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VOORWOORD

Schot in de zaak 

Dat begint al bij de opleidingen – recyclen kun je immers 
gewoon leren. Producenten zijn daarnaast al lang bezig 
met systemen voor de recycling van (snij)afval, maar lopen 
vaak aan tegen te lage volumes waardoor het nauwelijks 
rendeert. En zo zijn er meer knelpunten die de versnelling 
kunnen frustreren. Daarom hebben álle partners in de  
keten hebben een taak, van de architect die recycling en 
circulaire technieken in het bestek kunnen opnemen, tot 
dakdekkers en aannemers die de moeite moeten nemen 
een of meer extra containers of bigbags te plaatsen en op-
drachtgevers die bij bouwprojecten na moeten denken over  
Total Cost of Ownership. Er komt schot in de zaak, maar we 
zijn er nog lang niet. Het staat allemaal te lezen in de special.

Tjerk van Duinen

In 2016 presenteerden een aantal ministeries het  
Rijksbrede Programma Circulaire Economie met de titel  
Nederland Circulair 2050. Een jaar later werd deze ambitie 
door vele organisaties en bedrijven vertaald naar het  
Grondstoffenakkoord om de transitie naar de beoogde 
circulaire economie te versnellen. Elke twee jaar worden we 
door een aantal gerenommeerde instituten op de hoogte 
gehouden van de voortgang op dit gebied en eind januari 
verscheen het eerste verslag: de Integrale Circulaire Economie 
Rapportage (ICER). De boodschap is niet rooskleurig.  
We produceren nog teveel huishoudelijk afval en vooral 
restafval, er wordt niet minder maar juist meer afval verbrand 
en gestort en het totale grondstoffenverbruik is niet gedaald. 
Positief is dat Nederland procentueel tweeënhalf keer meer 
afval hergebruikt dan het Europees gemiddelde en in de top 
drie staat van recyclen, uitgedrukt in kilogram per inwoner. 
De bouwsector (33 procent), de industrie (23 procent) en 
huishoudens (14 procent) zijn de grootste bronnen van afval. 

Omdat Nederland de afgelopen decennia al veel heeft  
gedaan aan afvalverwerking, zijn een aantal EU-tussen-
doelen al bereikt, waaronder met de recycling van bouw- en 
sloopafval. Daardoor zal ons land hier echter minder winst 
kunnen boeken en zal het vooral moeten komen van een 
vermindering van het grondstoffengebruik. Bijvoorbeeld door  
het hoogwaardig inzetten van recyclaten in nieuwe produc- 
 ten. In de Volkskrant van 21 januari stipt een van de onder-
zoekers wel een lastig punt aan: hoe kun je de grote bouw-
opgave voor woningen die er ligt van de grond krijgen met 
een halvering van het grondstoffengebruik? De haalbaar-
heid van 2030 (halvering) en 2050 (honderd procent circu-
lair) worden dan ook bestempeld als te hoog gegrepen.

Dat neemt niet weg dat elke sector zijn stinkende best moet 
blijven doen om recycling en circulariteit hoog op de agenda 
te houden of alsnog te zetten. In de eerste plaats om aan 
de  toekomstige generaties een leefbare omgeving achter te 
laten. Maar op veel kortere termijn ook omdat je de klok erop 
gelijk kunt zetten dat het een dure aangelegenheid wordt  
als je niet meedoet. Circulaire eisen gaan een deel vormen 
van het inkoopbeleid van de overheid, als de vrijwillige  
inspanning niet genoeg oplevert zal het een kwestie van 
dwang worden en wellicht zal milieuschade op afzienbare 
termijn deel uit gaan maken van de prijs van producten.  
(NB: de aanbeveling van Transitieteam Bouweconomie  
in 2018 was al dat de overheid vanaf 2023 alle opdrachten 
honderd procent circulair uitvraagt.)

De dakenbranche toont zich in elk geval bereidwillig om  
op vele (deel)gebieden de handschoen op te pakken,  
zoals blijkt in de Special Recycling en Circulariteit in deze 
editie van Roofs. Op het gebied van bitumen, EPDM, PVC,  
TPO en polystyreen is weer nieuwe energie en zien we  
nieuwe initiatieven om recycling en circulaire productie 
(weer) op de agenda te krijgen en te houden.  

IDEAAL BIJ TOEPASSING VAN 
ZONNEPANELEN

GEPATENTEERD

www.isobouw.nl/PowerTop

Dual density plat dak isolatie: 
Hoge isolatie waarden, 
intensief beloopbaar 
DE VOORDELEN:

•  Tijdens montage en onderhoud intensief 
beloopbaar.

•  Veilig belastbaar met installaties en zonnepanelen 
(incl. ballast).

•  Makkelijk schroefbaar.

•  30 mm sponning rondom:
 = geen verlies aan RC -waarde.
 =  2-laagse prestatie bij een 1-laagse 

verlegging.

•  1-laagse verlegging = hogere verwerkingssnelheid.

•  Uitstekende milieuscore (Breeam A+).

•  100% recyclebaar (circulair).

PowerTop®

191932_IsoBouw_Adv_PowerTop_230x300_D02.indd   1 23-10-19   11:52
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Aan de rand van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is aan het Berlijnplein een 

bijzondere parkeergarage in gebruik genomen, al staan er nog vrijwel geen 

auto’s door de corona en omdat nog veel omliggende projecten moeten 

worden gerealiseerd. De Park & Ride voorziening ligt pal naast de tunnel van 

de A2, naast het spoor (en vlakbij station Leidsche Rijn) en honderd meter  

verwijderd van de grote Pathé bioscoop. Het bijzondere aan deze parkeer-

garage is dat het daar volstrekt niet op lijkt. “Het is meer een gebouw dan een 

garage”, beaamt Marnix van der Meer van Zecc Architecten. “En op termijn is 

het zelfs te transformeren tot woon- of kantoorgebouw.”

Parkeergebouw met  
weids uitzicht op het dak

Het dak van dit ‘parkeergebouw’ toont twee torentjes en  
een kraag van beplanting. Op een van de torentjes staat 
een drieënhalf meter hoge weidevogel, een Snip om precies 
te zijn. Van der Meer: “De vogel en de beplanting herinneren 
ons aan het oorspronkelijke veenweidelandschap.”  
Een grote pergola met zonnepanelen – niet zichtbaar  
vanaf maaiveld – zorgt (mede) voor stroomlevering voor de 
elektrische laadstations in de garage. 

Het parkeergebouw telt twee ondergrondse en zes boven-
grondse parkeerlagen en is goed voor 620 parkeerplekken, 
waarvan vijftig voor de P+R. Twee inritten liggen op maai-
veldniveau, de derde toerit bevindt zich op niveau -2 en is 
een aftakking van de A2; de garage is daarmee makkelijk 
toegankelijk vanaf de snelweg. BAM Bouw en Techniek  
was verantwoordelijk voor de realisatie (bouwkundig en 
installatietechnisch). Op de begane grondlaag is ruimte  
voor commerciële functies. 

TOREN
Het gebouw zelf is een betrekkelijk eenvoudige constructie 
van prefab beton en staal, met een antracietkleurige plint 
van geëtst prefab beton en daarboven prefab elementen 
met vlak ingestorte bakstenen in verschillende verbanden  
en rode nuancering. De gevelopeningen zijn ingevuld met 
stalen kozijnen met champagnekleurige roosters voorzien 
van een decoratief patroon. Er zijn twee stijgpunten die op 
het dak uitmonden in een kleine dakopbouw en in een 
torentje. “Die toren was een extraatje”, benadrukt architect 
Van der Meer. “We hebben dat element behoorlijk kunnen 
verhogen zodat de parkeergarage identiteit geeft aan  
Leidsche Rijn centrum en goed herkenbaar is vanaf de A2. 
De toren met de uitsparing maakt dit gebouw ook een beetje 
iconisch en is een knipoog naar het Hilversumse raadhuis 
van Dudok.” Constructief is het gebouw voorbereid op twee 
extra bouwlagen en zelfs op een transformatie naar woon- of 
werkgebouw. Dat maakt deze unieke parkeergarage als het 
ware levensloopbestendig.

TECHNIEK
Ooit wordt het wellicht de vloer van de zesde (woon)verdie-
ping, voorlopig is de dakvloer het domein van auto’s en 

zonnepanelen. Rik Schepers, projectleider voor BAM Bouw en 
Techniek: “De dakvloer is net als de andere parkeerdekken 
in beginsel een voorgespannen kanaalplaatvloer met een 
vlakke druklaag. Het verschil met de lagere vloeren is dat de 
dakvloer bloot staat aan zon en weersinvloeden. Om hier een 
gegarandeerd waterdichte vloer te krijgen, is gekozen voor 
een vloerafwerking van Bolidt, die zelf ook de hele vloer-
afwerking voor zijn rekening nam.” En daar weet Peter Staal, 
manager Parking & Infra van Bolidt, weer alles van.  
Staal: “Het bovenste parkeerdek van 2.200 m2 staat bloot aan 
grote temperatuurwisselingen en dat vergroot de kan op 
scheurvorming in de betonnen druklaag. Constructeur IMd  
heeft aangegeven welke maximale scheurvorming te ver-
wachten is in de ontworpen constructie en op basis  hiervan 
hebben wij het Boligrip 4200 systeem geadviseerd en aan - 
gebracht. Dit is een milieuvriendelijk, stroef, scheurover-
bruggend en waterdicht vloerafwerkingssysteem. Het kan 
bestaande scheuren overbruggen tot 0,55 mm maar ook 
nieuwe scheuren die ontstaan nadat het systeem is aan-
gebracht. Boligrip 4200 bevat een waterdicht membraan  
dat is getest en goedgekeurd conform de NEN-1928:2000. 

JHet Dak van het  aar 2021

substraat

glasschuim-granulaat

drainage

prefab beton (antraciet)
prefab beton

prefab beton v.v. 
ingestorte bakstenen
afvoer overschot regenwater
waterdichte vloercoating 
(Bolidt)

druppelleiding (sensorgestuurd)

Parkeerdak met PV-pergola.

Snip houdt de wacht.

Doorsnede dakrand (beeld: Zecc Architecten).
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De toplaag voor de parkeerkleden, 
de pijlen en de looppaden is een 
speciaal ontwikkelde dekkende 
topcoating in meerdere kleuren. 
Een inert toeslagmateriaal zorgt 
voor een slijtvast geheel. De beton-
nen onderlaag is van tevoren 
gestraald en voor, tijdens en na 
het aanleggen van de afwerklaag 
voortdurend nagemeten op  
temperatuur en vochtigheid door 
ons eigen laboratorium. Bij akkoord 
van het lab konden de dakdekkers  
aan de slag. Zo kunnen wij een duurzame bescherming 
en een langere levensduur voor de onderliggende beton-
constructie garanderen.” Op de twee kleine daken van de 
dakopbouwen, bij elkaar zo’n 40 m2, is een EPDM-afdichting 
van Mastum aangebracht. 

De pergola is een staalconstructie die de BAM heeft 
 opgetrokken. Op de draagconstructie zijn stalen dakplaten 
gemonteerd waarop Zon en Zo in opdracht van de gemeente 
378 panelen op A-frames heeft aangebracht. Gezamenlijk 
produceren de panelen ruim 130 kWpiek.

ESTHETIEK
De signing van alle parkeerdekken is ontworpen door bureau 
Braining the Future en is een uitwerking van een huisstijl die 
voor alle parkeergebouwen in de gemeente Utrecht wordt 
uitgerold. Elke laag is herkenbaar aan een eigen hoofd-
kleur, symbolen en pictogrammen zorgen voor oriëntatie en 
bewegwijzering. De figuraties zijn met behulp van sjablonen 
aangebracht en ingestrooid met door en door gekleurd 
materiaal zodat er geen slijtage in zal plaatsvinden. 
Meest in het oog springend zijn de reuzen snip op het kleinere 
dakje en de randbak met planten. Van der Meer: “Die rand 

moet je zien als een opgetild maaiveld en is voorzien van 
veenplanten die op ooghoogte staan. Dit wordt in twee jaar 
tijd behoorlijk weelderig. De Snip en het groen zijn een  
idee van kunstenaarsduo BROOS (Pietertje van Splunter en 
Zeger Reyers; red.) die met dit kunstwerk ‘Weidsheid’ de  
toeschouwers weer in contact brengen met de oorsprong 

van het gebied. De snip, ook wel  
Hemelgeit genoemd, is 3,5 meter 
hoog, gemaakt van polyester en 
staat verankerd op een zware poot. 
De groene dakrand is een prefab 
betonnen bak met overstort die 
gevuld is met granulaatkorrels en 
voorzien van een hydratatiesysteem 
met monitoring zodat op het water-
systeem op afstand bedienbaar is. 

DUURZAAMHEID
Op het vlak van duurzaamheid 
scoort dit parkeergebouw sowieso 
hoog aangezien het in potentie te 
transformeren is voor een andere 
functie. Zo’n transformatie heeft 
wel wat voeten in aarde, onder 
meer door de aanwezigheid van 
de hellingbanen, maar het is 
goed mogelijk. Een tweede pré is 
de  multifunctionele invulling van 
het dak met parkeren en energie-
productie met PV-panelen.  
Elektrische auto’s kunnen hier direct 
gebruik van maken in de laadstati-
ons in het gebouw. Verder heeft het 
gebouw enkele nestvoorzieningen 
in de gevel. In de zuidgevel is een grote vleermuizenkast in 
de toren ingebouwd, in de noordgevel kunnen gierzwaluwen 
zich nestelen.

VEILIGHEID 
Een veilige werkomgeving op het dak te creëren ging voor 
het grootste gedeelte vanzelf. Rik Schepers: “Tijdens de con-
structie van de dakvloer hebben we tijdelijke randbeveiliging 
gebruikt. Daar is vrij snel de prefab betonnen dakrand of 
borstwering omheen gezet en die is ruim 1.20 meter hoog. 
Daarmee hadden we voor het parkeerdek een honderd pro- 
cent veilige werkomgeving. Voor de afwerking van de  
twee dakopbouwen konden de dakdekkers gebruik maken 
van de steigeropstelling van de metselaars die voorzien  
was van leuningen.” 

SAMENWERKING 
Het parkeergebouw is op een traditionele wijze aanbesteed 
en door Zecc tot en met Technisch Ontwerp en bestek 
uitgewerkt. Voor de uitvoeringsfase heeft de BAM hun eigen 
expertises ingezet. Over de samenwerking was Schepers  
zeer tevreden. “Ik heb geen klachten gehoord; voor mij is  
dat een teken dat de samenwerking goed is verlopen.  
Ook met vloerafwerker Bolidt, die hun eigen producten zelf 
aanbrengt en dat zeer professioneel aanpakt. ■

PARKEERGARAGE LEIDSCHE RIJN CENTRUM
• OPDRACHTGEVER  GEMEENTE UTRECHT
• ONTWERP ZECC ARCHITECTEN
• ADVISEUR CONSTRUCTIES  IMD RAADGEVEND INGENIEURS
• ADVISEUR INSTALLATIES VERHOEF INSTALLATIE MANAGEMENT
• UITVOERING BAM BOUW EN TECHNIEK
• DAKAFDICHTING BOLIDT KUNSTSTOFTOEPASSING

• PROGRAMMA  620 PARKEERPLAATSEN,  
WAARVAN 50 P+R, COMMERCIËLE RUIMTE

• BVO 20.500 M2

“ Vloerafwerking op parkeerdak  
scheuroverbruggend  
en waterdicht”

JHet Dak van het  aar 2021

Vogelvluchtopname.

Gevel Berlijnplein.

Aanzicht na opbouw met twee extra lagen.



WIL JIJ OOK KNALLEND HET NIEUWE JAAR IN? 

Van Dijk Dakwerken is een bedrijf met ruim 30 jaar ervaring in de dakbranche. 
Wij zijn gespecialiseerd in bitumineuze en kunststof dakbedekking,  
in zowel nieuwbouw als renovatie. Wij zijn een bedrijf met korte lijnen en  
een no nonsens cultuur. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE EN ERVAREN

• Calculator/ werkvoorbereider
• Uitvoerder
• Hoofd binnendienst
• Service coördinator binnendienst
• Service medewerker/ onderhoudsmedewerker buitendienst
• (leerling) Dakdekkers

WIJ BIEDEN

• Een zelfstandige job, waar jouw mening en inbreng zeer op prijs wordt gesteld
• Een uitstekend salaris inclusief winstdeling

VOOR MEER INFORMATIE

Mail: vacature@vandijk-dakwerken.nl 
Of bel: 0251-210042 (vragen naar Erik van Dijk)

WWW.VANDIJK-DAKWERKEN.NL

vandijkdakwerken230x300mmFEB2021.indd   1vandijkdakwerken230x300mmFEB2021.indd   1 13-01-2021   09:5813-01-2021   09:58

Heritage Slate is een zeer duurzame daklei op basis van gerecycled rubber.  
Deze bijzondere dakbedekking heeft daardoor niet alleen een hoogwaardige, 
klassieke uitstraling maar is tevens zeer robuust, onderhoudsarm, kent 
een uitzonderlijk lange levensduur en is bestand tegen de meest extreme 
weersomstandigheden. Bovendien is het een zeer milieuverantwoorde keuze.

Een dak met Heritage Slate is blijvend mooi. In tegenstelling tot originele natuurleien 
en dakpannen kan het niet breken, splijten of kapotvriezen. Omdat het geen 
kleurcoating heeft kan deze ook niet slijten of afpellen. Ook is Heritage slate  
geluiddempend en in hoge mate zelfreinigend. 
 
De elementen zijn zeer licht van gewicht (9,25kg/m2) en snel en eenvoudig te 
verwerken. De dikte van de elementen zorgt voor een luxe, robuuste en natuurlijke 
uitstraling. Het unieke universele nok- gevel- hoekkeperstuk versterkt de authentieke 
uitstraling van een natuurleien dak. Al met al is Heritage Slate de ultieme 
samensmelting van moderne materialen en een klassieke uitstraling!

Binnenkort zal Heritage Slate doorgaan onder de nieuwe naam Grannville Slate.

Heritage Slate 
Hoogwaardige rubber dakleien

Het nieuwe 
klassiek.

Heritage Slate dakleien zijn leverbaar in de fraaie kleuren 
Sterling Grey en Charcoal Black.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl

Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl
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VEILIG EN GEZOND WERKEN

De bouw wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid  

aan vaklieden die specialistisch werk doen. De bouw kent  

ook een gefragmenteerde aanpak waarbij bedrijven die  

‘hun’ fragmenten aanbrengen soms alleen oog hebben  

voor de kwantiteit van de door hun aangebrachte fragmen- 

ten. Ondertussen moet iets of iemand zich afvragen of alle frag- 

menten uiteindelijk een bruikbaar en hoogwaardig gebouw gaan vormen.  

Dit is het probleem van de procesbegeleidende aannemer. 

Brunelleschi, een voorbeeld

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Als je nu kijkt naar de dakdekker die pannen moet leggen, 
mag die hopen dat de steiger een beetje gunstig staat en 
blijft staan tot hij klaar is. Of de steiger staat zoals bijvoor-
beeld in het A-Blad staat beschreven, lijkt niet de zorg van de 
steigerbouwer of van de proces begeleidende aannemer. 
Als op het pannendak dan ook nog PV-panelen moeten wor-
den ingedekt, ontstaat een volgend probleem. De panelen 
gaan erop en vervolgens de pannen. Maar wie kan de pan-
nen boven de ingedekte panelen veilig leggen? Hoe moet 
dat gebeuren, op de panelen kun je immers niet staan?  
Hier is zowel voor de steiger als voor de veiligheid op het dak 
de oplossing: ‘samenwerken’ of ‘integratie van werkzaam-
heden’. Dus of de pannenlegger legt ook de panelen of de 
panelenlegger legt ook de pannen. Een procesbegeleider 
zal dit soort problemen niet opmerken of het niet zien als zijn 
probleem. De specialist moet daarom bij het maken van een 
offerte al zijn eisen stellen.

