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Wij? Resultaatgericht werken?
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

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

Wat een overbodige vraag eigenlijk, wij werken elke dag
resultaatgericht. Elke dag maken we (hellende) daken en we
weten precies wanneer we klaar moeten zijn en als we klaar
zijn is dat het resultaat. Dus we werken resultaatgericht.
Waarom moeten we het er dan nog een keer over hebben?
Nou, omdat er nog steeds veel aan het veranderen is.
‘Vroeger’ keken we vooral naar het bouwen van nieuwe
woningen, gebouwen waarover van tevoren goed is nage
dacht, waarvan de specificaties zijn vastgelegd en de processen om de woning te bouwen meestal ook vooraf zijn
geregeld. Toch is het nodig dat er een wet komt die de
gewenste kwaliteit van de woning voor de gebruiker vastlegt en garandeert. Een goed idee, want daarmee verplicht
je de disciplines en de leveranciers van materialen om de
kwaliteit en het resultaat te leveren die beloofd is.
Jammer dat de invoeringsdatum weer is uitgesteld, nu wordt
het juli 2022. Het moet een keer ophouden met uitstellen!
Mijn moeder zei vroeger al: ‘Van uitstel komt afstel, gewoon
nu doen, jongen’. Dus overheid: gewoon invoeren, geen
uitstel meer, het resultaat wordt er alleen maar beter van.
De grootste uitdaging is de ontwikkeling van het verduurzamen van bestaande woningen. Onze opdrachtgevers,
vooral woningcorporaties en beleggers, investeren fors
in het behoud en tegelijkertijd verduurzamen van hun
woningbestand. Een vaste onderhoudscyclus gaat nu vaak
samen met (of wordt vervangen door) de verduurzaming
van het woningbestand. En dat allemaal moet gereed zijn
vóór 2050. Een forse klus, omdat het hier gaat om veel
méér woningen dan de hoeveelheid gewenste nieuwbouwwoningen in de komende jaren.
Deze opgave vraagt een andere rol van de opdrachtgever
en zeker ook van de opdrachtnemer. De opdrachtgever zal
niet alleen vragen naar capaciteit, maar vooral naar specia
listen en een duurzame samenwerking met de opdrachtnemer, in ons geval de dakaannemer.
Anders dan in de nieuwbouw wordt er van de dakaannemer
verwacht dat hij met een plan van aanpak/werkomschrijving
komt voor het renovatiewerk. De verantwoordelijkheid
voor de prestatie-eisen, inclusief de kwaliteitsborging, ligt
bij de dakaannemer: voor zijn werkzaamheden, maar ook
voor het toepassen van duurzame materialen die het func
tioneren van het daksysteem ondersteunen, rekening houdend met de overeen te komen onderhouds- en garantieperiode. De verantwoordelijkheid voor de buitenschil van
20 jaar is een onderdeel van de Wkb, het zou mooi zijn als
de garantieperiode hierop gaat aansluiten, een uitdaging.
Het ‘traditionele’ denken is dat je een paar euro kunt
besparen met de toepassing van een goedkoper materiaal/
onderdeel op of in het dak, waarvan je niet eens weet
welke levensduur dat heeft en al helemaal niet welke

prestatie en hoe lang het zijn functie behoudt in het
dak-systeem. Die manier van denken moet voorbij zijn:
doe dat vooral niet, je komt jezelf tegen bij de door jou
verleende (prestatie)garantie en bij het toekomstig onderhoud voor dezelfde opdrachtgever. Het gaat uiteindelijk
om een duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, dan moet je de juiste keuzes maken.
Welke duurzame materialen stel je voor? Vallen deze binnen de verwachte circulariteit? Staat de bewoner centraal
in je plan van aanpak? Welke functies bied je je opdracht
gever, bijvoorbeeld meer licht op de juiste plek en vol
doende ventilatie? Hoe garandeer je de luchtdichtheid
van het dak? Maak je het dak zo dat in een later stadium
de gevel van de woning nog beter geïsoleerd kan worden?
Besteed je voldoende aandacht aan de voorkomende flora
en fauna? Hoe zorg je voor het circulair verwerken van
de te verwijderen materialen? Help de opdrachtgever bij
het maken van keuzes, je bent niet voor niets de specialist
op het hellende dak!
Dus de rol van de dakaannemer verandert: niet meer
traditioneel aannemen op prijs (die wel belangrijk blijft)
maar denken in kwaliteit en in resultaten voor de opdrachtgever en de bewoner, inclusief de bewijslast. Een
heel andere manier van aanbieden, ook als er nog een
traditionele aannemer bij betrokken is.
Veel dakspecialisten doen dit allemaal al, bijna vanzelfsprekend, zonder zich hiermee te profileren, anderen zijn
er nog maar net aan begonnen. Tijd om ons specialisme
te laten zien en meer werk te besteden aan de duurzame samenwerking met de opdrachtgever. Laat zien wat
en welke kennis je in huis hebt! Ook de samenwerking
met de toeleverende industrie hoort tot resultaatgericht
werken. Niet vooral over de laagste prijs dimdammen,
zoek de samenwerking om tot innovatieve oplossingen te
komen, waardoor het werk sneller, beter en slimmer kan
gebeuren. Samenwerken levert je veel meer op dan een
inkoopvoordeeltje. Werk samen aan het opbouwen van
kennis en verbetering van de kwaliteit
Een goed voorbeeld is de montage van zonne-energiesystemen. Samenwerken aan een NEN-norm op basis van
prestaties en hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van
een BRL voor de verwerking van zonne-energiesystemen.
Geïntegreerde oplossingen zijn sneller, slimmer, duurzamer en beter. *Daarmee blijft het bouwdeel dak binnen
het specialisme van de dakaannemer. Belangrijk, want er
lopen tegenwoordig veel andere disciplines op hellende
daken, die er eigenlijk niet thuishoren.
We zijn nog lang niet klaar met de hellende daken !

Will Verwer

Voorzitter Stichting Dakmeester
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Het Dak van het aar 2021

Voormalig gemeentehuis
Venhuizen lijkt na (dak)
renovatie op nieuwbouw
Het voormalige gemeentehuis van het Westfriese Venhuizen
was gevestigd in een karakteristieke stolpboerderij. Het pand is
onlangs als onderdeel van het Centrumplan Venhuizen gerenoveerd.
De dakopbouw is volledig vernieuwd, wat om verschillende redenen
een complexe klus was. Zo moest asbest worden gesaneerd,
de schoorsteen moest worden vernieuwd en de ondergrond moest
worden uitgevlakt. Het resultaat lijkt op nieuwbouw.

Tekst: Edwin Fagel, foto’s: Konrad Roof Technology
De renovatie van het voormalige gemeentehuis was het
eerste onderdeel van het Centrumplan Venhuizen.
Voorwaarde voor de verkoop van het voormalige gemeente
huis was dat de nieuwe eigenaar met de bestemming van
het pand zou zorgen voor een toegevoegde waarde aan het
centrum van Venhuizen. In het pand zullen de Regiobank
en de Tandartsenpraktijk Drechterland worden gevestigd.
Achter het pand worden in de loop van dit jaar nieuwbouwwoningen gerealiseerd.
De dakwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dakdekkersbedrijf Konrad Roof Technology uit Middenmeer. “Elke dag
is hier topsport”, vertelt directeur Karsten Konrad van de
specialist in hellende daken. Hij vertelt dat het bedrijf het,
mede door de coronacrisis, erg druk heeft: met dakreno
vaties, maar ook met bijzondere nieuwbouwprojecten.
Nog steeds worden innovatieve hellende daken uitgevoerd.

Met een team van 20 vaste medewerkers is het bedrijf
met name in de Randstad actief. “Natuurlijk huren we wel
hulpkrachten in, maar die werken altijd onder begeleiding
van één van onze medewerkers. Wij worden ingehuurd, dus
wij zorgen ervoor dat we altijd eindverantwoordelijk zijn
voor de uitgevoerde werkzaamheden. Onze benadering
en manier van werken wordt herkend en levert ons steeds
meer opdrachten op.”

Techniek
De boerderij zelf is volledig gerenoveerd, onderdeel daarvan
is een volledige dakrenovatie. De bestaande dakopbouw
is tot de kale spanten verwijderd. Hierbij was het ook nodig
om de in het dak aanwezige asbest te saneren, dit is door
een gespecialiseerde asbestsaneerder uitgevoerd.
Het oorspronkelijke dakvlak moest volledig worden uitge
vlakt om doorbuiging tussen de spanten te herstellen.
Er moesten hoogteverschillen tot wel 15 cm worden
overbrugd. Als onderlaag is een OSB houtplaat toegepast
en vervolgens van fabrikant Kingspan Unidek een Unidek
Renodek folie toegepast met een waarde van Rc=6 voor
de eerste waterdichting. Hier bovenop zijn vervolgens
de dakpannen van fabrikant Wienerberger aangebracht:
de Koramic Madura Zwart edelengobe. De dakopbouw
werd hierdoor dikker dan in de oorspronkelijke situatie.
Dit is opgelost door de goten en boeidelen breder te maken.
Ook was het dakdekkersbedrijf verantwoordelijk voor het
vernieuwen van de schoorsteen.

Esthetiek
De boerderij was in zeer slechte staat. Bouwfysisch was de
renovatie een flinke ingreep, die echter ook esthetisch een
zeer positief effect heeft gehad. De karakteristieke boerderij
ziet er letterlijk weer uit als nieuw. Alle aansluitingen zijn
netjes afgewerkt. De nieuwe opdrachtgever had een heel
duidelijk beeld van het gewenste eindresultaat, wat o.a.
blijkt uit de keuze voor de dakpannen. Het eindresultaat
voldoet aan alle vooraf gestelde wensen en eisen van de
opdrachtgever en de Wekstandscommissie.

Duurzaamheid
De oorspronkelijke dakpannen, die van het dak zijn verwijderd, werden niet gestort, maar voor recycling aangeboden
bij fabrikant Luijtgaarden. Deze zullen dan herbewerkt
worden tot nieuwe producten. De isolatiewaarde van het
pand is zoals gezegd door toepassing van de renovatieplaat
opgewaardeerd tot Rc=6. Aan de achterkant van het gebouw
zullen bovendien in een later stadium zonnepanelen worden
toegepast (in een opdak-systeem).
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Het Dak van het aar 2021

Samenwerking
Voor het project gold een strakke planning. Omdat het
gehele pand werd gerenoveerd, moesten de verschillende
partijen goed blijven communiceren over zowel de werkzaamheden als de planning. Dit gebeurde telefonisch en
d.m.v. wekelijks overleg. Door de sneeuwperiode, eerder dit
jaar, kwam de planning in het gedrang. Het dakdekkers
bedrijf loste dit op door twee ploegen in te zetten:
een timmer- en een dakdek-ploeg. De planning is uitein
delijk netjes gehaald.

Veiligheid
Tijdens de werkzaamheden stond de hele boerderij in de
steigers (de Layher Blitz). Voorzieningen voor de onderhouds
fase waren niet nodig, omdat het gehele dak goed bereikbaar is: hetzij met een ladder, hetzij met een hoogwerker.

Van donkere zolder naar lichte kamer

Steeds meer mensen kiezen ervoor om van de ruimte onder het hellende dak ook een functionele kamer te maken.
Door een dakkapel of dakraam kan de donkere zolder omgetoverd worden tot een verlichte werkplek of ruime
slaapkamer.
Zo ook een particulier uit Texel die koos voor een dakkapel van maar liefst 5 meter breed, om zo twee volledige slaapkamers extra te creëren. Buiten een volledige dakrenovatie, inclusief nieuwe isolatie, meet Konrad Roof Technology
de dakkapel op maat en maakte hem in het werk precies zoals de bewoners wilden.
Daarbovenop monteren wij een zinken daklijst voor een strakkere afwerking en een mooiere uitstraling. Bovendien
werken wij altijd met Velux dakramen omdat wij staan voor kwaliteit en Velux deze keer op keer kan leveren. Een
extra voordeel van de dakramen is dat ze makkelijk te monteren zijn, waardoor ook u zelf deze erin kan zetten.
Deze nieuwe ruimte kan op veel manieren benut worden, maar een tip is daarbij wel om ook de juiste zonwering
aan te schaffen. In de zomer kan het erg warm worden en daarom is de DKL zonwering van Velux geen overbodige
luxe. Zo blijft uw kamer, ook in de zon, de ‘donkere koude zolder’ terwijl u nu de keuze heeft om de zon en het
licht binnen te laten. En omdat wij alle bewoners alle opties willen aanbieden op het hoogste kwaliteitsniveau,
hebben veel klanten deze kans aangegrepen. Dus ook u kan straks genieten van niet alleen een nieuw pannendak,
maar ook een extra verlichte ruimte.
Kijk voor informatie op:

www.konrad-rooftech.com

E: info@konrad-rooftech.com

Tel: +31 (0)224 540 001

Al met al kan gesproken worden van een intensieve klus,
die heeft geleid tot een bijzonder fraai resultaat. De karakteristieke stolpboerderij, in het hart van Venhuizen, lijkt wel
nieuw gebouwd en sluit straks dan ook mooi aan op zowel
de landelijke omgeving als op de binnenkort te realiseren
nieuwbouw. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DE STOLP, VENHUIZEN
• O PDRACHTGEVER: REGIOBANK/TANDARTSENPRAKTIJK
DRECHTERLAND, VENHUIZEN
• H OOFDAANNEMER: KONRAD ROOF TECHNOLOGY B.V.,
MIDDENMEER
• D AKDEKKER: KONRAD ROOF TECHNOLOGY B.V., MIDDENMEER
• F ABRIKANT DAKPANNEN: WIENERBERGER, ZALTBOMMEL
• R ECYCLING DAKPANNEN: LUIJTGAARDEN, STANDAARBUITEN
• F ABRIKANT ISOLATIE: KINGSPAN UNIDEK, GEMERT
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DAKENPRAAT

DINSDAG 14 SEPTEMBER

DAG VAN DE
DAKDEKKER

Dakdekker in woord en beeld:
Wesley Hoff van Dakcompany
Voor welk bedrijf werk je en hoe lang?
Ik werk al 10 jaar voor mezelf, sinds vorig jaar geef ik samen
met mijn broer leiding aan het dakdekkersbedrijf Dakcompany
in Haarlem.
Op welk werk ben je momenteel actief?
Het is op dit moment extreem druk, we hebben verschillende
werken lopen: in Lelystad, Amsterdam en Monnikendam.
Werk je meestal met een vast team?
We hebben 10 man in dienst en we streven ernaar zoveel
mogelijk in vaste teams te werken. Maar de praktijk is vaak
anders, zeker als het zo druk is als nu.
Heb je voor dit werk een opleiding gevolgd?
Nee. Wel voor het branden, maar het pannen leggen
heb ik in de praktijk geleerd.
Waarin ben op je best als het om dakdekken gaat?
Ik maak het liefst een mooi dak met dakpannen en lood of zink.
Wat voor soort opdrachten/projecten voer je het liefst uit?
Vrijstaande pannendaken: de wat meer luxe woningen,
waar je echt een mooi resultaat kan bereiken.
Ben je tevreden over je werkgever (eerlijk antwoorden)?
Dat ben ik zelf, dus: ja.
Wat wilde je vroeger worden?
Hijskraanmachinist.
Hoe ben je in de dakdekkerswereld terechtgekomen?
Mijn broer en ik komen uit een dakdekkersfamilie.
Onze grootvader en vader waren ook dakdekkers en het
vak is ons met de paplepel ingegoten. We stonden op
ons 15de al op het dak. Eerst alleen maar bezemen enzo,
maar langzaamaan werden we er steeds meer bij betrokken.
Het kwam niet bij ons op dat we iets anders zouden kunnen
doen en ik zou ook niets anders willen.
Wat bevalt je hierin het meest?
De vrijheid en het werken op hoogte.
En het minst? Regen.

