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garantie?
waar stond garantie ook alweer voor: een begrip waarmee 
men aangeeft ergens voor in te staan. waarmee gewaar-
borgd zou zijn dat de kwaliteit voldoet aan de gestelde 
(beloofde) eisen. de praktijk bevestigt dat aan het begrip 
garantie soms een heel andere invulling wordt gegeven.

bij de voorkomende vaststelling dat bij het samenstellen 
van daken aantoonbaar wordt afgeweken van ontwerp- 
en uitvoeringsvoorschriften, worden bij lekkageproblemen 
voorafgaand aan, of direct na de oplevering, na vermeend 
herstel uitspraken gedaan in de trant van (ik chargeer niet): 
“niet zeuren, opdrachtgever, er wordt toch 10 tot 15 jaar 
garantie gegeven?”

dit soort uitspraken waaraan dakaannemers, zelfs onder-
steund door leveranciers en/of externe garantieverleners van 
verzekerde garanties, zich te buiten gaan, past geenszins bij 
de geleverde prestaties. het garantiecertifi caat wordt gebruikt 
als instrument om het gesprek over de rechten op een goed 
dak in de kiem te smoren. een faliekant verkeerde ontwikkeling.

volgens mij heeft de opdrachtgever altijd recht op een goed 
product (dak). In de wet staat dat het product, lees: het 
dak, dat de dakaannemer levert deugdelijk moet zijn. met 
andere woorden: de opdrachtgever moet het dak vanaf het 
moment van oplevering een bepaalde tijd normaal (water-
dicht en probleemloos) kunnen gebruiken. het dak moet dus 
functioneren als beloofd. je mag verwachten dat het dak 
tenminste die tijd meegaat als door de dakaannemer aan 
de opdrachtgever verteld wordt.

mijn ervaring is dat de dakaannemer vertelt dat daken met 
normaal onderhoud voor een periode van 10, en steeds 
vaker 15 jaar, probleemloos functioneren. Opmerkelijk is dat 
het laatste jaar de 15-jarige garantie steeds vaker gepresen-
teerd wordt. garantie wordt als verkoopinstrument toegepast 
met een zich steeds verder verplaatsende, in mijn beleving 
overigens niet te overziene, horizon. 

Ik beperk me tot de periode waarin voorafgaand aan, of 
direct na de oplevering vastgesteld wordt dat het dak niet 
voldoet aan de verwachtingen en als ondeugdelijk moet 
worden gekwalifi ceerd. 

In mijn beleving kan er bij de eenvoudige vaststelling dat er 
is afgeweken van de ontwerp- en uitvoeringsvoorschriften 
geen discussie zijn over de deugdelijkheid. 

de praktijk is helaas weerbarstiger. Zo werd ik geconfron-
teerd met een dak waarbij de baanoverlappen van een 
dakbedekkingsysteem steeds loslieten en achteraf werd ook 
vastgesteld dat de noodzakelijk effectieve lasbreedte niet 
gerealiseerd was. 

de opdrachtgever heeft dan in 
mijn beleving recht op een goed 
herstel of een volledig nieuw dak. 
binnen een bepaalde tijd moet 
dus, zonder dat de opdrachtgever 
daarbij hinder ondervindt, herstel plaatsvinden of een nieuw 
dak worden geleverd. het herstel moet vanzelfsprekend 
leiden tot een deugdelijk dak.

In de voorkomende situatie werden de losgelaten baanover-
lappen gerepareerd, waarna de dakaannemer van mening 
was dat voldaan was aan de overeenkomst. garantie zou 
verleend worden en de opdrachtgever zou zich geen zorgen 
hoeven maken. 

helaas werden twee weken later opnieuw losse overlappen 
vastgesteld en – ja, u kunt het al raden – twee weken daarna 
nogmaals. 

de opdrachtgever was, met mij, van mening dat er geen 
sprake kon zijn van een deugdelijk betrouwbaar dak en 
vond ook dat een dak vol herstelstickers niet voldeed aan 
hetgeen verwacht mocht worden bij de levering van een 
nieuw dak. In de beleving van de opdrachtgever was door 
de aanwezigheid van stickers de economische waarde in 
het geding.

de dakaannemer deelde deze mening niet: het dak was im-
mers gerepareerd, er was geen sprake meer van lekkage en 
een garantiecertifi caat van de verzekerde garantie met een 
verklaring van de leverancier van de dakbedekking toonde 
in voldoende mate aan dat er sprake zou zijn van een deug-
delijk betrouwbaar dak. Objectief gezien kon overigens geen 
van de betrokken partijen zeker stellen dat alle baanoverlap-
pen voldeden.

de opdrachtgever moest echter niet zeuren, de praktijk zou 
het gelijk van de dakaannemer aantonen en, hoewel zeer 
onwaarschijnlijk, mocht blijken dat er toch weer losse baan-
overlappen ontstaan, zou herstel onder garantie worden 
uitgevoerd. 

Zouden dakaannemers niet begrijpen dat garantie geen 
instrument is om bij opdrachtgevers fouten af te kopen of 
vertrouwen te winnen?  de opdrachtgever schiet er niets 
mee op als het dak lekt en de dakaannemer gebeld moet 
worden om te komen herstellen. 

Opdrachtgevers willen na oplevering direct een deugdelijk 
dak dat voldoet aan alle eisen, alle ontwerp- en uitvoerings-
voorschriften en bij voorkeur een dak zonder herstelstickers. 
als er dan tenslotte, ter bevestiging van de geleverde kwali-
teit, een garantiecertifi caat wordt verstrekt, is volgens mij de 
juiste volgorde aangehouden. ●
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“er is een rigide herstructurering van de markt nodig”
2013 was een jaar waarin volgens analisten het dieptepunt van de crisis werd bereikt. 
Innovaties vonden vooral plaats op het gebied van milieuvriendelijk bouwen. hoe staan 
we ervoor en wat zijn de perspectieven?

geïsoleerde dakdozen met een dampdichte afwerking
bij geïsoleerde houten dakdozen met aan de buitenzijde een dampdichte afwerking 
komen schades veel voor. welke oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen? 

Algen leveren olie voor bitumineuze dakbanen
Icopal, producent van o.a. bitumineuze dakbedekkingen, is een traject gestart waar-
mee het mogelijk moet worden de olie voor de productie van bitumineuze dakbanen te 
winnen uit algen. 

BikudAk skillcard maakt vakmanschap dakdekker inzichtelijk
dit najaar heeft opleidingsinstituut tectum de bIkudak skillcard uitgebracht. 
hiermee wordt het vakmanschap van de dakdekker in één oogopslag inzichtelijk 
gemaakt. 

monumentaal woonhuis wordt zorgvilla
villa Zypendaal, een statig woonhuis in de arnhemse burgemeesterswijk, wordt momen-
teel door zorginstelling rosorum verbouwd tot een zorgvilla. het dak krijgt een nieuwe 
dakbedekking van app shingles. 

uitgegeven door 
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Twee zustervilla’s in Rijen 
van architect Paul Michielsen
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all up www.allup.nl
altena dakspecialisten bv www.altena-groep.nl
artilan bv www.artilan.nl
ben roos dakbedekking bv www.benroos.nl
bitasco trading bv www.bitasco.nl
DakEvent 2014 www.dakevent.nl
dakned bv www.dakned.nl
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vebidak www.vebidak.nl
veilig werken op daken www.dakweb.nl
vrf europe bv www.vrf.eu
Zinkunie bv www.zinkunie.nl

de reproductie van historische dakpannen
voor monumentale panden is het vaak lastig om de oorspronkelijk gebruikte dak-
pannen weer terug te vinden. kroonkeramiek uit bergen op Zoom kan de meest 
 uiteenlopende historische modellen en kleuren op maat reproduceren. 

duitse fabrikant vloeibare daksystemen franken systems 
op nederlandse markt
de duitse fabrikant van vloeibare dakbedekkingssystemen franken systems is onlangs 
actief geworden op de nederlandse markt. Importeur jerry verkuijlen van triton europe 
licht de ontwikkeling en het assortiment van de fabrikant toe. 

kristalglazen daglichtsystemen met ‘Blue performance’
de daglichtproducten van Lightway zijn vervaardigd met een innovatieve techniek 
waarmee de lichtopbrengst wordt verbeterd. met de zogeheten ‘blue performance’ 
wordt het ontstaan van koudebruggen en condensvorming voorkomen. 

vakbeurs voor de internationale dakenbranche
Van 18-21 februari 2014 vindt in het Messegelände in Keulen een nieuwe editie van de 
vakbeurs dach+holz plaats. deze tweejaarlijkse beurs, die afwisselend in keulen en stutt-
gart plaatsvindt, geldt als de grootste dakgerelateerde vakbeurs van europa.

nieuwslijn
nieuws voor en door de dakenbranche
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traditioneel kijkt Roofs in het decembernummer met drie leden uit de 

 redactieraad terug op het jaar dat achter ons ligt. 2013 was het jaar 

waarin volgens analisten het dieptepunt van de crisis werd bereikt. 

Innovaties vonden vooral plaats op het gebied van milieuvriendelijk 

bouwen. hoe staan we ervoor en wat zijn de perspectieven?

jAAroverZicht 2013

een korte introductie van de sprekers. dirk Lahuis van nda 
(nederlandse dakdekkers associatie) heeft als specialist 
op het gebied van het platte dak zitting in de redactieraad 
van Roofs. will verwer van monier is specialist op het gebied 
van hellende daken en ton berlee is oud-hoofdredacteur en 
oud-columnist van Roofs en actief in productontwikkeling op 
zowel het platte als het hellende dak.

in 2013 lijken de eerste tekenen van economisch 
herstel zichtbaar te worden. hoe schatten jullie de 
economische situatie in?  
“2014 blijft zwaar,” voorspelt Ton Berlee. “Offi cieel zijn we uit de 
recessie en ik geloof ook wel dat we het dieptepunt hebben 
gehad, maar de bouw merkt dat pas veel later. Ik denk dat 
het herstel in de bouw pas op zijn vroegst in 2015 zichtbaar 

wordt. enerzijds is dat heel dramatisch; anderzijds bieden de 
huidige ontwikkelingen de ruimte aan een nieuwe generatie, 
met een nieuwe manier van werken. Zorgpunt blijft wel de 
werkgelegenheid, en met name het vakmanschap in de 
branche. Ik hoop dat de branchevereniging de noodzaak 
van goed opgeleid personeel inziet en op dit punt actie 
onderneemt.”

