPDRACHTGEVER: EDCO EINDHOVEN BV
● HOOFDAANNEMER: WIJNEN BOUW SOMEREN BV
● DAKDEKKER: HOLLAND DAK UIT WAALWIJK
● LEVERANCIER ISOLATIE: ROCKWOOL BENELUX UIT ROERMOND

De bouw van een distributiecentrum is technisch niet zo 
lastig. De uitdaging ligt vooral in de planning en de logistiek. 
Om die naadloos op elkaar af te stemmen, heb je betrouw-
bare partners nodig. Tussen Helmond en Deurne heeft Wijnen 
Bouw Someren bv een distributiecentrum gebouwd voor 
EDCO, een internationaal opererende handelsonderneming. 
Het is een project van de grote getallen. Op een voormalig 
defensieterrein van 14 ha werd het distributiecentrum van 
104.000 m² oppervlak – met laad- en loskades erbij zelfs 
109.000 m² – in slechts negen maanden tijd uit de grond ge-
stampt. De hallen gaan 16 meter de lucht in en zijn daarmee 
vier meter hoger dan normaal. Het is het grootste distributie-
centrum in Nederland dat in één keer is gebouwd. En daarin 
zat dan ook de uitdaging voor Wijnen Bouw Someren.

Vaak wordt dit soort projecten in fases opgeknipt. EDCO 
wilde het distributiecentrum echter in één keer realiseren. Om 
die reden zocht de handelsonderneming een bouwbedrijf 
dat de grootte van het project zonder problemen aan kon. 
De opdrachtgever had bovendien een strak budget en een 
harde deadline. Daarom zocht het bouwbedrijf de samen-
werking met fl exibele en betrouwbare partners: partners die 
mee kunnen in het bouwtempo, meedenken en samen met 
hen instaan voor de kwaliteit van het werk. Steenwolfabrikant 
Rockwool was voor hen zo’n partner.

In totaal heeft de steenwolfabrikant 104.000 m² Taurox 
geleverd voor de isolatie van het dak van het distributiecen-
trum. De verzekeraar van EDCO stelde zeer hoge eisen aan 
de brandveiligheid. Dankzij de berekeningen die Rockwool 
maakte op het gebied van brandveiligheid, Rc-waarde, 
akoestiek en warmte-isolatie en het daaruit volgende advies, 
kwam het bouwbedrijf snel tot een gefundeerde keuze. Het 
rendement kon aantoonbaar worden gemaakt en boven-
dien waren alle risico’s afgedekt; naar eigen zeggen kan 
Wijnen Bouw Someren met een gerust hart tien jaar garantie 
geven op de dakisolatie en dakbedekking. Behalve een 
hoge brandveiligheid en Rc-waarde heeft het 11 cm dikke 
isolatiemateriaal een positief effect op de akoestiek en het 
klimaat in de hal.

communicatie
Het distributiecentrum bestaat uit twee orderpickhallen, vier 
explosieveilige milieukluizen, kantoren, personeelsruimten, 
ruimten voor inkomende en uitgaande goederen en maar 
liefst zeven bulkhallen van ruim 10.000 m². Omdat er geen 
kraan is die deze oppervlakte in één keer kan bedienen, 
werd de hal in twee fasen gebouwd. Eerst werd de ene helft 
gebouwd en van dak voorzien. Vervolgens werd de kraan 
verplaatst en de andere helft gebouwd. Deze manier van 
werken vroeg om een nauwkeurige afstemming en een 
goede communicatie met alle betrokken partijen. Voor de 
hoofdaannemer was het dan ook van belang om steeds de 
juiste mensen met de juiste materialen op de juiste plek te 
hebben. Het bedrijf is erg tevreden over de mate waarin de 
steenwolfabrikant hierin met hen meedacht. Accountmana-
ger John Snijkers van Rockwool bezocht de bouwplaats elke 
veertien dagen om te kijken of alles goed liep. Op onvoor-

ziene omstandigheden kon dankzij de korte lijntjes direct 
worden ingespeeld.