INSCHRIJVEN VÓÓR 1 AUGUSTUS
GA NAAR ONZE WEBSITE: DAGVANDEDAKDEKKER.NL

Waar erger je je regelmatig aan?
(mag ook niet dakgerelateerd zijn)
Als er fouten worden gemaakt, dan vind ik dat
ontzettend irritant.

Stel, je mag morgen een maand op vakantie en geld speelt
geen rol, wat zou dan de bestemming zijn?
De Malediven. Lekker een maand lang niks doen.
Wie mogen er dan mee?
Mijn vrouw en kind.
Stel, je gaat morgen met pensioen en je bent gezond,
wat zou je dan nog willen doen?
Ik kan slecht thuis zitten, dus dan ga ik lekker veel op reis.

NAAM: WESLEY HOFF
LEEFTIJD: 35
GETROUWD, VRIENDIN, VRIEND? GETROUWD
WOONPLAATS: HAARLEM
GROOTSTE HOBBY? KLEDING EN SCHOENEN
FAVORIETE MUZIEK? HEB IK NIET ECHT,
IK VIND ALLES LEUK
FAVORIETE ETEN EN DRINKEN? JAPANS,
FAVORIETE DRANK IS WODKA
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Bedrijfshulpverlener (Bhv)
worden, waarom?!
A

ls werkgever bent u verplicht om de veiligheid van
uw werknemers te waarborgen en bedrijfshulpverlening
goed geregeld te hebben. Het is fijn als medewerkers
zich aanmelden om een BHV-er te worden, dan voldoet
u als werkgever niet alleen aan de wettelijke verplichting,
maar heeft u ook een betrokken medewerker.

OOHD ACADEMY
De OOHD Academy is het online
leerportaal voor dakdekkers.

Iedereen werkzaam bij een werkgever

die afdraagt aan OOHD kan hier gebruik
van maken. Met de OOHD Academy
kunt u gratis e-learnings
en trainingen volgen.

OOHD Academy is mede mogelijk gemaakt door GNL (sectie daken), Vakfederatie Rietdekkers,
Nederlandse Vereniging van Leidekkers en de Landelijke Belangen Vereniging.

www.opleidingenhellendedaken.nl | Telefoonnummer: 085 489 90 50

Niet altijd zijn er medewerkers die zich vrijwillig aanmelden om BHV-er te worden, wat doet u dan? Om uw
medewerkers te laten inzien dat dit een belangrijke
functie is hebben wij voor u de belangrijkste voordelen
om BHV-er te worden op een rij gezet:
1. Iets voor een ander kunnen betekenen
Met de kennis en vaardigheden die een BHV-er heeft
kunnen andere mensen geholpen worden op het moment dat zij dat nodig hebben. Of het nou gaat om
een collega, een familielid, een kennis of een onbekende. BHV-er zijn komt overal van pas, waar je ook bent.
Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en kan op het
werk, thuis of waar dan ook gebeuren.
2. Als BHV-er worden ongevallen voorkomen
Een BHV’er herkent gevaarlijke situaties en is zich bewuster van de omgeving. Vanuit de rol als hulpverlener wordt
meer gelet op de veiligheid van de omgeving. Hierdoor
kunnen gevaarlijke situaties tijdig gesignaleerd worden,
kan er actie ondernomen worden en kunnen ongevallen
of letsel worden voorkomen.
3. Weten hoe te handelen
Er is niets zo erg als machteloos toekijken en niet te weten

wat er gedaan moet worden. De BHV cursussen van de
OOHD Academy streven naar een optimale balans tussen leren en oefenen. Hiermee bent u verzekert dat wat er
geleerd wordt ook in de praktijk uitgevoerd kan worden.
Weten wat er gedaan moet worden en dit herhaaldelijk
oefenen zorgt voor zekerheid in handelen.
4. Betrokkenheid is goed voor de organisatie, het team en
de medewerker zelf
Een medewerker met een dubbelrol is extra waardevol
voor een organisatie en het team. BHV-er worden toont
betrokkenheid en helpt de organisatie te voldoen aan de
wettelijke verplichting van het organiseren van bedrijfsveiligheid. Daarnaast kan het ook handig zijn in privé
situaties, bijvoorbeeld bij een sportclub waar de medewerker graag komt.
5. Actuele kennis zorgt voor zekerheid in handelen
De BHV-kennis blijft actueel doordat ieder jaar een
herhalingstraining gevolgd moet worden en natuurlijk
door regelmatig oefeningen op de werkvloer in te plannen. Het is belangrijk dat de medewerker wordt geholpen
om zelfverzekerd te werk te kunnen gaan en goed weet
welke handelingen hij of zij moet verrichten. Via de OOHD
Academy kan de medewerker jaarlijks de
herhalingscursus volgen.
>> Overtuig uw medewerkers van het nut en de noodzaak
van een bedrijfshulpverlener. Er kan immers altijd en overal
wat gebeuren en hoe mooi zou het zijn als uw medewerker kan bijdragen aan de veiligheid van uw bedrijfsomgeving. Kijk welke gratis BVH cursus geschikt is voor uw
medewerkers, ga naar https://oohd.plusport.com.

HERGEBRUIK VAN DAKPANNEN

Circulariteit van dakpannen
goed geregeld
Circulariteit in de bouw levert voor veel bouwproducten denkwerk op:
gebruikte grondstoffen, samengestelde bouwproducten, verbindingstechnieken die niet gemaakt zijn voor demontage. Het bevordert het opnieuw
beschikbaar komen van bouwproducten voor hergebruik niet. Maar op het
dak, de dakpannen, zien we een ander beeld. De losse pannen lenen zich
voor hergebruik en als de pannen écht niet meer kunnen, zijn ze grondstof
voor nieuwe, hoogwaardige producten.

De dakpannen van het voormalig gemeentehuis van
Weerselo liggen nu op het dak van het nieuwe bedrijfspand van sloop- en bouwbedrijf Dusseldorp in Borne.
In totaal vonden 12.000 dakpannen van het vroegere
gemeentehuis een nieuwe bestemming. De ambitie voor
de nieuwbouw van Dusseldorp is om voor tenminste
zestig procent hergebruikt bouwmateriaal toe te passen.
Door het hergebruiken van de dakpannen bespaart het
project 8 ton CO2, rekenen de initiatiefnemers. Daar is het
bij het hergebruik van bouwmaterialen vooral om te doen:
besparen van energie en hergebruik van materialen om
nieuwe grondstoffen niet te hoeven aanspreken. En gelukkig komen steeds meer reststromen in de bouw in kaart.
Dakpannen onderscheiden zich van de moeilijk te scheiden
bouwproducten als metselwerk en samengestelde producten.

5 Maak hergebruik en recycling mogelijk
Met de losliggende, en daardoor demontabele, dakpannen
scoren we hier natuurlijk goed. Met de juiste zorg komen
dakpannen gemakkelijk weer beschikbaar voor hergebruik.
Handel in tweedehands dakpannen is aantrekkelijk voor
ondernemers.”

Marktwaarde

Indicatoren
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3 Verlagen van de milieu-impact gemeten
met een milieukosten indicator
“Voor ons de belangrijkste eis natuurlijk. Circulariteit is
geen doel, maar een middel om je milieu-impact te verlagen.
Ook op dit vlak doet onze industrie er van alles aan om
de footprint van productie en transport van de producten
te verkleinen”;
4 Verleng de levensduur van bouwproducten
“De levensduur van keramische producten is lang. Je zou
nog eens kritisch kunnen kijken naar pannen met geïnte
greerde zonnepanelen. Is zo’n samengesteld product
gemakkelijk te recyclen?”

Ronald van Bochove

Keramische dakpannen lijken wel gemaakt voor hergebruik.
Als ing. Arie Mooiman, adviseur Duurzaamheid en Techniek
bij de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
(KNB), de keramische dakpan langs de indicatoren voor
de mate van circulariteit legt, voldoet het product aan
vrijwel alle eisen. De indicatoren zijn opgesteld door het
platform CB’23.
CB’23 verbindt partijen in de bouw met circulaire ambities.
Zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw.
Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede
afspraken op te stellen over circulair bouwen. Via de site
van het platform zijn documenten te vinden en regelmatig
zijn er (online) evenementen. Mooiman vertelt dat men een

2 Gebruik hernieuwbare en beschikbare
duurzaam gewonnen grondstoffen
“Hier hebben we een groot voordeel ten opzichte van andere
grondstoffen. De grondstof voor onze keramische producten stroomt met de rivieren ons land binnen. Kleiwinning
levert Nederland bovendien ook nog wat op. Op de website
kleiwinning.nl zijn veel voorbeelden te zien van nieuwe
natuurgebieden die door de kleiwinning zijn ontstaan.
De afgelopen 20 jaar is meer dan 10.000 hectare nieuwe
natuur ontstaan. Door ons contact met provinciale organisaties, het Wereld Natuurfonds en provinciale organisaties
is het programma Ruimte voor levende rivieren ontwikkeld,
waarin de kleiwinnende- en de keramische industrie samenwerken. Na de kleiwinning ontstaan er recreatie- of beheer
gebieden die in beheer worden gegeven aan organisaties
als Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer.”

stappenplan circulair met bouwkeramiek hanteert, dat op
deze basis is gestoeld. Het bestaat uit vijf stappen:
1 Benut het beschikbare
“Dat is de eerste vraag die de architect zich bij circulaire
projecten moet stellen. De vraag naar keramische bouwproducten blijft toenemen. Ook dit jaar weer meer dan de
vorige jaren. Los van de vraag of de beschikbare pannen
voldoen aan de wensen van de klant, kunnen we daarom
niet gebruik maken van alleen maar reststromen. Met een
levensduur van 75 jaar voor normale en tot wel 100 jaar
voor geglazuurde dakpannen, kunnen we wel vooruitzien
naar hoogwaardig hergebruik op grote schaal in de toekomst.”

De eerste Bouwkringloop opende enkele jaren geleden in
Amersfoort. Dit initiatief brengt de vele kleine restpartijen
bouw- en sloopmaterialen bij elkaar op één locatie.
De partijen worden betaalbaar aangeboden aan lokale
klussers en bouwers. De opgedane ervaring heeft inmiddels
geleid tot meerdere vestigingen in het land. Bouwkringloop
werkt als reguliere kringlopen. Samen met lokale partijen
en met zoveel mogelijk ervarings- en werkplekken voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt het
bedrijf georganiseerd. En natuurlijk is ook al sinds jaar en
dag Marktplaats een dankbare plek om partijen aan te
bieden. Maar inmiddels ontstijgt het hergebruik van goede
reststromen dit soort kanalen.
Op het gebied van hergebruik van oude dakpannen
heeft leverancier Luijtgaarden een robuust systeem opgetuigd. Hergebruik is voor hen niet nieuw. “Naar wens van
particulier en professional worden de pannen ingedeeld in

soorten, maten en hoeveelheden. Kennelijk vertegenwoordigt
de oude pan een marktwaarde waarop een business model
is te bouwen. Het bedrijf stimuleert kopers vooral ook naar
de voorraad herbruikbare alternatieven te kijken.
Luijtgaarden neemt gebruikte dakpannen van renovatie- of
sloopprojecten in. De ervaring is dat gemiddeld 60 procent
van de dakpannen opnieuw ingezet kunnen worden en voor
de overige 40 procent zoekt het bedrijf samen met partners
mogelijkheden om deze zo hoogwaardig mogelijk te herge
bruiken of te recyclen. De ingenomen dakpannen worden
gecontroleerd op een zestal criteria. Voldoet de dakpan niet
aan één van deze criteria, dan classificeren zij de pan als
niet herbruikbaar. Zo moeten onder meer de nokjes in tact
zijn, geen haarscheuren voorkomen, geen zichtbare schade
aan wel of sluiting te zien zijn en moet de pan geen ernstige
vervuiling zoals lood- of cement aanslag hebben. Het bedrijf
kan door deze uitgebreide controle ook weer garantie geven
op de levensduur van de tweedehands pannen.