Deze fragmentatie speelt ook op bij het borgen van veilig 
werken. Om deze reden is er een EU-richtlijn en een Arbeids-
omstandighedenbesluit met in hoofdstuk 5 de bouwproces-
bepalingen. Op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
is er een coördinator die alle facetten bij elkaar brengt.  
Dit bij elkaar brengen ligt in handen van de uitvoerder die 
onmogelijk van alle fragmenten alle details kan kennen, 
noch op het terrein van de kwaliteit, noch op het gebied  
van kwantiteit en ook niet op het gebied van veilig en  
gezond werken. 
In de Middeleeuwen was de bouw anders georganiseerd. 
Wie daar meer over wil lezen, raad ik aan ‘De koepel van 
Brunelleschi’ van Ross King te lezen. Hierin wordt beschreven  
waarom en hoe Florence aan de Dom is gekomen. Het boek  
bevat ook een beeldende beschrijving van het hele bouw-
proces. De bouw werd georganiseerd door één project-
manager – Brunelleschi – die van het begin tot het eind bij 
de bouw betrokken bleef en meer deed dan alleen proces 
begeleiden. Deze bouwheer was een inhoudelijk deskundige 
die van alle markten thuis was. Veiligheid en gezondheid 
werd met de kennis van toen zo goed mogelijk aangepakt. 
Met arbeiders werd zorgvuldig omgegaan. Dat waren name-
lijk kostbare productiemiddelen, specialisten op hun eigen 
vakgebied en allen in dienst van één bedrijf.
Een van de principes die Brunelleschi toepaste, was de  
arbeidshygiënische strategie. Om vallen en instorten te  
voorkomen werd de dom tijdens de bouw opgevuld met 
grond. Daarmee werd vallen van hoogte gereduceerd.  
Om veilig op hoogte te kunnen werken, werden hulpcon-
structies gebouwd. Aan de binnenzijde van de koepel  
werden ankerpunten aangebracht en gaten gespaard.  
Hier werden de steigers in afgesteund en verankerd.  
Door deze geïntegreerde zorg werden de processen opti-
maal op elkaar afgestemd. 

Filippo Brunelleschi

CURSUSKALENDER 
1E KWARTAAL 2021

DE LOCATIE VAN BDA OPLEIDINGEN IS CORONA-PROOF INGERICHT (MAXIMAAL 18 DEELNEMERS)

www.bdaopleidingen.eu

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en 

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.

Februari

09.02 Dakcursus platte daken 7 dagen

09.02 Installeren van zonnestroomsystemen Deventer 2 dagen

10.02 Dakcursus platte daken Vol!

11.02 Veilig werken op hoogte Groenkeur 1 dag

11.02 Installeren van zonnestroomsystemen 2 dagen

15.02 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen Deventer 2 dagen

17.02 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen

23.02 PV en de meterkast 1 dag

25.02 Inspecteren en testen van PV-installaties 2 dagen

Maart

02.03 Onderhoud en beheer van pannendaken 1 dag

04.03 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen 2 dagen

11.03 Cursus Multifunctionele daken 1 dag

12.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast Deventer 1 dag

16.03 Uitvoeren van een dak-RI&E 2 dagen

18.03 PV en de meterkast 1 dag

19.03 Scope12 training 4 dagen

22.03 Ontwerp zonnestroomsystemen 3 dagen

24.03 Cursus Daken voor administratief personeel 1 dag

25.03 PV-installaties aansluiten op de meterkast 1 dag

30.03 Zonne-energie op huurwoningen 1 dag

31.03 Kennisdag Blauwe Daken 1 dag
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Renovatie dakterras 
op grote hoogte

Een dakterras renoveren op bijna drieënhalve kilometer boven de zeespiegel 

gebeurt niet veel. Het Zwitserse dakbedrijf Salm Bedachungen AG mocht  

onlangs aan het werk op deze bijzondere hoogte. In het midden van de  

Walliser Alpen in het beroemde skigebied Saas-Fee ligt het Threes!xty  

draaiende restaurant bij het bergstation Mittelallalin, op een secundaire top 

van de Allalinhorn. Het claimt de titel van “hoogste draaiend restaurant ter 

wereld”. In een uur draait hij eenmaal met een aangename snelheid om  

zijn eigen as en biedt hij een fantastisch uitzicht op de omliggende  

Zwitserse bergen. Het interieur van het dertig jaar oude gebouw werd  

onlangs uitgebreid gerenoveerd en ingericht in een moderne alpenstijl.  

Nu was het de beurt aan het dakterras van 1.300 m², dat bij mooi weer  

een goede 200 extra zitplaatsen betekent voor het restaurant. 

14     Roofs Roofs     15

Renovatie op hoogte:  

het dakterras van Threes!xty.

“ Van het ene op het andere  
moment van kalm en zonnig  
naar stormachtig met sneeuwval”

Foto's: ResiSwiss.
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Salm Bedachungen  
voerde voor de  
renovatie een voor-
onderzoek uit om de 
huidige toestand van 
het terras te beoor-
delen. Hieruit bleek  
dat de oude terras-
structuur volledig 
moest worden vernieuwd. Lekken in de oude PVC-afdichting 
en een ondeugdelijke dampremmende laag hadden ertoe 
geleid dat de isolatie in de loop der jaren volledig doorweekt 
was geraakt. Het terras was daardoor zo zwaar beschadigd 
dat het praktisch niet meer te gebruiken was.

DE UITDAGING VAN DE HOOGTE
Belangrijkste uitdaging bij deze renovatie was uiteraard  
de ligging van het restaurant op 3.500 meter hoogte.  
Alle materialen moesten per helikopter worden aangevoerd. 
Dit ging niet alleen gepaard met enorm hoge kosten,  
maar ook met soms zeer krappe tijdvensters als gevolg van 
de snel veranderende weersomstandigheden. Van het ene 
op het andere moment kon het weer veranderen van kalm 
en zonnig naar stormachtig met sneeuwval, waardoor het 
onmogelijk was om de helikopter te gebruiken. Daarom was 
het zaak de hoeveelheid materiaal die nodig was voor de 
renovatie zoveel mogelijk te beperken. Bovendien moest de 
nieuwe waterdichting een bovengemiddelde levensduur 
hebben en geen tussentijds onderhoud vergen. 

EÉN VEILIGHEIDSLAAG
Oorspronkelijk was een oplossing met twee lagen bitumen 
gepland. Na een zorgvuldige afweging van alle aspecten 
die bij de renovatie een rol spelen, is gekozen voor onze 
eenlaagse EPDM-afdichting met Resitrix® op PIR-isolatie met 
aluminiumcachering. Belangrijkste overwegingen waren  
het elastische gedrag van Resistrix®op de lange termijn,  
de hoge weerstand tegen veroudering en verwering en het 
gegeven dat het zonder open vuur kan worden aangelegd. 
Bitumineuze dakafwerking branden zou onder de lokale 
condities moeilijk te realiseren zijn geweest vanwege de te 
verwachten hoge windbelasting en het lage zuurstofgehalte. 
Bovendien bespaarde het verminderde materiaaltransport  
in vergelijking met een tweelaags waterdichtingsysteem 
meerdere helikoptervluchten en dus transportkosten.

HETELUCHTLASSEN BIJ KOUDE TEMPERATUREN
Nadat het bestaande dakpakket volledig was verwijderd 
tot op de draagstructuur, werd de nieuwe structuur aan-
gebracht. Voor de afdichting van het 1.300 vierkante meter 
grote terras is Resistrix® CL toege-
past. Alleen de naden zijn met 
hete lucht gelast, wat ook bij lage 
temperaturen zeer goed kon wor-
den uitgevoerd. Als extra maatregel 
werden schotten gebruikt om het 
binnendringen van vocht nog ver-
der te beperken. 
De aansluitingen van het terrasge-
deelte op de omliggende borst-
wering en naar de muur van het 
aangrenzende restaurantgedeelte 
zijn uitgevoerd met in totaal 300 m2 
Resistrix® SK W Full Bond. 

DAKWERKERS
De terrasrenovatie op grote hoogte 
is volgens planning binnen  
vier maanden succesvol afgerond, 
mede door de goede samenwer-
king tussen alle betrokkenen bij het 
bouwproces. En bovenal door de  
inzet van de vier dakwerkers van 
Salm Bedachungen, die zes dagen 
per week en soms onder extreme 
weersomstandigheden aan het werk  
waren. Het project werd begeleid door de Carlisle®  
Area Manager Oliver Glöckner en de Zwitserse algemene 
impor teur Resiswiss AG. Daniel Freiburghaus, projectleider 
van Salm Bedachungen: “We werden vanaf het begin zeer 
goed ondersteund. Ter voorbereiding is met proefstukken 
geoefend op een model en op de bouwplaats en tijdens 
de daad werkelijke applicatie van de EPDM-laag was ook ter 
plekke tech nische ondersteuning aanwezig als dat nodig 
was. Dit is op zich al een niet-alledaagse service, hier was  
het in alle opzichten een topervaring”. Laat de toeristen 
maar komen. ■

PROJECT

Alpenlogistiek.

Een strakke waterdichte terrasvloer.

Opstaande waterdichting bij geknikte wand.

Wilt u meer weten: www.resitrix.nl

Unieke EPDM dakbanen
voor iedere toepassing op het platte dak



WECAL speelt in op mogelijke wijzigingen in de leveringssituatie van PIR isolatie 

met alternatieven voor toepassing in platte daken. De markt ervaart de situatie  

met PIR sinds afgelopen zomer als zorgelijk. Ondanks toezeggingen van 

 fabrikanten blijven prijsstijgingen voortduren en is het de vraag of projecten 

überhaupt uitgeleverd kunnen worden. Een kwestie van vraag en aanbod 

stellen PIR-fabrikanten, met fluctuerende beschikbaarheid van MDI en prijs-

stijgingen die cyclisch zijn en begin 2020 op een dieptepunt zijn beland.  

Voor zover bekend zijn er geen calamiteiten (zoals bij een eerdere crisis  

in 2017 met PIR) maar is er wel sprake van uitgestelde investeringen om de 

productiecapaciteit van MDI als grondstof op te schalen. Evenals in 2017  

bereidt WECAL zich voor met alternatieven ‘omdat de bouw nu eenmaal door 

moet’ en vindt daarbij steun van de belangrijkste leveranciers en partners.  

In dit artikel van Roofs worden een aantal alternatieven toegelicht.

Alternatieven PIR

Bij verbranding heeft PIR een zeer hoge energetische waarde 
en het product in zijn oorspronkelijke vorm heeft een zeer 
lange levensduur, waardoor het in bijvoorbeeld plaatvorm 
prima hergebruikt kan worden. PIR is geslotencellig en  
daarmee vochtbestendig, maar niet 100% waterdicht.  
PIR is slecht brandbaar.

TOEPASSINGEN
PIR wordt hoofdzakelijk gebruikt voor warmte-isolatie. Bij 
omgevingstemperatuur wordt de thermische geleidbaarheid 
mede bepaald door de dichtheid van de cachering:
•  Gasopen cacheringen: λd = 0,024 – 0,028 W/(m·K).
•  Gasdichte cacheringen zoals aluminium laminaat of  

zuiver alu : λd = 0,022 – 0,023 W/(m·K).
Naast de eigenschappen van het product PIR zelf geldt er 
ook nog onderscheid in productietechnieken die kunnen  
leiden tot verschillen in prestatie en geldt dat bij producties 
in verschillende landen er ook een verschil kan zijn in voor-
handen zijnde certificaten. WECAL betrekt producten van 
UNILIN uit 3 verschillende productielocaties (2 in België en  
1 in UK) onder de merknamen XTRATHERM en UTHERM ROOF 
en indien nodig kan er, naar gelang de voor het project 
geldende eisen, geswitched worden. Dit laatste is nu met de 
in het vooruitzicht gestelde leveringssituatie ook maar zeer 
beperkt mogelijk.

Erik de Waard, Technisch Development & Support Specialist 
van WECAL

Het voorbereiden van alternatieven om op de eventuele  
leveringssituatie rond PIR isolatie te kunnen anticiperen, 
betreft voor WECAL in feite een update van de actie uit 2017. 
Toen succesvol met de inzet van o.a. EPS en steenwol,  
nu kan deze verder uitgediept worden met ook producten 
op basis van EPB/perliet en XPS. De eerdere artikelen in Roofs 
waarin al is ingegaan op systemen voor op druk belastbare, 
beloopbare, begroeide daken en daken met brandgevaar-
lijke installaties zijn ook in de update meegenomen. En dat 
voor met name nieuwbouw, rekening houdend met bepa-
lingen uit de Vakrichtlijn 2018 en de bijzondere eisen van 
Verzekeraars voor daken met PV-systemen. 

ISOLATIEPLATEN VAN PIR-HARDSCHUIM
Om te beoordelen welke alternatieven er voor PIR-hardschuim 
als thermische isolatieplaten zijn, moeten we de Wikipedia 
definitie van PIR erbij pakken: Polyisocyanuraat, ook wel PIR 
genoemd, is hard kunststofschuim dat hoofdzakelijk gebruikt 
wordt voor warmte-isolatie. PIR is een niet-gevaarlijke,  
noch milieuvervuilende kunststof. Het is een polymeer en een 
thermohardende kunststof (verkoold in plaats van versmelt). 
Bij de productie wordt gebruik gemaakt van blaasmiddelen. 

GANGBARE EISEN BIJ TOEPASSING  
VAN ISOLATIEPLATEN IN DAKEN
Op diverse niveau’s zijn eisen geformuleerd die gelden voor 
toepassing van isolatieplaten in dekbedekkingssystemen, 
zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk: 
Vanuit het Bouwbesluit:
•  Algemene sterkte van de bouwconstructie (windbelasting)
•  Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke  

situatie (brandklasse)
•  Beperking van uitbreiding van brand  

(WBDBO, Brandwerendheid REI)
•  Weerstand tegen vliegvuurbelasting (BRooft1)
•  Bescherming tegen geluid van buiten  

(geluidwering, absorptie) 
•  Wering van vocht (waterdichtheid, temperatuurfactor)
•  Energiezuinigheid (luchtdichtheid, warmteweerstand)

Aanvullend vanuit de Vakrichtlijn 2018
•  Randvoorwaarden toepassing lichte gebruiksdaken
•  Randvoorwaarden toepassing zware gebruiksdaken

Aanvullend vanuit de Praktijkbeoordeling toepassing  
isolatieplaten op daken BRL 1309 (=KOMO)
•  Hygrothermie (Bouwfysische dakopbouw)
•  Lineaire maatverandering onder invloed van temperatuur
•  Neiging tot kromtrekken
•  Invloed van bewegingen van de thermische isolatie op  

de duurzaamheid van het dakbedekkingssysteem
•  Afglijden van het dakbedekkingssysteem
•  Variaties in afmetingen onder invloed van vocht
•  Verandering van mechanische eigenschappen onder 

invloed van water na onderdompeling
•  Gedrag onder invloed van gelijkmatig verdeelde belasting
•  Weerstand tegen geconcentreerde belasting bij niet  

dragend beëindigde thermische isolatie
•  Weerstand tegen geconcentreerde belasting ter plaatse 

van de cannelures van geprofileerde platen

Daarnaast zijn er nog een aantal praktijksituaties die om 
extra aandacht vragen:
•  Beschikbare opstandhoogte in relatie tot isolatiedikte 
•  Geschiktheid ondergrond voor type isolatieplaat
•  Noodzaak tot voorzien van afschot in de isolatie
•  Gewicht van het totale dakpakket (met name bij renovaties)
•  Eventuele extra eisen gevraagd door externe partijen,  

zoals bijv. FM door Verzekeraars

Per project waarin PIR is voorgeschreven kun je zo een  
afweging maken of er een alternatief voorgesteld kan 
worden dat past binnen het kader van het voor het project 
te omschrijven eisenpakket dat afgeleid kan worden van 
voornoemde eisen. 

Bij de verdere beoordeling van alternatieven is in dit artikel 
uitgegaan van grote nieuwbouw industriedaken uitgevoerd 
met:
•  Een ondergrond van geprofileerd staal, 0,75mm,  

zonder perforaties
•  Een PE-folie dik 0,2mm als sluitlaag

•  Een thermische isolatieplaat met dikte conform Rc-eis 6,0 
(of 6,3 zonder praktijkcorrectie) m2.K/W, indirect mecha-
nisch bevestigd met werkparkers 

•  PVC kunststof dakbedekking, type Mapeplan M15, 1,5 mm 
dik, mechanisch bevestigd met Eurofast® tules

•  Eventuele op het dak te plaatsen technische installaties 
(zoals bijv. PV systemen)

BEOORDELING ALTERNATIEVEN ISOLATIEPLATEN  
IN GEPROFILEERD STAALDAKEN
Kan bij de beoordeling van alternatieven uitgegaan worden 
van typen isolatieplaten die KOMO gecertificeerd zijn voor 
toepassing in platte daken dan kunnen uit de bijbehorende 
certificaten de randvoorwaarden voor toepassing afgeleid 
worden en hoeven deze niet apart te worden aangetoond. 
De aansluiting met de Bouwbesluit eisen ligt dan ook voor.  
In principe geldt dat ook een technische goedkeuring vanuit 
België, de zogenaamde ATG, gebruikt kan worden maar hierin 
kun je niet de Bouwbesluit eisen terugvinden, omdat die 
specifiek voor Nederland zijn opgesteld. In extremis zou ook 
een Engels BBA-certificaat of een Franse Avis Technique als 
onderbouwing gebruikt kunnen worden.

Als we dan ook nog kijken naar de eisen vanuit de  
Vakrichtlijn 2018 dan kan voor plaatvormige isolatieplaten 
hieruit voorgesteld worden dat voor lichtere gebruiksdaken 
de volgende type isolatiematerialen mogen worden voor-
gesteld naast PIR:
•  EPS 100 of hoger
•  XPS
•  CG (cellulair glas)
•  EPB (geëxpandeerd perliet)

Als we naar een dakopbouw op geprofileerd staal kijken dan 
zal in vrijwel alle gevallen het afschot in de staalconstructie 
zijn opgenomen zodat uitgegaan kan worden van vlakke 
isolatieplaten. In het geval van een staaldak met PIR isolatie 
en Rc 6 kom je dan in een mechanisch bevestigd dak-
bedekkingssysteem en met PIR platen type UTHERM ROOF 
of XTRATHERM met alulaminaat cachering uit op 142 mm 
isolatie dikte (Rd 6,45 m2.K/W) in een systeem met Eurofast® 
kunststof tulebevestigers. Omdat opstandhoogte in nieuw-
bouw situaties normaal geen issue is, hoeft hier niet echt 
rekening mee gehouden te worden als de alternatieven een 
dikker pakket op leveren. Wel moet bekeken worden of de 
opstandhoogte van in het dak aanwezige detaillering zoals 
bijvoorbeeld lichtstraten voldoende hoog (120 mm uit de 
waterlijn) blijft.

Alternatief 1:
De meest simpele oplossing 
is een deel van de PIR te ver-
vangen door een ander type 
drukvast isolatiemateriaal met 
dezelfde prestatie. Rekening 
houdend met verschillende  
typen staaldaken (106, 135, 
137, 158) zou de PIR isolatie 
naar 80 mm kunnen worden 
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teruggebracht en een DAWO EPS 100 of 150 grijs isolatie als 
onderlegplaat worden toegepast:
•  Op staaldak heeft DAWO EPS net als PIR een  

brandklasse B-End use.
•  De EPS dikte wordt 90 mm ((31/22)* 62 mm) afgerond, 

genoeg om het staaldak te kunnen overspannen.
•  Het gewicht van het totale pakket wijzigt niet (zelfs iets 

 lichter), dus geen aanpassingen in staalconstructie .
•  Er is sprake van een beperkt dikker pakket,  

142 mm wordt 170 mm.
•  Aan de bovenzijde van het dak wijzigt er niks,  

omdat een bovenlaag PIR wordt toegepast.
•  De laagdikte van 80 mm PIR zorgt ervoor dat de EPS isolatie - 

laag eronder niet op temperatuur belast wordt 
 en als klasse C begaanbaar aangehouden kan worden.
•  Omdat er in 2 lagen gewerkt wordt, is er geen risico op 

convectiestromen en zijn er geen doorgaande naden.
•  Bij eventuele PV-systemen kan afhankelijk van de belasting 

gekozen worden voor DAWO EPS 100 of 150.
•  Er wordt een besparing in PIR gerealiseerd van > 40%.