logistiek
De steenwolfabrikant hield steeds 10.000 m² Taurox voor het 
project op voorraad. Per dag werd zo’n 600 m² verwerkt. Een 
slimme logistiek was dus belangrijk. Wanneer de constructie 
zover was dat de isolatie erop kon, werd er elk half uur een 
vrachtwagen van de fabrikant gelost. Met behulp van een 
kraan werden de pallets precies daar op het dak geplaatst 
waar ze nodig waren. Dat voorkwam onnodig gesjouw, het 
bespaarde tijd en het zorgde ervoor dat het gelegde dak 
niet beschadigd werd. Hoewel het project technisch gezien 
dus niet zo spannend was, was het vooral de kunst om alle 
puzzelstukjes naadloos in elkaar te laten passen. Daarover 
is Wijnen Bouw Someren erg te spreken; dankzij de vlotte 
samenwerking tussen alle partijen en een beetje geluk met 
het weer kon een deel van het project zelfs eerder worden 
opgeleverd dan gepland.

reductie van afval
Een van de voordelen van het gebruik van Taurox is dat de 
afvalstroom op de bouw fors kleiner wordt. De kopse kanten 
van de pallets zijn open en dat scheelt veel verpakkingsfolie. 
De gebruikte polyethyleenfolie is bovendien volledig recy-
clebaar. Verder worden er geen houten pallets gebruikt voor 
het vervoer. Twee smalle stroken Taurox – de zogenaamde 
voetjes – zorgen ervoor dat een heftruck onder de pallet kan 
steken. Dat scheelt bij de bouw van het distributiecentrum 
het nodige afvalhout: zo’n 4.000 houten pallets.  ●
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distributiecentrum 
volgens BREEAM ‘Outstanding’

prOjectbeSchrIjVIng

Met de nieuwbouw van DC NewLogic I, een duurzaam distributiecentrum 

op  industrieterrein Vossenberg-West II, ontwikkelt Tilburg zich als  

logistiek knooppunt. Aan de bouwers werden hoge eisen gesteld  

m.b.t. de planning en duurzaamheid.
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De nieuwbouw betreft een nieuw distributiecentrum dat door 
Heembouw wordt gebouwd in opdracht van belegger Dok 
Vast BV uit Oisterwijk. Logistiek dienstverlener DB Schenker 
Logistics zal het distributiecentrum als huurder in gebruik 
nemen. De ambitie voor het distributiecentrum was hoog 
want de BREEAM-score ‘Outstanding’ moest van toepassing 
zijn op zowel ontwerp als oplevering. BREEAM is een beoorde-
lingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen 
te bepalen. ‘Outstanding’ is het hoogst haalbare BREEAM-
certificaat en stelt eisen aan met name de milieuvriendelijk-
heid van het gebouw en de bouw zelf.

Dit gegeven, en het feit dat het pand in zeer korte tijd diende 
te worden gebouwd stelde hoge eisen aan de individuele 
leveranciers en verwerkers, maar ook aan de onderlinge 
samenwerking tussen deze partijen. Tijdens de feestelijkhe-
den rond het bereiken van het hoogste punt, op 30 augustus 
2013, gaf gebruiker DB Schenker aan zeer tevreden te zijn 
over het bouwteam. Het nieuwe distributiecentrum werd het 
‘vlaggenschip’ van het bedrijf genoemd.

Milieuvriendelijk
Het distributiecentrum bestaat uit vier hallen + kantoorruimte 
en heeft een totale oppervlakte van 47.000 m². Het dak heeft 
een oppervlakte van in totaal 43.300 m². Gevraagd werd een 
totaal FM-approved daksysteem dat ook zou voldoen aan 
de gevraagde eisen m.b.t. BREEAM ‘Outstanding’. Leveran-
cier Roof 64 is met deze vraag aan de slag gegaan en in 
samenspraak met de partners is een compleet dakpakket 
aangeboden. Dakdekkerbedrijf Roof-IT uit Eindhoven was 
verantwoordelijk voor de uitvoering.

Het dakpakket is aangebracht op een geprofileerd staalpro-
fiel, type 135 en bestaat uit een PE dampremmer (type 200) 
en een  PIR isolatie met sponning van Kingspan Insulation 
(dikte 118 mm). Voor de dakafdichting is gekozen voor de 
Rhenofol PVC, maar in een dikkere kwaliteit dan gebruikelijk 
is in de markt, namelijk 1, 8 mm. De dakbedekking is mecha-
nisch bevestigd aangebracht d.m.v. tules van Afast zodat 
er geen koudebruggen zouden ontstaan. De totale dakop-
bouw heeft een Rc van 5,0.