Betonnen dakpannen
Betonnen dakpannen gaan ongeveer 40 jaar mee.
Gemiddeld 60 procent van deze pannen kan worden herge
bruikt. En voor de niet herbruikbare pannen berekende de
Stichting Dakmeester al in 2018 dat er jaarlijks 15 tot
25 miljoen betonpannen aangeboden zullen worden voor
recycling. Dat is in het Convenant Recycling Betondakpannen
met BRBS Recycling, (branchevereniging breken en sorteren),
vastgelegd. De bij de BRBS aangesloten gespecialiseerde
bedrijven verplichten zich tot het opwerken van de dakpannen tot een hoogwaardige grondstof voor de productie van
nieuw beton. Tot nu werden oude betondakpannen vooral
gebruikt als basis voor bijvoorbeeld wegfundering. Recycling
van de oude betondakpannen is nu onderdeel van de al
15 jaar bestaande Daksysteemgarantie. Het onderdeel recycling is hierin vastgelegd in het zogenaamde Dakdossier.

Ook het dakraam circulair
In het Convenant Recycling Dakramen zorgen de 24 grootste
dakdekkersbedrijven van hellende daken in Nederland
verenigd in de eerder al genoemde Stichting Dakmeester
vanaf 9 maart jongstleden voor het aanbieden van
VELUX dakramen voor recycling. Stichting Dakmeester en
VELUX Nederland tekenden hiertoe een convenant.
Oude dakramen worden via de Take-back service van de
raamfabrikant aangeboden aan demontagebedrijven,
meestal bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De fabrikant sluit met het convenant
voor minimaal 90 procent de cirkel, want tot voor begin
maart werden oude dakramen ingeleverd bij afvalbedrijven.
Na de demontage van de dakramen ontstaat een stroom
van nieuwe grondstoffen glas, hout, aluminium en kunststoffen die verwerkt wordt in nieuwe producten. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Recycling
dakramen

MET ALL -UP GAAT
HET DAK ERAF ...
...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

DE VOLGENDE STAP NAAR
CIRCULAIRE HELLENDE DAKEN
Verkoop
Verhuur
Lease

Met de ondertekening van het convenant Recycling Dakramen tussen VELUX en de Stichting
Dakmeester zetten de Dakmeesters, na het convenant recycling van betonnen dakpannen, de
volgende stap op weg naar circulair HELLENDE DAKEN. De 24 bij de Stichting Dakmeester aan
gesloten bedrijven hebben afgesproken om de oude VELUX dakramen via de Takeback Service
van VELUX aan te bieden voor demontage. De daaruit voortvloeiende grondstofstromen worden
vervolgens verwerkt in nieuwe producten en toepassingen. De Takeback Service wordt een
integraal onderdeel van de unieke Daksysteemgarantie PLUS.
Bekijk het filmpje op dakmeester.nl

Onderhoud

KOMO

KOMO-

procescertificaat

Opleidingen

Recycling

betondakpannen

Kwaliteitsnormering
Digitaal
dakdossier
Een unieke businesspartner

Da´s All-up

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.

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!

15 JAAR

Garantiecertificaat

Voor 15 jaar

Daksysteemgarantie PLUS. De maatstaf voor hellende daken.

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

Stichting Dakmeester is het landelijk netwerk van KOMO-gecertificeerde
dakdekkers en producenten van hellende daken. Voor meer informatie over
Daksysteemgarantie PLUS en een filmpje over de recycling van dakramen
kijk op dakmeester.nl

Onze garantiepartners

AAN TAFEL MET… JAN - WILLEM GROOT

“Met een goedgevulde
NMD kan de bouw scherper
onderbouwde keuzes maken”
markante personen van binnen en

Om de database meer gebruiksfuncties te geven, is het
project digiGo gestart. Hierbij wordt onderzocht hoe
productdatabases zo gecodeerd kunnen worden dat ze
gezamenlijk aansluiten bij software die gebruikt wordt
in de ontwerpfase. “Als de data in de database gekoppeld
kan worden aan 3D CAD-software, kunnen ontwerpers op
elk moment een MPG-berekening maken en hun keuzes
aanpassen.”

buiten de dakenbranche aan het

Adviserende rol

In deze rubriek laat steilDAK

Het blijft echter niet bij het beheren van de productkaarten
in de database, legt Groot uit. “We hebben ook een adviserende rol richting overheid. De overheid heeft als doelstelling
om in 2050 een volledig circulaire bouweconomie te hebben,
waarvan de eerste fase – Basiskamp 2023 – over drie jaar
voltooid moet zijn. Wij denken daarover volop mee.”

woord. De insteek is om de visie en
de persoon achter die visie voor
het voetlicht te brengen.
Nolanda Klunder
Sinds 1 januari jongstleden is Jan-Willem Groot directeur
van de Nationale Milieu Database (NMD). De NMD is
sinds 2021 een onafhankelijke stichting (zie ook steilDAK
februari 2021). Jan-Willem Groot: “Voorheen was de database
onderdeel van de SBK (Stichting Bouwkwaliteit), maar vanwege de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
verandert de rol van de SBK. De SBK is daarom opgesplitst
in het ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan) Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) en de Stichting NMD.
Als onafhankelijke stichting zijn we aan het groeien als
organisatie. We werken inmiddels met een team van zeven
mensen en hebben vacatures openstaan voor uitbreiding.”

Groei en ontwikkeling
Groot: “Intern en extern zijn we dus volop bezig met groei
en ontwikkeling. We willen onze kennis en capaciteit
verder uitbreiden. Onze ICT-infrastructuur willen we uitbouwen, zodat we meer productdata kunnen ontsluiten en
transparanter maken.”
In de Nationale Milieu Database worden productkaarten
opgenomen, waarop vastgesteld is wat de milieubelasting
is van bouwproducten en bouwwerkinstallaties, uitgaande
van een analyse van hun levensfasen (LCA, Levenscyclus
Analyse). Daarbij wordt gekeken naar vaststaande indi
catoren. Op basis van deze productinformatie kan met
behulp van goedgekeurde rekenmethodes bepaald worden
wat de Milieuprestatie van een gebouw (MPG) en de
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te vinden, vertelt Groot. “De waarde van de NMD ligt erin
dat er maar één nationale milieudatabase bestaat. Een
database heeft waarde als hij uniek, robuust en compleet
is. Daarvoor moeten we de markt nog wel prikkelen om
productkaarten aan te leveren. We hebben nu drieduizend
productkaarten in de database. Ons doel is het om er meer
te hebben zodat de markt scherper onderbouwde keuzes
kan maken.”

Milieu Kosten Indicator (MKI) van een GWW-werk is. Om de
MPG en de MKI te berekenen, telt men alle scores van alle
gebruikte producten op, voor de vier fases van een bouwwerk (productie, gebruik, sloop en recycling), waarna men
de uitkomst deelt door de levensduur van het bouwwerk en
het aantal vierkante meters. Op dit moment mag de MPG 1
zijn, maar die norm daalt per 1 juli naar 0,8.
Groot: “Ook hierin zijn we volop in beweging. Zo werken
we aan een verrijking van de kaarten: we gaan van elf naar
negentien indicatoren, als gevolg van voortschrijdend
Europees inzicht en ontwikkelingen in de wetenschap.
Zo krijg je een steeds completere database. Het is van groot
belang om zo compleet mogelijk te zijn. De bouw heeft
een enorme impact op het milieu. Die impact kan je alleen
verkleinen als je hem goed kunt vaststellen. Daarin spelen
wij een grote rol.” De bouwwereld weet de NMD inmiddels

Deze rol is Groot op het lijf geschreven. “Mijn werk bevindt
zich op het snijvlak van publiek (wetgeving, bepalings
methodes) en privaat (de bouwbranche) en daar voel ik
me thuis. Ik ken beide kanten van binnenuit.” Na zijn studie
Economie aan de VU had hij functies in het bedrijfsleven,
totdat hij ging werken bij het Ministerie van Economische
Zaken. “Daar hield ik me onder meer bezig met de ver
handelbaarheid van duurzame energie. Vanaf dat moment
is circulariteit een thema in mijn werk gebleven.”
Groot was vervolgens acht jaar wethouder in Amstelveen.
“Ik had Economische Zaken en Volkshuisvesting én Energie
en Milieu in mijn portefeuille. Die combinatie is belangrijk.
Hoe kan je duurzaam bouwen? Ik schreef, samen met de
ambtenaren, een nota over hoe je duurzamer kunt bouwen
dan de eisen in het Bouwbesluit. Dat kan als je een goede
samenwerking kunt aangaan met marktpartijen.”
“Toen ik de NMD-vacature zag, stelde ik me de vraag: kan ik
hiermee een maatschappelijke bijdrage leveren en bijdragen
aan een circulaire economie? Ja. Het sprak me meteen aan
dat de NMD maatschappelijke impact heeft. Je kunt alleen
goede afwegingen maken in de bouw als je kunt rekenen
met dezelfde eenheid. Dat we daaraan werken met een
geweldig team maakt dit werk zo mooi.”
Groot: “Ook als privépersoon gaat duurzaamheid me aan
het hart. We moeten zorgvuldig omgaan met de grondstoffen en deze zo weinig mogelijk uitputten. De beste manier
om daarvoor te zorgen is via innovaties die duurzaamheid
kosteneffectief maken, daar ben ik van overtuigd. Een klein
voorbeeld uit mijn eigen leven: wij hebben een regenton
in de tuin gezet. We besproeien de tuin dus met regenwater

en niet meer met kraanwater. Het mooie eraan is dat
dat niet alleen beter voor het milieu, maar ook nog eens
makkelijker en sneller is. Dat is een voorbeeld van een
heel simpele en kleine innovatie die ook nog eens leuk en
praktisch is voor de gebruiker. Hetzelfde geldt voor zonnepanelen: het is hartstikke leuk om te volgen hoe je eigen
zonnepanelen het doen qua rendement. En dan vind ik het
uit hoofde van mijn functie boeiend om te bedenken hoe je
de milieu-impact van zonnepanelen zuiver kunt berekenen.
Zonnepanelen zijn heel goed voor het milieu in de zin van
dat ze duurzame energie leveren, maar het materiaal van de
panelen is niet per definitie duurzaam. Hoe neem je beide
kanten mee? Daar kijken we naar, samen met het Ministerie.
Dat ik zo kan meedenken over beleid vind ik heel mooi
aan mijn functie.” ●

JAN -WILLEM GROOT IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? SAMENWONEND.
KINDEREN? DRIE KINDEREN VAN 21, 19 EN 16.
WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK HOU VAN
VOETBALLEN, WIELRENNEN EN WANDELEN, EN LEES
GRAAG KRANTEN EN NON - FICTIE BOEKEN. ALS ER
GEEN CORONA IS, GA IK GRAAG GEZELLIG UIT ETEN OF
NAAR EEN BRUINE KROEG.
FAVORIETE MUZIEK? NEW WAVE EN STEVIGE ROCK
UIT DE JAREN ’80 ZOALS DAVID BOWIE, U2 EN QUEEN.
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK HOU VAN DE
COMBINATIE VAN MOOIE NATUUR MET LEVENDIGE
STEDEN. IK BEN VOOR CORONA OP PRACHTIGE PLEKKEN GEWEEST: THAILAND, ZUID - AFRIKA, CURAÇAO, 
CANADA (WAAR IK OOK EEN HALF JAAR HEB GEWOOND),
AMERIKA… IK REIS GRAAG.
FAVORIETE STAD? IN NEDERLAND: AMSTERDAM,
OMDAT HET EEN MOOI CENTRUM HEEFT MET VEEL
LEUKE TENTJES, VEEL CULTUUR EN ALLES OP
LOOP - OF FIETSAFSTAND. WERELDWIJD: LONDEN,
OMDAT HET EEN GEZELLIGE STAD IS MET VEEL
GOEDE PLEKKEN OM TE ETEN OF DRINKEN.
FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK HEB GEEN
FAVORIET GEBOUW, IK HOU VAN GEBOUWEN MET
AFWISSELING IN STEEN IN DE GEVELS EN VEEL
GROEN EN KLEUR.
WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
IK BEN TROTS ALS WE DE AMBITIEUZE MAAR
REALIST ISCHE DOELEN BEREIKEN DIE WE ONS
GESTELD HEBBEN, EN ZO HEBBEN LATEN ZIEN DAT
ONZE DOELEN VERSCHIL MAKEN.
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Digitale branche RI&E
Hellende Daken
nu gratis beschikbaar
Vanuit het Sociaal Fonds voor Hellende Daken is er een digitale RI&E
speciaal voor de Hellende Daken branche ontwikkeld.
Iedere werkgever die afdraagt aan het SFHD
kan hier gratis gebruik van maken.

Wat is een RI&E precies
Een RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) is een lijst met
alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s specifiek voor uw
bedrijf en een plan van aanpak voor het oplossen daarvan.
Met die twee samen kunt u de risico’s voor uw personeel en
uw bedrijf terugdringen.
Is een RI&E verplicht?
De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt
voor alle werkgevers vanaf 1 FTE! Het maakt niet uit of er
gewerkt wordt met vaste mensen, tijdelijke krachten, uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires. In principe is de RI&E
verplicht voor iedereen, behalve ZZP’ers. Toch kan het voorkomen dat een RI&E voor ZZP’ers wel verplicht is. Wanneer
verschillende ZZP’ers gezamenlijk aan een klus werken, moet
er gekeken worden wat de precieze rol is, wie de klus aanneemt, wie de echte opdrachten geeft (gezag). Dan kan er
vastgesteld worden, in de zin van de Arbowet, of iemand de
rol van werkgever wellicht heeft. Ook geldt de RI&E verplichting als een ZZP’er een andere ZZP’er inhuurt en gezag uitoefent over de werkzaamheden van de ingehuurde ZZP’er.
Toetsing RI&E
Volgens de Arbowet hoeven bedrijven met ten hoogste
25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in
de CAO vastgesteld RI&E instrument, de RI&E niet meer te
laten toetsen door eengecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. De branche RI&E Hellende Daken is erkend
voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 werknemers
of minder die gebruik maken van dit instrument en onder
deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen.