“het duurt nog wel langer voor we echt herstel zullen zien,” 
aldus dirk Lahuis. “Ik schat die termijn op zeker vier tot vijf jaar. 
de bouw heeft namelijk tijd nodig om structureel te veran-
deren. de nieuwbouw is immers jarenlang vooral bepaald 
door de grondposities en fi nanciële belangen, daardoor zijn 
vraag en aanbod in disbalans geraakt. jarenlang is gespe-
culeerd op de stijging van de grondprijzen en dat was feite-
lijk een stimulans om voor de leegstand te bouwen. eigenlijk 
zou er een scheidsrechter moeten komen die het spel stillegt. 
dat lijkt me een taak voor de overheid maar die is zelf partij. 
Zo houdt de bouw zichzelf in een houdgreep. de bubbel kan 
niet te snel leeglopen, de sanering zal dus gefaseerd moeten 
plaatsvinden zodat na verloop van tijd vraag en aanbod 
weer op elkaar af worden gestemd. dat heeft tijd nodig.”

Ook will verwer ziet geen herstel op korte termijn. “wel merken 
we dat de architecten weer wat meer werk krijgen. Op dit 
moment liggen er zeker kansen voor de hellende daken-
branche, vooral in de renovatie, en met name op het gebied 
van energiebesparing. Op dat gebied enthousiasmeert de 
overheid de bouw, kijk naar de activiteiten die nu gaande 
zijn rond de deal ‘de stroomversnelling’, het nul op de meter 
traject. daar liggen kansen. wat mij betreft mag ook de btw-
verlaging op arbeid nog een tijdje worden doorgezet, dit is 
een stimulans voor de particulieren om hun woning aan te 
pakken.”

verder doet de overheid weinig.   
“Inderdaad,” zegt Lahuis. “de overheid heeft een bewuste 
keuze gemaakt niet in te grijpen in de bouw. dat is enerzijds 

“Er is een rigide herstructurering 
van de markt nodig”
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zeer vervelend want veel bedrijven binnen de branche 
hebben met grote problemen te maken. anderzijds is dat 
de enige manier om de noodzakelijke veranderingen in de 
markt af te dwingen. een subsidiëring van een markt die 
structureel op de verkeerde manier is ingericht betekent al-
leen maar uitstel van de executie. er is een rigide herstructu-
rering van de markt nodig: we moeten het verleden vergeten 
en naar een nieuwe orde.”

ook op het gebied van constructieve veiligheid 
lijkt er niet veel te gebeuren. nog steeds storten er 
met enige regelmaat platte daken in als gevolg 
van water- of sneeuwaccumulatie. waar ligt dit 
volgens jullie aan?
berlee: “hier zie je eveneens dat de overheid zich terugtrekt, 
maar dat de markt niet echt in staat is de zaken op een 
goede manier te regelen. de regelgeving, de normen en de 
handhaving daarop zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. 
het is bij calamiteiten veel te gemakkelijk om naar elkaar 
te wijzen; daarom is niemand verantwoordelijk en dus zal 
niemand actie ondernemen.”

“momenteel wordt bekeken of in het burgerlijk wetboek de 
aansprakelijkheid meer bij de aannemer kan worden gelegd 
en dat vind ik een goede zaak,” voegt Lahuis toe. “het is 
een overblijfsel uit de oude tijd dat de aannemer wordt 
beschermd, met als vreemd resultaat dat de consument 
direct na oplevering zelf aansprakelijk is voor problemen met 
het product. probleem met de instortende daken is ook dat 
door de verregaande procesoptimalisatie de toleranties veel 
kleiner zijn geworden en de prestaties dus veel dichter bij de 
eis liggen. het omslagpunt wordt dan ook veel sneller dan 
voorheen bereikt.”

de markt voor zonnepanelen ontwikkelt zich niet 
vlekkeloos. dit jaar vonden diverse valongevallen 
plaats tijdens het aanbrengen van de systemen en 
ook is het maar de vraag of de panelen blijven lig-
gen als er eens een fl inke storm opsteekt.  
verwer: “dat heeft ermee te maken dat de montage vooral 
wordt verzorgd door niet dak- gerelateerde partijen. de 
markt voor zonnepanelen ontwikkelt zich nu snel. hier geldt: 

‘schoenmaker, blijf bij je leest’. de recente inwerkingtreding 
van NEN 7250 voor de montage van zonnepanelen is een 
stap in de goede richting, maar de markt draait nog teveel 
om de allerlaagste prijs. vaak worden de veiligheidsvoorzie-
ningen bij de montage niet meegenomen in de offertes. als 
de montage van de systemen door hellend dak specialisten 
wordt uitgevoerd, dan weet je zeker dat het goed en veilig 
gebeurt.”

signaleren jullie een vergroting van het veiligheids-
bewustzijn op het dak?  
berlee: “Op de schaatsbaan ben ik een van de weinige suk-
kels die met een schaatshelm op zijn rondjes schaatst. je ziet 
het ook met de skihelm, of de fi etshelm. het bewustzijn dat 
het veilig moet komt wel, maar héél langzaam. we moeten 
er intussen voor oppassen dat we niet het middel tot doel 
gaan verheffen. niet het dak is onveilig, de werkzaamheden 
op het dak kunnen onveilig zijn. het doel is dus: de werkzaam-
heden op het dak veilig kunnen uitvoeren. de toegepaste 
veiligheidsvoorziening wordt dus bepaald door de frequentie 
waarmee het dak moet worden betreden. je ziet soms dat 
de persoon die het veiligheidssysteem onderhoudt degene 
is die het vaakst op het dak komt. Of dat de dakdekker de 
enige partij is die een toegepaste veiligheidsvoorziening mag 
gebruiken. dan klopt er dus iets niet.”

“veilig werken is ook een kwestie van goed opleiden,” zegt 
verwer. “wat mij betreft zou het uit het oogpunt van concur-
rentie een goede zaak zijn als zzp’ers zich aan dezelfde 
spelregels houden als de bedrijven met personeel. meebeta-
len aan collectieve voorzieningen? waarom niet. maar 
laten we ons intussen ook maar eens zorgen gaan 
maken hoe we het onderhoud aan de zonne-
energie systemen veilig gaan doen, er ligt al 
genoeg op het dak, we kunnen erop wach-
ten dat er zich incidenten gaan voordoen.” 

“het bijdragen aan collectieve voorzieningen 
door zzp’ers is ook een signaal dat op dit mo-
ment door de regering wordt afgegeven,” al-
dus Lahuis. “hiermee lossen we een groot aantal 
problemen op. het zzp-bestaan is dan een bewuste 
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Zie voor de eerdere jaaroverzichten www.dakweb.nl

keuze van de zelfstandige ondernemer en niet langer een 
afgedwongen of opgelegde situatie zoals nu. we zien bo-
vendien dat de invloed van de caO-partijen steeds geringer 
wordt. het aantal bedrijven aangesloten bij branchevereni-
gingen daalt en het aantal medewerkers binnen die bedrij-
ven ook. er is dus steeds minder sprake van representativiteit. 
Ik denk dan ook dat de caO een achterhaald instrument is 
dat op termijn kan verdwijnen. bij een goede inrichting van 
de minimale sociale voorzieningen, een goede afstemming 
van de basisregels, een goed functionerende inspectiedienst 
en een gerichte rechtspraak is de caO overbodig.”

berlee: “Ik ben wel voorstander van een instrument dat voort-
vloeit uit de caO-bepalingen, namelijk de bIkudak skillcard. 
en ik hoop dat die ook de status krijgt waar hij voor ontwik-
keld is: zonder die kaart kom je het dak niet op. de bouw-
plaats is immers niets anders dan een mobiele werkplaats, 
daar heb je niets te zoeken als je niet aantoonbaar beschikt 
over de juiste kwalifi caties. de informatie-uitwisseling is toch 
al enorm, het is beter dat op een gerichte manier te doen 
en er de professionalisering van de medewerkers mee te 
stimuleren. Ook hier geldt dat gehandhaafd moet worden, 
ik hoop dan ook dat opdrachtgevers dit oppakken en erom 
zullen gaan vragen.”

“Ik ben geen voorstander van versnippering en private initi-
atieven zoals deze,”zegt Lahuis. “toch realiseer ik mij dat we 
nog niet in staat zijn geweest zelf de minimumeisen t.a.v. op-
leiding en kennis branchebreed uit te rollen - misschien ook 
een illusie, maar dit moet wel het uitgangspunt zijn. als de 
skillcard een bijdrage kan leveren in het realiseren hiervan, 
dan ben ik er een voorstander van.” 

wat vinden jullie van de ontwikkelingen op het 
gebied van ‘duurzaamheid’?  
berlee: “die zijn zondermeer positief. je ziet bijvoorbeeld 

steeds meer systemen waarin zonne-energie als cassettes in 
daken wordt toegepast. dat lijkt me de toekomst. mocht er 
een paneel vervangen moeten worden, dan is het gewoon 
een kwestie van uit- en inklikken. daarmee ondervang je 
een hoop van de montage- en veiligheidsproblemen die 
momenteel spelen bij het aanbrengen van zonnepanelen. 
het is natuurlijk de vraag of de alle initiatieven levensvat-
baar zijn maar ik juich de ontwikkelingen op o.a. het gebied 
van luchtdicht bouwen, het produceren van (bitumineuze) 
dakbanen uit plantaardige materialen en de recycling van 
bitumineus dakafval alleen maar toe.”

Lahuis: “Ik ook, met als kanttekening dat de infrastructuur 
voor bitumenrecycling die momenteel wordt opgezet na 
verloop van tijd op zou moeten gaan in de algemene infra-
structuur voor het geschikt maken voor hergebruik of rege-
neratie van grond-, en hulpstoffen in van de bouw. het is niet 
zinnig daarvoor een apart systeem in het leven te houden.”

verwer: “duurzaamheid wordt, ondanks de teruggelopen 
markt, een toenemend belangrijk onderwerp bij het bouwen. 
een voorbeeld: recycling van dakpannen is momenteel een 
onderwerp waar sterke aandacht voor is, het is momenteel 
al mogelijk het gerecyclede materiaal van oude beton 
dakpannen te verwerken in nieuwe betonproducten. 
Op het gebied van zonne-energie hoop ik dat 
er ook wat meer aandacht zal komen voor de 
esthetica van de systemen. Iets wat lelijk is 
wordt niet als duurzaam ervaren, daarvan zijn 
voorbeelden genoeg bekend. Ik weet zeker 
dat we in de nabije toekomst spijt gaan 
krijgen van wat we vandaag allemaal op het 
dak plaatsen.” ●

wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2014

Bovenweg 13, 8084 BP, ‘t Harde
Tel 0525-654500 • Fax 0525-654848

info@altena-groep.nl
www.altena-groep.nl

Advertentie
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warm- of kouddak?
een kouddak is een dakconstructie waarbij de isolatie aan 
de onderzijde van de dragende constructie (zijnde dakbe-
schot) is aangebracht. een warmdak is een dakconstructie 
waarbij de isolatie, in tegenstelling tot de kouddakconstruc-
tie, aan de bovenzijde van de dragende constructie is aan-
gebracht. de isolatie bevindt zich dus boven de balklaag en 
het dakbeschot.