Alternatief 2:
De oplossing indien alle PIR dient te worden vervangen door 
een ander type drukvast isolatiemateriaal met dezelfde pres-
tatie hangt sterk samen met de op het dak te plaatsen tech-
nische isolaties. Rekening houdend met verschillende typen 
staaldaken (106, 135, 137, 158) zou de PIR isolatie vervangen 
kunnen worden door een 2-laags isolatiesysteem met  
DAWO EPS 100 of 150 grijs isolatie toegepast in combinatie 
met een coverboard:
•  Op staaldak heeft DAWO EPS net als PIR een brandklasse 

B-End use.
•  De EPS dikte wordt 190 mm, ruim voldoende om het  

staaldak te kunnen overspannen.
•  Als coverboard wordt een FESCO C EPB isolatieplaat  

met dikte 20 mm ingezet (brandklasse C op product).
•  Het gewicht van het totale pakket wijzigt met + 2 kg/m2  

dus normaal geen aanpassingen in staalconstructie.
•  Er is wel sprake van een iets dikker pakket, 142 mm wordt 

210 mm.
•  Omdat de FESCO C platen ook als heat sink warmte kunnen 

bufferen, zorgt deze laag ervoor dat de EPS isolatielaag  
eronder nauwelijks op temperatuur belast wordt en als 
klasse C begaanbaar aangehouden kan worden.

•  Omdat er in 2 lagen gewerkt wordt, is er geen risico op 
convectiestromen en zijn er geen doorgaande naden

•  Bij eventuele PV-systemen kan afhankelijk van de belasting 
gekozen worden voor DAWO 
EPS 100 of 150.
•  Er wordt een besparing in  

PIR gerealiseerd van 100%.
•  Fesco C isolatieplaten  

zijn FM Approved  
net als UTHERM ROOF  
en XTRATHERM.

Het bijzondere aan alternatief 2 is dat indien PV-systemen  
op het dak gaan worden toegepast die een hogere brand-
klasse aan isolatie vragen, juist onder de dakbedekking of 

een nog grotere drukvastheid omwille van de afsteuning 
ervan op het dak, de coverboard in FESCO C EPB eenvoudig 
vervangen kan worden door de nieuw in de markt geïntro-
duceerde alternatieven waarover WECAL eind vorig jaar al  
in Roofs een artikel schreef: 
•  RETROFIT: λd 0,06 W/m.K Euroklasse D  

Begaanbaarheidsklasse D Druksterkte 300 kPa
•  FESCO C: λd 0,05 W/m.K Euroklasse C  

Begaanbaarheidsklasse D Druksterkte 200 kPa
•  Batiboard 100: λd 0,05 W/m.K Euroklasse C  

Begaanbaarheidsklasse D Druksterkte 180 kPa (bij 1,5%)
•  Batiboard 150: λd 0,052 W/m.K Euroklasse B  

Begaanbaarheidsklasse D Druksterkte 180 kPa (bij 1,5%)
•  Batiboard 200: λd 0,06 W/m.K Euroklasse A2  

Begaanbaarheidsklasse D Druksterkte 150 kPa (bij 1,0%)
En nu ook:
•  Batiboard 250: λd 0,068 W/m.K Euroklasse A1  

Begaanbaarheidsklasse D Druksterkte 120 kPa (bij 2,0%)

De coverboard oplossingen kunnen uiteraard ook voor-
gesteld worden op renovatiedaken met direct onder de te 
renoveren dakbedekking een EPS isolatie waarop na de 
renovatie een PV-systeem zal wor-
den geïnstalleerd. Ook kunnen de 
coverboardoplossingen bijdragen 
tot het creëren van een drukvaster 
draagvlak bij renovatie van dak-
bedekking waarin een steenwol-
isolatie verwerkt is. Pasklare oplos-
singen op maat kunnen hierbij 
per project geadviseerd worden 
door WECAL. 

NAWOORD
Inmiddels heeft SITEK met Polyglass S.p.A., Eurofast® en met 
ondersteuning van WECAL, het assortiment voorgesteld  
met gangbare plaatafmetingen speciaal voor toepassingen  
als coverboard. De eerste projecten met aangepaste 
afmetingen zijn inmiddels voorbereid of in uitvoering met 
dakopbouwen die WECAL heeft geadviseerd en die tevens 
onderdeel uit gaan maken van de nieuwe website van 
WECAL. Uiteraard kunt u voor specifieke projectsituaties altijd 
nadere informatie opvragen via info@wecal.nl. ■

Meer info?
www.wecal.nl 
info@wecal.nl

0343 - 59 50 10

WECAL: Compleet en objectief in isolatie- & dakbedekkingsmaterialen

EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VAN MAPEPLAN®

✓ Kunststof membraan voor de afdichting van vooral platte daken
✓ Toepassing op alle ondergronden, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie
✓ Uitstekende mechanische eigenschappen
✓ Bestand tegen veroudering, UV-straling en diverse weersinvloeden

TOTAALPAKKET VOOR DE DAKDEKKER

Kunststof dakbedekkingssystemen 
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DAKEN&ZAKEN

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

UITGESTELD NAAR 11 november 2021
Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten

de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, de vakbeurs voor platte en hellende daken, uit te stellen naar 11 november 2021. 
De vakbeurs zal dan alsnog worden georganiseerd bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten. 
Praat elkaar in een rustige en sfeervolle ambiance bij over uitdagingen en oplossingen,

zoals multifunctioneel gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis toegangsticket voor de beurs?
Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid. 
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 11 november 2021 bij DAKEN & ZAKEN!
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BEURS

Door de coronacrisis worden diverse vakbeurzen in de bouwnijver heid  

verplaatst. Deze verplaatsingen hebben weer nieuwe verplaatsingen tot  

gevolg. Omdat de BouwBeurs onlangs is verplaatst naar half september 2021, 

is in overleg met de standhouders besloten de dakenvakbeurs DAKEN & ZAKEN 

wat later in het jaar te houden.

DAKEN & ZAKEN verplaatst  
naar 11 november 2021

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

bewaakt gaat worden en het vakmanschap steeds schaar-
ser wordt. Daarom is het nu, meer dan ooit, van belang dat 
de verschillende branchepartijen met elkaar in gesprek 
gaan en blijven. DAKEN & ZAKEN is een belangrijke factor in 
dat proces. DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, 
leveranciers en verwerkers binnen de platte en hellende 
dakenbranche elkaar ontmoeten. 

Oorspronkelijk zou deze vakbeurs gehouden worden op  
donderdag 30 september 2021. Veel standhouders van  
DAKEN & ZAKEN  hebben echter ook een stand op de  
BouwBeurs. Bovendien vormt het een risico voor het aantal 
bezoekers om beide beurzen zo dicht op elkaar te houden. 
In overleg is tot de conclusie gekomen dat het succes van 
DAKEN & ZAKEN het beste kan worden gewaarborgd als  
het evenement iets later in het jaar zal worden gehouden. 
Gekozen is voor donderdag 11 november 2021.  
De dakenbeurs wordt gehouden van 10.00 tot 20.00 uur in 
de Evenementenhal Gorinchem (in de hal ‘Next Level’). 
De organisatie blijft ervan overtuigd dat de beurs succesvol 
zal verlopen. In de markt blijft een duidelijke behoefte naar 
een dergelijk evenement. Toegang en catering zijn gratis.  
Het evenement wordt voor en door de platte en hellende  
dakenbranche georganiseerd. Juist nu is het van het essen-
tieel belang om de beurs te organiseren.  
De maatschappelijke aandacht voor het dak groeit.  
Het dak wordt steeds meer ontdekt als de sleutel tot de  
oplossing van tal van maatschappelijke vraagstukken,  
waaronder ook de coronacrisis. Het ruimte gebrek in stede-
lijke gebieden dwingt ons het dak te benutten. Het dak is 
de locatie voor de oplossing voor ruimtegebrek in stedelijk 
gebied: dakgebruik, zonnepanelen, groen, wateropvang 
(ontlasten rioleringssystemen), luchtzuivering, biodiversiteit, 
etc. Daarbij moet de esthetische waarde van het dak niet  
uit het oog worden verloren. Hoewel DAKEN & ZAKEN primair 
een relatiebeurs is, zullen er tijdens de dakenbeurs ook  
innovaties getoond en besproken worden. 

De voornaamste functie van het dak is de waterdichting.  
Belangrijk is dus dat dit alles op een goede (en veilige!)  
manier gebeurt, met de juiste materialen en technieken.  
En als het even kan met gebruikmaking van milieuvrien-
delijke materialen.

De platte en hellende dakenbranche staan dan ook voor 
geen geringe opgave, in een tijd waarin de kwaliteit strenger 

DAKEN&ZAKEN

Voor informatie over DAKEN & ZAKEN kunt u contact opnemen 
met Lindeman Uitgevers via telefoonnummer 072-5400335. ■

Laat je inspireren op www.roval.eu

Als marktleider heeft Roval Aluminium alles te bieden wat je 

maar op het gebied van aluminium dakranden bedenken kunt. 

Zowel voor woningbouw en utiliteitsbouw en voor nieuwbouw- 

en renovatieprojecten. Behalve een uitgebreid assortiment 

standaard- en architectonische dakranden met honderden 

modellen, zorgt Roval ook desgewenst voor bevestigingsgaten, 

bevestigingsmiddelen, hoekstukken en verbindingsplaatjes. 

Uiteraard zijn onze aluminium dakranden helemaal op smaak 

te brengen in vrijwel alle Ral-kleuren of geanodiseerd.

Roval Aluminium 
Roval Aluminium is specialist in de ontwikkeling, 

productie en levering van aluminium bouwproducten 

voor daken en gevels. Tot het uitgekiende assortiment 

behoren onder meer aluminium dakranden, lekdorpels, 

muurafdeksystemen, balusters, groendakproducten, 

dakrand- en doorvalbeveiliging en privacyschermen. 

Daarnaast biedt Roval Aluminium maatwerk in zetwerk.

Mooi, functioneel en duurzaam.

#Staysafe.

Anderhalve 

meter is

beter!

MEER MOGELIJK MET ALUMINIUM DAKRANDEN



Meer weten ? www.all-up.nl of bel: +31 (0) 546 - 544724
Twentepoort Oost 37 , 7609 RG Almelo

Een unieke businesspartner
All-up is niet alleen leverancier. Onze jarenlange expertise, onze 

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

All-up tot een unieke businesspartner. Met tal van extra’s.

Da´s All-up
Zoals u merkt heeft All-up alles om ook ú hogerop te helpen. 

Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met onze producten 

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

bijzondere, meer dan unieke service. Da’s All-up!

Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Een maatpak 
voor het dakvlak.

EPDM is letterlijk en figuurlijk één van de meest flexibele dakmaterialen 
die er bestaat. Gemakkelijk toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie, 
een zeer lange levensduur en een gemakkelijke verwerking. Bovendien 
kan een EPDM-dak in veel gevallen op maat uit één stuk of op een aantal 
passende stukken worden aangeleverd waardoor de dakbedekking 
letterlijk en figuurlijk naadloos aansluit op het dak. EPDM als maatpak voor 
uw dakvlak... 

Wij leveren zowel EURO-style talkvrije EPDM-folie alsook talkarme USA-style  
EPDM-folie in verschillende gangbare breedtes vanaf de rol die wij op de 
door u gewenste lengte kunnen afsnijden. U kunt het op maat gesneden 
EPDM-membraan direct bij ons afhalen of indien gewenst door ons te laten 
bezorgen. Daarnaast hebben wij uiteraard ook alle gangbare hulpproducten 
op voorraad, zoals materiaal-eigen afvoeren en gereedschappen. 

Ook beschikken wij over een ruim assortiment aan lijmen, kitten, flashings, 
wash-primers, overlaptapes, Kvimbond- en Doublebond stroken als mede 
bevestigers waarmee een EPDM-dak op vrijwel elke ondergrond te realiseren 
is.  Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat: voor elk dak hebben wij een 
geschikt EPDM maatpak. 

EPDM dakbedekking op maat
Uit voorraad leverbaar vanuit al onze vestigingen.

Standaard rolbreedtes tot ruim 6 meter direct uit 
voorraad leverbaar op elke lengte.

Rolbreedtes van 7 tot 12 meter op bestelling leverbaar 
op elke lengte.

Wij  leveren uitsluitend Topkwaliteit Amerikaanse 
EPDM (talkarme gladde EPDM).

Alle gangbare accessoires zoals afvoeren, 
overlaptapes, flashings, wash-primers, binnen- en 
buitenhoeken, lijmen, kitten enz. uit voorraad 
leverbaar.

Heeft u maatzetwerk zoals afdekkappen nodig in zink, 
Plastisol, PVDF of koper? Dan kunnen wij dit direct voor 
u zetten in onze zetterijen!

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl

Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl



Special Recycling  
en circulariteit
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We laten geregeld onze gedachten gaan over het onderwerp, online en in 

artikelen in vakbladen. Nu is er weer een gelegenheid om even stil te staan  

bij de stand van zaken op het gebied van circulariteit in de dakenwereld.  

We hebben ergens een weg ingeslagen om de branche in 2030 in zekere 

mate circulair te krijgen. Dat jaartal komt langzaamaan dichterbij en de  

dakenbranche heeft het nog steeds erg druk met de standaard uitvoerende 

werkzaamheden. De meeste dakdekkersbedrijven zijn zeker nog niet bezig 

met het bewandelen van circulaire wegen. De realiteit staat nu in de schaduw 

van Covid-19 en daarna zal de stikstof- en fijnstofproblematiek de aandacht 

weer opeisen.

Circulariteit van  
dakbedekkings- 
constructies

Ik verwacht ook niet dat de traditioneel ingestelde daken-
branche het voortouw neemt om de wereld voor onze 
toekomstige generaties te redden. 

Maar goed, er is een groot verschil tussen het er niet over 
hebben en toch over blijven praten. Elk goed voorbeeld 
betekent een klein stapje richting circulariteit. Wij hebben al 
geschreven over early adapters, nieuwe producten, nieuwe 
technieken en nieuwe inzichten die tonen hoe wij onze 
 werkwijze kunnen veranderen. De maatschappelijke roep  
om steeds meer aandacht te geven aan circulariteit groeit 
en de stip op de horizon om dat met elkaar vast te leggen 
blijft staan.

Bekijken we de producenten van dakmaterialen in relatie 
tot circulariteit dan is de bitumenindustrie bezig om nieuw 

snijafval en schoon ontmantelde daken in te zamelen voor 
hergebruik in nieuwe dakbanen. Weliswaar nog steeds op 
beperkte schaal en vanuit enkele bekende producenten, 
maar er gebeurt wel wat. Vanuit een bredere inzet van de 
overkoepelend producenten zijn er in België en Nederland 
via ProBitumen vervolginitiatieven, dat zich verder gaat 
 inzetten voor circulair bitumen. De Belgische producenten 
geven aan dat de grenzen ook open gaan voor schone 
ontmantelde materialen. 

Roof2Roof en Roof2Road, zo kunt u elders in deze editie lezen 
(Aan tafel met…), blijven actief om grotere hoeveelheden 
schoon afval van ontmantelde daken in te nemen en scoort 
de ene na de andere wereldprimeur! Er wordt weer geïn-
vesteerd in middelen, machinerie en een nieuwe fabriek, 
omdat het rendabel is materialen in te zetten richting de 
wegenbouw en wellicht binnenkort ook richting opdracht-
gevers vanuit het Rijk. 

Ook de EPDM markt zal zich meer en meer ontwikkelen 
 richting systemen die duurzaam op het dak kunnen blijven, 
maar ook vanwege gemakkelijke en onafhankelijke ver-
werkings- en bevestigingsmethodieken die na jaren weer 
eenvoudig ontmanteld kunnen worden (zie mijn vorige 
bijdrage in de januari-editie over inductiesystemen). 

In de isolatiebranche is retourneren van rest- en snijafval  
van schoon EPS goed op gang gekomen, worden door 
 inzamelingsbedrijven mooie nieuwe bestemmingen 
 gevonden voor EPS-korrels en gaat dit jaar een recycling-
fabriek in Terneuzen draaien. Ontwikkelingen bij fabrikanten 
van EPS-isolatie zullen ook dit jaar leiden tot meer circulair 
gerichte productiewijzen en producten, zoals de Biokorrel  
en onbrandbare EPS-soorten.

Bij de makers van PIR-isolatie signaleer ik nog steeds een 
verdedigende rol die de nadruk legt op de lange levens-
duur, de schone productie en het niet milieuvervuilende zijn 
van kunststofschuim. Men is wel bezig om via chemische 
recycling grondstoffen terug te winnen voor de  productie 
van nieuwe materialen. Dat geldt wellicht ook voor de 
 grondstoffen die momenteel weer de prijzen van PIR enorm 
doen fluctueren. 

De markt is nog niet volop maar gelukkig meer dan mondjes-
maat bezig met circulariteit, met hergebruik van materialen 
of in elk geval met substantiele percentages recyclemate-
rialen als grondstoffen toevoegen aan nieuwe grondstoffen. 
Het argument van sceptici dat down cycling niet circulair  

is, leidt wellicht weer tot nieuwe circulaire producten,  
maar oude dakbedekking of isolatie toepassen in wegen-
bouw als niet-circulair bestempelen mag niet het argument 
zijn om dan maar te stoppen met deze ontwikkelingen. 

Dan moeten we ons nu de vraag stellen: waar kunnen wij 
op korte termijn de winst boeken op het gebied van (meer) 
circulariteit? Dat kan enerzijds als de uitvoerende bedrijven, 
zoals sloop- en dakdekkersbedrijven, erkennen dat de weg 
naar circulariteit meer geld oplevert dan het te gebruiken 
voor eenmalige energieopwekking in de ovens van de afval-
verwerker. Het verhogen van innametarieven bitumineuze 
materialen via de afvalverwerkers blijken nu al doeltreffend 
te zijn voor een andere mindset. De weg naar retourinname 
door producenten blijkt zondermeer goedkoper te zijn.  
Dat klinkt zeker bij de dakdekkersbedrijven als muziek in  
de oren! 

Anderzijds is voor de opdrachtgever als eindgebruiker  
een mooie rol weggelegd om de druk op te voeren.  
Vanuit bestekken kan resultaatgericht samengewerkt  
worden en kunnen met vaste prestatie-eisen en strengere 
handhaving sneller keuzes richting gemaakt worden. 
Gemeentelijke opdrachtgevers, de Rijksoverheid en semi-
overheidsinstellingen kunnen het voortouw nemen met de 
effectieve milieu-indicatoren, net zoals ze de ontwikkelingen 
van duurzame energie hebben weten te versnellen.  
Zo wordt de circulaire keten gesloten en zullen vraag en aan-
bod vanuit opdrachtgever, producent en dakdekkersbedrijf 
leiden tot een circulaire dakenbranche. ■

Erik Steegman,  
directeur NDA

Wat is de huidige stand 
van zaken en waar moe-
ten we nog een schepje 
bovenop doen? Ruim twee jaar 
geleden (Roofs december 2018) 
heb ik de initiatieven omschreven die binnen de daken-
branche waren ontwikkeld. Ik merkte toen op dat nog (lang) 
niet alles was ingericht op circulariteit en dat menig nieuw 
product meer met circulaire marketing van doen hadden 
dan werkelijk een nieuw ingeslagen weg betekende richting 
standaardisering van circulair denken. Als wij nu  terugkijken, 
zijn al de stappen die wel genomen zijn niet voor niets 
 geweest, maar we hebben nog een lange weg te gaan.  

ERIK EN DE ANDERENSPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT

“ De stappen die wel genomen  
zijn, zijn niet voor niets  geweest,  
maar we hebben nog een lange  
weg te gaan”

“ Voor de opdrachtgever  
als eindgebruiker is een  
mooie rol weggelegd om  
de druk op te voeren”
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Recycling van bitumen  
dakbedekking:  
bewezen technologie

Peter Ligthart, directeur ProBitumen

BEWEZEN TECHNOLOGIE
Het besef dat bitumen een waardevolle en herbruikbare 
grondstof is, bestaat al lang. In 2011 werd in Nederland een 
recyclingsysteem geïntroduceerd. Daarbij werd gebruikte 
dakbedekking na beoordeling op bruikbaarheid voor  
recycling, ingezameld en verwerkt tot nieuwe grondstof  
voor dakbedekking. In 2014 startte Probasys Benelux  
(nu: ProBitumen) mede op basis van dat concept een  
samenwerking met VEBIDAK onder de naam Bitumen  
Recycling Nederland (BRN) met Roof2Roof als uitvoerend 
partner. In België was men zelfs al in 1999 bezig met de  
ontwikkeling van recyclingtechnieken van bitumen  
dakbedekking.