“Dit is een kwalitatief hoogwaardig dakpakket,” vertelt Fred 
Kieboom van leverancier Roof 64. “Dat is ook precies wat 
de opdrachtgever verlangde. Wij bieden bovendien op dit 
pakket een langdurige verzekerde all-in dakgarantie zodat 
de opdrachtgever er hoe dan ook geen omkijken naar zal 
hebben.”

Sjoerd van der Werf van de leverancier voegt toe: “Omdat 
het pand moest voldoen aan BREAAM ‘Outstanding’ werden 
er ook hoge eisen gesteld aan een efficiënte levering van de 
materialen. Deze efficiëntie is belangrijk vanwege o.a. een 
zo laag mogelijk brandstofverbruik, maar ook voor een snel 
verloop van de aanlevering van materialen. Dit laatste was 
ook van belang omdat de planning voor de realisatie van 
het distributiecentrum ambitieus was. De werkzaamheden 
zijn begonnen op 1 juli 2013. In oktober werden de stellingen Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

nIeuWbOuW dc VOSSenberg te tIlburg
OPDRACHTGEVER: DOK VAST BV TE OISTERWIJK 
HOOFDAANNEMER: HEEMBOUW TE ROELAFARENDSVEEN
DAKDEKKER: ROOF-IT TE EINDHOVEN
LEVERANCIER DAKMATERIALEN: ROOF 64 BV TE OISTERWIJK
PRODUCENT ISOLATIE: KINGSPAN INSULATION TE TIEL
PRODUCENT DAKBEVESTIGERS: AFAST TE HELMOND

geleverd en werden de hallen ingericht. In november worden de 
hallen opgeleverd. Dit betekent dat de dakwerkzaamheden bin-
nen 6 weken dienden te worden uitgevoerd.” 

Militaire operatie
Hoofdaannemer Heembouw paste hiertoe een zogeheten 
‘poolplanning’ toe. Dit betekent dat de diverse leveranciers en 
verwerkers dienden te voldoen aan hoge logistieke eisen. De 
logistieke organisatie had dan ook nog het meeste weg van een 
militaire operatie. Omdat zeer veel materialen binnen een korte 
tijd moesten worden aangeleverd en aangebracht, moest de 
planning door iedere betrokken partij strikt worden nageleefd. De 
minste afwijking had gevolgen voor de rest van de logistiek. De 
respectievelijke partijen werkten immers achter elkaar aan, de 
werkzaamheden moesten op elkaar aansluiten. 

Van der Werf: “Eens per week (in totaal 4 keer) kwamen op één 
dag 23 trailers op de bouwplaats om de dakmaterialen te leve-
ren. Dat vergt dus een goede planning en een strakke naleving 
daarvan door alle partijen. Ook moest natuurlijk duidelijk worden 
afgesproken waar de materialen op het dak zouden worden 
geplaatst zodat de dakdekkers niet onnodig met de materialen 
zouden hoeven sjouwen.”

Roof-IT was dagelijks met 12 man op het werk actief. Op deze 
manier werd 11.000 m² per week gerealiseerd. Tijdens de feeste-
lijkheden vanwege het bereiken van het hoogste punt liepen de 
werkzaamheden zelfs voor op de planning. “Het weer hielp geluk-
kig mee maar ook de organisatie van de werkzaamheden droeg 
bij aan deze zeer snelle verwerking,” vertelt directeur Ed van Tiel 
van het dakdekkerbedrijf. “Lang niet alle dakdekkerbedrijven kun-
nen een dergelijk project aan. Wij stellen ons altijd ten doel mee 
te denken met de klant en ons te onderscheiden op het gebied 
van duurzaamheid.”