Wat zijn de gevolgen van het ontbreken
van een geldige RI&E?
Kunt u bij controle door de Inspectie SZW geen geldige
RI&E laten zien, dan kan dat een boete van
€ 4.500 betekenen. Wanneer het plan van aanpak ontbreekt kunt u een boete van € 3.000 krijgen. Tot halverwege 2019 kreeg een bedrijf dat tijdens een bedrijfsbezoek niet beschikt
over een RI&E of een plan van aanpak een waarschuwing. De huidige aanpak is dat er niet meer wordt gewaarschuwd, maar er direct een boete volgt.
Maar belangrijker nog dan de hoogte van de boetes is de
veiligheid van uw personeel. De RI&E vormt als het ware
de basis van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van
deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen en
zorgen voor een veilige werkomgeving.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op
met het CAO-secretariaat
Hellende Daken
Mail naar info@cao-hd.nl
of bel 085 489 90 50

Hoe kunt u gebruik maken van de digitale RI&E
De werkgevers die lid zijn van Gebouwschil Nederland, sectie daken (GNL), Vakfederatie Rietdekkers (VFR) of
Nederlandse Vereniging Van Leidekkers (NVVL) en afdragen aan het SFHD kunnen gratis gebruik maken van de digitale RI&E.
Voor het aanmaken van een persoonlijke login, zijn er een aantal gegevens nodig. Neem contact op met het CAO-secretariaat en
u ontvangt de benodigde formulieren. Wanneer u deze heeft geretourneerd ontvangt u de inloggegevens en kunt u aan de slag
om de digitale RI&E in te gaan vullen.
Draagt u niet af aan het SFHD, maar wilt u wel gebruik maken van de RI&E, neem dan contact op met het CAO-secretariaat en
informeer naar de mogelijkheden.

WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Invoering Wkb uitgesteld naar 1 juli 2022
De beoogde inwerkingtredings
datum van de Omgevingswet wordt

en Koninkrijksrelaties in een brief

het draaien van proefprojecten om zo hun werkprocessen
goed op orde te krijgen voor de daadwerkelijke inwerkingtreding. “De latere inwerkingtreding van de Wkb geeft ons
extra tijd om nog meer vertrouwd te raken met de wet”,
aldus Titia Siertsema, implementatiemanager van de Wkb.
“Het is daarom van groot belang dat in de gehele keten
goed wordt geoefend en van elkaar wordt geleerd. Pak de
extra tijd die we nu hebben dus met beide handen aan!”

aan beide Kamers. Ook de Wet op

Proefprojecten

met een half jaar verplaatst naar
1 juli 2022. Dat meldt minister
Ollongren van Binnenlandse Zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stimuleert het uit
voeren van proefprojecten en stelt hier ook een subsidie
voor beschikbaar. Tot en met de nieuwe invoeringsdatum
kan met de nieuwe wet worden geoefend als ware de wet
al ingevoerd. Doel is om zoveel mogelijk ervaringen op te
doen met de instrumenten voor kwaliteitsborging en de
samenwerking tussen verschillende partijen. ●

de Kwaliteitsborging (Wkb) voor het
bouwen die aan de Omgevingswet
is gekoppeld, zal hierdoor op
1 juli 2022 in werking treden.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De Wkb heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de)
bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument,
en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkosten
vermindering. Om dit te bewerkstelligen, is een stelsel
ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwali
teit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij
oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname en wordt
een aantal wijzigingen in Burgerlijk Wetboek doorgevoerd.
Nadat de wet in werking is getreden, voert de gemeente
geen technische toets aan het Bouwbesluit meer uit bij
een aanvraag omgevingsvergunning. In plaats daarvan is
er sprake van een privaat kwaliteitsborgingstraject,
waarbij aangetoond moet worden dat hetgeen is gebouwd
ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.
In de kern moet de bouwer (met onderaannemer en leve
ranciers) de kwaliteit van het bouwwerk aantonen middels
een gebouwdossier. De kwaliteit wordt bewaakt en afgehecht
door een onafhankelijke kwaliteitsborger, aan de hand van
een kwaliteitsinstrument.
Bij de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb
staat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers
centraal. Dit betekent dat het digitale en juridische stelsel
voor alle betrokken partijen goed moet werken.
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Om tot een verantwoorde inwerkingtreding te komen, heeft minister Ollongren
na een zorgvuldige afweging en na
overleg met de koepels van gemeenten,
provincies en waterschappen besloten
om hiervoor meer tijd te nemen.

Extra oefentijd proefprojecten
Door de nieuwe datum van 1 juli 2022
hebben gemeenten, architecten, bouwers
en kwaliteitsborgers nu meer tijd om
met de Wkb te oefenen. De afgelopen
jaren zijn er al diverse proefprojecten
uitgevoerd. Hieruit bleek onder meer
dat alle stakeholders baat hebben bij
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NIEMAN - KET TLITZ GEVEL- EN DAKADVIES WORDT WEER ZELFSTANDIG

Steeds op zoek naar een
praktisch werkbare oplossing

WILFRED SLAGTER: “HET ONDERSCHEIDENDE
VAN ONS TEAM IS DAT HET EEN MIX IS VAN
THEORETISCHE KENNIS EN KENNIS VAN
DE PRAKTIJK.”

Dit laatste houdt ook in dat bestaande afspraken en relaties
worden gerespecteerd. Onderdeel van de afspraken is boven
dien dat het adviesbureau de vertrouwde naam mag blijven
voeren. Voor de klant zal er in de praktijk dus nauwelijks
een verandering merkbaar zijn.

Overlap

Per 1 mei gaat Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies zelfstandig verder.
Het adviesbureau maakte sinds 2008 deel uit van de Nieman Groep
en is erkend expert op het gebied van advisering, metingen en scholing,
specifiek voor gevels en daken. Een interview met directeur Otto Kettlitz
en adviseur Wilfred Slagter.
Volgens het persbericht dat namens de Nieman Groep werd verstuurd,
heeft de toevoeging van Kettlitz Gevel- en Dakadvies aan de Nieman Groep
(in 2008) beide partijen veel opgeleverd. “Tegelijkertijd”, aldus het pers
bericht, “zijn beide partijen ook altijd op zoek gebleven naar ‘het maximale
in de toekomst’. Beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het weer
ontvlechten van de verbinding hiervoor de meeste mogelijkheden biedt
voor beide partijen. Er ontstaat voor beiden nog meer ‘ondernemersvrijheid’ binnen de eigen bestaande specialismen. De samenwerking gaat op
projectniveau gewoon door. Wat dat betreft zijn er veel onderlinge collegiale contacten gelegd, die in de toekomst zullen worden onderhouden.”

OTTO KETTLITZ: “JE KUNT JE WEL
ACHTER DE REGELS VERSCHUILEN,
MAAR WE WETEN ALLEMAAL DAT
DE PRAKTIJK WEERBARSTIG IS.”
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Desgevraagd licht directeur Otto Kettlitz toe dat de werkwijze, marktbenadering en bedrijfscultuur van het gevel- en
dakadviesbureau verschilt met die van het bouwfysische
adviesbureau. “Daardoor hadden wij een aparte positie binnen de groep”, aldus Kettlitz. “We hebben altijd een relatief
klein team gehad, met steeds ongeveer negen medewerkers.
Dan werk je anders dan een grote organisatie als de
Nieman Groep. Daar komt bij dat als je met gevel- en dak
advies bezig bent, je ook regelmatig te maken hebt met
bouwfysica. Er is dus overlap in de activiteiten. In de praktijk
was het regelmatig lastig te bepalen waar de grens lag
en wanneer welke expertise moest worden ingeschakeld.
Het kon dan wel eens gebeuren dat de benodigde expertise
wel bij Nieman-Kettlitz aanwezig was, maar het project
toch werd overgenomen door een andere expert uit de
Nieman Groep. Daarmee kregen we de eigen expertises en
activiteiten naar onze mening niet altijd voldoende voor
het voetlicht.”
Otto Kettlitz vertelt dat hij langzaamaan is begonnen met
af te bouwen en iemand te zoeken die op termijn zijn rol
kan overnemen. Daardoor kwam het onderwerp van de toekomst van het gevel- en dakadviesbureau op tafel te liggen.
Uit de gesprekken tussen de beide directies is toen naar
voren gekomen dat een ‘ontvlechting’ voor beide organisaties gunstig kan zijn. Zo kan de binnen de respectievelijke
organisaties aanwezige expertise optimaal worden benut.
De samenwerking blijft zoals gezegd intact en op project
niveau blijven beide organisaties naar elkaar doorverwijzen.
Otto Kettlitz blijft dus in ieder geval de komende jaren volop
actief voor de organisatie, maar hij zal zich na verloop van
tijd geleidelijk meer gaan terugtrekken en beperken tot
technische vraagstukken. Uiteindelijk is het de bedoeling
dat het directie-stokje zal worden overgedragen aan
Wilfred Slagter.

Middelgroot dakadviesbureau
Op deze manier ontstaat een middelgroot gevel- en dak
adviesbureau dat zich bezighoudt met alle typen daken
(plat en hellend) en gevels. De thema’s waar het bureau
in is gespecialiseerd, betreffen schade-onderzoek, projectbegeleiding, metingen, kwaliteitsborging, scholing, etc.

Slagter: “We hebben met ons relatief kleine team veel expertise in huis, en we werken ook met een kleine, flexibele schil.
Het onderscheidende van ons team is dat het een mix is
van theoretische kennis en kennis van de praktijk. De verde
ling tussen de ingenieurs en de mensen die ruime ervaring
hebben opgedaan in de praktijk is ongeveer fifty-fifty.”
“Dat betekent dat we altijd voor een praktisch werkbare
oplossing gaan”, vult Kettlitz aan. “Je kunt je wel achter de
regels verschuilen, maar we weten allemaal dat de praktijk
weerbarstig is. De uitdaging is dan om een kwalitatief
goede oplossing te vinden, die technisch haalbaar en
betaalbaar is, met zo min mogelijk afbreuk aan de kwaliteit
van het bouwwerk of bouwdeel. Hoe vaak zien we niet dat
wordt gesteld dat een eenmaal uitgevoerd werk volledig
moet worden gesloopt of gestript omdat het niet aan de
regels voldoet? Dat zijn grote financiële aderlatingen,
die ook op elk ander gebied nadelig zijn (denk bijvoorbeeld
aan continuïteit, klantenrelaties, duurzaamheid, etc.).
Vaak zie je dat een andere, goede oplossing dan alles
helemaal opnieuw doen wel degelijk mogelijk is, maar dat
adviseurs hier de verantwoordelijkheid niet voor durven te
dragen. Juist bij dit soort complexe vraagstukken bloeien
wij op en kunnen wij onze meerwaarde bewijzen – méér
dan bij de grote, seriematige werken.”
De ‘ontvlechting’ is al afgerond. Nieman-Kettlitz is inmiddels
verhuisd naar een eigen locatie aan de Computerweg 11
in Utrecht. Zowel Kettlitz als Slagter geven aan veel zin te
hebben om de activiteiten zelfstandig uit te voeren.
“Het zelfstandig opereren geeft vanzelfsprekend meer
vrijheid en flexibiliteit en we zijn ervan overtuigd dat we
daardoor beter tot ons recht zullen kunnen komen”, besluit
Kettlitz. “We hebben geen doelstellingen geformuleerd,
maar laten onze ontwikkeling door de markt bepalen. Dat
we die met vertrouwen tegemoet zien, mag duidelijk zijn.” ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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INTERNATIONALE DAKEN

Bedreigd vakmanschap:
het rieten dak in Japan

t egen de elementen, muren waren daarbij secundair.
Daarom waren de daken dik en staken ze ver uit. De daken
moesten robuust zijn om in de winter het gewicht van dikke
lagen sneeuw te kunnen dragen. Idealiter rusten zulke
zware daken op stenen muren, maar ongeïsoleerde stenen
muren leveren bij hoge luchtvochtigheid natuurlijk een
zeer ongezond binnenklimaat op. Bovendien waren stenen
muren gevaarlijk bij aardbevingen. De muren in Japan zijn

Eeuwenlang werden Japanse daken
van gewas en hout gemaakt.
De laatste halve eeuw zijn deze daken
echter in hoog tempo verdwenen.
Een van de dakdekkers die historische
daken renoveert en het vak doorgeeft,
is Tomonori Matsuzawa. Een voorbeeld van zijn werk is het dak van

Het aanzicht van binnenuit laat enkel natuurlijke bouwmaterialen zien.

de klokkentoren van de eeuwenoude
Furukawa-tempel.
Tekst: Nolanda Klunder m.m.v. Hiroe Toyohara (Japanese Thatching
Cultural Association) Foto’s: Tomonori Matsuzawa / Hiroe Toyohara
Wie het moderne Japan bezoekt, zou het niet meteen zeggen,
maar tot ver in de twintigste eeuw waren hout en gewassen
zoals waterriet, bamboe of miscanthus (prachtriet) de overheersende materialen voor dakbedekkingen in dit land. Die materia
len waren ruim voorhanden en boden daarbij grote voordelen.

De klokkentoren van de Furukawa-tempel met nieuw dak.

Het klimaat in Japan wordt gekenmerkt door een zeer
hoge luchtvochtigheid en zware regenval, waardoor
goede ventilatie van groot belang is. Maar goede venti
latie om schimmels te voorkomen was niet de enige
eis aan het dak. Naast zware regenval heeft Japan ook
te maken met hevige sneeuw, tyfoons en frequente
aardbevingen. Deze omstandigheden stellen belangrijke eisen aan de constructie van gebouwen in het
algemeen en aan het dak in het bijzonder.