MARKTOMSTANDIGHEDEN
BRN bleek destijds voor Nederland te vroeg: het inzamelen 
van oude dakbedekking liep redelijk, maar de afzet van het 
recyclaat was mede door economische omstandigheden 
moeizaam. De hoeveelheid beschikbaar materiaal was veel 
groter dan hetgeen op dat moment zou kunnen worden 
verwerkt in de twee Nederlandse fabrieken.  
Bovendien was de prijs van recyclaat toen niet voldoende 
concurrerend ten opzichte van virgin bitumen. Een poging 
om een afzetkanaal te openen richting de wegenbouw in 
het RWS-ketenproject bleek op dat moment niet haalbaar. 

“ Ook in circulair bouwen  
is bitumen de  
betrouwbare optie”

Intussen begonnen fabrikanten wel met het verwerken van 
het eigen productieafval. Op dit moment is dat de norm.

KLEINERE STAPPEN
Met de fusie tussen Probasys Benelux en Bitubel tot ProBitumen 
ontstonden er nieuwe kansen. Door betere kennisuitwisseling  
kwam ook de ervaring van de Belgische leden met het 
recyclen van gebruikte dakbedekking nadrukkelijker in 
beeld. Bovendien is circulair bouwen een breed maatschap-
pelijk thema geworden en ProBitumen wil daar graag aan 
bijdragen. De leden van ProBitumen hebben ook geleerd 
van de ervaring met BRN. Die stap in één keer was te groot. 
Daarom is in 2020 gekozen voor een andere, meer geleide-
lijke aanpak.

“ In de loop van 2021  
zal naar verwachting  
de inzameling van snijresten  
voor hergebruik starten.” 

De hoeveelheid snijresten die overblijft bij de uitvoering is 
zodanig dat het loont die in te zamelen en te verwerken tot 
grondstof. Op dit moment wordt die grondstof geproduceerd 
uit snijresten van de producten van alle ProBitumenleden. 
Binnenkort gaan de leden starten met het testen van deze 
grondstof voor hun eigen dakbanen. Er is alle reden om 

aan te nemen dat de resultaten positief 
zullen zijn. Dat zou betekenen dat naar 
verwachting in de loop van 2021 de in-
zameling van snijresten voor hergebruik 
zal starten.

EEN NIEUWE START
Soms moet je een stapje terug doen om 
twee grote stappen vooruit te kunnen 
maken. Zo moet ook dit initiatief worden 
gezien. De inzameling en verwerking van 
gebruikte dakbedekking als grondstof 
voor nieuwe bitumen dakbedekking 
blijft het doel. Met ProBitumen gaan we 
van een Nederlands initiatief naar een 
Benelux-initiatief. De huidige dakbedek-
king is een belangrijke bron voor de 
grondstof van de dakbedekking van de 
toekomst. De kwaliteit van de dakbedek-
king die nu op de daken ligt neemt met 
de dag toe. Ook in circulair bouwen is 
bitumen de betrouwbare optie. ■ 

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

De bitumen die wordt gebruikt voor dakbanen is feitelijk al een restproduct, 

namelijk van de olieproductie. Hoewel men het beschouwt als een eindige 

grondstof, is dit materiaal wel eindeloos te hergebruiken. Een belangrijke  

reden dus om deze grondstof te behouden en niet, zoals helaas veel gebeurt, 

te verbranden vanwege de calorische waarde. In dit kader is het goed ook 

stil te staan bij de trend naar biobased bouwen. Daar is op zich niets tegen, 

maar als dat slechts leidt tot het toevoegen van een nieuwe materiaalstroom 

met tegelijkertijd verbranden van een nuttige grondstof, dan is de vraag  

hoe duurzaam dat is.

Niet verbranden vanwege de calorische waarde, het is grondstof.

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT
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In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de  

dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon  

achter die visie voor het voetlicht te brengen.

“Bitumen-recycling is topsport”

gebruikte daken. Wij hebben het systeem en de verwerking 
van dakbedekking zelf ontwikkeld. Er zijn meer initiatieven 
geweest vanuit de branche om dakbedekking te recyclen. 
Wij zijn succesvol omdat we hebben volgehouden ondanks 
ups-and-downs en zijn gaan doorontwikkelen.” Dat leidde tot 
Roof2Roof en Roof2Road, waar grondstoffen voor duurzame 
dakbedekking en circulair asfalt worden gemaakt. 

Bijker legt uit: “Betrokken bedrijven uit de keten kunnen  
goedgekeurde bitumineuze dakbedekking circulair laten 
recyclen op basis van de Roof2Roof-methode. Centraal staat 
daarbij de dakinspectie om te bepalen of een dak herge-
bruikt kan worden. Er zijn grote verschillen tussen daken wat 
betreft materialen, leeftijden, isolatie, bevestiging et cetera. 
De oude mastiekdaken (teermastiek) zijn verboden en mo-
gen niet worden hergebruikt. Dakbedekking moet aan alle 
vereiste criteria voldoen om te kunnen worden hergebruikt. 
Voldoet de bedekking aan alle criteria, dan wordt de dakrol 
na de gebruiksfase teruggewonnen voor een tweede leven. 
Het dakmateriaal wordt schoon gesloopt en naar ons recy-
cle centre gebracht voor verdere verwerking. Dit proces levert 
bitumenkorrels op, die op specificatie van de klant verwerkt 
kunnen worden tot nieuwe producten.”

“Bitumen-recycling is topsport”, zegt Bijker. “Men heeft niet 
altijd door hoevéél topsport. Er wordt veel over bitumen-
recycling gesproken; wij zijn degenen die er voor en achter 
de schermen aan werken.” Roof2Roof recyclet daken vanaf 
2.000 m². Bijker: “Dat heeft heel praktische redenen: we hebben 
geen kleinere containers en daken moeten gekeurd worden. 
Sinds onze oprichting hebben we driehonderd projecten 
gedaan, met daken tot wel 50.000 m², waaronder vijf zieken-
huizen, Schiphol en het Thialf Stadion.”

BITUMEN VOOR WEGENBOUW
Na Roof2Roof werd Roof2Road opgericht, waar het  
gere cyclede bitumen verwerkt wordt in asfalt. Bijker legt 
uit:“Roof2Road heeft hetzelfde systeem als Roof2Roof,  
maar we richten ons op een andere afzetmarkt. 

De reden daarvoor is dat het aanbod van gerecyclede  
bitumen groter bleek dan de vraag vanuit de dakbedek-
kingsbranche. Daarom richten we ons nu ook op de wegen-
bouw. Aan asfalt wordt bitumen toegevoegd als lijm:  
zonder bitumen is een asfaltweg een soort gravelweg.  
De markt voor asfalt met circulaire bitumen moesten we 
vanaf nul opbouwen. Daar is natuurlijk ook een hele keten  
bij betrokken, van provincies, gemeentes en diverse infra-
structurele bedrijven. Wij gingen die mensen overtuigen  
van het belang van duurzaam asfalt. Dat lukte vaak.  
Bedenk daarbij ook dat bitumen op daken van hoge 
kwaliteit is. Recycle je dat materiaal tot grondstof voor asfalt, 
dan breng je die kwaliteit dus in het asfalt.”

Het Roof2Road-systeem heeft tot mooie projecten geleid. 
In 2020 werd het dak van een groot distributiecentrum op 
Schiphol verwerkt in het asfalt van een asfaltbaan voor 
crashtenders voor de nieuwe duurzame brandweerkazerne. 
Het dak van het zwembad in Dronten werd gebruikt voor  
de asfaltering van een weg in dezelfde plaats. Bijker voegt 
een derde voorbeeld toe: “Afgelopen december had  
Dura Vermeer wereldwijd de primeur van honderd procent 
circulaire asfalt, dus asfalt met nul procent nieuwe grondstof-
fen toegevoegd. Dan ben ik heel trots op Roof2Road,  
dit is het hoogst haalbare. En dit soort voorbeelden zijn 
mooie showcases, waardoor je andere partijen weer makke-
lijker kunt overtuigen. Zulke voorbeelden helpen enorm bij  
de marktontwikkeling.”

PRACHTIGE GRONDSTOF
Het is duidelijk dat Bijker veel met het materiaal heeft.  
“Bitumen is chemisch echt een prachtige grondstof”, zegt hij.  
“Het is supercirculair materiaal. Technisch veroudert het 
nauwelijks, waardoor het veelvuldig gerecycled kan worden. 
Wat ik zo mooi vind: wereldwijd zorgt bitumen ervoor dat de 
huizen waterdicht zijn en overal op de wereld zijn asfaltwe-
gen – als je die twee feiten combineert, dan zie je hoe groot 
de rol kan zijn van circulaire bitumen. Asfalt is de meest 
gerecyclede grondstof ter wereld. Bedenk ook dat bitumen, 
uit aardolie, een fossiele grondstof is, en dus schaars.  
Dan besef je hoe belangrijk het is om bitumen te recyclen. 
Als je bitumen niet recyclet, wordt het allemaal verbrand als  
afval. Dat is echt zonde. Bitumen verbranden belast het milieu 
enorm, de CO2-uitstoot daarvan is namelijk gigantisch.  
Bitumen recyclen loont, je hebt het meteen over grote volumes. 
Wij hebben er sinds onze oprichting voor gezorgd dat er  
20 miljoen kilo CO2 minder is uitgestoten. Dat maakt verschil.”

Bijker studeerde automobieltechniek aan het HBO in  
Driebergen en daarna bedrijfskunde aan de universiteit  
van Nijmegen. Daarna werd hij ondernemer. Hij vertelt:  
“Ik ben al zestien jaar ondernemer in de duurzame hoek. 

Met mijn bedrijf heb ik me onder meer beziggehouden  
met bio-energie, schelpenisolatie en pyrolyse. Ik deed ook 
duurzame projecten voor de provincie Friesland en werd 
zodoende indertijd benaderd voor deze pilot. Ik vind bitumen 
zo’n mooie grondstof. Bitumen is een mooi product en wij 
kunnen een gigantische berg recyclen. Ik word er blij van 
dat het zo succesvol is. De vraag naar circulariteit neemt  
toe en wij zijn een van de koplopers. Mijn werk is divers,  
met samenwerking met alle partijen in de keten. Er zijn heel 
veel redenen waarom iets niet kan, maar wij zoeken steeds 
naar waarom het wél kan. En als je een partij erbij weet  
te betrekken, voelt dat als een overwinning. Steeds meer 
partijen raken enthousiast. Er is nog relatief weinig interesse 
bij dakbedekkingsbedrijven voor gerecycled bitumen,  
maar de laatste vijf à zes jaar zien we dat daar meer vraag 
komt. Wij richten ons vooral op de bouwsector en de vast-
goedeigenaren, om ze ervan te overtuigen om hun daken  
te laten recyclen. Dat kost niet meer dan gewoon afvoeren. 
Het kan allemaal wél, maken wij duidelijk.” ■

GERBEN BIJKER  
IN ACHT VRAGEN
 
BURGERLIJKE STAAT? 
SAMENWONEND.

KINDEREN? TWEE KINDEREN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? DAN BESTEED IK TIJD  
AAN MIJN KINDEREN EN ZEILEN.

FAVORIETE MUZIEK? BUENA VISTA SOCIAL CLUB.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? NOORWEGEN.

FAVORIETE STAD? NIJMEGEN, DE STAD WAAR IK  
HEB GESTUDEERD.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK HOU VOORAL  
VAN GROTE DISTRIBUTIECENTRA, WANT LATER KRIJGEN  
WIJ DE DAKEN!

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? OP HET 
VERTROUWEN VAN DE KLANT EN NATUURLIJK OP DE KWALITEIT 
VAN HET GERECYCLEDE BITUMEN.

Nolanda Klunder

“Mensen denken wel eens: als je dakmateriaal wil recyclen, 
zet je er gewoon een container onder. Maar als je dat doet, 
krijg je een container vol dakafval. Recyclen is een specia-
lisme”, vertelt Gerben Bijker, directeur van Roof2Roof en 
Roof2Road, waar bitumen van daken wordt gerecycled tot 
nieuwe grondstof. “Het kost veel moeite om een dak in de 
kringloop te brengen. Wij hebben daarvoor een goedwer-
kend systeem ontwikkeld. Belangrijk is dat je de materialen 
tijdens de sloop gescheiden houdt; je moet de materialen 
dus al op het dak scheiden. Daarvoor gaan wij zelf het dak 
op. Slechts een beperkt deel kan teruggeleverd worden  
en weer grondstof worden.” 

NIEUW SYSTEEM ONTWIKKELD
Roof2Roof werd in 2014 opgericht naar aanleiding van een 
pilot van de provincie Friesland, die gebruikte daken wilde  
laten recyclen in samenwerking met Icopal. Bijker was er 
vanaf het begin bij betrokken als één van de oprichters. 
“We waren echt aan het pionieren, waarbij we uitgingen 
van de visie van de producenten hoe om te gaan met 

“ Het kost veel moeite om een dak 
in de kringloop te brengen”

“ Bitumen is  
supercirculair materiaal ”

 AAN TAFEL MET… GERBEN BIJKERSPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT
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Zo langzamerhand is niets meer zo sub-

jectief als het begrip ‘circulariteit’. Heel 

veel communicatie in de bouw- en vak-

media, en bijna elke leverancier heeft 

hier wel een link mee. Voor het volledig 

circulair bouwen staat kennelijk niets 

meer in de weg. Of zijn er toch nuances?  

Carlisle Construction Materials BV (CCM)  

heeft als producent voor de dakenmarkt 

ook een visie.

Circulariteit en EPDM
traditionele valkuil stappen: de wil om zich aan dit 
onderwerp te verbinden is groter dan de daadwerkelijke 
input. Laat het geen container begrip worden, want dan 
verliest het zijn waarde.” 

Hoe ziet CCM dan de rol als producent in deze  
discussie, die zoekt toch ook die verbinding?
Nijenhuis: “ Begrijp mij niet verkeerd, elk initiatief heeft  
zijn waarde. Ik heb zelf geen technische achtergrond, 
eerder bedrijfskundig. Maar als marketeer interesseert 
mij dit onderwerp al lang. Vele jaren geleden heeft een 
duurzame ondernemer mij een boek geschonken  
met als titel ‘Voorbij Duurzaamheid, het boek dat nooit 
gedrukt had mogen worden’, met andere woorden:  
het meest duurzame is nog altijd niet bouwen. En daar 
slaat hij de spijker mee op zijn kop. Natuurlijk een utopie 
en ook niet echt handig voor de business waarin we 
zitten, maar geeft wel aan dat we de definitie een keer 
goed moeten stellen.” 

GREENWASHING
Bart Smit is als Manager R&D voor CCM nauw  
betrokken bij het duurzaamheidsvraagstuk. 
“Circulair zijn zonder de hulp van een producerende 
partij bestaat bijna niet. Als we iets gaan demonteren  
en hergebruiken, dan spreken we van recycling of 
hergebruik. Een houten CLT constructie die we in de 
toekomst ontmantelen en deze weer inzetten, heeft niets 
met circulariteit te maken. Uiteraard besparen we voor 
een deel boskap, maar die boom groeit sowieso.  

Hergebruik of niet. Of een betonnen gebouw met 
een extensief groendak bestempelen als duur-
zaam, volgens mij is de cementindustrie verant-
woordelijk voor 8 tot 10% van de wereldwijde  
CO2 uitstoot. En nee, een extensief groendak heeft 
geen isolerende functie. Visueel in het fantastisch, 
maar het blijft een extra laag op een bestaande 
waterafdichting. 

Met het begrip ‘circulariteit’ willen we ervoor zorgen 
dat we bij de productie van een (bouw)product 
minder natuurlijke grondstoffen inzetten. Van elk 
bouwproduct kan een Life Cycle Analyses conform 
de EN 15804+A2 gemaakt worden. In dit model is 
module D opgenomen, waarin het hergebruik  
van bestaande materialen wordt berekend.  
Anders gezegd: door meer waarde in D op te 
nemen, verlaag je de lasten bij A (toepassing 
natuurlijke grondstoffen), je circuleert dus een 
gebruikt gereed product in de productie van een 
nieuw product.”

AFVAL
Benno Nijenhuis “Hoe vreemd het wellicht ook 
klinkt, maar we hebben wel afval nodig om 
uiteindelijk circulair te kunnen zijn. En daar begint 
voor ons als producent van EPDM-dakbedekking 
de uitdaging. Want we zijn eigenlijk de windmolen 
met te weinig wind. EPDM als dakafdichting heeft 
unieke eigenschappen die ervoor zorgen dat het 
materiaal een extreem lange gebruiksduur heeft. 
Dit type synthetische rubber bestaat meer dan 
vijftig jaar en is destijds speciaal vanuit de R&D 
ontwikkeld om bestand te zijn tegen onze weers-
omstandigheden en UV instraling.”

PLASTOMEREN, ELASTOMEREN
Carlisle Construction Materials BV is een traditio-
nele producent waar grondstoffen gemengd  
en tot eindproduct verwerkt worden. De gehele 
LCA keten heeft dus betrekking op dit proces  
en juist daarom kan CCM goed weergeven  
wat nu het begrip ‘circulariteit’ inhoudt.  
Bart Smit: “Een onderdeel van ons productieproces 
is vulkanisatie, een techniek oorspronkelijk ontwik-
keld door de bandenindustrie. Een plastisch meng-
sel van grondstoffen, plastomeer, wordt onder druk, 
warmte en tijd vervormt tot een elastisch product, 
een elastomeer, en de uiteindelijke EPDM-folie 
waar onder meer onze dakbedekking van wordt 
gemaakt. Dit proces kunnen we ook ombuigen  
en noemen we dan devulkanisatie.  

Benno Nijenhuis: “Circulariteit is voor ons als Nederlandse  
producent een belangrijk onderdeel geworden van onze visie 
en toekomstvisie op de bouwmarkt. Het legt enerzijds een basis 
onder de huidige duurzame activiteiten van CCM, maar geeft 
vooral onze intenties aan naar de toekomst. Toch ben ik van  
mening dat wij als Nederlandse bouwsector wederom in de 

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT

Van elk bouwproduct kan een Life Cycle Analyses conform de EN 15804+A2 gemaakt worden.
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Het elastomeer wordt dan weer een plastomeer en kan zo 
als halffabricaat hernieuwd worden ingezet in het productie-
proces. Dit proces van devulkanisatie is een zeer schoon 
procedé, waarbij de EPDM eerst in stroken wordt verwerkt en 
ingevoerd in een extruder. Dus geen vorm van omsmelting, 
geen ovens met gasverbruik, geen restmateriaal dat alsnog 
gestort moet worden.” 

“ We hebben wel afval  
nodig om uiteindelijk  
circulair te kunnen zijn”

NIEUWE GRONDSTOF
Voor de productie van het merk Hertalan® is CCM in staat 
om een percentage van natuurlijke grondstoffen te ver-
vangen door een circulair gemaakt plastomeer. Geen 
afval, maar een nieuwe grondstof. Nijenhuis: ”We zijn niet in 
staat om een honderd procent circulaire dakbedekking te 
maken, wat volgens mij ook een utopie is. Onze KOMO en 
Europese normeringen schrijven bepaalde eigenschappen 
voor waaraan een dakbedekking moet voldoen. Dit kunnen 
mechanische eigenschappen, een minimale brandbelasting 
of een hoge rek bij breuk zijn. Deze eigenschappen zijn niet 
te realiseren met enkel circulaire grondstoffen. Daarnaast is 
er voor EPDM ook gewoon niet de hoeveelheid materiaal 
voorhanden om dat soort percentages te behalen. Dus het 
begrip ‘circulariteit’ moet je wel in de goede context zien.” 