Kieboom besluit: “De bouw van dit distributiecentrum was bijzon-
der, omdat de betrokken partijen de kans kregen niet alleen hun 
individuele kwaliteiten te bewijzen maar ook hun bereidheid om 
vergaand samen te werken met de partners. Dit was een intensief 
traject. Zonder de bereidheid op een open manier samen te 
werken was het onhaalbaar geweest om een dergelijk ambitieus 
project te realiseren.” ●
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kiest u voor

een luchtzuiverend
en CO2 reducerend

ecologisch dak

ECO bitumen dakbaan
De luchtzuiverende bitumen dakbaan Polygum Carrara 

zet stikstofoxiden(NOx) en zwaveloxiden(SOx) die 
het broeikasgaseffect mee veroorzaken om in 

milieu-neutrale stoffen. De witte refl ecterende minerale 
afwerking van de toplaag zorgt voor koeling en een 

aangename leefomgeving, zowel onder als op het dak.

Polygum Nederland
Ekkersrijt 7208 • 5692 HE Son • Nederland

Postbus 180 • 5690 AD Son • Nederland
 Tel.: +31 (0499) 477 775 • Fax: +31 (0499) 477 355 

info@canam.nl • www.polygum-nederland.nl

DUBOKEURMERKEN VOOR ISOBOUW
IsoBouw heeft het aantal DUBOkeurmerken voor haar isolatiesyste-
men verder uitgebreid. NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiolo-
gie en Ecologie) heeft de goede prestatie op milieugebied aan-
toonbaar bewezen voor de dakelementen SlimFixXT, SlimFix Riet, 
SlimFixXT Riet+, SlimFix Spoor en SlimFixXT Passief. Alle genoemde 
producten zijn door NIBE vergeleken met andere isolatieproducten 
in dezelfde toepassing. Het resultaat hiervan is dat de IsoBouw-
producten worden beoordeeld als één van de beste dubokeuzes 
met de beste milieuprestaties. 

update richtlijn Steigers 
gepresenteerd
In aanwezigheid van onder meer vertegenwoordigers van de bouw, 
materieeldiensten, (petro)chemie, steigerbouw, energiewereld en 
de industrie is de update van de Richtlijn Steigers gepresenteerd. 
Met de komst van de update richt de Richtlijn Steigers zich naast de 
bouw ook specifi ek op de (petro)chemie, energiesector en andere 
delen van de industrie waar gebruik wordt gemaakt van steigers.

VEBIDAK blij met verlenging 
verlaagd BTW-tarief renovatie 
en onderhoud
VEBIDAK is blij met de verlenging van het verlaagd BTW-tarief op 
renovatie en onderhoud van woningen door particulieren. Het 
vervangen of onderhouden van platte daken kan nog tot eind 2014 
voor het 6%-tarief worden uitgevoerd. Het besluit van de regering en 
enkele oppositiepartijen dat 12 oktober jl. bekend werd gemaakt, is 
goed voor woningbezitters, Verenigingen van Eigenaren en woning-
corporaties. In de vorige periode van tijdelijke BTW-verlaging bleek 
dat veel opdrachtgevers tegen het einde van de belastingmaat-
regel nog gebruik wilden maken van het voordeel. Het uitstel geeft 
betrokken partijen meer tijd om het dak te vervangen of energiebe-
sparend te maken door het bijvoorbeeld te isoleren of het dak uit te 
rusten met zonnecollectoren.
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4-8 november 2013
batIMat 2013
Paris-Nord Villepinte (F)
Info: www.batimat.com

5-7 november 2013
bouw compleet Venray 
Evenementenhal Venray
Info: www.evenementenhal.nl

13 november 2013
congres besparen en winnen op het hellende dak
SS Rotterdam te Rotterdam
Info: www.hhd.nl

14-16 november 2013
61ste Ifd congres
SS Rotterdam te Rotterdam
Info: www.hhd.nl

21 november 2013
12de bbn-congres
Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein
Info: www.bbn.nu

28 november 2013
Symposium daken en gevels
SGS INTRON te Sittard
Info: www.sgsintron.nl

11 december 2013
congres bouwbesluit 2013
’t Spant te Bussum
Info: www.congresbouwbesluit.nl

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

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

p e r S O n a l I a
derbigum
De Raad van Bestuur van Imperbel N.V. heeft Johan Symoens, 
momenteel Chief Financial Offi cer van de onderneming, be-
noemd tot Chief Executive Offi cer van de Groep Derbigum, en 
dit met ingang op 1 januari 2014. Hij volgt André De Smet op, 
die sinds 8 jaar als Afgevaardigd Bestuurder, de onderneming 
wist te ontwikkelen tot een internationale groep met 
4 fabrieken resp. in België, Duitsland en de Verenigde Staten 
en 400 medewerkers over de hele wereld.

epdM Systems
Per 8 juli j.l. is Jeroen van Veldhuizen in dienst getre-
den bij EPDM Systems als Commercieel Technisch 
Adviseur. Met een bouwkundige achtergrond en 
jarenlange verkoopervaring in de bouw is Jeroen 
verantwoordelijk voor de regio Midden Nederland.