Bestand tegen neerslag, hitte, kou
en aardbevingen
Een dak wordt met miscanthus bedekt.
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Traditioneel moesten Japanse daken hellen, om regen
en sneeuw ervan af te laten stromen. De daken vormden de belangrijkste bescherming van de bewoners

mede daarom – maar ook omdat deze materialen ruim
voorhanden waren – traditioneel van hout en klei.
Over het algemeen rustten de daken niet op de muren,
maar op houten pilaren. Deze constructie bood de flexi
biliteit die nodig is om een gebouw bewegingsruimte te
geven tijdens een aardbeving.
Voor thermische isolatie waren de daken dik: een Japans
dak is 60 tot 100 cm dik, dus twee tot drie keer zo dik
als een Nederlands rieten dak. De overhangende randen
zijn extra dik om het eigen gewicht te kunnen dragen en
bestaan uit diverse lagen, vaak fraai gedecoreerd omdat
dit het deel van het dak is dat het meest in het zicht is. Het
gewas waar het dak mee gedekt wordt, is in bundels aangebracht op houten balken.

Het gereedschap van de rietdekker in Nagano: linksonder de toyobo,
stokken om het riet mee op zijn plek te houden; rechtsonder de grote
‘naalden’ om het riet met touwen van rijststro vast te naaien.
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bij een deel van de daken werden de gewassen
vervangen door dakpannen, bij een groter deel
werden er metalen platen bovenop gelegd.
De reden hiervoor was onder meer dat de
gewassen minder ruim voorhanden waren:
in de traditionele maatschappij werd bijvoorbeeld prachtriet in zeer grote mate verbouwd,
omdat dat ook diende als veevoer voor runderen en paarden. Plattelandsgemeenschappen
liepen leeg, doordat jongeren liever in steden
gingen wonen. Daarmee dreigde de kennis
te verdwijnen: de rieten daken werden vooral
aangebracht en onderhouden door de dorpsbewoners zelf en niet zozeer door opgeleide

Het oogsten van kariyasu.

Dakrenovatie van de klokkentoren
van de Furukawa-tempel
De Furukawa-tempel is een boeddhistisch tempelcomplex, waarvan de eerste sporen teruggaan tot de late
elfde eeuw. Het hoofdgebouw van het tempelcomplex
is in de achttiende eeuw gebouwd met een rieten dak,
maar sinds 1971 is het dak gedekt met ijzer. De klokken
toren uit de Edo-periode (1603-1868) werd in 1983 afgebroken en opnieuw gebouwd, met een traditioneel rieten
dak. Onlangs werd het tijd om dat dak te renoveren.

kersenbomen te gebruiken. Ze namen daarvoor takken met
een diameter van vijf of zes centimeter en verwijderden de
bast. Deze takken zijn niet alleen sterk maar ook flexibel,
zodat het dak bestand is tegen het gewicht van sneeuw.
Op de sporen werden latten geplaatst, waaroverheen de
eerste laag kariyasu werd gelegd. Wanneer die laag was
vastgemaakt met gaarden en touw gemaakt van rijststro,
werd de volgende laag kariyasu over de gaarden heen
gelegd om het geheel waterdicht te maken. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De eerste stap was uiteraard om de oude dakbedekking te
verwijderen. Daarbij ontdekten Matsuzawa en zijn medewerkers dat helaas ook meer dan de helft van het houtwerk
eronder vervangen moest worden: het grootste deel van
de spanten, de hanegi (een balk die deel uitmaakt van de
dragende constructie), en zelfs een deel van de pilaren.
Hiervoor werden timmerlieden ingeschakeld. Voor spanten
gebruikt men in Japan vaak bamboe, maar hier kozen
ze ervoor om het hout van esdoorns, kastanjebomen en

Vanuit het huis kijk je tegen de houten balken aan.
Die open structuur biedt voordelen voor de ventilatie, maar heeft als bijkomend voordeel dat een
lek of beginnende schimmelvorming direct wordt
gezien en makkelijk verholpen kan worden.

Vormen en materialen
Er worden vier vormen onderscheiden in Japanse
daken. Gewone mensen woonden onder een
yosemune- of een kabutoyane-dak. Yosemune is de
naam voor daken die aan vier kanten schuin aflopen,
een vorm die vooral voorkwam bij boerderijen in
De houten dakconstructie van de klokkentoren is gemaakt van takken.
het noorden van het land. In het noord-oosten van
Honshu kwamen vooral kabutoyane-daken voor.
vakmensen. Hier komt nog bij dat de strenge
Deze benaming betekent letterlijk ‘helm-dak’: de daken leken op
Japanse bouwnormen rieten daken op nieuwe
Japanse Samoerai-helmen. Kenmerkend hiervoor is dat er onder de
woningen niet toestaan. Nu zijn er nog
vier hellende zijden een ruime loft is, die bestemd was voor zijde
ongeveer 100.000 met gewas gedekte gebourupsteelt. Voor die zijderupsen heeft het dak openingen om licht en
wen over. Aangezien gewassen niet meer
lucht toe te laten.
gebruikt worden voor nieuwbouw, is er een
reëel risico dat het vakmanschap van de
De daken van tempels en heiligdommen hadden andere vormen.
rietdekker verdwijnt.
Heiligdommen hadden vaak een zadeldak, genaamd kirizuma.
Tempels kregen een irimoya-dak: een meer complex gevormd dak dat
Een van de mensen die het vak nog uitoefent
eruitziet als een yosemune-dak met daarbovenop een kirizuma-dak.
en doorgeeft, is Tomonori Matsuzawa. Hij is de
Dit was uiteraard een heel luxe vorm en werd daarom ook gebruikt
derde generatie, na zijn vader en zijn grootvoor de huizen van de rijken. Irimoya-daken zien we vooral in het
vader. Zijn grootvader kwam in 1940 in het
westen van Japan, dat lange tijd gold als het centrum van het land.
dakdekkersbedrijf van zijn schoonfamilie.
Het bedrijf van Matsuzawa oogst de gewassen
Van welke materialen de daken gemaakt werden, verschilde per regio. In
zelf. In zijn regio, Nagano, wordt voor daken
het noorden gebruikten ze waterriet, in sommige regio’s bamboe, in het
een variant van prachtriet genaamd kariyasu
oosten en westen miscanthus. Dat laatste is een geslacht van grassen
(miscanthus tinctorius) gebruikt. Matsuzawa
die voorkomen in Afrika en Azië; de Nederlandse benamingen zijn
heeft inmiddels talrijke historische gebouwen
‘prachtriet’ en ‘olifantsgras’.
van een nieuw dak van kariyasu voorzien,
bijvoorbeeld de klokkentoren van de FurukawaBedreigd vakmanschap
tempel in het dorpje Asahi.
In de jaren ’60 stopte het gebruik van gewassen als dakbedekking:
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De kariyasu wordt op het
dak van de klokkentoren
vastgemaakt met touwen
van rijststro.

Twee generaties rietdekkers: Tomonori Matsuzawa en zijn vader.
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Special daglicht

Foto: Scagliola Brakkee

SPECIAL DAGLICHT

Kennis over daglicht
(in relatie tot mens en gebouw)
toegankelijk gepresenteerd

en breed toepasbaar naslagwerk geworden. Merijn Bink, bestuurslid van

“Ik ben me vanuit die passie gaan specialiseren in de toepassing van daglicht in gebouwen”, aldus Bink. “De kennis
over zon- en daglicht is eigenlijk al duizenden jaren bekend,
de Romeinen pasten die kennis al toe. Echter vond dit lange
tijd plaats op basis van ervaring en kennis, zonder daadwerkelijke wetenschappelijke grondslag. Zoals gezegd wordt
zonlicht vaak als prettig en gezond ervaren, in gebouwen
speelt het een vitale rol in het creëren van een gezond
binnenklimaat. Maar het heeft in het gebouw ook zijn
nadelen: zonlicht warmt de binnenruimte op en je kunt het
niet reguleren en/of gemakkelijk sturen. Met de uitvinding
van kunstlicht is op lichtgebied een hoop veranderd.
Zodanig zelfs, dat het gebruik én de kennis van daglicht in
gebouwen in de loop van de twintigste eeuw nogal achter
wege is gebleven. De afgelopen decennia komt steeds meer
aandacht voor het kwalitatief gebruik van daglicht in de
gebouwde omgeving. De stichting Dutch Daylight is op
dit gebied het kennisplatform en gaat die rol in de nabije
toekomst verder uitbouwen. De publicatie van de Dutch
Daylight Experience past in deze ontwikkeling.”

de stichting, is de auteur en samensteller van het boek. Een interview.

De Experience

Stichting Dutch Daylight heeft een boek gepubliceerd, waarin op een
begrijpelijke manier de toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving
wordt toegelicht: Dutch Daylight Experience. Het is een rijk geïllustreerd

Edwin Fagel
Feitelijk betreft de publicatie van het boek het afstudeerwerk van Merijn Bink. Hij studeerde Bouwkunde
aan Avans Hogeschool Tilburg en had al vroeg een
enorme passie voor zon- en daglicht. Desgevraagd
vertelt hij dat deze passie is ontstaan tijdens het
kamperen, waar hij de gunstige effecten van daglicht
merkte. “Tijdens het kamperen volg je de cyclus van
de zon”, vertelt Bink. “Je staat op als de zon opkomt,
en gaat weer slapen als de zon ondergaat. Dit levert
een natuurlijke balans op, geeft rust en een optimale
verbondenheid met de natuurlijke cyclus van de zon.”

Ook wordt ingegaan op de drijfveren van verschillende
pleitbezorgers van daglicht in de bouw, waaronder de
bestuursleden van de stichting Dutch Daylight. Zij bespreken
hun persoonlijke ‘Why’ in het boek. Opvallend is dat alle
betrokkenen hun eigen accenten leggen, maar dat ze
allemaal spreken uit een grote passie voor daglicht:
kennelijk raakt het onderwerp bij alle betrokkenen een
persoonlijke snaar.

Foto: Scagliola Brakkee
Merijn Bink, bestuurslid van stichting Dutch Daylight.
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Alle aspecten van daglicht worden in de publicatie behandeld. Uitgangspunt was steeds om de wetenschappelijke
kennis op een toegankelijke, begrijpelijke en inspirerende
vorm over te brengen. Achtereenvolgens wordt behandeld
wat (dag)licht precies inhoudt, de geschiedenis van het
gebruik van daglicht in gebouwen en de daglicht tools.
Tussendoor worden allerlei weetjes gedeeld, over bijvoorbeeld de geneeskundige kracht van daglicht, de invloed van
daglicht op onze mentale gezondheid, etc. Alles prachtig
geïllustreerd, met bijzondere foto’s, illustraties en overzichtelijke infographics.

Merijn Bink vertelt dat het opstellen van het boek een
mooie uitdaging was. “Vooral het verzamelen en ordenen
van alle kennis. De kunst was vervolgens om de kennis op
een laagdrempelige vorm visueel onderbouwd te presen
teren. Het boek dient vooral als hulpmiddel om bewustzijn
op daglicht gebied te creëren. Er is zeer veel kennis beschik
baar, maar veel zit verpakt in wetenschappelijk jargon,
terwijl het juist onze bedoeling was om de kennis over
daglicht breed te ontsluiten. Als mensen over het onderwerp geen kennis hebben, komt er geen vraag. Je gaat pas
over een onderwerp nadenken, en vragen stellen, als je er
iets van af weet. Daarom is het belangrijk dat de kennis
over daglicht wordt ontsloten. Het gaat in dit boek dus niet
zozeer om nieuwe informatie, maar om het verspreiden
van de kennis en kunde.”

Een reizend zonnetje
Bink is sinds februari van dit jaar werkzaam bij de stichting
Dutch Daylight. Hij is na zijn studie aangetrokken om mee
te werken aan het uitbouwen van de activiteiten van de
stichting. Dutch Daylight fungeert als kennismediair,
die rol wil men in de nabije toekomst nog nadrukkelijker
gaan vervullen. Via diverse (online en offline) kennisbijeenkomsten wil men heel actief zijn in het verspreiden van de
kennis over daglicht. Denk daarbij aan lezingen, presentaties,
evenementen, etc. “We willen als een reizend zonnetje
rondgaan en de boodschap verspreiden”, lacht Bink.
“We merken dat de aandacht voor zonlicht toeneemt,
mede door de invloed van de opkomst van zonne-energie.
Onze rol moet zijn dat men, zodra er een vraag ontstaat
over daglicht in algemene zin en/of de toepassing van
daglicht in een gebouw, direct aan Dutch Daylight wordt
gedacht. De stichting heeft veel kennis in huis en daarnaast
een brede achterban van partners met allen een eigen
visie en passie rondom daglicht.”
De Dutch Daylight Experience zal hier een belangrijke
bijdrage aan leveren. Het boek gaat stapsgewijs worden
verspreid. “Het is geen boek dat je in grote oplages in de
boekhandel kunt leggen”, zegt Bink hierover. “We gaan het
gecontroleerd verspreiden, ondersteunend aan onze overige
activiteiten. Vanzelfsprekend kunnen belangstellenden het
boek via de vernieuwde website bestellen (via de Kennis-
pagina). De Stichting verwacht dat het boek gaat bijdragen
aan een bredere belangstelling en bewustwording voor
het thema. Daglicht gaat in de toekomst een steeds belangrijkere factor worden, het is zodoende voor alle betrokken
partijen goed om de kennis op te peil te hebben: niet alleen
architecten en leveranciers, maar ook bijvoorbeeld dakdekkers. Om klanten goed te kunnen informeren, is een
zekere basiskennis onmisbaar. Dit staat in de Dutch Daylight
Experience. Specialistische kennis kan men vervolgens bij
ons opvragen.” ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Klassiek dakraam:

Klassiek wentelraam: roteert rond zijn as

standaard insectengaas
aan de buitenkant  ook
insecten blijven buiten!