HET GESCHIKTE EPDM-SYSTEEM
Voor het circulair maken, moet de EPDM ‘schoon’ zijn.  
Nijenhuis: “Dat betekent dat niet alle daksystemen voor dit 
procedé geschikt zijn. Materialen die van deze daken als 
bouwafval worden afgevoerd, vinden primair hun weg naar 
de vuilverbrandingsovens. Dit hoeft overigens niet nadelig  
te zijn voor de LCA, EPDM heeft een zeer hoge calorische 
waarde en zorgt hiermee voor een besparing op het gebruik 
van aardgas. Als marketeer is een stuk story telling hier wel 
aan de orde en daar heeft CCM een perfect dakbedek-
kingssysteem voor: Hertalan® Easy Cover mechanische 
bevestiging door middel van inductie. In dat systeem wordt 
EPDM-membraan aan de onderzijde verbonden met reeds 
aangebrachte drukverdeelplaten. Inductie zorgt voor 
verwarming van de metalen drukverdeel platen waardoor 
de coating plastisch wordt. De EPDM hecht zich eraan en 
na afkoeling (met koelmagneten) stolt de coating en is de 
verbinding tot stand gebracht. Ditzelfde procedé kan aan 
het eind van de gebruiksduur weer ingezet worden om de 
dakbedekking te ontkoppelen. Deze EPDM-dakbedekking 
wordt dan óf elders weer ingezet – hergebruik – óf het kan 
voor devulkanisatie aangeboden worden.”

OVERHEID
De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfs-
middelen stimuleren, waaronder dakbedekkingsmaterialen. 
Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten 
goede. Nijenhuis: “Hiervoor zijn twee financiële regelingen 
 beschikbaar waar een ondernemer als eigenaar van het 
dak (lees: dus niet de verwerker) financieel voordelig kan 
investeren in meerdere dakbedekkingsmaterialen.  
Zelf onderhoud ik nauwe contacten met de RVO en pushen 
wij als CCM deze regelingen in de markt. Dan is het vaak 
vreemd te bemerken dat er nog te weinig gebruik van wordt 
gemaakt, de weg naar duurzame en circulaire stimulering in 
onze markt is blijkbaar nog ver. Ook voor de verwerkers kan 
het attenderen van een opdrachtgever op deze regelingen, 
interessant zijn.” 

De regelingen zijn: 
•  Regeling willekeurige afschrijving  

milieu-investeringen (Vamil);
• Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA). 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publi-
ceert jaarlijks een milieulijst met de daarin opgenomen 
‘bedrijfsmiddelen’ die voor deze regelingen in aanmerking 
komen. Zo ook de EPDM-dakbedekking, mechanisch beves-
tigd middels het inductiesysteem. Hoofdstuk 6 Gebouwde 
omgeving, Artikel A 6212 ‘Duurzame recyclebare bitumineuze 
of EPDM-dakbedekking. De overheid stimuleert met deze 
regeling tot 10% over de aanschaf materiaal en manuren. 

TOEKOMST
Nijenhuis tot besluit: “Voor de begripsduidingen is het ook 
bepalend wat de visie van een producent is, nu en naar  
de toekomst. Recyclen we omdat er afval is die niet als 
bouwafval aangeboden wordt? Of zetten we juist een  
stap extra en omarmen we bouwafval als potentiële  
grondstof? Als producent zijn wij de mening toegedaan  
dat in de toekomst een deel van onze grondstoffen uit  
de markt moet komen. Wanneer en hoe is nog te bezien, 
maar Carlisle Construction Materials BV zet daarin al wel  
de eerste stappen. Is de noodzaak voor ons nu aanwezig? 
Nee die is er niet. De kosten van het devulkaniseren zijn op 
dit moment hoger dan de inkoop van virgin materiaal.  
Daarnaast is er onvoldoende geschikt materiaal uit de 
markt beschikbaar en is EPDM een normaal bouwafval.  
Houdt het ons tegen? Nee, omdat wij het begrip  
‘circulariteit’ vanuit onze toekomstvisie benaderen en  
niet als modetrend.” ■

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT

Inductie in de praktijk.

Mechanische bevestiging 

door middel van inductie.
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Het gebruik van kunststofdakbedekking blijft toenemen. Geleidelijk groeit  

ook de reputatie van deze materiaalgroep in de bouw in het algemeen  

en de dakenbranche in het bijzonder, onder meer door een aanzienlijke  

vermindering van de milieubelasting. Een unique selling point is ook de  

lange levensduur van PVC en TPO dakbanen, naast andere voordelen  

zoals lichte kleuren. Maar hoe zit het met de recycling van met name de  

oude dakbedekkingen? We gingen te rade bij Vekudak en bij een van  

de hoofdrolspelers op het gebied van kunststofrecycling in Europa. 

Recyclen van kunststof 
dakbedekking in de lift

Erik de Ruijter is voorzitter van Vekudak, de branchevereniging  
van fabrikanten en importeurs van PVC en TPO/FPO kunst-
stofdakbedekking in Nederland en België. “In onze visie is 
kunststofrecycling een middel naar drie maatschappelijke 
doelen. Producenten van dakbanen houden daarmee  
hun eigen carbon footprint zo klein mogelijk, recycling levert 
een bijdrage aan CO2-reductie en we zorgen met onze  
producten voor veiligheid, gezondheid en comfort.  
Met de Milieu Relevante Productinformatie (MRPI), die de  
totale milieubelasting over de hele levensduur in beeld 
brengt van productie tot sloop, kunnen we al sinds 2000 
eenduidig en helder communiceren over de milieu-aspecten 
van onze dakbanen. Nu werken de Vekudak leden Renolit, 
Sika, BMI Icopal en Soprema met de Europese Environmental 
Product Declaration, EPD. Kunststof dakbedekking betekent 

zorgeloos gebruik over een levensduur van 25 tot 30 jaar, 
waarin enkel inspectie volstaat en dat geeft in termen van 
EPD een veel gunstiger beeld dan goedkopere alternatieven. 
En de recycling komt geleidelijk ook goed van de grond,  
al is daar nog een versnelling mogelijk.”

KEUZES MAKEN
Daar is Bernard Merkx het volledig mee eens. Hij heeft al  
heel veel vlieguren in de kunststofindustrie achter de rug, 
werkt sinds 2011 als zelfstandig ondernemer en is hoofdzake-
lijk actief op het gebied van recycling en herverwerking.  
Hij is voormalig bestuurslid van de NRK en is momenteel 
onder meer managing director van ESWA (de Europese 
kunststof dakbanenindustrie: red.) die al vele jaren het  
RoofCollect programma organiseert. “Als kunststof daken-
industrie willen wij dat bouwbedrijven en klanten de goede 
keuzes maken en in de eerste plaats kiezen voor een zo 
hoog mogelijke levensduur en dito milieurendement.  
Dat betekent ook dat je nu al rekening houdt met mogelijke 
toekomstige aanpassingen, zoals de plaatsing van zonne-
panelen, groendaken en andere herbestemmingen.  
De vraagstelling ligt bij architecten en opdrachtgevers om 
daar rekening mee te houden.” De Ruiter daarop inhakend: 
“Als een iets dikkere – en dus iets duurdere – PVC-laag  
betekent dat de dakbedekking vijf jaar langer mee gaat, 
zijn de Total Cost of Ownership uiteindelijk beduidend lager. 
Maar dat wordt vaak niet meegerekend, omdat bij veel 
gebouwen er een scheiding is tussen bouwer en beheerder. 
Vernieuwing in de bouw gaat nu eenmaal erg traag.”

ONVOLDOENDE AANBOD
Het marktaandeel van kunststof dakbedekkingen is in  
Nederland en België tot bijna de helft gestegen en dat 
 betekent dat de noodzaak van een goed werkend recycling-
systeem steeds belangrijker wordt. De Ruijter: “Vanuit Vekudak  
en Vebidak is de laatste tien jaar al twee keer getracht een 
systeem op te zetten maar door onvoldoende aanbod 
werkte dat niet. Nu zijn er weer initiatieven om het proces te 
versnellen, zowel in Nederland als in Europees perspectief. 
Doel is om dakdekkers tot een standaard afspraak te laten 
komen om snijafval apart te verzamelen, mee terugnemen 
naar het bedrijf en dan terug te leveren via hun leverancier 
of af te geven bij recycler. We hebben daarvoor natuurlijk 
RoofCollect, het ESWA inzamel-systeem, dat in eerste aanleg 
alleen voor PVC was maar vanaf 2021 ook open zal staan 
voor TPO en EPDM.”

EEN TANDJE ERBIJ
Ook Merkx constateert dat afgelopen jaren kansen zijn blijven 
liggen. “Het alternatief – storten of verbranden – in Europa is 
 te gemakkelijk en vooral veel te goedkoop. Dat past niet 
meer in een streven naar een meer circulaire economie, 
waar hergebruik van grondstof een van de pijlers is.  

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT

“ Ambitieuze plannen  
Europese industrie voor 2025”

Dubbel duurzaam: het dak van leerwerkbedrijf  

Rijnvicius in Alphen aan den Rijn is uitge- 

voerd met PV-panelen op een PVC-dak.
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BETERE SAMENWERKING IN DE KETEN
Veel belangrijker dan handhaven is gewoonweg scheiden 
aan de bron. De Ruijter: “Dat is de beste manier om tot  
resultaten te komen. Het kost wat ruimte op de bouwplaats 
en in je hal maar je maakt daarmee wel de juiste omslag.  
Je moet het organiseren. Steeds vaker wordt recycling mee-
gewogen, bijvoorbeeld als projecten onder BREEAM- en  
of LEED-systematiek worden gebouwd. Daar moet je als 
dakdekker dan wel op ingericht zijn.” De mogelijkheden voor 
kunststof dakafval verwerken zullen in elk geval steeds groter 
worden. Merkx: “Met JPI Polymers, PVC Recycling Veghel, 
Kunststof Recycling Nederland ben ik al een tijd bezig met 
een procesontwikkeling voor het recyclen van TPO dakbanen 
afkomstig van een meewerkend dakdekker en natuurlijk van 
PVC producten. EInd januari zullen de eerste volumes TPO 
worden aangeleverd al zijn we nog niet zover dat we van 
oude dakbaan naar een volledig nieuwe dakbaan kunnen.  
Maar er zullen andere nuttige producten van worden  
gemaakt. In een andere pilot, EUPolySEP, ben ik betrokken  
bij het scheiden van vezel van samengestelde polymeren. 
Eind dit jaar komt de nieuwe installatie beschikbaar en 
moet dat de eerste resultaten gaan opleveren Deze nieuwe 
techniek gaat ook additionele oplossingen brengen voor 
banners, tapijt, zeilen van vrachtwagens, transportbanden  
en nog veel meer producten.”

EUROPESE DOELSTELLINGEN
Dit zijn kleine stappen die deel uitmaken van een enorme 
opgave die de Europese kunststofindustrie zichzelf gesteld 
heeft. De Ruijter: “In 2018 is de European Strategy on Plastics 
in a Circular Economy aangenomen, met als een van de 
doelen dat in 2025 van de 60 miljoen ton kunststof productie 
10 miljoen ton recyclaat is. Er is dus een enorme drive om  
te zorgen dat de ketens beter gesloten worden. VinylPlus is 
een voorbeeld van een afgeleide commitment van de  
Europese PVC-industrie om de recycledoelstellingen te reali-
seren en tot nog toe zijn de targets ieder jaar gehaald.”

OPROEP
Het groeiende belang van kunststof in de dakafwerking 
maakt dat ook de dakensector zijn taak heeft in het halen 
van deze Europese doelstellingen. De Ruijter: “Door de aan-
staande renovatie- en verduurzamingsprogramma’s in met 
name de woningbouw zullen de volumes aan kunststof die 
vrijkomen gaan stijgen. Dan wordt het ook voor dakdekkers 
en afvalverwerkers zinvoller om kunststof dakafval geschei-
den in te zamelen. Ik kan niet anders dan een oproep doen 
aan alle dakdekkers om dat samen te doen via RoofCollect, 
zodat we uiteindelijk voor iedereen de kosten kunnen beper-
ken. Aannemers en opdrachtgevers kunnen hier een belang-
rijke rol spelen door bij renovatie en sloop het scheiden en 
inzamelen voor recycling te faciliteren. Zo moeilijk is het niet. 
Als we samen kunnen werken om COVID te bestrijden dan 
kunnen we zeker ook de samenwerking verbeteren voor een 
beter en schoner milieu.” ■

Maar een paar honderd kilo ga je ook niet over grote afstan-
den verplaatsen en recyclers die dit type materiaal kunnen 
verwerken zijn er ook niet legio. Dat hangt weer af van de 
beschikbare volumes. Meer aanbod creëert meer capaciteit, 
creëert meer toepassingen. ESWA heeft mij gevraagd hier de 
komende jaren de drive die er eerder was weer op te pakken 
en er nieuwe motivatie in te brengen. Aan de verwerkende 
kant wordt veel energie gestoken in wat we kunnen met het 
materiaal, hoe we het meer circulair krijgen en welke nieuwe 
technieken en kwaliteiten daarvoor nodig zijn. De industrie 
neemt daar echt toenemend zijn verantwoordelijkheid in. 
Maar het staat of valt ook met een structurelere en goede 
inzameling. Zelfs snijafval zie je toch veel in de afvalcontainer 
belanden en dat is niet nodig. In Spanje en Frankrijk kost 
storten 20 tot 40 euro per ton, daar maakt recyclen geen 
enkele kans. Duitsland heeft net als Nederland veel verbran-
dingscapaciteit en men laat oogluikend toe dat recyclebaar 
materiaal de ovens in gaat. En waarom subsidieert Nederland 
verbranding van afval? Ook met goede systemen als  
RoofCollect kunnen die omstandigheden de zaak dus frus-
treren. Mensen zoeken nu eenmaal de weg van de minste 
weerstand.” Daarom is toezicht en handhaving niet onbe-
langrijk, vindt De Ruijter. “Als storten te gemakkelijk kan, ga je 
de oorlog niet winnen. Laat die handhavers maar vaker in 
de containers kijken.” 

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2021
Deze avond wordt u aangeboden door:

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Gewoonweg scheiden aan de bron is de beste oplossing.
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Verdere elektrificatie van de bouwsector en meer  

mogelijkheden voor ondersteuning bij circulair  

ondernemen zijn de meest opvallende wijzigingen  

in de gepubliceerde Milieulijst 2021 voor de fiscale  

regelingen Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving  

Milieu-investeringen (MIA/Vamil). Gecombineerd is voor deze  

regelingen in 2021 een bedrag van € 139 miljoen beschikbaar.

Meer circulaire economie  
en duurzaam bouwen  
op Milieulijst 2021

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

ELEKTRISCHE BOUWMACHINES
Het kabinet wil de elektrificatie van  
de bouwsector verder  stimuleren.  
Daarom zijn nieuwkomers op de  
Milieulijst onder andere elektrische  
kranen, elektrische hijswerktuigen en  
andere elektrische machines die gebruikt worden in de 
bouwsector. Hiermee dragen de regelingen bij aan de ver-
duurzaming van deze branche en verdere aanpak van de 
stikstofemissies bij bouwprojecten.

DAKCOMBINATIES
De voorwaarden voor circulaire gebouwen en gebouwen 
met certificaten worden in 2021 gewijzigd. Ook kunnen 
ondernemers bij de bouw van een duurzaam industrie-
gebouw kiezen tussen combinaties van een vegetatiedak, 
gevelbegroeiing, witte dakbedekking en voorzieningen voor 
duurzame energieopwekking. Voor relatief kleine gebouwen 
is een ruimer bedrag beschikbaar.

Een logischere indeling van de lijst, en nieuwe en duidelijkere 
omschrijvingen waarin het doel van de investering centraal 
staat, moeten het voor ondernemers makkelijker maken om 
de circulaire mogelijkheden op de Milieulijst te vinden.

Zie www.rvo.nl/subsidies-en-financiering/miavamil ■

Met de MIA/Vamil stimuleert de overheid ondernemers om 
duurzaam te investeren. In de Milieulijst staan investeringen 
die ondernemers met belastingvoordeel kunnen doen voor 
de MIA/Vamil. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

CIRCULAIR ONDERNEMEN
De nieuwe Milieulijst biedt ook veel meer mogelijkheden  
voor ondernemers die circulair willen ondernemen.  
Productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen 
en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpak-
kingen zijn nieuw op de lijst. Daarnaast kunnen ondernemers 
die investeren in het chemisch of mechanisch recyclen van 
afgedankte kleding een beroep doen op de regelingen.

OOK POLYSTYREEN
Ook in 2021 kunnen ondernemers voor circulair bouwen 
weer gebruik maken van de MIA. Op de Milieulijst staan 
codes voor circulaire utiliteitsgebouwen (code G6100),  
woningen (code G6102) en circulaire gebouwgevels  
(code G6105). Verder zijn circulaire producten in de lijst 
opgenomen zoals bio-asfalt, circulaire keukens, modulaire 
wandsystemen, circulaire PV-panelen, groene gevels,  
sportvelden met regenwateropvang en regenwaterinfiltratie 
en vanaf 2021 ook keramische bakstenen met ten minste 
60% gerecycled materiaal, isolatiemateriaal uit 100% gere-
cycled polystyreen, geopolymeer betontegel met ten minste 
80% gerecycled materiaal, circulaire vloerbedekkingen en 
akoestische panelen van schapenwol.

ACTIONDAK

WWW.ACTIONDAK.NL

Actiondak, de online groothandel in:

APP - SBS - EPDM - ONDERLAGEN - RESITRIX - KITTEN - PRIMERS - PARKERS - SCHROEVEN -  
NAGELS - DRUKVERDEELPLAATJES - HEMELWATERAFVOEREN - ISOLATIE - DAKONTLUCHTINGEN 

- DAKRANDAFWERKING - VEILIGHEID - GEREEDSCHAP - KLEDING

Bestel gewoon 
onderweg!

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT
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Circulair dak voor  
NS Station Heerenveen 

Op het eerste gezicht lijken bitumen en ecologie weinig met  
elkaar gemeen te hebben, maar toch is er een direct 
verband. Want hoewel bitumen een product is op basis van 
aardolie, is het de meest ecologische oplossing voor het 
waterdicht maken van platte daken. Stel u eens voor dat een 
bitumen dakbaan recyclebaar is na de levensduur, dat zou 
betekenen dat u door uw dakbaan de ecologische voet-
afdruk nog meer verkleint. En dat is mogelijk, de Derbigum-
dakbanen hebben een bewezen levensduur van 40 jaar. 
Daarna kunnen ze nog makkelijk worden herlaagd met een 
nieuwe toplaag, zodat u de volgende 40 jaar nog kan  
genieten van uw dak. En dan het belangrijkste kenmerk van 
deze dakbanen, ze zijn 100% recyclebaar tot een hoogkwali-
tatieve grondstof voor nieuwe dakbanen. De cirkel is rond.

GRONDSTOF
Sinds de jaren ’90 zet Derbigum zich in voor de herwaardering 
van bitumen dakbanen aan het einde van de levensduur. 
Dankzij een zelf-ontwikkelde methode kunnen zij een volledig 
nieuwe grondstof produceren, Derbitumen. Het proces begint 
met het inzamelen van snijresten, productieresten en oude 
dakbanen. Bij de distributie worden alle bigbags verzameld, 
de snijresten, productieresten en oude dakbanen worden 
vermalen tot fijnere granules. Daarna volgt het zuiverings-
proces, daarin worden stof, metalen residuen en dergelijke 
verwijderd. Na deze zuiveringsfase neemt de productie van 
de Derbitumen, een gepatenteerd proces, een aanvang.  

Derbitumen is nu klaar voor verwerking en wordt mee-
genomen als nieuwe grondstof voor de productie van  
Derbicoat NT (onderlaag) en Derbigum NT (toplaag).  
De onderlaag bevat 30% Derbitumen, de toplaag 25%.  
Ook de glasvlies- en polyesterwapening zijn van  
gerecycled materiaal. 

SCHADUWKOSTEN
Derbigum NT is gecertificeerd met een KOMO certificaat 
maar gaat ook vergezeld van een CO2-reductie certificaat 
en een Terugnamecertificaat. Derbigum NT heeft volgens de 
producent de laagste schaduwkosten van alle bitumineuze 
dakbedekkingen die vandaag de dag op de markt zijn.  

Ook staat het product in de Nationale Milieu Database (NMD). 
Dit alles maakt de cirkel op het dak rond. De keuze voor 
 circulaire en duurzame producten wordt steeds vanzelf-
sprekender. Het is belangrijk dat niet alleen opdrachtgevers, 
maar ook dakdekkers het belang ervan onderkennen. 