VarIMat V2 nu OOk VOOr bItuMen
Leister Benelux bv meldt dat de bekende Varimat V2 
nu leverbaar is met 40 mm mondstuk 230v of 400v. 
Nu is er ook de Varimat V2 voor bitumen, leverbaar 
met een breder mondstuk 80 mm l in 230 v als 400v 
verkrijgbaar. Vanaf fabriek besteld. Het voordeel 
van deze lasmachine is dat hij ook inzetbaar is op 
renovatiedaken waar veel oneffenheden in zitten, 
vanwege het voorloopwiel dat onafhankelijk is ten 
opzichte van het andere wiel

Minisymposium Stichting Roof Update succesvol
Op 25 september 
2013 organiseerde 
Stichting Roof Update 
op de nieuwe locatie 
van Sempergreen in 
Odijk een minisym-
posium. De stichting 
heeft zich tot doel 
gesteld het dak onder 
de aandacht te bren-
gen als bouwdeel 
waar tal van oplossin-
gen voor maatschap-
pelijke vraagstukken op te realiseren zijn. Het minisymposium was bestemd 
voor o.a. gemeenten, ontwikkelaars en architecten en was goed bezocht. In 
drie parallelsessies werden de deelnemers gestimuleerd na te denken over de 
toepassing van ecologische en begroeide daken. Zo werd men uitgedaagd 
om na te denken over praktische toepassingen van deze daken aan de hand 
van twee praktijkcases en konden de aanwezigen zelf een groendak aanleg-
gen op een proefdak dat op het terrein stond opgesteld.

Secretaris Tamara Derksen hield een bevlogen voordracht over milieuvriende-
lijkheid, ecologie en recycling en de implementatie daarvan in de dagelijkse 

praktijk. Waarom passen 
bedrijven ‘duurzame’ oplos-
singen toe? Dikwijls is dat 
vooral om het eigen imago 
te verbeteren. Het gaat erom 
de ‘duurzame’ gedachte 
consequent in alle handelin-
gen toe te passen: dus ook 
bijvoorbeeld in de keuze voor 
recyclebare koffi ebekertjes.
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kingspan therma™ tr24 platdak plaat geïntroduceerd
Kingspan Insulation heeft een nieuwe plat dak isolatieplaat 
ontwikkeld, de Kingspan Therma™ TR24 Platdak Plaat. Deze 

isolatieplaat heeft een gebitumi-
neerd glasvlies aan één zijde en een 
mineraal glasvlies aan de andere 
zijde. Door deze combinatie is de plaat 
toepasbaar onder zowel mechanisch 
bevestigde, verkleefde als losliggend 
geballaste dakbedekkingssystemen. 
De multifunctionele inzetbaarheid en 
de goede isolerende eigenschappen 
in combinatie met de uitstekende druk-

vastheid en het lichte gewicht maakt de Therma™ TR24 Platdak 
plaat een gunstige oplossing voor op het platte dak.

Geslaagde beurs Maasvalleiwonen
De beurs van Maasvalleiwonen was een succes. Ruim 
3.100 bezoekers vonden 5-6 oktober 2013 de weg naar 
het Ebben Inspyrium in Cuijk. Bijna zestig bedrijven op 
het gebied van wonen, bouwen en verbouwen presen-
teerden zich in de evenementenhal in Cuijk. Herbert 
Smedema, voorzitter van Maasvalleiwonen: “Het getuigt 
van lef en durf om een dergelijke beurs op poten te zet-
ten. Deelnemers mogen trots op zichzelf zijn, dat kan ik 
niet vaak genoeg benadrukken. Alle stands zien er goed 
uit. Werkelijk iedereen heeft zijn best gedaan om op een 
originele manier te laten zien wat ze in huis hebben.”