Figuur 1: Schematische weergave van een kouddakconstructie

Figuur 2: Schematische weergave van een warmdakconstructie.

Zowel bij een koud- als een warmdakconstructie wordt aan 
de warme zijde van de isolatie een dampremmende laag 
(bijvoorbeeld pe-folie) opgenomen (zie de rode stippellijn in 
de fi guren 1 en 2).

bouwfysisch gezien is een kouddakconstructie (dus een dak-
constructie waarbij de isolatie onder het dakbeschot ligt) 
kritisch. hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen: 
1. de kans op inwendige condensatie is groot omdat 

het dauwpunt in de constructie ligt;
2. Ingesloten (bouw)vocht kan niet meer uit de 

constructie.
geïsoleerde dakdozen met een dampdichte afwerking aan 
de buitenzijde zijn zogenaamde kouddakconstructies en 
daarom risicovol als het gaat om inwendige condensatie en 
opsluiting van (bouw)vocht.

principe van dampdiffusie, -convectie 
en condensatie
als de dampspanning aan de binnen- en buitenzijde van 
een constructie niet hetzelfde is, zal als gevolg van beweging 
van dampmoleculen vereffening van deze damp spanning 
optreden. er is transport van waterdamp van de zijde met 
de hoogste dampspanning (dat is meestal de binnenzijde) 
naar plaatsen met een lagere dampspanning (de buiten-
zijde). dit damptransport noe men we diffusie. diffusie van 
waterdamp door materialen kan alleen plaatsvinden indien 
deze materialen in meer of mindere mate poreus zijn. dit is 
bij nagenoeg alle mate rialen het geval; alleen glas en meta-
len laten geen water damp door. bij dampdiffusie is er geen 
luchtdrukverschil aanwezig tussen binnen en buiten.
dampdiffusie moet dan ook niet wor den verward met het 
verschijnsel van luchtstroming. stroming (ook wel convectie 
genoemd) vindt plaats als de totale luchtdruk niet overal 
hetzelfde is, er is dan sprake van een luchtdrukverschil tus-
sen binnen en buiten. het gevolg is dat er luchtstroming op 

schades aan houten daken zijn vervelend en kosten vaak veel geld. al 

 voordat wordt overgegaan tot herstel zijn er al vele euro’s uitgegeven aan 

onderzoek en analyse van oorzaken van de aangetroffen schade. Zeker 

bij geïsoleerde houten dakdozen met aan de buitenzijde een dampdichte 

 afwerking komen schades veel voor. welke oorzaken zijn hiervoor aan te 

 wijzen? kunnen dit soort daken per defi nitie gekenmerkt worden als ‘pro-

bleemdaken’? Of hebben we het hier over een uitdaging?

Geïsoleerde houten dakdozen met een dampdichte afwerking, 

probleem of uitdaging?

luchtdicht Bouwen

ing. P. Kuindersma – senior adviseur bij Nieman-Kettlitz 
Gevel- en Dakadvies b.v.

Figuur 2: Schematische weergave van een warmdakconstructie.

Figuur 1: Schematische weergave van een kouddakconstructie

koud dak

warm dak
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gang komt (zie ook het kader). hoewel drukvereffening door 
diffusie door materialen veel tijd vergt, gaat diffusie van wa-
terdamp door lucht zeer snel. vochttransport (in de vorm van 
waterdamp) als gevolg van luchtstroming (door luchtlekken) 
noemen we convectief vochttransport.
de hoeveelheid vocht die ten gevolge van luchtstroming 
van binnen naar buiten in een constructie kan condenseren 
is vele malen groter dan de hoeveelheid condensatie ten 
gevolge van diffusie.

Figuur 3: Schematische weergave van condensatie (door luchtlekken) 

bij een koud-dakconstructie.

bij het al of niet ontstaan van condensatie speelt ook het 
temperatuurverloop in de constructie een rol. Op de plaats 
in de constructie waar de aanwezige dampspanning de 
maximale dampspanning overschrijdt, zal condensatie 

plaatsvinden. deze plaats noemen we het condensvlak of 
dauwpunt. bij een kouddakconstructie met een dampdichte 
afwerking aan de buitenzijde is hier sprake van.

dampdichting aan de buitenzijde
wat maakt ‘geïsoleerde dakdozen met een dampdichte 
afwerking’ nu zo risicovol? eerder is al aangegeven dat 
dergelijke daken kouddakconstructies zijn en vanuit bouw-
fysisch oogpunt dus ongewenst. Immers de kans op inwen-
dige condensatie en opgesloten (bouw)vocht is aanzienlijk. 
de kans op falen van de constructie is dus groot.

condensatie ontstaat over het algemeen in de koudere 
(winter-)periode. vocht in de constructie hoeft echter geen 
probleem te zijn mits dit beperkt blijft en in de zomerperi-
ode uitdampt ofwel de constructie droogt. Indien er in de 
zomerperiode meer droogt dan dat er in de winterperiode 
condenseert (en de hoeveelheid condens beperkt blijft) kan 
de constructie als ‘goed’ worden beoordeeld. 

probleem is echter dat droging van een kouddakconstruc-
tie vrijwel niet (of zeer traag) plaatsvindt. bovendien wordt 
meestal slechts gerekend met vochttoetreding als gevolg 
van dampdiffusie terwijl opgesloten (bouw)vocht (onder 
andere regenwater) en luchtlekkages de boosdoeners zijn.

bij ‘dakdozen voorzien van een dampopen afwerking’, zoals 
een dakelement met een dampdoorlatend spinvliesmem-
braan en dakpannen, kan droging (naar buiten toe) in vol-

Het drukverschil over de gebouwschil wordt veroorzaakt door 
winddruk, thermische trek en het ventilatiesysteem. De wind-
druk is meestal de grootste drijvende kracht.
Wind veroorzaakt een overdruk (+) aan de loefzijde en een 
onderdruk (-) aan de lijzijde (fi guur 4). Ook de vorm en 
hoogte van het gebouw hebben invloed op deze over- en 
onderdrukken. Als gevolg van winddruk en -zuiging ontstaan 
er drukverschillen over de gebouwschil. Deze drukverschillen 
vormen de drijvende kracht voor lucht- en vochttransport.
Thermiek wordt ook wel het ‘schoorsteeneffect’ genoemd, 
omdat de trek van schoorstenen hierop is gebaseerd. Warme 
lucht is lichter dan koude lucht en wil dus opstijgen. Warme 
lucht zal door hoog gelegen openingen ontwijken en 
worden vervangen door koude lucht die via laag gelegen 
openingen binnenstroomt. Het temperatuurverschil tussen 
binnen en buiten zorgt voor een thermisch drukverschil dat 
deze stromen aandrijft.
De ventilatie in woningen kan grofweg worden ingedeeld in 
twee systemen. Systeem C: ‘natuurlijke toevoer door roosters 
en mechanische afzuiging’ en systeem D: ‘mechanische toe- 
en afvoer (gebalanceerde ventilatie)’. Bij systeem C ontstaat 
een kleine onderdruk in de woning omdat continu lucht uit 
de woning wordt afgezogen.  Bij (deels) gesloten roosters zal 
de onderdruk toenemen. Het drukverschil over de gebouw-

schil als gevolg van wind kan afnemen omdat 
roosters voor dwarsventilatie kunnen zorgen. Dit 
betekent dat het ene rooster (loefzijde) gaat 
dienen als luchttoevoer terwijl het andere 
rooster (lijzijde) gaat fungeren als afvoer. Bij 
systeem D wordt het systeem in principe ‘in 
balans’ ingeregeld. Dit betekent geen onder- 
en overdruk.

hoe ontstAAt luchtstroming door kieren en nAden?

Figuur 3: Schematische weergave van condensatie (door luchtlekken) 

wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2014

Kalshoven 21, 4825 AL Breda
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Tel 0168-409309 • Fax 0168-409312
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ACCOUNTMANAGER REGIO BREDA

ACCOUNTMANAGER REGIO ARNHEM

COMMERCIËEL/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
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Bitasco Trading B.V.

Ter versterking van ons team 
zoeken wij enthousiaste nieuwe collega’s

contact@bitasco.nl - www.bitasco.nl

Figuur 4: Schematische weergave 

drukverschillen als gevolg van 

wind (loef- en lijzijde).
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luchtdicht Bouwen

doende mate plaatsvinden. Logisch gevolg is dan ook dat 
eenzelfde luchtlekkage bij een dak voorzien van dakpannen 
geen problemen veroorzaakt terwijl bij een vergelijkbaar dak 
met een waterdichte dakbedekking (bitumen, epdm, pvc, 
etc.) wel schades ontstaan.

Figuur 5a: Schade aan 

dakbeschot als gevolg van 

condensatie door lucht- en 

damplekkage vanuit de 

ankerloze bouwmuur.

Figuur 5b: Plaatmateriaal ter 

plaatse van de bouwmuur 

is door vocht (vanuit de 

ankerloze bouwmuur) 

gedelamineerd.

Figuur 5c: Bouwmuur is niet 

damp- en luchtdicht. 

voorkomen van 
vocht in dakdozen
Zoals hiervoor is aange-
geven is de hoeveelheid 
vocht die ten gevolge 
van luchtstroming van 
binnen naar buiten in 
een constructie kan 

komen vele malen groter dan de hoeveelheid condensatie 
als gevolg van dampdiffusie.
dit betekent dat luchtlekkages in deze daken te allen tijde 
moeten worden voorkomen. er zal dus meer dan normaal 
aandacht moeten worden besteed aan de dichtingen in het 
dak. de uitvoering van dampremmende lagen vraagt daarbij 
de nodige aandacht; overlappen zullen afgeplakt moeten 
worden. vooral bij nokdetails, hoek- en kilkepers, bij dakkapel-
len en –doorvoeren moet de luchtdichtheid in orde zijn.

bij de keuze van luchtdichtingen moet re kening worden 
gehouden met mogelijk optredende bewegingen in de 
constructie door belastingen van buiten zoals mechanische 
belastingen (belopen, windbelasting) en thermische belas-
tingen. 

Ook tijdens de gebruiksfase mogen geen ‘gaten’ (door de 
dampremmende laag) in het dak worden gemaakt. het 
inbouwen van elektra/verlichting zorgt vaak voor problemen 

omdat bewoners niet weten dat deze luchtlekken kunnen 
leiden tot schades aan het dak. een juiste instructie aan de 
bewoners/eigenaren is dus noodzakelijk. 

Figuur 6: Juist bij aansluitingen gaat het vaak mis. Bij deze zakgoot is 

de kans op condensatie tegen de metalen gootbodem zeer groot 

als luchtlekken niet worden voorkomen. In de praktijk betekent dit 

dat de dampremmende laag (folie) aan de binnenzijde goed moet 

worden aangesloten (tegen bouwmuur en dakplaat) en de spouw in 

de ankerloze bouwmuur damp-/luchtdicht moet worden afgesloten 

(SBR-detail 406.2.0.02).