STATION HEERENVEEN
Een mooi voorbeeld van een circulair dak is het NS Station 
in Heerenveen. Op het dak zijn producten uit het NT-gamma 
toegepast, oftewel circulaire duurzame dakbedekking.  
Van Venrooy Dakbedekking, erkend Derbigum verwerker  
en pionier op gebied van circulaire daken, heeft het advies  
verzorgd en daarbij rekening gehouden met TCO en 
circulariteit. Van Venrooy verzamelt het snijafval in bigbags 
en brengt het naar de fabriek. Daar worden er op boven 
beschreven wijze nieuwe dakbanen van gemaakt.  
In het stationsdak is ook weer Derbigum NT toegepast, 
wat 30% gerecycled materiaal bevat. Daarnaast wordt het 
nieuwe dak demontabel opgebouwd zodat aan het einde 
van de levensduur alles los van elkaar te halen is. Bij sloop 
kunnen de vrijkomende materialen weer hoogwaardig  
hergebruikt of gerecycled worden. ■

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT

Aanbrengen van Derbigum NT 

op het stationsgebouw.

Bigbag van Derbigum.

“ De dakdekker heeft in  
zijn advies rekening gehouden  
met T CO en circulariteit”

Voorbeeldproject voor circulair dakdekken.

Het milieu beschermen is  

vandaag geen keuze meer,  

maar wel een realiteit waarmee  

iedereen te maken heeft. Ook als  

er gesproken wordt over bitumen  

dakbedekking, uiteindelijk heeft u  

het liefste een milieuvriendelijk en  

duurzaam dak. Het is belangrijk dat we  

onze ecologische voetafdruk verkleinen. 
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Serieus recyclen, 
goed voor de portemonnaie
In deze rubriek geeft Theo Wiekeraad zijn mening over  

de dakenbranche en aanverwante onderwerpen.

mee in de markt zetten. 
Maar ook dat is al lang  
niet meer genoeg.  
Aantoonbaar recyclebaar 
moeten producten nu zijn.  
Het liefst ook producten die 
jaren eerder al geleverd zijn,  
want dan staat jouw systeem  
niet in de kinderschoenen, maar is  
effectief in business. Weinigen malen om  
de logistieke problemen die aan sommige systemen verbon-
den zijn. Geld lijkt geen rol te spelen. Het kan dus het moet. 

Een bedrijf dat aantoonbaar goed omgaat met het  
milieu heeft bij aanbestedingen en uitbesteden regelmatig 
een streepje voor. Maar om dat aantoonbaar te maken, 
komen maar weinig opdrachtgevers fysiek bij jou kijken  
of het ook echt zo gaat. Daar hebben we dus certificaten 
voor nodig. Certificaten van de leveranciers om te beginnen. 
Daarmee kun je simpelweg laten zien dat de producten die 
jouw bedrijf verwerkt ooit een tweede leven kunnen gaan 
leven. Certificaten van je eigen bedrijf waaruit blijkt dat  
milieuverantwoord werken en recycling ook werkelijk door  
de organisatie wordt uitgedragen. 

Daar stopt het natuurlijk niet want ook tijdens het werk in  
uitvoering wordt de afvalstroom niet fysiek gecontroleerd 
door de opdrachtgever. Aan “kom dan gaan we even kijken 
waar het naar toe gaat en hoe we dat doen” zullen zeer 
weinig opdrachtgevers genoegen mee nemen. U zult het 
moeten bewijzen. Dus tijdens de uitvoering zullen werk- en 
transportbonnen plus certificaten van de afvalverwerker  
gemaakt moeten worden. Deze zal een serieuze opdracht-
gever willen zien opdat het afval van zijn bouwplaats 
werkelijk volgens afspraak wordt afgevoerd en of gerecycled. 
Op blauwe ogen geloven is niet meer van deze tijd. Het is 
een keihard nee, want dat treft hard je in de portemonnee. 
En laten we ook privé met z’n allen een beetje meer op het 
(zwerf)afval letten. 

Theo Wiekeraad

Als ik rond ga op mijn fiets gaat dat voor mij snel genoeg.  
Ik rij door de woonwijk, langs de Oude Maas, een paar  
scholen, voorbij wat bouwplaatsen en kijk om mij heen.  
De oranje kliko’s voor het restafval puilen iedere even week 
uit en menig buurman probeert zijn extra afval in de iets 
legere bak van de buren te proppen. Langs het recreatie-
gebied van de Oude Maas is ook vaak raak. Plastic tassen, 
petflessen, glas, blik, lege en halfvolle zakken versnapering, 
alles wordt achtergelaten. Rondom scholen was het, voor die 
wegens Corona moesten sluiten, vaak niet beter. De weg er 
naar toe lijkt bezaaid met snack- en drankverpakkingen.

Bij de bouwplaatsen waar ik nog steeds langs ga is het een 
drukte van jewelste. Veel verschillende disciplines zijn aan de 
slag. Meerdere containers binnen de bouwhekken duiden 
op gescheiden afvalstromen. De straat om de bouwplaats is 
schoon en vrij van zwerfvuil. De bouw heeft het over het alge-
meen goed voor elkaar als het om afval(verwerking) gaat. 

Eerlijk gezegd kijk ik er werkelijk van op dat wij de afgelopen 
jaren ook op het dak het produceren van afval behoorlijk 
hebben kunnen verminderen. Recycling, gescheiden afval 
inzamelen en milieuverantwoorde keuzes maken stond 
twee decennia achteraan in de te-doen-lijst. Het was een 
appendix. In die tijd werd het voornamelijk met de mond 
beleden en waren het voor tachtig procent verkooppraatjes. 
Als het werk snel en efficiënt ging, dan was het goed.  
Een beetje materiaalverspilling en alle rotzooi in één  
container gooien was goedkoper. Zo ging het al jaren en 
een beetje meer afval was gewoon “sneu voor het milieu”.

Vandaag de dag is het big business en ben je echt een dief 
van je portemonnee als je niet op tijd inspringt op de afval- 
en recyclingtrein. Bedrijven instrueren het personeel hoe om 
te gaan met materialen en om verspilling tegen te gaan.  
Die worden tot vervelens toe gecontroleerd en uitvoerenden 
worden aan afspraken gehouden. Dat doen we niet voor 
niets, want verschillende bedrijfscertificaten hangen af van 
het afvalbeleid en de handhaving daarvan. Verantwoord 
materiaalgebruik, gescheiden afvalverzameling en het milieu 
zijn speerpunten binnen de bouwketen geworden. 

Ook de fabrikanten en leveranciers doen ar alles aan om 
hun materiaal cyclisch inzetbaar te maken. Recyclebaar is 
het toverwoord waar verkopers hun producten al jaren  

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT: THEO TALKS

info@dakned.nl
www.dakned.nl

Dakned • Den Bosch
Ketelaarskampweg 8
5222 AL ’s-Hertogenbosch  
073 6271250

DAKNED LEVERT KENNIS, KUNDE & KWALITEIT. DAKNED LEVERT. ALTIJD.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

DAKNED DENKT MET JE MEE.

Bij Dakned hebben we veel kennis. Ook over het maken van bewuste keuzes. Deze kennis delen we graag 
met jou, zodat jij de juiste materialen kunt kiezen voor jouw projecten. Als Dakned kijken we kritisch naar 
producten, wanneer het gaat om de bijdrage aan bijvoorbeeld circulariteit en CO2 uitstoot. We kijken ook 
of er recente en relevante milieucertificaten beschikbaar zijn en naar mogelijkheden voor terugname 
t.b.v. van recycling. Dat moet ook, want milieubelasting en recyclingmogelijkheden van producten wordt 
steeds meer meegewogen bij de eindbeslissingen op projecten. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen 
betekenen? We horen graag van je.  

ADVIES OVER JOUW 
BEWUSTE KEUZES



 Plat dak isolatie 
Recyclebaar EPS dakisolatie

Unidek Plat dak isolatie  
heeft uitstekende eigenschappen: 

- Gemakkelijk en snel te verwerken 
- Gebruiksklasse C 
- Volledig recyclebaar 
- Lage LCA waarde 
- Milieuklasse 1a 
- Geschikt voor BREEAM 
- Dubokeur gecertificeerd 
- Euroklasse B-end use en B-Roof t1 
-  Toe te passen bij diverse 

dakbedekkingssystemen
- Renovaties en nieuwbouw

www.unidekplatdak.nl

ww

is hét vakblad voor de  
dakenbranche in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen over  

projecten, nieuwe ontwikkelingen en technieken op het gebied van daken.  

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.

Wij stellen dakdekkers, aannemers,  

architecten en opdrachtgevers in  

de gelegenheid projecten in te  

zenden voor publicatie. Mogelijk  

wordt deze dan genomineerd  

voor de verkiezing Dak van het Jaar!

Uiteraard staat de redactie ook open voor uw persberichten,  

de laatste carrièreswitches, nieuwe producten en productiemethoden,  

agendapunten, opleidingen en andere nieuwswaardige onderwerpen. 

U kunt deze informatie rechtstreeks sturen naar tjerk@lumail.nl.
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Op 14 december reden de eerste treinen langs de nieuwe perrons van  

station Mechelen. Tot 2027 wordt hier gewerkt aan de totale herstructurering 

van het stationsgebied. Het station zelf wordt bekroond met golvende daken 

waarin ETFE-elementen een hoofdrol spelen. 

Station Mechelen: slimme keuzes, 
voorbeeldige samenwerking

JHet Dak van het  aar 2021

Station Mechelen is wat Utrecht is voor het Nederlandse spoornet. 
De (internationale) noord-zuidverbinding Brussel - Antwerpen  
en de oost-westverbinding Gent - Leuven kruisen elkaar hier en 
de werkplaatsen van de Belgische spoormaatschappij NMBS 
liggen al sinds mensenheugenis naast het Mechelse station. 
Nota bene: de eerste spoorlijn op het Europese continent is de 
verbinding tussen Mechelen en Brussel. Nu is Mechelen het 
drukste punt op de Belgische spoorkaart en passeert de Thalys 
dagelijks het station. 

De HSL was ook een van de aanleidingen voor de hele operatie: 
de bochtstralen bij Mechelen waren zodanig dat de Thalys 
sterk snelheid moet minderen. De benodigde bypass van het 
spoortracé (gereed 2020) werd vervolgens onderdeel van een  
grote herstructurering die verder bestaat uit de bouw van een  
parkeergarage voor 2000 auto’s (2018) met daarop een nieuw  
busstation (2022), het ondergrond aanleggen van een vierbaans 
weg voor doorgaand verkeer (2021), een stuk fietsweg die de  
fietssnelweg tussen Antwerpen en Brussel completeert,  
een bovengrondse langzaam verkeerzone (planning 2026) die 
de twee stadsdelen weer met elkaar verbindt en een nieuw  
stationsgebouw (2027). Hiervoor wordt vanaf 2008 intensief samen- 
gewerkt door projectpartners NMBS, Infrabel, (het Belgische Prorail),  
busmaatschappij De Lijn, de Vlaamse overheid en het stads-
bestuur van Mechelen. Hoewel een grote infrastructurele operatie 
zijn de middelen naar Nederlandse maatstaven beperkt.  
De totale bouwkosten worden begroot op €310 miljoen, daar komt  
nog €80 miljoen bij aan kosten voor studie, ontwerp, onteigening, 
compensatie en dergelijke.

ESTHETIEK
Brent Turchak, design manager van NMBS, had de taak om een  
ontwerp te maken dat recht doet aan de historie en dat past 
binnen een zeer strak budget. “Het meest doen met het minst, 
heet dat hier”, vertelt de architect. Het basisidee voor de 
golvende perronkappen, dat hij samen met Salvatore Bono 
(BOVA Architects uit Gent) ontwikkelde, is weer gebaseerd op de 
honderd meter verderop gelegen monumentale spoorbruggen, 

Perron 11 en 12 zijn als eerste voorzien van een nieuwe golvende kap. Links de oude binnenstad van Mechelen.

Staalconstructie met houten plafond.
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TE KOOP 
Zelfstandig dakdekkersbedrijf  
in Zuid-Holland

POmzet tussen 500.000 en 1.250.000 euro
P Personeel: uitsluitend zzp-personeel
PVerkoop wegens ontbreken opvolging
P Termijn: tussen nu en drie tot vijf jaar
P�Gemiddelde werkvoorraad 300.000 tot 

500.000 euro
P�Bedrijfsvoering vanuit eigen woning,  

opslagruimte 65 m2 (gehuurd)
P�Opdrachtgevers: Aannemers/Particulieren/

VVE diversen

Lid van Vebidak

Reacties uitsluitend per email naar jan@lumail.nl

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

Triangelbrug®  
Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar 

info@artilan.nl

Roofs
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Op het opleidingscentrum van TECTUM in Nieuwegein is het betrekkelijk  

rustig. Toch lopen de opleidingen nog door, in aangepaste vorm.  

Theorielessen waren al online, praktijklessen zijn in frequentie wat terug-

geschroefd. Hoofddocent Kees Huizer over de laatste aanpassingen:  

“Bij binnenkomst wordt iedereen al getemperatuurd, mondkapje is  

verplicht als je je verplaatst en de werkmodellen zijn in tweeën gesplitst  

met PVC lasschermen. Daarnaast is er op iedere groep speciaal een  

tweede persoon aangesteld die toezicht houdt op de naleving van de  

door TECTUM ingestelde Coronamaatregelen.”

Recyclen in de dakenbranche  
begint bij de opleiding

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT

“Maar daar gaan we het niet over hebben”, vervolgt Huizer. 
Recycling, in het bijzonder in het onderwijs in de daken-
branche is het onderwerp en daarvoor is ook zelfstandig 
dakadviseur Bram Kranenburg aangeschoven. Hij heeft 
decennia aan ervaring binnen de dakenwereld en recycling 
staat nadrukkelijk op zijn agenda, net als op die van TECTUM. 
Hij vertelt dat zijn voormalige werkgever Icopal ongeveer 
vanaf 2008 serieus recycling van dakmaterialen heeft 
opgepakt. “Zij hebben toen een machine ontwikkeld waarin 
geshredderd, dus verouderd dakmateriaal dat binnenkomt 
wordt bewerkt en vervolgens verjongd met virgin bitumen 
en polymeren waarna er weer nieuwe dakrollen van kunnen 
worden gemaakt. Derbigum en Soprema hebben vergelijk-
bare warme processen. Dat is allemaal mooi, maar hoe krijg 
je dat bruikbare materiaal van alle bouwplaatsen bij de 
verwerker? Ik ben daar nu dertien jaar mee bezig en dat is 
nog steeds een problematisch traject.”

OVERLAAGD
Een groot probleem is de vervuiling in het sloopafval.  
Huizer: “Oude daklagen bevatten nog veel teermastiek.  

Dat is op heel veel daken gewoon overlaagd, vaak met  
de gedachte dat daar in de toekomst wel een oplossing 
voor zou komen. Die is er dus niet en daarom verdwijnt 
nog veel bitumen in de verbrandingsoven. Wil je dit goed 
aanpakken, dan moet bij elke dakrenovatie onderzoek 
plaats vinden door op meerdere plaatsen een insnijding te 
maken tot op de dragende ondergrond. Wat er nu nog vaak 
gebeurt is dat men alleen tekeningen van de dakopbouw 
raadpleegt. Is daarop niks te vinden dan gooien ze het in  
de recyclecontainer die uiteraard wordt afgekeurd.”

KOSTEN
Kranenburg: “Als je dat niet weet en je gooit het met alle 
goede bedoelingen door elkaar en je hoort vervolgens dat 
het niet goed is, dan bedenk je je wel een tweede keer voor 
je begint aan recyclen. Als je van tevoren een goede inspec-
tie doet, voorkom je dat en kun je de kosten van slopen al 

Kees Huizer: “Wij leren de leerlingen in de basisopleiding wat recycling inhoudt.”

Bram Kranenburg: “Alle onderdelen van de keten moeten  

meedenken en meewerken en we kunnen de boodschap  

niet vaak genoeg herhalen.”De praktijkruimte van TECTUM. De werkmodellen zijn  

in tweeën gesplitst met PVC lasschermen.
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op papier kan zetten en bepalen waar de extra containers 
kunnen staan. Die kosten zijn vaak ook een bottleneck. 
Geleidelijk zorgt de overheid er wel voor dat een hogere prijs 
voor storten en verbranden recyclen interessant maakt,  
maar het zijn kleine bedragen die nog niet zorgen dat de 
koudwatervrees bij de verwerkers wordt overwonnen. Het is 
een kwestie van willen en van doen en dat moet in al die 
koppen landen. Bitumen, EPDM en PVC zijn prima te recyclen,  
het zijn net als lood en staal prachtige grondstoffen en toch 
verdwijnt het merendeel in de oven. De mentaliteit moet ver-
anderen, het moet vanzelfsprekend zijn om renovatiedaken 
eerst goed te onderzoeken, verschillende containers neer te 
zetten voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal, schoon bitumen 
en restafval, en men dient zorgvuldig te zijn met wat waar 
ingegooid wordt.”

RECYCLEN KUN JE LEREN
Om dit bij de bron aan te pakken heeft het onderwerp  
milieu een vaste plek in het curriculum van TECTUM. Huizer: 
“Wij leren de leerlingen in de basisopleiding wat recycling  
inhoudt. In lesblokken krijgen ze milieugerichte materialen-
kennis, wat recyclebaar dakafval is en wat klein chemisch 
afval, welke containers er zijn, wat op lekbakken moet staan, 
welke blikken wel bij het restafval kunnen enzovoorts. Ook in  
kader en ondernemersopleidingen wordt milieubewust 
werken opgepakt. Daar gaan we dieper in op de materie 
en geven we de deelnemende studenten bijvoorbeeld mee 
hoe je initiatief moet nemen, dat je het op een bepaalde 
manier wilt invullen en dat de afvalverwerker maar vertelt  
wat die daarvoor nodig heeft. Zo ingewikkeld is het niet, 
maar je moet het wel doen.”

SNIJAFVAL
Intussen heeft TECTUM een pilot in gang gezet met een eigen  
afvalverwerker die de restanten die bij de opleidingen vrij-
komen schoon verwerkt. Huizer: “Remondis is een betrouwbare 
partner waar wij al zo’n dertig jaar zaken mee doen.  

“ Dakdekkers moeten meer  
de regie nemen”

Onze locatie Nieuwegein levert nu recyclebaar bitumen 
aan Remondis en ik ben blij dat we met hun deze materie 
kunnen verkennen. Uiteindelijk moeten ook de drie andere 
opleidingslocaties omschakelen naar recycling, omdat  
TECTUM meer wil doen voor het milieu en dat ook wil  
uitdragen. Ik moet wel zeggen dat deze pilot een ideale  
situatie is voor recyclen. Het betreft alleen schoon snijafval 
dat vrijkomt van de werkmodellen. En alleen bitumen,  
omdat we daar voldoende volume van kunnen aanleveren. 
EPDM en PVC onderwijzen we vanzelfsprekend ook, maar in 
te kleine volumes voor recyclingtrajecten.”

REGIE NEMEN
“Als we bij de bron, dus bij de opleidingen, beginnen  
met mentaliteitsverandering, komt het uiteindelijk vast van  
de grond met recyclen in de dakenbranche”, vervolgt  
Kranenburg. “Daarnaast moeten de dakdekkers meer de  
regie nemen. Soms is bij renovaties een sloopbedrijf betrok-
ken waarbij alleen aan de kostprijs wordt gedacht en niets 
wordt gedaan aan recyclen. Als recycling in het bestek 
zou staan, kan de dakdekker zijn eigen container en eigen 
afvalverwerker inschakelen en kan iedereen er ook met zijn 
prijsstelling rekening mee houden. Op die manier kunnen  
we zorgen dat bruikbare materialen, noem het maar grond-
stoffen, weer bij de verwerker terecht komen. Alle onderdelen 
van de keten moeten meedenken en meewerken en we  
kunnen de boodschap niet vaak genoeg herhalen om 
onder de huid te kruipen van alle ketenpartijen. Wat let ons 
om niet te gaan recyclen?” ■

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT

Werken met PVC wordt wel onderwezen, voor recyclen is het volume te laag.

Container met snijafval van de opleidingen.
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Brouwers Zink werkt al 35 jaar met metaal. Het wordt beschouwd als een  

edel, duurzaam en personaliseerbaar materiaal, vandaar dat metalen ook 

veel gebruikt worden voor daken en gevels. Zink, koper en lood vormen bij 

Brouwers Zink de basis en voor talloos veel projecten zijn metalen producten 

geleverd die al meer dan tien, twintig of dertig jaar in het straatbeeld  

zichtbaar zijn. Er zijn nog veel oudere gebouwen waar metalen meer dan  

vijftig tot honderd jaar aanwezig zijn en die de tijd en het weer goed door-

staan. Die weersomstandigheden beïnvloeden de corrosieprocessen van  

de metalen waardoor deze tot leven komen. Kortom metaal leeft en metaal 

overleeft, vaak vele generaties.