Skylux kiepdakraam:

A

AIR

Skylux
premium
kwaliteit

Skylux kiepdakraam:

UTION
OL

D

Premium kwaliteit,
made in Belgium

weert insecten langs binnen  ze raken nog steeds in de kamer

M

Nooit meer insecten in huis!

Hoezo,
nooit meer
insecten in huis?
REV

Het enige dakraam met
muggenhor aan de buitenkant

KRAA

• met kiepstand zoals een gewoon raam in een rechte muur dankzij
een mechanische vergrendeling

• het insectendoek kan ook zonwerend zijn > hou aan de buitenzijde

Voordeel: 24/24 je kamer
ventileren en toch geen
muggen binnen!

ongedierte buiten en voorkom verhitting van de binnenruimte

• hoge kwalitatieve afwerking > buitenzijde aluminium schrijnwerk,
binnenzijde duurzaam gelakt dennenhout

6 unieke voordelen tegenover een gewoon dakraam
Klassiek wenteldakraam

Innovatief Skylux kiepdakraam

 Insectengaas



weert insecten langs binnen  insecten
komen nog steeds in de kamer



weert insecten langs buiten 
insecten blijven buiten en het screen dempt regengeluid

 Regen, stof, bladeren



komen binnen door open raam



insectengaas aan de buitenkant houdt alles tegen

 Schoonmaken



moeilijk door wentelsysteem



makkelijk door dakkapeleffect

 Kind- en inbraakveilig



raam opening onderaan  onveilig voor
kinderen en inbraakgevoelig



dakvenster altijd vergrendeld - hoge
inbraakwerendheidsklasse en doorvalveilig

 Vuilophoping



mogelijk aan de buitenkant van het raam



onmogelijk, dankzij doorlopende oversteek van het glas

 Vochtbestendig



risico condens in vochtige ruimtes



zelfs geschikt voor badkamer

INTERESSE?
Contacteer Skylux voor een afspraak en we vertellen je er alles over
info@skylux.be
of +32/ 56 20 00 00

SPECIAL DAGLICHT

Europese norm voor
daglichttoetreding
Na jaren van ontwikkeling is nu de

ontwerper handvatten om te zorgen

Na ongeveer tien jaar overleggen en formuleren, werd eind
2018 norm NEN EN 17037 gepubliceerd, de eerste Europese
norm over het ontwerpen van daglichtinval in gebouwen.
Deze norm vervangt een lappendeken aan normen in verschillende Europese landen of biedt hiermee richtlijnen
zoals die er nog niet eerder waren. In Nederland vervangt de
Europese norm NEN 2057: 2011, waar het Bouwbesluit nog
naar verwijst. De oorspronkelijke norm beschrijft alleen de
objectieve bepaling van de daglichtoppervlakte in aantal
vierkante meters. De nieuwe, Europese norm beschrijft ook
de objectieve bepaling voor uitzicht, zontoetreding en het
voorkomen van verblinding. Bij uitzicht is ook informatie te
vinden over eventuele aanvullende subjectieve beoordeling.
De bouwregelgeving beperkt zich nu tot daglichttoetreding
en dat zal zo blijven. Dit jaar zal de bouwregelgeving zeker
nog niet naar de Europese bepalingsmethode verwijzen.
Dit zou halverwege 2022 kunnen gebeuren.

voor een goede balans voor het

Aanleiding

Europese norm voor daglichtinval
gereed: NEN-EN 17037. De norm
vervangt de bestaande NEN 2057
en bevat ook veel bepalingen over
andere onderwerpen die met daglicht en zonlicht te maken hebben.
Met deze norm krijgt met name de

gebruik van daglicht in een gebouw.
Edwin Fagel
Dat daglicht goed is voor de gezondheid en het welzijn
van de mens hoeft inmiddels geen betoog meer. Ook het
gegeven dat de gemiddelde mens zo’n 90% van zijn tijd
binnenshuis doorbrengt, mag bekend worden verondersteld.
Het ligt dus voor de hand om daglicht te gebruiken voor
de verlichting van de binnenruimte, maar dat moet dan wel
gecontroleerd. Daglicht is veranderlijk en de uitdaging is
om een gebouw zodanig te ontwerpen dat de voordelen
van daglicht in de binnenruimte (prettig licht, gezond)
optimaal worden benut, terwijl de nadelen ervan (te fel of
te flauw, schittering) worden geminimaliseerd.
steilDAK interviewde Annet van der Horn-de Vries van NEN
over de inhoud en de doelstellingen van de Europese norm.
Zij is gespecialiseerd in de normering van energiezuinige
gebouwen. Het vraagstuk van de daglichttoetreding hangt
daar vanzelfsprekend nauw mee samen. Daglicht vervangt
immers in veel gevallen kunstlicht en ook hangen de
diverse energetische vraagstukken met het thema samen,
naast natuurlijk het comfort en de gezondheid.
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• Toegang tot zonlicht
Toegang tot of blootstelling aan zonlicht is comfortabel en
gezond voor gebruikers van gebouwen. Met gedetailleerde
berekeningen of tabellen kan de dagelijkse toegang tot
daglicht worden berekend.
• Visueel comfort
Hier draait het erom dat gebruikers geen last hebben van
schittering, in het bijzonder diegenen die niet zelf kunnen
bepalen waar ze zitten. De kans op schittering wordt
berekend met de daylight glare probability (DGP) of een
standaardtabel met waarden voor de materialen waar de
zonwering van is gemaakt.
“Wat de minimale eisen zijn, verschilt per gebouw”,
aldus Van der Horn. “Hoe wordt het gebouw gebruikt?
Een woonfunctie vraagt om ander licht dan een industriële
toepassing, bijvoorbeeld. En: in welke omgeving staat het?
Het licht is immers niet overal hetzelfde, zeker als je het
Europees bekijkt. De Europese norm stelt dan ook niet zo
zeer minimum eisen, maar geeft handvatten over hoe
daglicht in een gebouw optimaal kan worden ingezet,
inclusief meetmethoden. En er zijn bestaande standaarden
gebruikt, zoals de ‘egaal bewolkte hemelkoepel’.”

Daglichttoetreding via het (hellende) dak
Welke gevolgen heeft de inwerkingtreding van de
NEN-EN 17037 voor de hellende dakenbranche? “De dakdekker zal in de praktijk niet zoveel van de norm merken”,
vertelt Van der Horn. “De norm formuleert de diverse
aspecten van daglicht en de wijze van toelating in het
gebouw. Daarbij worden ook kwantitatieve waarden geformuleerd, zoals bijvoorbeeld de omvang van het dakraam ten
opzichte van de oppervlakte van de te verlichten ruimte.
Dit zijn onderwerpen die vooral in de ontwerpfase belangrijk zijn, maar toch is het ook voor de dakdekker handig
om kennis te nemen van de norm. Een handig weetje is
bijvoorbeeld dat het meeste licht via de bovenkant van het
dakraam naar binnen komt. Ook fijn om te weten: dakramen
geven echt veel meer licht in de ruimte dan verticale ramen
van dezelfde oppervlakte.”
Het belang van daglicht voor de gezondheid en het welzijn
van de mens wordt steeds breder onderkend, en daarmee
ook het belang voor een goede balans tussen binnen en
buiten. Met de inwerkingtreding van de Europese norm
beschikt de (internationale) markt over een handige, overzichtelijke en daarmee goed werkbare norm op het gebied
van daglichttoetreding in het gebouw. ●

“De norm is ontwikkeld op vraag vanuit de industrie, die
immers voor het grootste deel internationaal opereert”,
vertel Van der Horn-de Vries. “Er was, verspreid over de
diverse landen en werkgebieden al veel, heel verschillende,
regelgeving beschikbaar, maar er was behoefte aan één
uniforme norm, die overal toepasbaar zou zijn. Tien jaar is
een relatief lange periode voor een dergelijke norm, maar
dan heb je ook wat. Het is een logische en toepasbare norm
geworden, zeker met NPR 4057 erbij. Hierin zijn de keuzes
die per land gemaakt mogen worden voor Nederland
uitgewerkt. Dit is met name interessant voor ontwerpers
en fabrikanten, maar daarnaast is het ook een nuttige norm
voor gebruikers en verwerkers.”
NEN-EN 17037 stelt eisen aan de volgende aspecten van
daglicht en zonlicht in gebouwen:
• De beschikbaarheid van daglicht
De hoeveelheid daglicht speelt een rol bij het bepalen van de
hoeveelheid kunstverlichting. Dit kan nu met NEN-EN 17037
worden beoordeeld, terwijl dit met NEN 2057 niet ging.
• Uitzicht naar buiten
De gebruikers van een gebouw dienen een brede, heldere
blik naar buiten te hebben. NEN-EN 17037 bekijkt hoe weids
en ver het uitzicht naar buiten is, evenals de ‘landschaps
lagen’ (lucht, landschap en grond).

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Burenrecht voor de dakensector:
Lichtinval is géén lichtzinnige zaak
ook ’s avonds langer licht zal blijven. Hierdoor zullen uw klanten

of een inbreuk op de privacy als gevolg van inkijk. Buren
kunnen elkaar in een dergelijk geval aansprakelijk stellen
wegens het veroorzaken van onrechtmatige hinder.
Hinder is pas onrechtmatig als de gevolgen naar aard te
ernstig, langdurig en/of omvangrijk zijn. Een al bestaande
situatie zal minder snel kwalificeren als onrechtmatige
hinder. Zo zal iemand die naast een voetbalstadion gaat
wonen zich dus niet zomaar kunnen beklagen over licht- en
geluidsoverlast; het stadion stond er al. Ook belangrijk: gaat
het om stedelijk of landelijk gebied? En wat is de afstand
tot de woning van het naastgelegen erf? De vraag of sprake
is van onrechtmatige hinder is vaak vatbaar voor discussie.

of die van uw opdrachtgever mogelijk nog net voor de zomer zonne

Lichtinval wegnemen

De zomertijd is ingegaan en ook het kwik stijgt langzaamaan.
Dat betekent dat het aantal lichturen op een dag toeneemt en het

panelen op hun dak willen laten plaatsen. En de buren van uw klanten
zullen in de avond mogelijk langer in hun tuin willen zitten. Dat roept
de vraag op: hoe ervoor te zorgen dat bij bouwen aan het dak voldoende
rekening wordt gehouden met voorkomen van schaduwvorming?
Hierbij enkele tips om aansprakelijkheid te voorkomen.
Aansprakelijkheid ligt primair
bij hoofdaannemer
Bij een bouwopdracht is de opdrachtnemer
aansprakelijk voor fouten in de uitvoering.
Daarnaast heeft de opdrachtnemer een
waarschuwingsverplichting indien de
opdrachtgever een ontwerp neerlegt of
eisen stelt die in strijd zijn met wetgeving,
zoals het Bouwbesluit of het burenrecht.
Als een bouwwerk hinder voor de buren
veroorzaakt, kan dat ertoe leiden dat uw
opdrachtgever wordt aangesproken, die
deze aansprakelijkheid zal doorleggen naar
u als dakdekker. Het is daarom belangrijk om
te allen tijde in overeenstemming te hande
len met de geldende wet- en regelgeving
en daaraan te toetsen in concrete situaties
om aansprakelijkheid te voorkomen.
Bij dezen enkele aanknopingspunten uit
de wet- en regelgeving.

• Zijn er bouwwerken op het dak die een beperking van
lichtinval tot gevolg kunnen hebben? Wat is de afstand
tot de woning van de buren? Is mogelijk sprake van
schaduwvorming?
• Als de conclusie luidt dat sprake is of kan zijn van
onrechtmatige hinder, dan is het raadzaam om de
opdrachtgever schriftelijk op de risico’s te wijzen voor
wat betreft aansprakelijkheid.
• Is (bijvoorbeeld door een architect) een ontwerp gemaakt?
• Zo ja, kijk tijdens het uitvoeren van de opdracht of de
architect bij het maken van het ontwerp getoetst heeft
aan de geldende wet- en regelgeving en zo ja, handel dan
zoveel mogelijk in overeenstemming met het ontwerp.

De maatstaf: onrechtmatige hinder
Buren procederen niet zelden met elkaar
vanwege (gebrek aan) lichtinval. Het aanbrengen van zonnepanelen, het uitvoeren
van werk aan een aangrenzend dak of het
bouwen van een dakkapel kan een inbreuk
veroorzaken op het eigen-domsrecht van
de eigenaren van het naastgelegen erf.
Voorbeelden hiervan zijn schaduwvorming
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In een burengeschil lag de vraag voor of schaduw veroor
zaakt door zonnepanelen kwalificeert als onrechtmatige
hinder. De zonnepanelen waren zodanig op het dak geplaatst dat bij de buren in de herfst en winter circa
één meter meer schaduw in de woonkamer ontstond.
De rechter oordeelde dat zonnepanelen “inmiddels een
gebruikelijk deel van de bebouwde omgeving zijn”. Alleen al
hierdoor zullen (de al dan niet hinderlijke effecten van)
zonnepanelen niet snel leiden tot onrechtmatige hinder.
Een ander verhaal is het wegnemen van licht door te
dichtbij een venster van de woning van de buren te bouwen.
Voor heggen en heesters is de aan te houden afstand
een halve meter en voor bomen twee meter. Voor andere
bouwwerken moeten de vergunningsvoorwaarden of het
bestemmingsplan worden gevolgd. Bouwt men in overeenstemming met die regelgeving dan vormt dat een sterke
(doch niet doorslaggevende) aanwijzing dat géén sprake is
van onrechtmatige hinder. Door de volgende vragen vooraf
te stellen, is het mogelijk om de kans op aansprakelijkheidstelling achteraf te verminderen:

Lichtinval creëren

Maarten Finkers

voorwaarden is dat de afstand tussen de dakkapel en de
zijkanten van het dak – waar vaak het dak van de buren
begint – een halve meter bedraagt. Vooral de plaats en
grootte van een venster in combinatie met de afstand tot de
woning van de buren zijn belangrijk. Bij het realiseren van
een venster met uitzicht op het erf van de buren, is het aan
te raden om klanten en opdrachtgevers erop te wijzen dat:
1. Het wettelijk verboden is om een venster met uitzicht op
het naburige erf binnen twee meter van dit erf te plaatsen,
tenzij de buren hiervoor toestemming geven;
2. Het kan gaan om een raam, deur of balkon, mits het
rechtstreeks uitzicht geeft op het naburige erf;
3. Het is wél mogelijk is om ondoorzichtig glas in een
vaststaand venster (lees: zonder opening) te plaatsen;
4. Afhankelijk van omstandigheden alsnog sprake kan zijn
van onrechtmatige hinder.