Ondanks dat daken toch regelmatig zeer luchtdicht zijn, 
komen we ook hier schades tegen. vaak is dan opgesloten 
bouwvocht (regenwater) het probleem. doordat dakdozen 
zijn geleverd zonder dakbedekking worden deze blootge-
steld aan weer en wind. Inwatering tijdens de bouw is dan 
niet uit te sluiten. dakdozen die al in de fabriek zijn voorzien 
van een waterdichte afwerking zijn minder risicovol, echter 
ook hier kan ter plaatse van de aansluitingen op de rest 
van het dak inwatering plaatsvinden. het is dus belangrijk 
om hier tijdens de uitwerkings-/werkvoorbereidingsfase en 
uitvoering de nodige aandacht aan te besteden.

Figuur 7a: Deze hoeveelheid water” is NIET het gevolg van 

 condensatie door luchtlekkages. Nee, hier is sprake van 

bouwvocht.

Figuur 7a: Deze hoeveelheid water” is NIET het gevolg van 

Figuur 6: Juist bij aansluitingen gaat het vaak mis. Bij deze zakgoot is 

Draagstructuur : kalkzandsteen
Gevelopbouw : niet van toepassing
Variant-detail : ankerloze spouwmuur

406.2.0.02

W

SBR-Referentiedetails Woningbouw, © SBR, januari 2010 schaal 1:5 afhankelijk van uw printerinstellingen
Omschrijving begrippen: zie begrippenlijst

Bouwfysische prestaties en aanbevelingen: Z.O.Z
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Zie voor meer informatie over luchtdicht bouwen 

www.dakweb.nl

Figuur 7b: Geen bouwfysisch probleem! Wel inwatering tijdens bouw.

uiteraard dient ook een juiste dampremmende laag te wor-
den gekozen. deze dient bepaald te worden aan de hand 
van een glaser-berekening (dampspanningsberekening) 
en is afhankelijk van onder andere het binnenklimaat, dikte 
van de isolatie in de dakdoos en uiteraard de dampdicht-
heid (dampdiffusieweerstand) van de waterdichte afwerking. 
maar zoals eerder is aangegeven is de dampremmende 
laag in deze dakdozen vrijwel nooit het probleem.

Figuur 8a: Ondanks toepassing van een goede 

dampremmer ging het toch fout. Oorzaak: luchtlekkages.

Figuur 8b: Luchtlekkages ter plaatse van aansluitingen dakdozen op 

staalconstructie.

bij dakdozen met een dampdichte afwerking wordt er soms 
voor gekozen om de dakdozen niet geheel te vullen met 
isolatie en de zo gecreëerde spouw onder het dakbeschot 
te ventileren (door middel van pijpjes op het dak). Op zich 
geen gek idee want zo zorg je ervoor dat vocht dat aanwe-

zig is in de dakconstructie kan uitdampen. advies is echter 
om dit niet te doen omdat de kans op condensatie als 
gevolg van nachtelijke onderkoeling/nachtelijke uitstraling 
aanwezig is. bovendien is het aanbrengen van ventilatie 
symptoombestrijding: je accepteert vocht en gaat het ver-
volgens wegventileren. beter is om aan bronaanpak te doen, 
dus: voorkom vocht in de dakdoos.

tot slot
het is duidelijk dat koud-dakconstructies met een dampdich-
te afwerking aan de buitenzijde bouwfysisch en uitvoerings-
technisch gezien zeer kritisch zijn. uit diverse schades blijkt 
ook dat deze daken als ‘probleemdaken’ kunnen worden 
aangemerkt. daken met deze opbouw kunnen dus beter 
niet worden toegepast! 
helaas komen we deze daken toch regelmatig tegen. als dat 
het geval is, moeten tenminste de volgende aandachtspun-
ten in acht worden genomen:  
●  realiseer een zeer luchtdichte onderconstructie en een 

dampdichting die is afgestemd op  de afwerking aan de 
buitenzijde;

●  en voorkom intreding van bouwvocht;
Laat tevens een adviseur tijdens het ontwerptraject de 
dakopbouw bouwfysisch beoordelen. Zorg ervoor dat alle 
dakdetails worden uitgetekend (zo nodig de aansluitingen 
in 3d) en dat duidelijk wordt aangegeven op welke wijze de 
luchtdichting moet worden gerealiseerd. stel uitvoeringsaan-
bevelingen op en zorg voor en goede kwaliteitsbewaking 
tijdens de bouw. het controleren van de details in het werk is 
een must en een luchtdichtheidsmeting vlak voor oplevering 
is sterk aanbevolen. ●

Figuur 7b: Geen bouwfysisch probleem! Wel inwatering tijdens bouw.

Figuur 8a: Ondanks toepassing van een goede 

Figuur 8b: Luchtlekkages ter plaatse van aansluitingen dakdozen op 
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Icopal, producent van o.a. bitumineuze dakbedekkingen,  

is een traject gestart waarmee het mogelijk moet worden de olie  

voor de productie van bitumineuze dakbanen te winnen uit algen.  

Onlangs is hiertoe een proefproject afgerond.

Algen leveren olie 
voor bitumineuze dakbanen

Bedrijfsnieuws
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

het proefproject past in een breder milieubeleid van de 
Icopal groep. “de vraag naar milieuvriendelijke manieren om 
energie op te wekken neemt steeds verder toe: de olievoor-
raad slinkt en de cO2-uitstoot moet op korte termijn drastisch 
worden verlaagd. de bitumenproducent is daarom in sa-
menwerking met algaecom en hanzehogeschool groningen 
een traject ingeslagen dat moet leiden tot een grootscha-
lige kweek van algen, via welke hernieuwbare grondstoffen 
voor bitumineuze producten kunnen worden aangemaakt. 
algen zijn eencellige plantjes die groeien op cO2, meststof-
fen en zonlicht; ze produceren eiwitten, olie en koolhydraten. 

doel van het project is om te komen tot een grootscha-
lige kweek van algen zodat de olie uit deze algen op een 
gecontroleerde, betaalbare en milieuvriendelijke manier kan 
worden ingezet voor de productie van bitumineuze dakma-
terialen. het project is mede gefi nancierd door de europese 
gemeenschap (europees fonds voor regionale Ontwikke-
ling en de provincie groningen, Innovatief actieprogramma 
groningen-3).

productielocatie
algaecom is een bureau dat is gespecialiseerd in de ontwik-
keling van productielocaties van algen. Op een testterrein 
van Icopal in hoogkerk (100 m²) heeft het bedrijf, vanzelf-
sprekend in nauwe samenspraak met de bitumenproducent 
en de onderzoekers van hanzehogeschool groningen, een 
proefl ocatie opgezet alwaar de algen worden gekweekt en 
het raffi nageproces wordt geoptimaliseerd. 

Op het terrein zijn 10 kunststof zakken opgehangen, elk met 
een lengte van 12 meter. deze kunststof zakken zijn gevuld 
met water en gericht op het zuiden omdat het zonlicht zorgt 
voor de groei van de algen. middels een speciaal sluitsys-
teem zijn de zakken dichtgemaakt zodat ze stabiel zijn en er 
geen ongewenste organismen in de zakken gaan groeien. 
voeding voor de algen is de cO2 uit de rookgassen van een 
van de olieheaters die de producent voor de recyclingsin-
stallatie in gebruik heeft. De algen nemen zo’n 80 ton per 
hectare per jaar aan cO2 op.

de olie die de algen bevatten kan worden gebruikt als 
grondstof voor de productie van nieuwe bitumineuze dak-
materialen. vanzelfsprekend levert deze proefl ocatie niet 
voldoende olie op om er productie mee te gaan draaien. de 
grootschalige productie zou door een andere partij moeten 
worden opgepakt. algaecom is met verschillende partijen in 
gesprek om in de regio een grootschalige algenkwekerij op 
te zetten. 

dit proefproject geldt als pilot voor de gehele Icopal groep. 
Naar schatting levert deze methode zo’n 40 ton (droge) 
biomassa per ha per jaar op. het oliegehalte zit tussen 10-50% 
(afhankelijk van de soort en de omstandigheden), de op-
brengst wordt dus geschat tussen 4-20 ton olie per ha per jaar.

olie uit algen
Er zijn zo’n 80.000 verschillende soorten algen. De olie die 
uit algen wordt gewonnen kan op verschillende manieren 
worden ingezet. het onderzoek naar de algensoort die olie 
produceert die geschikt is voor verwerking in bitumen vindt 
plaats aan de hanzehogeschool groningen. 

de grootste uitdaging is natuurlijk een zo grootschalig 
mogelijke productie te realiseren tegen een zo gunstig 
mogelijke prijs. momenteel is het economisch nog geen 
haalbare kaart omdat de olie uit algen nog 2-6 euro per 
liter kost. maar bij grootschalige productie kan het volgens 
directeur herman schutte van Icopal nederland wel degelijk 
ook economisch interessant zijn deze olie in de bitumineuze 
dakbedekking toe te passen. 

Overigens heeft de algenolie wel invloed op de eigenschap-
pen van de dakbedekking: deze wordt zachter. Om dezelfde 
kwaliteit te kunnen blijven leveren zal dus ook de samenstel-
ling van de bitumineuze dakbaan iets moeten worden aan-
gepast. dit zijn allemaal zaken waar de r&d-afdeling 
van het bedrijf momenteel mee bezig is om er 
klaar voor te zijn tegen de tijd dat grootschalige 
toepassing van deze olie in bitumineuze dak-
bedekkingen mogelijk is. het zal zeker nog 
jaren duren voordat dit punt is bereikt maar 
het ligt volgens de fabrikant voor de hand 
dat het gebruik van olie die uit algen wordt 
gewonnen in de toekomst bittere noodzaak 
zal zijn. ●
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Wij wisten het al, TNO had het al bewezen 
en het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu onderschrijft het ook;

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

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

LOOD IS GOED..!