Metaal leeft en overleeft

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

gemaakt en bijna niet meer uit de natuur gewonnen.  
Voor zink en koper is er eveneens sprake van een zeer  
sterke recyclingstroom.

INKOOP
Hoe komt nu het cradle-to-cradle proces in de praktijk tot 
stand? Daar heeft Brouwers Zink al 35 jaar ervaring mee,  
want het bedrijf vervult een spilfunctie in het logistieke proces. 
Er worden niet alleen zink-, koper- en loodproducten van 
 Brouwers Zink naar klanten verkocht, het neemt oud zink,  
koper en lood ook terug. Daartoe kan de metaalverwerker 
eigen containers plaatsen, wat vaker voorkomt als het om 
grotere metaalvolumes gaat. Dat gebeurt volgens het  
aloude economische handelsprincipe: er wordt voor betaald. 
De oude metalen zijn immers geld waard, ook voor de fabrie-
ken die recycling als een inkoopproces beschouwen.

SCHONE WERKPLEK
Voor Brouwers Zink heeft deze recycling nog een ander voordeel. 
Snijverliezen uit de productie van (maatwerk) artikelen kosten altijd 
geld. Dit snijafval loopt echter mee in de recyclingprocessen en in alle 
verwerkingslocaties wordt goed opgelet dat het metaalafval op de 
juiste plek terecht komt. Een schone werkplek levert dankzij de recycling 
gewoon geld op. En daar profiteren uiteindelijk weer de klanten van 
Brouwers Zink van door de zeer concurrerende verkoopprijzen voor zink, 
koper en lood.

Kortom bij Brouwers Zink wordt al 35 jaar gewerkt met metaal en met 
recycling. Metaal leeft en metaal overleeft en dat geldt net zo zeer  
voor Brouwers Zink! ■

Metalen hebben vaak nog een andere belangrijke eigen-
schap: ze zijn her te gebruiken. Verwerking en recycling van 
metalen gaan al vele generaties lang harmonieus samen. 
Dat gaat terug naar de oorsprong van de materialen:  
ze komen uit de natuur en worden niet kunstmatig in de 
fabriek gemaakt. In een fabriek veranderen ze van natuur-
product tot bruikbaar product voor de bouwsector en daar 
komen nauwelijks kunstmatige behandelingen bij kijken.  
Dat betekent ook dat in die fabrieken vrij eenvoudig gebruik-
te materialen kunnen worden omgesmolten voor hergebruik. 
Het grote voordeel daarvan is dat recycling ertoe leidt dat 
steeds minder nieuwe natuurproducten gewonnen hoeven 
te worden. Lood, dat vaak onder een duurzaamheidsver-
grootglas ligt, wordt momenteel uitsluitend nog uit recycling 

Binnenkort ook in Eindhoven!
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)

Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl

www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij 

ons staan service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland 

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd. 

In 2018 hebben wij een uitbreiding van ons 

assortiment doorgevoerd waardoor de naam 

Brouwers Zink & Dak is ontstaan. 

Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw 

dakpartner geworden.

• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT
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In Terneuzen zal dit jaar een fabriek starten  

met het recyclen van polystyreenschuim.  

Een uniek project van PolyStyreneLoop waar de 

hele Europese PS-waardeketen bij betrokken is.

de hele polystyreenschuim waardeketen in 
Terneuzen de eerste demonstratiefabriek  
ter wereld. In de loop van 2021 zal de fabriek 
de productie starten. 

100% CIRCULAIR
PolyStyreneLoop sluit kringlopen door de 
waarde van grondstoffen te behouden en 

draagt zo bij aan de circulaire economie. De brandvertra- 
ger HBCD verwerkt ICL-IP, het buurbedrijf van de fabriek in 
Terneuzen dat de enige Broom Recovery Unit (BRU) in Europa 
bezit. De HBCD wordt vernietigd en het Broom teruggewon-
nen. Het polystyreen wordt gedroogd en gegranuleerd. 
Droom en polystyreen zijn hierna als honderd procent circu-
laire grondstof te gebruiken voor nieuwe polystyreenschuim 
isolatie toepassingen. Uitvoerige testen met gerecycled 
sloopmateriaal toonden overtuigend aan dat het dezelfde 
eigenschappen heeft als nieuw materiaal. De CO2 footprint 
van het PolyStyreneLoop-proces is de helft lager vergeleken 
met verbranding. 

XPS
Naast een duurzame verwerking van polystyreenschuim  
met HBCD biedt PolyStyreneLoop ook een oplossing voor  
XPS-platen die de inmiddels verboden freonen bevatten.  
XPS mag alleen als plaat verder verwerkt worden in het 
voorverwerkingsproces in Terneuzen, dat een verwijderings-
efficiëntie van 95% van freonen behaalt. Het XPS-materiaal  
is hierna in het PolyStyreneLoop-proces te verwerken. 

OPROEP
PolyStyreneLoop is op zoek naar vooruitstrevende bedrijven 
die zich herkennen in dit circulaire proces en piepschuim en  

styrofoam willen verwerken tot nieuwe producten op de meest  
milieuvriendelijke manier. Inzameling van piepschuim gebeurt 
in samenwerking met de leden van de organisatie.  
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Styrofoam kan  
direct aan PolyStyreneLoop geleverd worden. Meer informatie 
is te vinden op de website www.polystyreneloop.eu. ■

PolyStyreneLoop biedt een unieke recyclingoplossing voor polystyreenschuim 
uit sloop. Er zijn twee types polystyreenschuim: geëxpandeerd polystyreen-
schuim (EPS) en geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS). EPS is vaak bekend 
als piepschuim en XPS als styrofoam. EPS en XPS bevatten vlamvertragers. 
Sinds 1960 was de meest gebruikelijke brandvertrager HBCD, dat geclassifi-
ceerd is als zeer zorgwekkende stof (ZZS) en niet meer mag worden toe-
gepast. Materiaal dat vandaag uit de sloop van gebouwen vrijkomt bevat 
meestal EPS of XPS met HBCD. Het is verboden dit materiaal in deze vorm 
opnieuw op de markt te brengen. 

TERUGWINNING
In plaats van vernietiging van grondstoffen door verbranding,  
creëert PolyStyreneLoop waarde. PolyStyreneLoop is gebaseerd op het 
CreaSolv®-proces, dat geaccepteerd is als beste beschikbare techniek.  
Zowel het polystyreen als het broom zijn door middel van een op oplos-
middelen gebaseerde fysische recyclingtechnologie terug te winnen en  
opnieuw toe te passen. Hiervoor bouwt PolyStyreneLoop samen met haar 
meer dan zeventig leden (uit achttien Europese landen) afkomstig uit  

SPECIAL RECYCLING EN CIRCULARITEIT

Recyclefabriek voor  
polystyreenschuim  
bijna operationeel

De fabriek in Terneuzen.

Recyclaat van polystyreen.

Dakrenovatie waarbij de oude EPS-platen worden ingezameld voor recycling.

Een volle vrachtwagen  

met compact gemaakt EPS. 



Leadax zet gerecycled plastic (r-PVB) uit gebruikt veiligheidsglas en  

autoruiten in als grondstof voor haar producten. Op deze manier werkt  

Leadax naar een wereld met minder afval. Van dit plastic afval is alleen al  

in Europa 1,5 miljoen ton beschikbaar, hetgeen ieder jaar eenzelfde hoe- 

veelheid toeneemt. Ter vergelijking: dat is het gewicht van 150 Eiffeltorens.  

Dit afval werd voorheen verbrand of gedumpt. Aan het einde van de levens-

duur van de producten worden ze nu gerecycled en ingezet voor nieuwe 

producten. De cirkel is gesloten.

Duurzame dakproducten  
uit autoruiten en veilgheidsglas

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

van het Nationaal Icoon 2019.  
Ook is het product gecertificeerd  
door verschillende instanties zoals  
het NIBE en Kiwa. Zo constateerde 
NIBE dat Leadax Original maar liefst 
31% duurzamer is dan traditioneel 
lood. “Deze erkenningen onderstrepen 
dat wij met de juiste dingen bezig zijn: 
ervoor zorgen dat met het afval van 
vandaag afval nooit meer terugkomt 
met duurzame en circulaire dakma-
terialen,” aldus Roeland van Delden. 
Leadax kijkt positief naar 2021,  
met mooie producten en uitdagingen 
in het verschiet. ■

Roeland van Delden, directeur van Leadax: “Als we al het lood 
in de wereld zouden vervangen, is die anderhalf miljoen ton 
nog niet op.” Leadax ziet hier verschillende kansen liggen 
voor de bouwsector, want de vraag naar circulaire loodver-
vangers neemt toe. Om die reden werkt Leadax aan verschil-
lende nieuwe producten die dit jaar op de markt verschijnen. 
Twee hiervan zijn zelfklevende loodvervangers, die lichter, 
maar niet minder sterk zijn dan lood en hun voorganger 
Leadax Original.

Leadax Original heeft in de afgelopen jaren verschillende prijzen gewonnen,  
waaronder de ING Circulair Ondernemenprijs, en was het een van de tien finalisten 
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VERKRIJGBAAR IN MEERDERE KLEUREN

Loodgrĳs Koper Zwart Wit TerracottaZwartKoperLoodgrĳs TerracottaWit

De grondstof voor Leadax Original is r-PVB. 

Aan het einde van de levensduur wordt het 

product gerecycled en wordt de grondstof 

opnieuw ingezet voor nieuwe Leadax-producten.

In tegenstelling tot traditionele waterkerende 

materialen is Leadax Original niet schadelijk 

voor mens en milieu.

CIRCULAIR WATERKEREND MATERIAALNIET-TOXISCH EN BETER VOOR HET MILIEU

Leadax Original is erg dun en erg licht, en even 

stevig als lood. Leadax Original weegt 3,85 kg 

per m2  en is daarmee 75% lichter dan 18 

ponds of 1,59 mm lood.

Leadax Original heeft geen restwaarde, dus 

het is minder diefstalgevoelig dan lood.

LICHT IN GEWICHT, BETER VOOR JE RUG

MINDER DIEFSTALGEVOELIG DAN LOOD

Leadax Original is erg makkelijk en snel te 

verwerken. We bieden 20 jaar garantie op 

Leadax Original.

MAKKELĲK TE VERWERKEN, EXTREEM STERK

Leadax Original is geen zwaar metaal, dus het is 

minder gevoelig bij temperatuurschommelingen. 

WEERBESTENDIG IN EXTREME CONDITIES

� CIRCULAIRE & DUURZAME LOODVERVANGER �

Flashing | Original

Ons circulair proces

VisscherHolland
Korte Venen 7, 8331 TG Steenwijk

  
0521 - 53 59 39

  
bouw@visscherholland-bouw.nl

  
www.visscherholland-bouw.nl

Leadax draagt bĳ aan het behalen van de SDG’s.
Kĳk op leadax.com voor meer informatie

O�ciële distributeur Leadax Flashing Nederland

Leadax, de eerste loodvervanger ter wereld met dezelfde eigenschappen als traditioneel lood.

Roeland van Delden.



De mogelijkheden die zetwerk op maat biedt zijn eindeloos. Van het bekleden van 
een dakkapel en afwerken van goten tot  het compleet bedekken van een dak én 
gevels met bijv. felsbanen. Maar ook het inpakken van oude kozijnen met Plastisol 
of bekleden van details aan een pand met zink, koper of PVDF: ons zetwerk op maat 
is oneindig veelzijdig. 

Wij zijn er trots op de enige landelijke aanbieder te zijn die in staat is om onmiddellijk 
na opdracht razendsnel zetwerk op maat te zetten. Wij beschikken namelijk over 20 
industriële zetterijen verspreid door heel Nederland. Daardoor hoeft u nooit meer één of 
meerdere dagen te wachten op uw zetwerk, maar kan het altijd razendsnel ergens in de 
buurt voor u gezet worden! 

Zink of Plastisol bestellen kan heel gemakkelijk door een maatwerktekening te 
uploaden naar onze online bestelmodule via www.aabo.nl/zetwerkbestellen. 
Bellen of een email sturen kan natuurlijk ook,  of kom gewoon bij ons langs!

Razendsnel in heel NL!
Zetwerk op maat vanuit 20 zetterijen.

Waarom zetwerk van Aabo Trading?

• Wij zetten zink, Plastisol, PVDF en koper
• Verschillende kraaldiameters mogelijk
• Tot 4 meter lengte uit één stuk gezet
• Wij zetten ook felsbanen, recht en getoogd
• 20 zetterijen verspreid door heel Nederland
• Meestal direct na bestelling gezet
• Grote voorraad prefab Rheinzink HWA
• Gereedschap en hulpproducten uit voorraad
• Landelijk te leveren of razendsnel af te halen 

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl

Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Zetwerk op 
maat nodig?
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VITALITEITSMANAGEMENT

  
‘ Bedrijfshulpverlening’ voor  
een duurzame en vitale toekomst 
Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in  

en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn  

de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagement-

programma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

aanwezigen bedreigen  
(zoals brand en ongevallen).  
Bedrijfshulpverlening is verplicht 
voor werkgevers in Nederland.  
Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 500 duizend BHV’ers.

Bij ons op het werk hebben wij momenteel dertien BHV’ers, 
en er staan mensen op de wachtlijst om opgeleid te worden 
tot BHV’er. Is dit aantal voldoende kun je je afvragen.  
Het antwoord is niet in één antwoord te vatten. In de Arbowet 
is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Toch moet je 
zorgen dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn.  
Het aantal BHV’ers is maatwerk en hangt af van verschillende 
factoren. Elk bedrijf is anders en heeft te maken met verschil-
lende risico’s. Op basis van een RI&E, Risico-Inventarisatie en 
Evaluatie, zal het aantal BHV’ers bepaald kunnen worden. 

Het mooie van bedrijfshulpverlener zijn is dat je iemand  
kunt helpen, en niet machteloos bent. Daarnaast wordt 
een bedrijf met BHV’ers veiliger. Zij letten immers meer op 
gevaren, en zullen deze waar ze zijn ook aankaarten of zelf 
aanpakken. De kans op ongelukken vermindert significant.

Bedrijfshulpverlening is één van de vele stapjes. En bedenk: 
vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een 
mooie duurzame vitale toekomst. 

Peter van Houtum
Directeur Gebr. Janssen bv, Beugen

Vitaliteit draait niet alleen om het bestrijden en voorkomen 
van ziekte en uitval, maar ook om het bevorderen van 
welzijn, employability (optimale inzetbaarheid van mensen, 
waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden) en 
gezondheid. Vitaliteitsmanagement gaat om het versterken 
van mensen en de organisatie. Dit levert diverse voordelen 
op, onder meer: hogere medewerkerstevredenheid, minder 
uitval en minder verzuim, hogere productiviteit, efficiënter  
werken en hogere klanttevredenheid.

Dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen uit het  
Brabantse Beugen is met deze materie aan de slag  
gegaan. De vele stapjes die op dit gebied worden gezet, 
maken samen een flinke stap. Eén van deze stapjes is  
bedrijfshulpverlening.

In de loop van de jaren hebben we op het werk al diverse 
situaties bij de hand gehad waarbij een persoon deskundi-
ge hulp nodig had. Van ernstige verwondingen tot hartfalen, 
van flauwvallen tot botbreuken. Op deze gebeurtenissen  
zit niemand te wachten, deze zijn er ineens en dan heb je 
hier maar mee om te gaan. Wat doe je dan in zo’n situatie. 
Raak je in paniek of komt je oerinstinct naar boven dat je  
leidt naar het juiste te doen? Je wilt wel helpen, maar hoe?

In veel situaties moet op deskundige hulp gewacht worden, 
en dan is het zeer gewenst iemand in de buurt te hebben 
die niet in paniek raakt, het overzicht bewaakt, kan organi-
seren dat deskundige hulp ter plaatse komt, en die ook nog 
de eerste hulp kan verlenen. Deze persoon is de bedrijfshulp-
verlener ook wel BHV’er genoemd, en wordt jaarlijks getraind 
voor de belangrijkste taken van een BHV’er. Deze taken zijn 
alarmeren en evacueren in noodsituaties, inroepen van 
professionele hulp, brand bestrijden en eerste hulp verlenen. 
Deze training is verder nodig om nieuwe kennis te vergaren, 
en om de vaardigheden op niveau te houden.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend  
bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de  
veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere 
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AABOSAFE
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AABOFIX
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DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro
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Dak- en installatietechniek
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· Kooiladders & Hekwerken
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Joru Begroeningstechniek BV
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Wat bevalt je hierin het meest?  De vrijheid. 

En het minst?  De regen en sneeuw.

Waar erger je je regelmatig aan?  
(mag ook niet dak gerelateerd zijn) 
De weersvoorspellingen. 

Stel, je mag morgen een maand op vakantie en geld 
speelt geen rol, wat zou dan de bestemming zijn? 
Een tropisch eiland met witte stranden, palmbomen, 
hangmatten en een cocktail in mijn handen.

Wie mogen er dan mee? 
Mijn gezin en mijn maat Sven. 

Stel, je gaat morgen met pensioen en je bent gezond, 
wat zou je dan nog willen doen? 
Tijd met mijn gezin doorbrengen, leuke dingen doen.  
Op de achtergrond toch in de dakdekkers-sector  
aanwezig blijven.

NAAM JOHAN SCHRIJVER
LEEFTIJD BIJNA 40
GETROUWD, VRIENDIN, VRIEND? GETROUWD MET IRIS
WOONPLAATS SPIJK
GROOTSTE HOBBY? VOETBALLEN
FAVORIETE MUZIEK? NEDERLANDSTALIG
FAVORIETE ETEN EN DRINKEN? BUITENLANDSE KEUKEN, 
BUITEN DE DEUR MET IJSTHEE

Voor welk bedrijf werk je en hoe lang? 
Sinds 1 oktober 2020 ben ik werkzaam bij Dakaccent Nederland bv.

Op welk werk ben je momenteel actief? 
We ben momenteel daken aan het renoveren van woningen aan  
de Stuyvezantstraat en de Van Linschotenstraat in Dongen.

Werk je meestal met een vast team? 
Ja met mijn vaste maat Sven van Houwelingen. Wij werken al  
samen vanaf het moment dat ik in dienst ben getreden.

Heb je voor dit werk een opleiding gevolgd? 
Bij Tectum heb ik in 2002 de dakdekkersopleiding afgerond. 

Waarin ben op je best als het om dakdekken gaat? 
Het totale plaatje, ik wil dat het dak er strak en netjes uit ziet.
 
Wat voor soort opdrachten/projecten voor je het liefst uit? 
Renovatieprojecten, omdat daar ook vaak goed nagedacht moet  
worden om tot oplossingen te komen in bestaande situaties. 

Ben je tevreden over je werkgever (eerlijk antwoorden)? 
Jazeker! Voor ik bij Dakaccent begon, heb ik mij van tevoren goed laten 
informeren en alles bleek op en top geregeld. Als ik iets nodig heb,  
komen ze snel met een oplossing en denken ze met je mee.  
Je krijgt ook de ruimte om je te profileren en wordt gestimuleerd om te  
leren met opleidingsmogelijkheden die worden geboden.

Wat wilde je vroeger worden? 
Profvoetballer. Later werd dat een eigen bedrijf runnen. 

Hoe ben je in de dakdekkerswereld terechtgekomen? 
Via de zoon van vrienden van mijn ouders.

DAKENPRAAT

Dakdekker in woord en beeld: 
Johan Schrijver

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

FLEXIBELE HOEKVERBINDING 
Met de hand te buigen  

Bruikbaar als binnen- en buitenhoekverbinding

 
Snelle levering & grote voorraad! 

Oplossingen op maat? Dejond denkt graag met je mee!

Toebehoren voor  
groendaken & tuinen

Ook via onze webshop 
www.dejond.com

www.dejond.com 
arian.vandoorn@dejond.com 

✆ 06 20 80 39 61

Elke daksituatie is anders. 
Standaard veiligheidsproducten voldoen dan ook niet 

altijd. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis om 
voor elke daksituatie een passende oplossing te vinden.