Erfdienstbaarheid voor licht en uitzicht
Een erfdienstbaarheid houdt in dat de eigenaar van het
ene perceel (het dienend erf) iets moet dulden ten behoeve
van de eigenaar van het andere perceel (het heersend erf).
In de rechtspraak komt regelmatig aan bod dat buren zich
beroepen op een erfdienstbaarheid voor licht en uitzicht.
Een erfdienstbaarheid voor licht en uitzicht kan een
verplichting inhouden om de bestaande lichtinval of het
bestaande uitzicht ongewijzigd te laten. Het is verstandig
om ofwel A) bij uw opdrachtgever ofwel B) via het kadaster
na te gaan of op het perceel een erfdienstbaarheid rust.
Indien dat het geval is, zal daarmee rekening gehouden
moeten worden bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Tips:
• Controleer of de opdracht (het ontwerp, de eisen) voldoet
aan de wetgeving, de eventuele vergunningsvoorwaarden
en het burenrecht;
• Inventariseer of er op het perceel van de klant een erfdienstbaarheid rust ten behoeve het belendende perceel;
• Verwacht u dat bouwwerken hinder gaan opleveren?
Wijs uw opdrachtgever dan altijd op het risico dat hij
hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden, zelfs indien
de bouwwerken zijn gerealiseerd binnen de geldende
wet- en regelgeving. ●

Maarten Finkers is Juridisch medewerker Huur en onroerend
goed bij Poelmann van den Broek advocaten. Heeft u vragen?
Neem gerust contact op via m.finkers@pvdb.nl.
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Bij creëren van licht door middel van een dakkapel of
lichtkoepel kunnen het eigendomsrecht van de buren en
uitkijk op het perceel van omwonenden een obstakel
vormen voor het realiseren van bouwplannen. Op het punt
van uitkijk moet rekening worden gehouden met de privacy
van omwonenden. Dakkapellen kunnen onder bepaalde
voorwaarden vergunningsvrij gebouwd worden. Eén van die
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Daglichtunie: vraagbaak voor
alles over natuurlijk licht
Steeds vaker wordt het dak ingezet als instrument om de voordelen van
natuurlijk licht optimaal te benutten. Dat vraagt om creatieve en kosten
efficiënte oplossingen volgens de laatste stand der techniek. Sinds februari
van dit jaar kunnen bouwpartijen voor een deskundig advies terecht bij
Daglichtunie, een collectief van ervaren specialisten. “We zien in de praktijk
veel mooie toepassingen, maar zeker niet alle partijen zijn op de hoogte
van de mogelijkheden.”
Dennis Derksen
Woningen waar de zon via de dakconstructie op gezette
tijden doorbreekt. Een koepel die de werkplekken rondom
verlicht. Slim geplaatste lichtstraten die helpen om veilig
de trap af te dalen. Er zijn veel manieren om te zorgen voor
een gezonde dosis daglicht in gebouwen en woningen.
Het is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt, niet in
de laatste plaats doordat steeds meer bekend wordt over
de voordelen van natuurlijk licht. “We zien de belangstelling voor dit thema enorm toenemen”, zegt Erik Popeijus,
technisch en commercieel directeur bij Arcolux en voorzitter
van Daglichtunie. “Mensen werken vaker thuis en stellen
hogere eisen aan hun wooncomfort. Via internet krijgen
zij een goed zicht op de mogelijkheden. Een groeiende
aandacht zien we ook bij de werkgevers. In bedrijven waar
voor voldoende daglicht is gezorgd, vertellen mensen hoe
prettig en secuur dat werkt. Daglicht komt de productiviteit
en de veiligheid ten goede. En het betekent ook een besparing op de energiekosten.”

In goed overleg
Zorgen voor voldoende daglicht is dus al lang geen
vrijblijvendheid meer. Omdat zowel de wetgever in het
Bouwbesluit als de markt hier om vraagt, ligt er een
duidelijke opgave voor de diverse schakels van de keten.
Met die opgave kunnen partijen op verschillende manieren
omgaan, meent Popeijus. “Je kunt heel strikt de norm volgen en zo de kortste route naar het Bouwbesluit nemen.
Die norm zegt echter niets over het hoe en waarom.
We zien in de praktijk veel mooie toepassingen, maar zeker
niet alle partijen zijn op de hoogte van de mogelijkheden.
De techniek is inmiddels zo ver, dat lichtstraten en koepels
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optimaal isoleren. Met daglicht kun je ook veel sfeer creëren.
Bijvoorbeeld met de kleurstelling van de beglazing, met zonwering en met glas dat donkerder wordt naarmate de zon
feller schijnt.
Ben je ontwerper of aannemer? Dan zou je altijd met de
gebruikers om de tafel moeten. Zo kom je in goed overleg
tot de beste oplossing. Stel jezelf de vraag hoe je de voorzieningen toepast, zodat uiteindelijk iedereen blij is met
het resultaat.”

Technisch en economisch verantwoord
De bouwpartijen staan er op dit punt niet alleen voor.
Daglichtunie voorziet opdrachtgevers, ontwerpers, dakdekkers, huiseigenaren en mensen van VvE’s van de juiste kennis
om de voorzieningen op een technisch en economisch
verantwoorde manier toe te passen. Op de website vindt de
bezoeker uitgebreide informatie over thema’s als comfort,
veiligheid, duurzaamheid en regelgeving. Specifieke vragen
kunnen worden gemaild. Deze worden beantwoord door
één van de specialisten. Het antwoord kan een bestektekst
zijn, een omschrijving van de eisen aan het ontwerp,
een advies rond de windbelasting of een advies voor een
bepaald materiaal. Popeijus: “Van één ding blijven we weg.
We gaan nadrukkelijk niet in op specifieke eindproducten.
Onze adviezen gaan alleen over de principes van daglicht
en de toepassingen. We kunnen bijvoorbeeld adviseren om
triple beglazing te kiezen, met het oog op een optimale
isolatie. Als de onderconstructie een maximum aan draagkracht heeft, kan een gebogen kunststof constructie uitkomst
bieden. Is een vraag voor ons niet duidelijk, dan vragen
we hier op door. We geven dus niet alleen adviezen,
we stellen ook wedervragen om vast te stellen of écht aan
alles is gedacht.”

Daglichtunie is partner van NRK Daklicht. Lid van het
collectief zijn de erkende bedrijven Arcolux, Kunststoffen
industrie Van Boven, Flowlight, Megalux Lichtkoepels en
Velux Commercial. De bedrijven zijn bij elkaar opgeteld
goed voor enkele honderden jaren aan kennis en ervaring
en vormen samen één grote vraagbaak. Daarmee heeft de
markt een waardevolle hulplijn voor de advisering over
daglicht en het bijhouden van alle relevante ontwikkelingen. “De markt is volop in beweging. De techniek maakt
dat er steeds meer mogelijk is om duurzamer, veiliger en
comfortabeler te bouwen. Die innovaties volgen we op de
voet. Bij Daglichtunie heb je de zekerheid van de meest
actuele en betrouwbare informatie op basis van de feiten,
door specialisten.”

Heeft u een vraag aan Daglichtunie? Mail die naar
info@daglichtunie.nl. De dienstverlening is gratis. Via de
site kunt u zich tevens aanmelden voor de nieuwsbrief. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DAGLICHT: WE KUNNEN NIET ZONDER
DE TOEPASSING VAN DAGLICHT DRAAGT IN BELANG 
RIJKE MATE BIJ AAN EEN GEZONDE WOON - EN WERKOMGEVING. DAGLICHT GEEFT BEWONERS EEN
BEHAAGLIJK GEVOEL, BIEDT UITZICHT EN GEEFT KLEUR
AAN HET INTERIEUR. DAGLICHT MAAKT MENSEN PRODUCTIEVER EN ALERTER EN HELPT HET BIORITME,
WAT DE SLAAP BEVORDERT. DAGLICHT SCHEELT
BOVENDIEN OP DE ENERGIENOTA: LAMPEN HOEVEN
MINDER LANG AAN EN GAAN LANGER MEE. DAGLICHT
IS OOK EEN BRON VAN WARMTE. IN HET BOUWBESLUIT
IS OMSCHREVEN HOEVEEL DAGLICHT ER BINNEN
MOET VALLEN IN EEN WONING OF B EDRIJFSPAND.
DAARNAAST ZIJN ER EISEN MET HET OOG OP INBRAAK
WERENDHEID. HET ARBOBESLUIT VERPLICHT WERKGEVERS OM TE ZORGEN VOOR GOEDE VERLICHTING
OP HET WERK.
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Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Vanwege de huidige situatie rond de coronacrisis (en de 1,5 meter-maatregel) heeft de
organisatie helaas moeten besluiten de Feestavond voor de dakenbranche te verplaatsen
naar 18 maart 2022. De bekendmaking en prijsuitreiking van het Dak van het Jaar 2020
zal later in het jaar op een andere manier plaatsvinden.

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

VELE MOGELIJKHEDEN
MAKEN LICHT WERK
VEGETATIEDAK MET HET
UNILIN PDH-SYSTEEM

LAGERE ENERGIEKOSTEN EN BETERE ISOLATIE

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van
baanvormige dakbedekking voor plat- of ﬂauw
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!

De oplossing
voor platte daken
Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Niets is zo prettig als natuurlijk daglicht. Bij Dakned bieden we daglichtoplossingen van o.a.
Skylux en Solatubes aan. Voor iedere klus of uitdaging hebben wij een passende oplossing in huis.
Met ons brede assortiment aan producten kunnen ruimtes optimaal van daglicht worden voorzien.
En alle mogelijkheden op een eenvoudige manier en vanzelfsprekend visueel comfortabel.
Benieuwd naar ons volledige assortiment? Bekijk de website of neem contact met ons op.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

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

info@tapco-dakned.nl
www.tapco-dakned.nl

DAKNED LEVERT KENNIS, KUNDE & KWALITEIT. DAKNED LEVERT. ALTIJD.
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Daglicht en
gezondheid

In de bouw worden daglichtvoorzieningen voornamelijk toegepast met
argumenten die betrekking hebben op de gezondheid en het welzijn van
de gebruikers. Wat is hier de wetenschappelijke onderbouwing van?
Glas is een relatief duur bouwmateriaal en de investering
in daglichtvoorzieningen moet dus goed onderbouwd
worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met
diverse aspecten van de toepassing. Denk daarbij aan
aspecten als opwarming, verblinding, reflectie, etc.
Gezondheid is daar een belangrijk onderdeel van.
In het Bouwbesluit is wel een minimale eis opgenomen
van de daglichtopening, maar deze eis geeft geen garantie
voor een bepaalde hoeveelheid en kwaliteit van daglicht.
Het is een absoluut minimum dat vooral is geformuleerd
om te voorkomen dat gebouwen zonder daglichtvoorziening
zouden kunnen worden opgeleverd. Hoewel het merendeel
van de mensen een voorkeur aangeeft voor het natuurlijke
licht, zijn er slechts weinig wetenschappelijke onderzoeken
uitgevoerd die de waarde voor mensen hebben weten vast
te leggen. De betere architect laat zich hierdoor echter niet
beperken en weet de kwaliteit van het daglicht een wezenlijk onderdeel te laten vormen van de architectuur.

Gezondheid
Wat is nu precies het effect van daglicht op de gezondheid?
We weten in ieder geval dat voor de aanmaak van vitamine D,
blootstelling aan zonlicht (UV-gedeelte) essentieel is.
Het regelmatig blootstellen aan zonlicht kent een preven
tieve werking ter voorkoming van andere vormen van kanker
en werkt levensverlengend. Daarnaast kan onvoldoende
lichtblootstelling via ons oog ons slaap- en waakritme in
de war sturen, wat ook negatieve gevolgen heeft op onze
gezondheid.
Licht wordt via het oog en via de huid in het lichaam
opgenomen. Er zijn vele soorten daglicht, afhankelijk van
de stand van de zon, de bewolking, etc. Dat zorgt voor
dynamisch licht in het gebouw en het ligt voor de hand
dat er verschillende effecten op het menselijk lichaam
waarneembaar zullen zijn.
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Foto: Delfino Sisto Legnani
and Marco Cappelletti

Slim omgaan met daglichtsystemen
Alles bij elkaar kunnen we veilig aannemen dat daglicht
een positieve invloed heeft op de gezondheid (geestelijk en
lichamelijk). Dit wordt in de Nederlandse bouwwereld ook
steeds breder onderkend en dat is positief. Aan de andere
kant zou het niet wenselijk zijn om overal maar glas toe te
passen. Er kan immers ook te véél zonlicht binnenkomen.
Dat licht is verblindend, het zorgt ervoor dat schermen
lastig zijn te lezen en ook heeft het in veel gevallen energetisch nadelige effecten: in de zomer wordt het vaak te
warm, in de winter te koud. In gebouwen met veel glas zie
je dikwijls dat mensen de zonwering naar beneden laten
en niet meer omhoog doen. Dan is de toepassing van het
daglichtsysteem nutteloos.
Daarom moet slim worden omgegaan met daglichtsystemen
zodat een juiste balans kan worden bereikt tussen daglicht
en schaduw. Algemeen geldt dat een daglichtvoorziening in
het dak voor méér licht zorgt dan voorzieningen in de gevel,
omdat zonlicht nu eenmaal van boven komt. Er zijn ook
oplossingen denkbaar met gekleurd glas.