AL JAREN DE NUMMER 1 IN KEUZE!

meer info: www.frerikswerken.nl/over-lood
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de bIkudak skillcard is een pasje dat is toegestuurd naar 
alle personen die in de afgelopen jaren met succes een op-
leiding en/of cursus bij het opleidingsinstituut voor de platte 
dakenbranche tectum hbben afgerond. middels dit pasje 
is de informatie over het opleidingsniveau van de dakdek-
ker eenvoudig te raadplegen. doel van deze skillcard is het 
vakmanschap van de betreffende dakdekker inzichtelijk te 
maken. de invoering van de bIkudak skillcard is het sluitstuk 
van de automatisering van het opleidingsinstituut voor de 
platte dakenbranche.

het pasje is zodanig vervaardigd dat het net als de pinpas 
of het rijbewijs in de portemonnee is mee te nemen. de me-
dewerker heeft dus in principe altijd zijn skillcard bij zich. Op 
deze manier kan bijvoorbeeld de inspecteur van Inspectie 
sZw snel en eenvoudig nagaan of de betreffende dakdek-
ker de benodigde opleidingen op het gebied van veilig en 
gezond werken heeft gevolgd. 

niet alle informatie staat op het pasje zelf: daar staan alleen 
de vanuit de caO of wettelijk verplichte opleidingen op ver-
meld. de overige gevolgde opleidingen en cursussen staan 
vermeld in een afgesloten gedeelte van de website van 
tectum. het pasje is namelijk middels een Qr-code gelinkt 
aan het digitale administratiesysteem van het opleidings-
instituut. Iedereen die het pasje toegestuurd heeft gekregen, 
heeft daarbij een zogeheten tectum Id gekregen, en een 
wachtwoord dat men vervolgens eenvoudig in een eigen 
wachtwoord kan aanpassen. vervolgens vraagt het systeem 
of de pashouder toestemming geeft aan zijn werkgever 
om de gegevens in te zien. dit laatste is een verplichting in 
verband met de wet bescherming persoonsgegevens. de 
werkgever heeft hiermee tevens een actueel overzicht van 
het opleidingsniveau van zijn personeel.

alleen de opleidingen en cursussen die worden aangebo-
den door tectum staan in het systeem. dit zijn immers de 
enige opleidingen waarvoor het opleidingsinstituut garant 

kan staan. tevens staat 
de datum waarop het 
diploma is gehaald ver-
meld en, indien relevant, 
de termijn tot wanneer 
het diploma geldig is. de 
cursus ‘gezond en veilig 
werken op het dak’ moet 
bijvoorbeeld eens per drie 
jaar worden herhaald. het systeem wordt voortdurend up to 
date gehouden; de pasjes zullen jaarlijks worden vernieuwd. 
het is de verantwoordelijkheid van de pashouder om even  
tuele mutaties (bijvoorbeeld verandering van werkgever) aan 
het opleidingsinstituut door te geven zodat de informatie al-
tijd correct vermeld wordt. de administratie van tectum gaat 
ver terug; het opleidingsinstituut heeft naar aanleiding van 
de invoering van de skillcard van diverse oudere dakdekkers 
al het verzoek ontvangen ook de oude vakbekwaamheids-
opleiding uit Scherpenzeel (van vóór 1990) op de Skillcard 
te vermelden. bij overlegging van het certifi caat is dit geen 
probleem.

Per 1 juli 2014 wordt volgens het CAO BIKUDAK de zogehe-
ten vergewisbepaling van kracht. dit houdt in dat de partij 
die personeel inhuurt zich ervan dient te vergewissen dat 
voldaan wordt aan de bepalingen uit de caO bIkudak, daar 
waar het de verplichte caO-cursus ‘gezond en veilig werken 
op het dak’ betreft. de skillcard is een instrument waarmee 
aangetoond kan worden dat aan  deze bepaling wordt 
voldaan. 

de informatie die op dit pasje wordt vermeld kan indien 
gewenst worden uitgebreid met andere informatie die voort-
vloeit uit de caO-verplichtingen. de skillcard zal dus op ter-
mijn over kunnen gaan in het bIkudak paspoort. Roofs houdt 
u van de ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte. ●

dit najaar heeft opleidingsinstituut tectum de bIkudak skillcard uitgebracht. 

hiermee wordt het vakmanschap van de dakdekker in één oogopslag 

 inzichtelijk gemaakt. de skillcard zal feitelijk functioneren als de voorloper 

van het dakdekkerspaspoort. een beschouwing naar aanleiding van een 

 gesprek met directeur karel-jan batenburg.

BikudAk skillcard maakt 
vakmanschap dakdekker inzichtelijk

opleidingen
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Robert Matser van Bitasco Arnhem (links) 

en Eric Lijbers van Lijbers Dakwerken met 

de APP shingle Cambridge.
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dAkrenovAtie ZorgvillA ZypendAAl te Arnhem
● Opdrachtgever:  rOsOrum resIdentIe arnhem
● hOOfdaannemer:  aannemIngsbedrIjf jansen gendrIngen
● dakdekker:  LIjbers dakwerken te apeLdOOrn
● LeverancIer:  bItascO tradIng bv te arnhem
● fabrIkant dakbedekkIng:  nebIprOfa te mOerdIjk
● fabrIkant IsOLatIe:  rOckwOOL te rOermOnd

Het monumentale pand is in 1911 gebouwd als woonhuis 
van de toenmalige directeur van de arnhem verzekerings 
maatschappij. na een roerige geschiedenis, waarin het ge-
bouw o.a. in gebruik is geweest van een duitse wehrmacht-
kommandant en als kantoorvilla, wordt het momenteel van 
binnen en buiten aangepast en hersteld. Vanaf begin 2014 
zal het karakteristieke pand dienstdoen als zorgvilla van 
zorginstelling rosorum. deze zorginstelling is gespecialiseerd 
in ouderenzorg, het pand wordt in deze zin aangepast. cen-
traal in het pand zal dan ook een lift worden geïnstalleerd. 
Ook wordt de isolerende werking van de constructie verder 
verbeterd door het aanbrengen van steenwol isolatie aan de 
binnenkant van de dakconstructie. 

schaduwwerking
Wat betreft het dak (in totaal ruim 400 m²) is in nauwe 
samenspraak met leverancier nebiprofa, groothandel 
bitasco en dakdekker Lijbers dakwerken een plan opgesteld. 
roberto matser van de groothandel en eric Lijbers van het 
dakdekkerbedrijf vertellen over het project. “de oorspronke-
lijk toegepaste bitumineuze shingles waren aan het einde 
van de levensduur. Daaronder zit een laag isolatie van 4 cm 
pur. Omdat het verwijderen van de shingles de isolatielaag 
zou beschadigen, is besloten de nieuwe shingles over de 
oorspronkelijke aan te brengen,” aldus Lijbers.

uitgangspunt voor de keuze van de toe te passen shingle 
was dat de uitstraling van het pand zoveel mogelijk behou-
den diende te blijven. Omdat het bestaande dakbedek-
kingspakket cq dakbeschot ongelijk was, is gekozen voor 
de app shingle cambridge. matser: “deze shingle bevat een 
reliëf; vanwege de schaduwwerking die dit oplevert vallen 
de onregelmatigheden in de ondergrond minder op. de 
shingles werden rechtstreeks door de oude dakbedekking 
genageld. dezelfde shingle werd ook aan de zijkanten van 
de dakkapellen toegepast.” Lijbers vult aan: “na-isolatie was 
wel wenselijk maar was uitvoeringstechnisch gezien niet de 
gemakkelijkste oplossing, ook al omdat dit problemen met 
de opstanden en aansluitingen zou opleveren. daarom is 

besloten het dak aan de onderkant bij te isoleren met een 
laag steenwol isolatie van rockwool.”

“aan het veilig werken is bijzondere aandacht besteed,” ver-
telt Lijbers. “Omdat het een totale renovatie betreft is het hele 
pand in de steigers gezet. aanvullend is paul aalders van sbd 
uitgenodigd om te adviseren over de meest veilige werkme-
thode. vrijwel het gehele dakvlak is via de steigers op een 
veilige manier te bereiken. Om de dakkapellen te bedekken 
moet vanaf ladders worden gewerkt.  

samenwerking
de werkzaamheden betekenden een uitdagende klus voor 
Lijbers dakwerken. het dakdekkerbedrijf was dagelijks met 
vijf man op het werk aanwezig waarbij de werkzaamheden 
vanzelfsprekend voortdurend dienden te worden afge-
stemd met de andere bouwpartijen. de leverancier heeft de 
werkzaamheden intensief begeleid. naar verwachting wordt 
Zorgvilla Zypendaal deze winter opgeleverd. Begin 2014 zal 
de instelling de eerste bewoners kunnen verwelkomen.

villa Zypendaal, een statig woonhuis in de arnhemse burgemeesterswijk,  

wordt momenteel door zorginstelling rosorum verbouwd tot een zorgvilla.  

het dak krijgt een nieuwe dakbedekking van app shingles.

Monumentaal woonhuis 
wordt zorgvilla

Roofs     21

projectBeschrijving

Advertentie

wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2014

Jan Tooropstraat 16, 5753 DK, Deurne
Tel 0493-315885 • Fax 0493-310721

info@VRF.EU
www.VRF.EU



22     Roofs

remco viergever is onder de naam traditec al jaren op de 
internationale markt voor dakpannen actief als importeur 
en exporteur van diverse typen dakpannen. “In het buiten-
land wordt een nederlandse dakpan vaak toegepast om 
een apart effect te bereiken. wij richten ons name op de 
architectonisch bijzondere projecten. we begeleiden onze 
producten dan ook intensief. Inmiddels leveren we een 
uitgebreid assortiment dakpannen en dakaccessoires, zowel 
historische als hedendaagse modellen. we werken met een 
aantal geselecteerde fabrikanten en distributeurs en leveren 
onze producten wereldwijd op maat. In europa, australië en 
de verenigde staten hebben wij verkoopvestigingen actief. 
de respectievelijke vertegenwoordigers worden door ons 
vanuit bergen op Zoom aangestuurd.”

voor monumentale panden is het vaak lastig om de oorspronkelijk 

gebruikte dakpannen weer terug te vinden. kroonkeramiek uit 

bergen op Zoom kan de meest uiteenlopende historische modellen 

en kleuren op maat reproduceren. 

de reproductie 
van historische dakpannen

Bedrijfsprofiel

viergever: “wij leveren geen massaproducten, het contact 
met de klant en de kwaliteit van de producten en levering 
zijn om deze reden essentieel. per project bepalen we in sa-
menspraak met de opdrachtgever de gewenste toepassing.”

historische pannen
Onlangs heeft viergever het bedrijf kroonkeramiek opgericht. 
het bedrijf fungeert als onderdeel van traditec maar zal zich 
voornamelijk richten op de europese markt. dit bedrijf richt 
zich namelijk met name op de toepassing van dakpannen 
op monumentale gebouwen waar de uitstraling behouden 
dient te blijven. de in deze situaties toegepaste dakpannen 
zijn in veel gevallen niet meer te traceren omdat de oor-
spronkelijke fabriek niet meer bestaat. naast het standaard 
assortiment kan het bedrijf op specifi catie van de klant de 
dakpan reproduceren. 

viergever vertelt: “Op deze manier zorgen wij ervoor dat de 
historische uitstraling van het dak behouden blijft. feitelijk 
leveren wij historie. dat is de meerwaarde van onze activitei-
ten – en het is ook onze passie.”