Met dik 3.000 bezoekers is de organisatie meer dan 
tevreden. Bovendien gaat het niet zozeer om het aantal, 
maar om de aard van de bezoekers, zo zegt mede-
organisator Peter van Houtum.  “Standhouders zijn erbij 
gebaat dat de juiste mensen de weg weten te vinden. 
Mensen die op zoek zijn naar informatie over bouwen 
en verbouwen. En dat was afgelopen weekend zeker het 
geval. Onze deelnemers kregen gerichte vragen. Ook 
de sfeer was geweldig: ongedwongen en informeel. Ook 
tussen de standhouders. Het was echt overduidelijk: we 
zijn geen concurrenten, maar we zetten samen de regio 
op de kaart. Daar zijn we zeker in geslaagd!”

nationaal energiebespaarfonds opgericht
De Rabobank en de ASN Bank zullen samen met het Rijk het 
 Nationaal Energiebespaarfonds gaan vullen. Dat heeft minister 
Blok (Wonen en Rijksdienst) bekend gemaakt. Met het Nationaal 
Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope le -
ning afsluiten om energiebesparende maatregelen te fi nancieren. 
In augustus maakte Rabobank al bekend dat zij bereid was met 
150 miljoen euro in het fonds deel te nemen. De Rabobank heeft 
haar inbreng nu verhoogd naar 175 miljoen euro. ASN Bank 
stort 50 miljoen euro in het fonds. Het Rijk voegt daar 75 miljoen 
euro aan toe. Hiermee komt het totaalbedrag van het Energie-
bespaarfonds voor particuliere huiseigenaren uit op 300 miljoen 
euro. Minister Blok is verheugd dat beide banken bereid zijn een 
fors aandeel te leveren aan de investering in energiebesparing.  
De bedoeling is dat huizenbezitters vanaf begin december een 
goedkope lening kunnen aanvragen voor energiebesparende 
maatregelen.

Eerste KOMO attest voor lichtkoepels 
uitgereikt aan Velux Nederland
Als eerste lichtkoepel op de Nederlandse markt heeft de Velux-
lichtkoepel het offi ciële KOMO attest ontvangen. Deze lichtkoepels 
zijn geïntroduceerd in 2008; het eerste KOMO attest werd uitge-
reikt door Harm van Dartel van SKG. De BRL 0105 voor lichtkoepels, 
daklichten en lichtstraten is sinds eind vorig jaar een feit. 
De Velux lichtkoepel heeft een hoge isolatiewaarde en regen-
geluidreductie. Daarnaast voldoen zowel de vaste als elektrisch 
ventilerende lichtkoepels aan inbraak-
werendheidklasse 2, waarmee ze 
de eerste lichtkoepels waren die in 
aanmerking ko men voor het Politie-
keurmerk Veilig Wonen®.

Overhandiging van het KOMO attest aan 

Jeroen Janssen, Account Manager Lichtkoe-

pels (rechts) en Marcel Vreeken, Manager 

Technische Voorlichting (links) van Velux 

Nederland door Harm van Dartel, Certifi ca-

tie Manager van SKG (midden). Hodak dakmaterialen B.V. is een jonge en dynamische 
onderneming die sterk groeiende is. Als dakgroothandel zijn 

we actief in het leveren van plat dak materialen. Aangezien we 
willen blijven groeien zijn we op korte termijn op zoek naar een:

Commercieel /technisch adviseur(s)
regio zuid en/of oost:

Wil jij werken in een succesvolle en sterk groeiende organisatie 
met veel toekomstmogelijkheden, mail dan je CV naar mike@

hodakdakmaterialen.nl, t.a.v. Mike van Hoorn.

040-280 72 65    www.hodakdakmaterialen.nl

 Taken:
  Het uitbreiden van ons 

klantenbestand. 
  Het geven van advies en 

ondersteuning. 
  Het maken van calculaties en 

offertes. 
 Het geven van demonstraties.

  Profi el:
  Aantoonbare commerciële 

ervaring. 
 Goede sociale vaardigheden.
  Klant- en servicegericht 

kunnen werken.
  Goed zelfstandig kunnen 

werken.
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