De Specialist op het gebied van Dakveiligheid!

KS1 Kabelsysteem  
Een nieuw doorloopbaar kabelsysteem

Daksafe heeft , als één van Nederlands eerste producenten 
van valbeveiliging, een volledig doorloopbaar kabelsysteem 
in combinatie met nieuwe ankerpunten ontwikkeld. Het KS1 
kabelsysteem van Daksafe® biedt het allemaal: veiligheid, 

duurzaamheid, eenvoud en gebruikersgemak.

Tel:  0348 - 47 52 00info@daksafe.nl  www.daksafe.nl        

Ontdek alle voordelen op:

www.ks1kabelsysteem.nl



Dé inkooporganisatie voor 
dakdekkersbedrijven

Teken voor de beste inkoop condities & 

geautomatiseerde prijsupdates in uw 

calculatieprogramma.

U bent in goed gezelschap:

Wilt u meer weten over Coninko?
Databankweg 26 | 3821 AL Amersfoort | 036 - 5304490

info@coninko.nl | www.coninko.nl

Wilt u meer weten over Coninko?

Ook lid 
worden?

ONZE PROFESSIONALS 
KUNNEN HET DAK OP!

De Boer Dakbedekkingen in Putten is in 1992 opgericht door Peter de 
Boer en uitgegroeid tot een bedrijf met bijna 60 vakbekwame mede-
werkers en vaste onderaannemers. Onze professionele aanpak en  
vakkennis worden ingezet voor gerenommeerde aannemingsbedrijven 
en installatiebedrijven, woningbouwverenigingen, enzovoorts. Wij leg-
gen de focus op deskundigheid en veiligheid van onze medewerkers. 

• Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers en toeleveranciers
• Je calculeert projecten, volgt offertes op, bereidt de werken voor
• Je richt je op de voortgang, planning en kwaliteit van projecten 
• Je motiveert, stuurt en begeleidt het team
• Meer specifieke taken van beide functies vind je online

• Projectleider  fulltime

• Werkvoorbereider / calculator  fulltime

vacatures

&

Heb jij een scherp oog  
voor detail en ga jij voor  

tevreden klanten en  
optimaal teamwork? 

Belangrijk voor deze functies:
• een afgeronde technische  

opleiding (MBO of HBO) 
• relevante technische werkervaring in de 

bouwsector (adviserend of uitvoerend)
• ervaring met het aansturen van mede-

werkers

Ga naar www.dijkstraenvanpuffelen.nl/vacatures
voor de complete functiebeschrijving en reageer vóór 21 februari.

“Denken en doen 

onder één dak”

Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl

“Denken en doen 

onder één dak”

Westknollendam 120-AA  |  1525 PT Westknollendam  |  Postbus 214, 1520 AE Wormerveer  |  (075) 621 20 11  |  info@boko.nl  |  www.boko.nl

WIJ BIEDEN DAKDEKKERS VOLLEDIGE ONDERSTEUNING VAN CONCEPT TOT VOLTOOIING,  

OF U NU NET START MET EPDM OF REEDS MEERDERE JAREN ERVARING HEEFT.

MAAK DE OVERSTAP NAAR EPDM

GA NAAR FIRESTONEBPE.COM/DAKDEKKERS EN WEES KLAAR VOOR HET DAK VAN MORGEN

FIRESTONE 
RUBBERGARD™ 
EPDM

VERDEELD DOOR: 
WWW.CPE.NL
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Het Kunsthaus van Graz is gebouwd om plaats te bieden aan de activiteiten 

rondom de benoeming van Graz als Europese Culturele Hoofdstad in 2003. 

Het iconische gebouw is ontworpen door Colin Fournier en Peter Cook,  

twee Britse architecten. Het is inmiddels zowel binnen als buiten de kunstscene 

erg beroemd en heeft er volgens velen aan bijgedragen dat het historische 

centrum van Graz in 2013 toegevoegd is aan de werelderfgoedlijst van Unesco.

Kunsthaus van Graz: 
een Friendly Alien

Joep Klerx

Met bijnamen als baby nijlpaard, zeeslak, stekelvarken,  
walvis en Friendly Alien – die laatste naam is bedacht door 
Colin Fournier, één van de twee architecten – kun je stellen 
dat het Kunsthaus een opvallende verschijning is tussen de 
omringende huizenbouw. Volgens diezelfde Fournier is het 
Kunsthaus “vreemd en vertrouwd tegelijkertijd, met de charme 
van een vriendelijke zwerfhond van gemengd ras, zeer twijfel- 
achtig in termen van stamboom.” Zijn biomorfe vorm, 
imposante verschijning en eigenaardige blauwgekleurde 
huid – deels veroorzaakt door de BIX mediagevel die kan 
worden gebruikt als een gigantisch multimedia-apparaat 
– maken dit gebouw ongeveer net zo onalledaags als een 
futuristisch museum omringd door historische, Oostenrijkse 
huizenbouw. En dat gebrek aan alledaagsheid valt eigenlijk 
op vanuit ieder punt dat het museum te zien is. Of dat nu 
vanuit een nabij liggende heuvel is, waar de bubbel zich erg 
duidelijk afzet tegen de omringende rode daken, of vanuit 
het perspectief vanaf de straat, waar de ‘Friendly Alien’ als 
een waarlijk ruimteschip op komt doemen. Het is altijd een 
spektakel voor de zintuigen.

OOK EEN GOEDE BINNENKANT
Ook van binnen mag het gebouw er zijn, want zowel 
 functioneel als technisch voldoet het gebouw aan de  
meest actuele eisen in het internationale kunstcircuit.  
Het gebouw behelst ruim 11 duizend vierkante meter 
bruikbare ruimte, speciaal ontworpen om hedendaagse 
kunstproducties te presenteren. Deze binnenruimte wordt 
gevormd door twee grote tentoonstellingszalen boven elkaar, 
genaamd Space-01 en Space-02. Tien jaar aan tijdelijke 
tentoonstellingen hebben duidelijk gemaakt wat het beste 
gebruik is voor beide ruimtes: de galerie op de onderste ver-
dieping (Space-02) is meer geschikt voor tentoonstellingen 
die gewijd zijn aan schilderijen, fotografie en videokunst,  
en de Space-01 galerie is meer geschikt voor het huisvesten 
van grote sculpturen en installaties. Het is een multidiscipli-
naire locatie voor tentoonstellingen, evenementen en andere 
manieren om kunst, nieuwe media en fotografie te presente-
ren, met een royale leveringsruimte, depots en werkplaatsen, 
en moderne licht- en beveiligingssystemen om de professio-
nele afhandeling van tentoonstellingsprojecten te garande-
ren. Om het compleet te maken, is er ook een innovatief en 
kostenefficiënt airconditioningsysteem aanwezig dat voldoet 
aan alle eisen van kunstbezitters.

DE FUNCTIE VAN DE HUID
De huid van de bubbel is uiteindelijk samengesteld uit  
1.288 semi-transparante plexiglaspanelen. De deels met 
BIX bedekte huid van het gebouw zorgt voor een unieke 
versmelting tussen architectuur en nieuwe media, gebaseerd 
op een concept van Berlijnse architecten en kunstenaars.  
Het concept van BIX-wanden – BIX is een neologisme 
gevormd uit Big en PIXEL – is een acrylglasoppervlak op de 
oostgevel van het gebouw, dat gericht is op het stadscentrum. 
In de 900 m² grote buitenschil zijn 930 stuks 40 watt fluores-
cerende ringen ingebed, waarbij het verlichtingsniveau van 

Een Friendly Alien tussen de historische, Oostenrijkse huizenbouw.

Opbouw BIX-wand

1.  Synthetisch membraan – met bitumen compatibele  

waterdichte plaat.

2. Ondersteunend, stalen raamwerk.

3. Stalen, sluitende afdekking.

4. Schuimglasisolatie.

5. BIX-lichten.

6. Mondstuk sproei installatie.

7. Ondersteunende montage voor de plexiglasplaten.

8. Plexiglasplaten met een open structuur. 

Space-01.

INTERNATIONALE DAKEN
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elk van deze ringen traploos kan variëren tussen 0 en 100%. 
Elke lichtring functioneert als een pixel, die door een centrale 
computer kan worden bediend. Op deze manier kunnen ze 
worden ontwikkeld als ruw gescreende indicaties, teksten en 
filmsequenties, die tot ver in het stedelijk gebied kan reiken. 
Het BIX-project kan hierdoor worden ingezet om tentoonstel-
lingen te presenteren aan de buitenkant van het gebouw. 

DE TOTSTANDKOMING VAN DE HUID
De exacte opbouw van de BIX-wand, bestaat uit zeven lagen  
(zie tekening Opbouw BIX-wand). Het maken van de plexiglas  

platen – de buitenste laag– gebeurde in drie fases.
Fase 1: De Vorm – In deze fase wordt de vorm, een recht-
hoekig blok ter grootte van ongeveer een groot twee-
persoonsbed computergestuurd uit piepschuim gesneden.
Fase 2: De Verhitting – In fase 2 wordt een standaard  
4 bij 3 meter lang plat paneel verhit tot het moment dat het 
elastisch is, waarna het in het piepschuim wordt gelegd, 
waarin het door de zwaartekracht de juiste vorm krijgt.
Fase 3: De Verkoeling – In de laatste fase krijgt het plexiglas 
zijn finale vorm doordat het langzaam in het piepschuim 
afkoelt en uithardt. 

Het Kunsthaus van Graz is niet alleen 
een uniek stedelijk herkenningspunt 
met een ongewoon uiterlijk, maar ook 
een bijzonder architectonisch kunststuk. 
Bovendien doet het dienst als een van 
de meest levendige kunstcentra in 
Oostenrijk, aangezien het regelmatig 
onderdak biedt aan grote tentoonstel-
lingen met werken van internationale 
en Oostenrijkse hedendaagse kunste-
naars, architecten en ontwerpers. ■

ARCHITECTEN: COLIN FOURNIER EN PETER COOK
GEBOUWD: 2001-2003
VLOEROPPERVLAK: 11.100 M2
LOCATIE: GRAZ, OOSTENRIJK
KOSTEN BOUW (2013): €50 MILJOEN

Dak van Kunsthaus Graz (Foto: Isiwal, Wikimedia).

INTERNATIONALE DAKEN

Montage van de plexiglaspanelen.

Het Kunsthaus Graz in het donker (Foto: Kunstmuseum.com).



Lange Linden 32
5433 NC Katwijk

T  088-9965680 
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info@aabogreentech.nl
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Verwarm elke ruimte energiezuinig en onderhoudsarm op een 
duurzame en kostenbesparende manier met warmte die aanvoelt als 
de zon. Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact! 

Infraroodverwarming biedt het ultieme thermische comfort.  
De onzichtbare straling verwarmt namelijk heel efficiënt niet de lucht, maar 
de  objecten in haar omgeving. Een aangename warmte die aanvoelt alsof 
u buiten in de zon zit is het resultaat. In stijlvolle verwarmingspanelen voor 
binnenshuis of krachtige warmtestralers voor buitenshuis en industrie: 
voor elke situatie hebben wij talloze infrarood verwarmingssystemen 
beschikbaar.

Infraroodverwarming is in elke ruimte te plaatsen als hoofd- of 
bijverwarming. De talloze kleuren en afwerkingen geven oneindige 
mogelijkheden voor afstemming op elke ruimte. Door gebruik te maken 
van slimme thermostaten of zelfs complete domotica-systemen is het 
mogelijk voor elke situatie een optimaal systeem te realiseren. Stijlvol, 
verantwoord én goedkoper dan traditionele verwarming! 

... met infraroodverwarming!

Verantwoord 
én goedkoper 
verwarmen...
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Webagenda 
Rookbeheersing
Webinar Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) over de praktijk en actualiteit  
van rookbeheersingssystemen. Doel: bij te dragen aan het realiseren van 
brandveiliger gebouwen en het belang én de rol van rookbeheersing  
daarbij. Bestemd voor aannemers, uitvoerders, adviseurs, architecten,  
Bouw- en woningtoezicht en gebouweigenaren.  
4 februari 2021 van 12:00 tot 14:00 uur. www.bbn.nu.

Webinar digitaliseren van service- en onderhoudsprocessen in de bouw 
Afgedrukte werkorders, e-mails, Excel-bestanden en telefoongesprekken zijn  
bronnen van miscommunicatie en onnodige fouten. Voor een goede keten- 
samenwerking is het belangrijk dat er altijd real-time informatie uitgewisseld  
kan worden. Daarvoor moeten systemen goed op orde zijn en met elkaar zijn  
verbonden. Maar waar begint het digitaliseren van een service- en onderhoudsproces? Welke service-  
en onderhoudsprocessen zijn te digitaliseren en welke tools zijn handig? Webinar met praktijkvoorbeelden.  
Donderdag 4 februari, 14.00 uur. www.4ps.be/actueel

Rectificatie
In de de Special Veilig en gezond werken (november 2020) staat in het arti-
kel over de rol van ISZW bij veilig werken op hoogte(pag. 44 - 45) een fout in  
de derde alinea. Er staat: “De werkgever moet op grond van de Arbowet bij  
alle werkzaamheden waarbij valgevaar bestaat over een afstand van meer 
dan 2,5 meter, adequate voorzieningen treffen.” Echter, de werkgever dient 
altijd, dus ook bij werkzaamheden onder de 2,5 meter, voor een veilige 
werkplek te zorgen en adequate voorzieningen treffen. Artikel 3.16 stelt  
immers in lid 1: “Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is  
zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is 
het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken,  
leuningen of andere dergelijke voorzieningen.” En in lid 2: “Er is in elk geval 
sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risico verhogende omstandig-
heden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of 
meer te vallen.” (Met dank aan Dirk van Blijswijk en Adri Frijters)

Personalia
NDA
Nederlandse Dakdekkers Associatie heeft een nieuwe office manager. Wieske Dorrestijn zal in  
die hoedanigheid het centrale aanspreekpunt worden voor de NDA en Dakbehoud Nederland,  
de beheer en onderhoudsafdeling die onder de NDA valt. Tevens zal zij ook ondersteunend  
werkzaam zijn voor Coninko inkooporganisatie en DIAC onafhankelijk dakadvies. Wieske neemt  
de werkzaamheden over van Els Zwaan, die ruim 22 jaar bij de Nederlandse Dakdekkers Associatie 
werkt en medio dit jaar afscheid zal nemen. Els is gestart in het hoofdkantoor in Almere en was 
daarna werkzaam in Amsterdam en Nieuwegein en nu alweer een jaar op het kantoor Amersfoort. 

Renolit Alkorplan Roofing Products
Vanaf januari 2021 is Renaat Demeulemeester de nieuwe General Manager  

van Renolit Alkorplan Roofing Products, een bedrijf dat gespecialiseerd is  
in de productie van dakafdichtingsmembranen dat zijn hoofdzetel heeft in 
Sant Celoni, ten noorden van Barcelona. Demeulemeester is al jarenlang actief 
in het bedrijf en zal zich in zijn nieuwe functie richten op de verdere ontwikkeling 
van het bedrijf met een toenemende focus op de Europese markt. 

RECORDVOLUME AAN  
ZONNEPANELEN GEÏNSTALLEERD

Volgens een nieuwe studie van koepel-
organisatie SolarPower Europe is het  

geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen  
in 2020 met 2,8 gigawattpiek gegroeid,  

tegenover 2,6 in 2019. In Europa is alleen in  
Duitsland meer geinstalleerd (4,8 gigawattpiek). 

Voor de periode 2020-2024 schatten de  
onderzoekers van SolarPower Europe in hun 

meest waarschijnlijke scenario dat er nog  
15 gigawattpiek in Nederland bij kan komen  

en dan in totaal op 24,2 gigawattpiek aan  
zonnepanelen uitkomen.

NELSKAMP - ELAPRO
Afdichtingen van vloeibare kunststoffen moeten aan hoge kwaliteits-
eisen voldoen en tegelijkertijd milieuvriendelijk, betrouwbaar in 
verwerking en duurzaam zijn. Nelskamp is daarom een samenwerking  
aangegaan met ELAPRO, specialist in ecologische vloeibare kunst-
stoffen voor het platte dak, om haar producten exclusief te gaan 
verdelen. De ecologische vloeibare kunststoffen van ELAPRO zijn 
vrij van oplosmiddelen, verontreinigende stoffen, isocyanaten en 
weekmakers, bevatten hernieuwbare grondstoffen, zijn geen gevaar 
voor de gezondheid bij verwerking en hebben daarnaast de minste 
milieubelasting. De producten voor het afdichten van dakkoepels, 
lichtstraten en andere openingen op platte daken, en balkon-,  
galerij en dakterrasafdichtingen zijn eenvoudig aan te brengen,  
zelfs bij extreem lage temperaturen en lage luchtvochtigheid en 
bestaan uit slechts één component met een lange standtijd. 

SHOWA 406 WINTERHANDSCHOEN 
Koude omstandigheden vereisen goede 

werkhandschoenen. De Showa 406 is een 
winterhandschoen die koude bestendig-

heid, ademend vermogen en wateraf-
stotende eigenschappen combineert in 
één handschoen. Dankzij de innovatieve 

samenstelling van materialen en de unieke 
Breathex dual latex coating technologie 
biedt deze griphandschoen gebruikers veel 
voordelen. De thermisch isolerende voering 
biedt bescherming tot -30 °C, de soepele dual 
latex coating zorgt voor een uitmuntende grip, 
een hoge slijtvastheid en de handschoen 
blijft ook in extreem lage temperaturen zacht 
en soepel. 

DAKISOLATIEPREMIE VOOR  
DOE-HET-ZELVERS VERDWIJNT
Vanaf 1 januari 2021 kunnen particulieren 
geen premie meer ontvangen voor het zelf 
plaatsen van isolatie. Vanaf nu moeten zij be-
roep doen op een dakwerker om in aanmer-
king te komen. De bedragen van de premies 
blijven hetzelfde als in 2020, enkel de premie 
voor buitenmuurisolatie stijgt van €15/m² 
naar €30/m². De klant krijgt vanaf deze da-
tum een premie van € 8/m² wanneer asbest 
wordt verwijderd tijdens het isoleren van het 
dak of de buitenmuren aan de buitenzijde. 
Dit is een extra premie bovenop de premie 
voor dakisolatie of buitenmuurisolatie. 

INGENII BOUWINNOVATIE
De continue zoektocht van de Nieman Groep naar vernieuwing op weg naar een toekomstbestendige 

gebouwde omgeving heeft geleid tot de oprichting van Ingenii Bouwinnovatie. Peter Kuindersma  
(midden op foto) is de drijvende kracht achter Ingenii Bouwinnovatie. “Kennisontwikkeling is een con-

tinu proces. Kennis wordt gecreëerd, toegepast en uiteindelijk geautomatiseerd. Het is het doel van  
De Nieman Groep deze ontwikkelcyclus te blijven aanjagen en daarmee dé toonaangevende partner 

te blijven in de gehele bouwkolom. Het creëren van kennis door 
innovatie is dan ook noodzakelijk om op 

alle vlakken voorop te blijven. Met de  
oprichting van Ingenii Bouwinnovatie 

maakt De Nieman Groep de ontwikkel-
cyclus rond.” Ingenii Bouwinnovatie is 
gevestigd in Harderwijk en realiseert  

hier het ‘Innovatiecentrum voor onder-
zoek en beleving’.
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Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux
vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail
te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert
u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle
producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van
innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot
een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen
werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.



 

DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE

COMPLEXE DAKEN - VLOEIBARE AFDICHTING
Snel, veel meters maken op het dak. Dat is wat u graag doet. Complexe daken met veel details echter, zorgen 
vaak voor veel oponthoud. Om deze daken op een nette, correcte en toch vlotte manier af te dichten voert 
IKO een totaalpakket aan vloeibare waterdichtingsproducten in het assortiment onder de naam IKO flexia.

Vloeibare systemen die perfect samengaan met de IKO-materialen waar u het liefst mee werkt.  
Probeer het zelf! Onvoldoende ervaring of hulp nodig? We helpen u met ons netwerk van applicateurs  
graag verder. Of we leiden uw personeel op. Het kan allemaal.

Bezoek onze website en laat u overtuigen van het gemak van IKO flexia.

Met IKO kiest u voor duurzame oplossingen.

ikoflexia.com – nl.iko.com – iko-insulations.com

VOOR ELK DAK EEN OPLOSSING
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