Remco Viergever van Traditec.
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hoe gaat dit in zijn werk? “wij begeleiden onze klanten van 
idee tot en met de eindinspectie,” aldus viergever. “eerst is 
het zaak duidelijk te krijgen wat op de betreffende situatie 
de gewenste dakpan is. wij werken met fabrieken in polen, 
duitsland, frankrijk, engeland en turkije. elke fabriek heeft zijn 
eigen specifi eke productiemethode en basismateriaal. als 
we de mal niet meer beschikbaar hebben, maken we de 
deze op maat voor de gewenste specifi catie (staal of beton). 
de samenstelling en kleur van de dakpan wordt eveneens 
in overleg met de klant bepaald. wij sturen altijd eerst een 
monster en nemen de pan pas na de goedkeuring van de 
klant in productie. natuurlijk levert dit een ander kostenplaat-
je op dan bij een standaard dakpan. bij dit soort projecten is 
het belangrijk dat de uitstraling behouden blijft; budget volgt 
pas op de tweede plaats.”

de kwaliteitscontrole van onze producten is uitgebreid. we 
controleren alle producten op samenstelling, kwaliteit en 
vorm. en we registreren alle zendingen zodat alle pannen te 
allen tijde zijn te traceren. we leveren de producten desge-
wenst direct op de bouwplaats. Indien gewenst kunnen we 
ook de verwerking voor onze rekening nemen, in dit opzicht 
werken wij samen met een aantal gerenommeerde part-
ners.” het bedrijf levert de producten met een eigen kroon-
keramiek keurmerk, waarmee men garant staat voor de 
kwaliteit van de geleverde producten.

rietvorsten
kroonkeramiek heeft onlangs een assortiment keramische 
rietvorsten geïntroduceerd. viergever: “de rietvorst is een 
essentieel onderdeel van de uitstraling van een rieten dak. 
de rietvorsten die wij leveren zijn ontwikkeld om de specifi eke 
uitstraling van een rieten dak te benadrukken. Ze worden 

vervaardigd met klei uit eigen groeve en zijn leverbaar in de 
klassieke kleuringen natuurrood, mat zwart en zwart glans. 
maar ook in dit geval geldt dat wij op maat kunnen leveren, 
de vorsten kunnen dus op specifi catie van de klant worden 
geglazuurd.

“wij stellen ons tot doel het fraaie historische dakenland-
schap ook in de toekomst te kunnen behouden,” besluit 
viergever. “dit doen we door de toepassing van nieuwe 
historische dakpannen.” ●
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Veilig werken op daken
Ben met je VAK bezig

Door Peter van Houtum

Nieuw   Veilig werken op daken

De methode Ben met je vak bezig is meer dan een 
procedure of een managementsysteem. Veilig en gezond 
werken is een onderdeel van het vakmanschap én de 
bedrijfscultuur. Want voor de moderne ondernemer die 
ernaar streeft zijn materiaal, materieel én personeel 
duurzaam in te zetten, moet veilig en gezond werken een 
gewoonte zijn...  

Dit boekje beschrijft onder andere de werkplekken die de 
medewerkers in hun dagelijks werk kunnen tegenkomen 
en de veilige toegang er naar toe. 

Dit is een directe vertaling van wettelijke regels en branche-
informatie naar de praktijk én een uitstekende invulling van 
voorlichting aan het personeel.

Deze eerste druk heeft een verkoopprijs van €17,50 
(incl. BTW, excl. verzendkosten) en is te bestellen 
bij Lindeman Uitgevers via info@lumail.nl
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“franken systems geldt in duitsland als een gerenommeerde 
producent van vloeibare dakbedekkingen en het bedrijf is in 
o.a. Oostenrijk, Zwitserland en belgië sterk vertegenwoordigd,” 
vertelt jerry verkuijlen. “het lag voor de hand dat het bedrijf 
uiteindelijk ook op de nederlandse markt actief zou worden. 
men heeft mij benaderd om de verkoop in nederland ter 
hand te nemen.” 

verkuijlen heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan 
met de verkoop van vloeibare dakbedekkingssystemen. 
sinds vorig jaar importeert hij de producten van de ameri-
kaanse producent van vloeibare daksystemen triton. het as-
sortiment van franken systems sluit volgens verkuijlen goed 
aan op de vraag van de nederlandse markt.

vloeibare dakbedekking
vloeibare dakbedekkingssystemen zijn in veel gevallen een 
snelle en zekere afdichting van (lastige) details. Ook zijn er 
hele vlakken met een vloeibare dakbedekking waterdicht te 
maken. de producten van franken systems zijn voorzien van 
polyurethaan hybride technology en op vrijwel alle onder-
gronden toepasbaar, vaak zonder  primer. Onderscheidend 
is verder dat de producten geen weekmakers bevatten en 
100% solventvrij zijn, er komen dus geen dampen vrij bij het 
aanbrengen van de materialen. de samenstelling van de 
materialen en de milieuvriendelijke productiewijze leverde de 
fabrikant een Leed-certifi caat op van het u.s. green building 
council. de producten frankosil en frankolon zijn getest naar 
de hoogste klasse van de europese technische goedkeuring 
(etag 005) voor binnen- en buitentoepassingen.

verkuijlen: “vaak wordt met veel moeite een lastig detail 
waterdicht ingewerkt waar dit veel sneller en net zo betrouw-
baar voor elkaar kan worden gekregen met behulp van 
een vloeibare dakbedekking. het assortiment van franken 

de duitse fabrikant van vloeibare dakbedekkingssystemen 

franken systems is onlangs actief geworden op de nederlandse markt. 

Importeur jerry verkuijlen van triton europe licht de ontwikkeling en 

het assortiment van de fabrikant toe.

Duitse fabrikant vloeibare daksystemen 
franken systems op Nederlandse markt

productnieuws
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systems komt tegemoet aan de vraag van de markt naar 
betrouwbare, eenvoudig te verwerken en milieuvriendelijke 
producten.”

Assortiment
“het assortiment is compleet en biedt een oplossing voor 
de meest uiteenlopende ondergronden en toepassingen,” 
aldus verkuijlen. “Opvallend is bijvoorbeeld de 1-component 
frankosil, verkrijgbaar in grijs en wit. het product behaalt 
volgens onderzoeksbureau Zae bayern een srI (solar re-
fl ectance Index) van 99. Tevens is dit product goed toepas-
baar in combinatie met pv-panelen omdat het refl ecterend 
vermogen van de dakbedekking de opbrengst van deze 
panelen gunstig beïnvloedt. deze vloeibare dakbedekking is 
eenvoudig met behulp van de roller aan te brengen en kan 
toegepast worden tot -5 ºc, op licht vochtige ondergronden 
is het product direct toepasbaar.”

het assortiment afdichtingen is zeer breed inzetbaar. deze 
producten zijn met name ontwikkeld voor een zekere afdich-
ting van daken, details zoals lichtkoepels, doorvoeren en 
aansluitingen, balkons en galerijen. de producten zijn ook 
compatibel met epdm, pvc en tpO dakbanen. daarnaast 
biedt men ook het 2 k frankolon voor meer belastende 
toepassingen zoals parkeerdaken. Omdat de verschil-
lende componenten ‘nat in nat’ worden toegepast kan snel 
worden doorgewerkt. de systemen hebben een verbruik 
van 3kg/m² en zijn bestendig tegen agressieve stoffen als 
tegellijm en zout. voor de kleinere klussen heeft het bedrijf de 
producten in een ‘2-kamer-kneedzakje’ beschikbaar.

de tijd is volgens verkuijlen rijp voor de introductie van deze 
producten op de nederlandse markt. de renovatiemarkt 
groeit nog steeds en arbeid is duur. Ook wordt door de seri-
euze opdrachtgevers grote waarde gehecht aan kwalitatie-
ve producten die op een snelle en gezonde manier zijn aan 

te brengen. met een uitgebreid distributiekanaal en service-
apparaat is de fabrikant klaar om zich op de nederlandse 
markt te manifesteren. verkuijlen: “de markt zal zeker veel van 
ons horen de komende tijd!” ●

Zie voor meer informatie over vloeibare dak-

bedekkingen www.dakweb.nl
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en een gezond 2014
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Lightway nederland is ruim twee jaar actief op de nederlandse markt 

in de verkoop van daglichtsystemen. de producten zijn vervaardigd met 

een innovatieve techniek waarmee de lichtopbrengst wordt verbeterd. met  

de zogeheten ‘blue performance’ wordt het ontstaan van koudebruggen  

en condensvorming voorkomen. een gesprek met frank Leenders,  

een van de oprichters van het bedrijf.

Kristalglazen daglichtsystemen 
met ‘Blue performance’

Bedrijfsnieuws
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Zie voor meer informatie over daglichtsystemen www.dakweb.nl

Lightway is een tsjechische producent van daglichtsystemen 
die sinds 1999 actief is. Via een kennis werd Pilo Peerlings 
getipt dat het bedrijf een importeur zocht om de producten 
in nederland op de markt te brengen. begin 2012 richtte hij 
onder andere met compagnon frank Leenders Lightway 
nederland bv op, een bedrijf dat vanuit bilthoven opereert. 
In eerste instantie werd via de website vooral de particuliere 
markt bediend, inmiddels is men ook veel betrokken bij 
utiliteitsprojecten. 

momenteel is het bedrijf ver gevorderd met het opzetten 
van een landelijk dekkend dealernetwerk. desgewenst kan 
het bedrijf via vaste installatiepartner spaan boor- en Zaag-
service uit arnhem ook de montage verzorgen, maar volgens 
Leenders kan een ervaren dakdekkerbedrijf dit met de ver-
werkingsvoorschriften en eventueel de begeleiding van de 
leverancier ook eenvoudig voor zijn rekening nemen. 
vanzelfsprekend begeleidt het bedrijf de applicatie waar 
nodig. 

glazen koepel
“partijen die met ons kennismaken (o.a. architecten, gebouw-
eigenaren) zijn erg enthousiast over onze onderscheidende 
eigenschappen,” aldus Leenders. “Zoals bekend draagt 
daglicht bij aan het welzijn en de productiviteit van mensen. 
bovendien levert de toepassing van daglichtsystemen in veel 
gevallen een aanzienlijke energiebesparing op, omdat het 
elektrisch licht niet meer hoeft te worden gebruikt. dat is de 
reden waarom vaak voor systemen wordt gekozen waarmee 
daglicht naar binnen wordt gehaald. cruciaal hierbij is de 
spiegeling van het licht, dit bepaalt de intensiteit en kwaliteit 
van het daglicht. een goed product levert een rustig, diffuus 
daglicht op dat zorgt voor een aangename sfeer.”

de spiegelwand in de daglichtsystemen van Lightway is vol-
gens Leenders onderscheidend omdat gebruik is gemaakt 
van een homogene wand die bestaat uit een laag zilver en 
silicium in een vacuüm op aluminium gedampt.  deze zorgt 
voor een heldere lichtval die tot 9 meter de constructie in 
kan worden gevoerd. met de grotere diameters kan het licht 
tot zo’n 25 meter worden getransporteerd, zonder dat dit 
noemenswaardig daglichtverlies oplevert.” 

Opvallend is ook de toepassing van een kristalglazen koepel 
in de crystal serie. dit is een esthetisch fraaie oplossing en 
zorgt voor een heldere lichtinval. Leenders: “de koepel is 
zelfreinigend, hooguit haalt men er eens per jaar tijdens het 
onderhoud een doekje overheen, maar in principe spoelt 
het vuil door de regen vanzelf van het glazen oppervlak. 
dat betekent dat het licht niet wordt gebroken en dit levert 
dus een optimale lichtinval op. het kristalglas is slagbesten-
dig, wat betekent dat het materiaal goed bestand is tegen 
bijvoorbeeld hagel. kristalglas ondervindt ook geen nadelige 
invloed van uv.”

het bedrijf levert daglichtsystemen in vijf verschillende dia-
meters variërend van 160 mm tot 760 mm voor zowel platte 
als hellende daken.

isolatie-element
met een gepatenteerd systeem wordt in de producten van 
Lightway voorkomen dat ter plaatse van de daglichtvoorzie-
ning een koudebrug ontstaat. het systeem wordt ‘blue perfor-
mance’ genoemd.  dit is een polystyreen plaat waarin een 
dubbel of driedubbel glasplaat (argongas gevuld) lucht-
dicht is gemonteerd, met aan beide zijden een stuk spiegel-
buis voor verdere montage. hierdoor wordt het daglichtsys-
teem, zowel in als rondom de buis, luchtdicht geïntegreerd 
in de isolatielaag van het dak. de koudebrug is hiermee 
opgeheven en condensvorming voorkomen. bovendien zorgt 
het voor een prettig en constant binnenklimaat.
Met deze oplossing kunnen u-waarden van 0.6 W/m²K* 
(dubbel glas) en 0.45 W/m²K* worden gehaald, wat deze 
systemen geschikt maakt voor toepassing in passieve ge-
bouwen.

“dit product biedt een duidelijke toegevoegde waarde op 
het bestaande aanbod en voorziet in de behoefte aan extra 
zekerheid voor de dakdekker,” aldus Leenders. “wij verwach-
ten dan ook, met de opbouw van een landelijk dealernet-
werk en een groeiend klantenbestand, de komende jaren 
een verdere groei van het bedrijf te kunnen realiseren.” ●

*  Bron: Thermal Evaluation of Tubular Light Guides 
(Brno University of Technology)
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Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

dach + holz is de voortzetting van de bekende beurs dach 
+ Wand en werd in de huidige vorm voor het eerst in 2008 
georganiseerd. beide standplaatsen trekken een gevarieerd 
internationaal publiek, maar de keulse editie is natuurlijk 
voor de nederlandse dakenbranche wat eenvoudiger te 
bereiken en daarmee interessant. 

de organisatie is ook deze editie in handen van het gesell-
schaft für handwerkmessen (gmh), die de beurs namens 
de duitse brancheverenigingen Zvdh (Zentralverband des 
deutsche dachdeckerhandwerks) en bdZ (bund deutscher 
Zimmermeister organiseert. woordvoerder patrick hof vertelt 
naar aanleiding van de vorige editie, die in 2012 in stuttgart 
werd georganiseerd, dat de beurs stabiel draait. “Onder de 
huidige economische omstandigheden is het niet realistisch 
een groei te verwachten. toch stonden ook deze editie op 
een beursvloer van zo’n 70.000 m² maar liefst 606 exposan-
ten uit 26 landen. De beurs werd door ruim 50.000 internatio-
nale bezoekers bezocht (ruim 84% beslissers). Exposanten en 
bezoekers gaven de editie van 2012 een goede waardering.”

hof verwacht dat de komende editie een vergelijkbaar aan-
tal exposanten en bezoekers zal laten zien. “de toonaange-

vende internationale bedrijven hebben ingeschreven en zal 
er ruim aandacht worden besteed aan de actuele thema’s, 
waaronder de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
renovatie, en dan met name op het gebied van duurzaam 
en luchtdicht bouwen. 

middels het ondersteunende programma zal een breed 
publiek naar de beursvloer worden getrokken. naast een 
architectendag (op donderdag 20 februari, waar o.a. de 
beroemde architect fabrizio rossi prodi zal komen te spre-
ken) en een dag voor de woningcorporaties (op woensdag 
19 februari) zullen er ook speciale programma’s worden 
georganiseerd rond de thema’s (metaal)daken, installatie-
techniek en gevels. Ook is er vanzelfsprekend veel aandacht 
voor passiefconstructies en de alternatieve manieren om op 
het dak energie op te wekken. 

De Keulse Messegelände is per auto, openbaar vervoer en 
zelfs per vliegtuig snel en eenvoudig te bereiken. 

Van 18-21 februari 2014 vindt in het Messegelände in Keulen een 

nieuwe editie van de vakbeurs dach+holz plaats. deze tweejaarlijkse 

beurs, die afwisselend in keulen en stuttgart plaatsvindt, geldt als 

de grootste dakgerelateerde vakbeurs van europa.

vakbeurs voor de 
internationale dakenbranche

vAkBeursdakspecialisten op internet
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A G E N D A

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

3-7 februari 2014 
vsk 2014 
jaarbeurs te utrecht
Info: www.vsk.nl

frank kieboom overleden 
Op maandag 4 november 2013 is Frank 
kieboom, oprichter en eigenaar van 
kieboom dakbedekking te ridderkerk, 
overleden als gevolg van een noodlot-
tig bedrijfsongeval. Hij was slechts 43 jaar. Sinds de 
oprichting in 1994 heeft Kieboom het dakdekkerbedrijf 
uitgebouwd tot een veelzijdig bedrijf dat diverse aan-
sprekende projecten heeft uitgevoerd. frank kieboom 
laat een vrouw en twee kinderen achter.

p e r s o n A l i A
mawipex bv
per 1 oktober 2013 is janus kanters bij mawipex bv 
in dienst getreden als ‘accountmanager Zuid neder-
land’. kanters zal in nederland zich richten op het 
adviseren en verkopen van firestone epdm / firestone 
tpO projecten en vloeibare daksystemen met kemper 
producten. kanters is al 25 jaar in de dakenbranche 
actief.

troelstra & de vries
Per 7 oktober 2013 is Berry van Driel in dienst getreden 
bij troelstra & de vries bv in Ijlst als commercieel tech-
nisch adviseur alsan. deze productgroep omvat kunst-
stof harssystemen voor onder andere parkeerdekken, 
balkons en galerijen. van driel heeft ruime ervaring in 
de verwerking van kunststofharssystemen opgedaan 
bij eerdere werkgevers. 

Bauder bv
per 1 november 2013 is bij bauder bv maarten keijzer 
als account manager aangesteld voor de zuidelijke 
en westelijke provincies. hij zal in de genoemde regio 
het relatiebestand verder uitbreiden. tevens zal hij het 
denken in bauder systeemoplossingen, verder uitdra-
gen en introduceren. 

Zinkmeesters vieren juBileum met congres
De Zinkmeesters is een gilde zinkverwerkers, dat in 1992 is opgericht om 
de kwaliteit van de verwerking te verhogen en in de markt herkenbaar 
te maken. het 20-jarig jubileum werd op 31 oktober 2013 gevierd met 
een jubileumcongres in fort voordorp in groenekan. Onderwerp van het 
congres was de toekomst van het bouwen. hiervoor waren twee sprekers 
uitgenodigd waarvan bekend is dat ze een aansprekende en enthou-
siasmerende opinie hebben, namelijk architect thomas rau en emeritus 
hoogleraar bouwkunde aan de tu delft hennes de ridder. Onder dag-
voorzitterschap van prof. dr. ir,. chris geurts ontvouwden beide heren hun 
toekomstperspectieven voor de bouw m.b.t. duurzaamheid en het beter 
afstemmen van vraag en aanbod.

nieuwe website hertalan
hertalan presenteert haar nieuwe website. hiervoor is 
een uitgebreid nieuw online traject ontwikkeld en opge-
zet. de responsive website heeft verschillende aanvul-
lende modules en een uitgebreide extranet omgeving 
voor klanten en relaties. relaties worden via nieuws-
brieven en social media op de hoogte gehouden van 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van epdm 
dakbedekking, tevens vinden bezoekers beter hun weg 
naar de bestekservice en dealers en verwerkers.

Voorzitter Henk Ruitenberg van de Zinkmeesters.
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INGEZONDEN BRIEF

esthetisch? is mooi belangrijker dan veilig?
In Roofs nummer 10 (november 2013) stond een interessant verslag van een, volgens leverancier en veiligheidsadviseur, kwa-
litatief hoogstaande oplossing: de dakrenovatie scholengemeenschap hoofddorp. ervan uitgaande dat alle hier betrokken 
partijen met de beste intenties aan het werk zijn gegaan en er trots op waren om dit ook via Roofs met anderen te delen, is er 
toch sprake van een foute benadering.

want wat onder kwalitatief zoal werd verstaan is, ik citeer: ”het dak hoeft niet vaak te worden betreden, namelijk alleen voor 
periodiek onderhoud van dakbedekking, 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.”

het mag toch op den duur in de dakenbranche wel bekend worden verondersteld, dat de frequentie van aanwezigheid voor 
werkzaamheden op het dak niet bepalend is voor het aanbrengen van voorzieningen voor valgevaar! Zie artikel 3.16 Arbo 
besluit. eventueel kan er (als uitzondering, bij nader omschreven kortdurende werkzaamheden) worden afgeweken van het 
aanbrengen van hekwerken mits de andere vorm van beveiliging ook weer hetzelfde beschermingsniveau biedt als een hek-
werk (artikel 3.16 lid 5). 

vooral afwijken van deze hoofdregel om esthetische redenen kan en mag geen argument zijn. het is zelfs een gevaarlijke be-
nadering, wetende dat we in 2013 enkele dodelijke ongevallen hebben te betreuren bij uitvoering werkzaamheden op en aan 
het dak en aanbrengen van zonnepanelen. bovendien is, gezien de foto’s bij het artikel, de vraag waarom in plaats van de 
geadviseerde gebiedsbegrenzing niet simpelweg inklapbare hekwerken zijn toegepast. dan waarborg je niet alleen dat alle 
vakmensen die voor hun werk op het dak moeten zijn daar veilig aan de slag kunnen, maar je ondervangt ook het estheti-
sche probleem. je bent dan ook niet afhankelijk van een juiste toepassing van gebiedsbegrenzing, inclusief het toezicht erop. 

het lijkt mij een gotspe te veronderstellen dat op daken het telecombedrijf zelf wel zal zorgen voor veiligheidsvoorzieningen 
bij onderhoudswerk. waarom moeten deze mensen anders worden behandeld dan dakdekkers of installateurs van zonne-
panelen???   

als dit een voorbeeld moet zijn van een uitstekend advies inzake veilige dakinrichting dan is er nog veel werk aan de winkel. 
En het is helemaal niet ingewikkeld, zie nogmaals Arbobesluit 3.16. Ook heeft vakgroep Valbeveiliging van VEBIDAK  hiervoor 
een standaard ontwikkeld. en staan er in de arbocatalogus platte daken tal van oplossingen voor het voorkomen van valge-
vaar. bovendien zijn er steeds meer soorten hekwerken (permanent, semi permanent en tijdelijk verplaatsbaar) op de markt 
verschenen die én eenvoudig én esthetisch toepasbaar zijn. 

Laat één ding duidelijk zijn: er bestaat niet zoiets als ‘een beetje‘ veiligheid. anders gezegd: iets anders toepassen dan hek-
werken kan alleen als je zorgt voor een deugdelijke onderbouwing en een beschermingsniveau gelijkwaardig aan hekwerken. 
met andere woorden: ‘vallen is geen optie’! 

de hier geschetste wijze ter voorkoming van valgevaar zullen de sociale partners bIkudak ook opnemen in de herziening arbo-
catalogus platte daken. verder hanteert de Inspectie sZw dit als vertrekpunt bij hun inspectiebezoeken. 
Het is te verwachten dat de Inspectie in 2014 extra controleert op een 
juiste toepassing van maatregelen om valgevaar te voorkomen. 

jos van der borgt, sbd

noot van de redactie
Roofs is een reeks artikelen begonnen met uitleg 

over alle facetten om waar mogelijk duidelijk-

heid te verschaffen. bovenstaande reactie van 

jos van der borgt onderschrijft het belang van de 

reeks, genoemde stellingen zullen in die artikelen 

daarom ook aan de orde komen.

Nieuwe app 
 Laumans: MYROOF
vaak is het niet zo eenvoudig om vooraf een goed beeld te krijgen 
van een dak bedekt met nieuwe dakpannen. nu heeft de fi rma 
gebr.Laumans uit brüggen aan de niederrhein een visualiserings-
programma ontwikkeld waarmee het mogelijk is om dit bij zowel 
nieuwbouw als ook renovatie zichtbaar te maken mYrOOf. deze is 
van de website van Laumans te downloaden als app en eveneens 
als desktopversie.
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Kranige jongens!

Meer Rendement
Minder Uren
Minder Mensen
Minder Inspanning

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

BRANDVEILIGHEID VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER
tijdens het fireseminar dat kingspan op 30 oktober 2013 in het 
fata morgana paleis in de efteling organiseerde, werd nader inge-
gaan op de grotere verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 
voor de brandveiligheid van het gebouw. tweede kamerlid paulus 
jansen van de sp lichtte het overheidsbeleid toe, dat is gebaseerd 
op deregulering en minder publieke controle. de vraag is, aldus 
jansen, of minder regels per se beter zijn: het heeft nadelen om 
zaken als brandveiligheid aan de markt over te laten want ‘de 
markt heeft geen moraal’. welke instrumenten heeft de markt om 
brandveiligheid in de bouw op een juiste manier te regelen?

de daarop volgende sprekers probeerden daar in hun presentaties 
een antwoord op te formuleren. dr. ir. nico scholten van stichting 
expertisecentrum regelgeving bouw ging nader in op de verande-
rende regelgeving en de implicaties daarvan voor de bouwprak-
tijk. hij concludeerde dat het de bouw momenteel aan een stok 
ontbreekt om brandveiligheid af te dwingen. aannemers zouden 
aantoonbaar 100% garant moeten staan voor hun product.

pascal steenbakkers en charlotte roben van arup gaven hier-
toe een voorzet. het ontwerpbureau opereert voornamelijk in de 
uk, waar de overheid al langer dereguleert en heeft dan ook de 
organisatie ingericht op een betrouwbaar product. tegenover het 
ontwerpen voor de regelgeving stelden de sprekers het ontwer-
pen voor gebruik. graham Orme, internationaal directeur van 
certifi catie-instelling van Lpcb, ging nader in op de certifi cering op 
het gebied van brandveiligheid. marko van Leeuwen van het ver-
bond voor verzekeraars pleitte voor een apk voor gebouwen, waar 
bijvoorbeeld een verzekerde garantie aan gekoppeld kan worden. 
Léon van maurik ging tenslotte nader in op het assortiment van 
kingspan.

NEN 7250 GEPRESENTEERD
Tijdens het IFD Congres (14-16 november 2013 op de SS Rot-
terdam) werd de nieuwe NEN 7250 gepresenteerd door John 
kouwenberg van hhd. de nieuwe norm geeft prestatie-eisen en 
(verwijzingen naar) beproevingsmethoden voor de bouwkun-
dige aspecten van zonne-energiesystemen als geïntegreerd 
onderdeel van, of als los element op, dak- en gevelconstructies 
van gebouwen. het onderwerp werd uitgebreid besproken 
tijdens het congres ‘besparen en winnen op het hellende dak’. 
carine van bentum van tnO gaf tijdens dat congres aan dat in 
de praktijk veel schades plaatsvinden op zowel het hellende als 
het platte dak. Aan de ontwikkeling van de NEN 7250 is uitge-
breid (windtunnel)onderzoek vooraf gegaan, zie hiervoor ook 
Roofs juli 2013. 

kingspan insulation breidt renovatie assortiment uit
voor het na-isoleren van zolders heeft kingspan Insulation 
nieuwe artikelen aan haar assortiment toegevoegd. vanaf nu 
is de isoeasy™ pro hellend dakplaat naast de rc 2,5 en rc 3,5 
nu ook verkrijgbaar voor een Rc van ruim 3, met slechts 82 mm 
dikte. Ook is het assortiment met het therma™ tp13 vloeriso-
latie element uitgebreid, een na-isolatieproduct voor (zolder)
vloeren.

Foto’s: Gevel & Dak journaal / 

Kees Stuip

De sprekers tijdens hget Fire Seminar, vlnr: Pascal Steenbakkers en Charlotte 

Roben (Arup), Nico Scholten (Stichting Expertisecentrum Regelgeving 

Bouw), Marko van Leeuwen (Verbond van Verzekeraars), Graham Orme 

(LPCB) en Léon van Maurik (Kingspan).

John Kouwenberg (HHD)

Carine van Bentum (TNO)
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Al vaak gekopieerd. Nog nooit geëvenaard. KIES VOOR HET ORIGINELE, KIES  

werkbrugsysteem triangelbrug® 

artilan leuning met hekje ARTILAN PRODUCTEN: 

- werkbrugsysteem triangelbrug® 

- snelbouw (rol) steigers 

- doorloopsysteem 
  (=combinatie van artilan triangelbrug® met  

                        artilan steigers of andere EN1004 steiger) 

- afschermsysteem  

   voor triangelbrug® , snelbouw(rol)steiger & galerij 

- dakrandbeveiliging 

- trussen (lichtbruggen) 
 

Naast onze standaard producten kunt u ook 

bij ons terecht voor aanpassingen, 

reparaties, keuringen & speciale  

constructies (maatwerk). 

Tel: 076-5221160 | www.artilan.nl | info@artilan.nl 

mawipex introduceert firestone 
isogard coverBoard hd

mawipex heeft onlangs het product firestone Isogard co-
verBoard HD geïntroduceerd. Dit is een 12,7 mm dunne 
plaat, opgebouwd uit polyisocyanuraatschuim met een 
zeer hoge densiteit (5 tot 6 keer meer dan traditionele 
pIr isolatie) en een gesloten celstructuur. beide zijden 
zijn gelamineerd met een mineraal gecoate glasvlies 
cachering en draagt aanzienlijk bij aan de isolatie-
waarde van het daksysteem. bij intensieve activiteiten 
op het dak voorkomt men met Isogard hd dat minerale 
wol isolatie samengedrukt wordt of de cachering bij pIr 
isolatieschuim loskomt. de platen hebben een zeer hoge 
ponsweerstand, zijn licht van gewicht slechts 5 kg per 
paneel van 1,22 x 2.25 m.

dak event 2014: Bouwen aan de toekomst
Van 21 t/m 23 januari 2014 vindt in het Nieuwegein Business Centre (NBC) Dak 
Event 2014 plaats. De organisatie is in handen van Lindeman Events uit Alkmaar. 
tijdens deze zesde editie van deze gespecialiseerde dakenbeurs zal opnieuw mid-
dels het bekende full service concept een prettige en comfortabele ambiance 
worden gecreëerd, waarbinnen exposanten optimaal in de gelegenheid worden 
gesteld met bestaande en nieuwe klanten zaken te doen. 

de dakensector blijft volop in beweging. de actuele marktontwikkelingen maken 
het steeds belangrijker om sterk te staan: dit betekent niet alleen het opereren 
vanuit een goede en effi ciënte organisatie, maar ook om nieuwe klanten te 
werven en de bestaande klanten op een juiste manier onderhouden. beursdeel-
name is zoals bekend het meest complete marketinginstrument om extra omzet 
en naamsbekendheid te genereren.

Speerpunt van Dak Event 2014 zal het bouwen aan de toekomst zijn. Hierbij 
komen de actuele thema’s aan bod, zoals bijvoorbeeld energievoorzieningen 
op het dak en milieuvriendelijke materialen en technieken. de renovatie van het 
dak (waaronder isolatie en naisolatie) blijft met de stagnerende nieuwbouw-
markt en de nieuwe eisen zoals geformuleerd in bouwbesluit 2012 een hot item. 
Ook kennisoverdracht en opleiding zijn in deze tijden, waarin veel kennis en 
know how dreigt weg te vloeien, van essentieel belang.

deze vakbeurs voor de dakenbranche is de uitgelezen kans om producten en/
of diensten te presenteren, en is bovendien de ideale plek om met klanten van 
gedachten te wisselen. Onder de exposanten bevinden zich de toonaangeven-
de leveranciers op het gebied van dakbedekking, dakmaterialen, gereedschap, 
veiligheidsvoorzieningen, isolatie, zonne-energie, daglichtvoorzieningen, etc. op 
zowel het platte als het hellende dak. Ook zullen brancheorganisaties en op-
leidingsinstituten present zijn waarmee o.a. aandacht wordt gegenereerd voor 
opleidingen en de bepalingen voor veilig en gezond werken zoals die in de caO 
zijn verwoord. Zo legt Dak Event 2014 een basis voor toekomstige ontwikkelingen.



RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken

www.isobouw.nl/RenoTop

NIEUW

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

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