Kunstlicht
In de gebouwde omgeving moet het daglicht vaak concurreren met het kunstlicht. Hierbij worden de voordelen van
het daglicht zoals: gratis, vaak in overvloed aanwezig,
een dynamisch karakter en energiezuinig, afgewogen tegen
die van het kunstlicht. Waarbij aangetekend moet worden dat de energiezuinige ‘led’-verlichting juist door die
energiezuinigheid heeft gezorgd voor een toename in het
energieverbruik: deze verlichting wordt vrijwel overal in
toegepast. De voordelen van daglicht afwegend tegen de
nadelen slaat de balans nog steeds door in het voordeel
van zonlicht; dus het is aan te raden serieus te kijken naar
een evenwichtige toepassing van daglicht in het gebouw. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

47

SPECIAL DAGLICHT

Energiebesparende dakplaten dankzij reflecterende coating
Met dakplaten en gevelpanelen tot 8,9% op de energienota besparen
én meer daglicht: de witte, reflecterende FALK sandwichpanelen in
combinatie met de witte, reflecterende dakplaten van Delft Profielen
maken het mogelijk. Beide worden aan de binnenzijde voorzien van
de extreem reflecterende coating, FALK Reflective White, die FALK
ontwikkelde in samenwerking met Tata Steel.

Deze coating wordt aangebracht op de
binnenzijde van de FALK sandwichpanelen
en de dakplaten van Delft Profielen,
waardoor de wanden en het plafond in een
ruimte het natuurlijk en elektrisch licht
versterken. Hierdoor is een aanzienlijke
vermindering van het kunstlicht mogelijk,
wat een fikse besparing op de energie
kosten oplevert.

Duurzaam
FALK Reflective White is door de extreem
hoge reflectiegraad een duurzaam alternatief
voor de standaard RAL 9002. De glansgraad
van 25 - 35% is goed voor een reflectiegraad
van zo’n 85%! Licht dat bij een gebouw
binnenvalt, wordt door de coating vanaf de
wanden en het plafond weerkaatst.
Dit zorgt voor tot 10% meer daglichtfactor
in het bouwproject. Meer daglicht is niet
alleen erg aangenaam voor de mens, het
effect is ook nog eens duurzaam. Door de
vermindering van elektrische lichtbronnen
daalt de CO2- uitstoot van een gebouw met
ongeveer 6-9% per jaar en de energienota
tot wel 8,9%.

Reflecterende coating
De coating is ontstaan uit een samenwerking tussen
FALK Bouwsystemen met Tata Steel en is gebaseerd op de
Colorcoat® High Reflect coatinglijn. De coating is geschikt
voor de binnenzijde van gebouwen, waar vocht en vuil
de coating op de dak- en gevelpanelen niet kunnen
beïnvloeden. Denk hierbij aan de wanden en plafonds in
distributiecentra, scholen, kantoren en andere utiliteitswerken. Investeringen in dak- en wandpanelen met deze
coating voor een gebouw van zo’n 4000 m², waar het licht
24/7 brandt, verdienen zich volgens de fabrikanten binnen
1,2 jaar terug. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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VELUX Groep streeft
naar CO₂-neutraliteit
van het bedrijf. Daartoe is het een

“De fabrikant neemt oude dakramen terug en laat deze
demonteren door bedrijven die vallen onder de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) of bedrijven die werken aan
re-integratie van gedetineerden. Hierdoor ontstaan opnieuw
bruikbare grondstoffen: glas, hout, aluminium en kunststof.”
Ook bij een andere samenwerking gaat het om recycling
van materialen. Van Dijk: “We werken samen met sloop
bedrijf A. van Liempd om hun sloophout te gebruiken voor
onze reclaimed wood-ramen. Ramen van gerecycled hout
kosten 30% minder grondstoffen. Wij zijn wereldwijd de
eerste partij met dakramen van reclaimed wood.
Over recycling zijn we druk in gesprek met aannemers,
woningcorporaties en architecten. Woningcorporaties
kunnen bijvoorbeeld hun materialen recyclen bij renovatieprojecten en op die manier, bijvoorbeeld door het plaatsen
van reclaimed wood-ramen, laten zien waar ze voor staan
wat betreft duurzaamheid.”

samenwerking aangegaan met het

Aanpassen aan zonnepanelen

VELUX wil zijn CO₂-voetafdruk neutraal
maken voor de hele geschiedenis

De energietransitie en BENG-regelgeving zijn initiatieven
om Co2-reductie in de gebouwde omgeving te versnellen.
Strengere isolatie-eisen en de toepassing van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen worden meer en meer

Wereld Natuur Fonds. Een interview
met Jerry van Dijk van VELUX Nederland
over hoe het bedrijf streeft naar
circulariteit en CO₂-neutraal worden.

Jerry van Dijk, sales manager bij VELUX Nederland.

Nolanda Klunder
In 2041 bestaat VELUX, producent van dakramen en aanverwante producten, honderd jaar. “In dat jaar willen we
CO₂-neutraal zijn, dat wil zeggen: willen we het equivalent
van onze historische CO₂-uitstoot vast te leggen en onze
CO2 uitstoot drastisch verminderen”, vertelt Jerry van Dijk.
Hij is sales manager bij VELUX Nederland BV, de verkoopmaatschappij die in 1988 werd opgericht als dochteronderneming van het Deense moederbedrijf. “De eerste stap
daarvoor was om uit te laten rekenen hoeveel CO₂ we hebben uitgestoten sinds 1941 en de komende jaren nog gaan
uitstoten. Voor de eerste jaren hebben we gebruik gemaakt
van modellen, vanaf de jaren ’80 is de uitstoot bekend.
Om onze CO₂-uitstoot binnen twintig jaar vast te leggen,
gaan we in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds
bossen en biodiversiteit herstellen en beschermen.
Deze bossen zullen de 5,6 miljoen ton aan CO₂, die we
hebben laten vrijkomen sinds de oprichting, vastleggen.
Over 20 jaar hebben we daarmee een neutrale voetafdruk
van onze hele bestaansperiode. Daarmee zijn we de eerste
in de bouwwereld, wereldwijd.”
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“W E NEMEN OUDE DAKRAMEN
TERUG EN LATEN DIE SCHEIDEN TOT
OPNIEUW BRUIKBARE GRONDSTOFFEN:
GLAS, HOUT EN KUNSTSTOF.”
“VELUX ontwikkelt continu producten die een belangrijke
bijdrage leveren aan de bouwopgave, waarvoor wij in
Nederland en de rest van de EU staan. Wij zoeken nadrukkelijk naar intuïtieve toepassingen, waarbij VELUX Active
een mooi voorbeeld is. Dit zorgt ervoor dat de ramen en
zonwering met sensoren het binnenklimaat op peil houdt.
Oververhitting is namelijk een van de grote problemen in
goed geïsoleerde woningen. Door tijdig de warmte van de
zon te weren met geautomatiseerde zonwering, en over
verhitting in de koelere avonden weg te koelen door de
dakramen automatisch te openen en sluiten. Deze toepassing is duurzamer en energiezuiniger dan te koelen met
een airco of een warmtepomp die kan koelen.”
“Wij staan open voor samenwerkingsverbanden met partijen die PV-montagesystemen leveren, maar ook de producenten van prefab-kappen die indak-PV-systemen maken.
Daarnaast werken wij bijvoorbeeld internationaal samen
met partijen als Netatmo voor ons VELUX Active systeem
en Somfy, waarmee wij het IO communicatie protocol
aanbieden. VELUX is niet alleen zo groot omdat het veel
innoveert, maar vooral ook omdat het de innovaties naar de
markt weet te brengen door samenwerkingen.” ●

Materialen hergebruiken
Het bedrijf hecht dus veel aan duurzaamheid; daaronder
valt ook het streven naar circulariteit. Een voorbeeld daarvan is in Nederland de samenwerking met Suez, een bedrijf
dat gespecialiseerd is in afvalverwerking, vertelt Van Dijk:

gemeengoed. Niet alleen in nieuwbouw maar ook bij
(grootschalige) renovaties. Het is jammer dat de focus vaak
beperkt blijft tot de eerder genoemde thema’s, terwijl een
comfortabele en gezonde woning toch de primaire doelstelling van het gebouw is vertelt Van Dijk. Het is daarom
belangrijk dat er naast thermisch comfort en energiezuinigheid ook aandacht is voor voldoende daglicht en frisse lucht.
Regelmatig komen wij full roof PV-daken tegen, waarbij de
zonnepanelen het volledige dak bedekken. Het naderhand
toepassen van daglichtopeningen is dan een kostbare en
technisch lastigere opgave, waardoor de kostbare ruimte
onder het energie leverende dak onbenut blijft. Daarom zijn
er aansluitprofielen ontwikkeld, zodat dakramen eenvoudig
aansluiten op PV (montage). Daarnaast is een recente
innovatie een dakraam met een onderhandgreep. Van Dijk:
“Standaard dakramen hebben een handgreep bovenaan,
waarmee je ze kunt openen en op de ventilatieklepstand
zetten. Huizen worden tegenwoordig vaker opgeleverd
met een hoger knieschot, of met de eerder genoemde
PV-panelen, waardoor het raam soms te hoog komt om het
raam aan de bovenzijde te bedienen. Wij hebben de solar
integrator en het dakraam met onderbediening ontwikkeld,
zodat de bewoners de kostbare m2 vloeroppervlakte onder
het hellende dak comfortabel kunnen benutten.

Oud hout voor reclaimed wood ramen.
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Dakraam met
muggenhor aan
de buitenkant
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Het Belgische familiebedrijf Skylux is al drie generaties lang
gespecialiseerd in het binnenbrengen van natuurlijk daglicht bij u
thuis via het platte en schuine dak én in outdoor living oplossingen.
Voor hellende daken presenteert het bedrijf een dakvenster met
de muggenhor aan de buitenkant.
Recent nam Skylux het Limburgse KMO Nordag over. Die onderneming
boekte al jaren succes met een dakraam dat diverse voordelen heeft
t.o.v. klassieke dakramen in hellende daken. Veel mensen die ooit
kozen voor een klassiek wenteldakraam - met muggenhor aan
de binnenzijde - zijn na verloop van tijd ontevreden over de
vele minpunten. Wat als er een dakraam zou bestaan zonder
de nadelen, en met enkel voordelen?
Het dakraam bestaat uit een uniek ontwerp, waarbij het
belangrijkste kenmerk is dat de muggenhor aan de
buitenkant is geïnstalleerd. Het resultaat is dat er
geen overlast is van insecten en alle andere ongemakken, ook niet in ventilatiestand en tijdens de
warmste zomermaanden. Men kan immers het dakraam
naar binnen kiepen dankzij een mechanische vergrendeling.
Zo heeft men het voordeel van ventilatie en het weren van
de zon en muggen langs de buitenzijde. Het doorzichtige
en zonwerende screendoek aan de buitenzijde houdt ongedierte buiten en voorkomt verhitting van de binnenruimte.
De afwerking is bovendien volgens de hoogste kwaliteits
eisen, met aan de buitenzijde een meerwandig getrokken
aluminium schrijnwerk en aan de binnenzijde duurzaam
gelakt dennenhout (Siberische lariks). Het dakraam heeft
bovendien een zeer hoge isolatiewaarde door de 100%
thermische onderbreking tussen aluminium buitenschrijnwerk en het gelakte hout aan de binnenkant.

het dakraam is beschikbaar in een ruim gamma van standaardafmetingen. Daarnaast kan het raam ook in verzonken
stand geplaatst worden in combinatie met dakpannen.
Met het Skylux dakraam kiest men voor Belgische technologie. Daarbij staat het bedrijf garant voor een persoonlijke
service. Skylux werkt samen met een beperkt aantal premium
partners die een correcte montage garanderen naar de
eindklant. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Renovatiedakraam
Sommigen noemen het een renovatiedakraam. Terecht,
want de plaatsing gaat snel, zonder kappen of breken en
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HET FAMILIEBEDRIJF SKYLUX IS SINDS 1954 ACTIEF.
GESTART ALS GLOVO PLASTIEK, KWAM HET IN DE
LOOP VAN DE JAREN ZESTIG EN ZEVENTIG VAN DE
TWINTIGSTE EEUW MET DE EERSTE LICHTSTRATEN
EN LICHTKOEPELS. DE BEDRIJFSNAAM WERD VERANDERD IN AG PLASTICS EN IN DE LOOP DER JAREN
BOUWDE HET BEDRIJF EEN ENORM ASSORTIMENT
EN EEN SOLIDE STAAT VAN DIENST OP. HET BEDRIJF
IS VERANTWOORDELIJK VOOR TAL VAN INNOVATIES.
SINDS 2016 OPEREERT MEN ONDER DE NAAM SKYLUX.
MET MOMENTEEL DE DERDE GENERATIE AAN HET
ROER BOUWT HET BEDRIJF STEEDS VERDER AAN EEN
INNOVATIEF EN VOORUITSTREVEND ASSORTIMENT,
MET ALS CENTRALE MISSIE DAT IEDEREEN MOET
KUNNEN GENIETEN VAN DAGLICHT.
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TOPZOMER IN 2020 LEIDT TOT TOPJAAR IN 2021
Consumenten gaan massaal op zoek naar buitenzonwering,
rolluiken en terrasoplossingen om te anticiperen op een
nieuwe hete zomer. De stormloop is momenteel ongezien,
waardoor de dealers de vraag nauwelijks kunnen bijhouden.
Dat steeds meer consumenten kiezen voor deze duurzame,
energie-efficiënte en CO2-arme oplossingen tegen over
verhitting, speelt in de kaart van een klimaat neutrale
samenleving. Ook fabrikanten kunnen de grote vraag
amper bijhouden, waardoor de levertijden sterk oplopen.
Jeroen de Roos, branchemanager van Romazo (de vereni
ging voor de zonwering branche): “Waar een paar jaar
geleden de branche nog een sterk seizoensgebonden karakter had is er tegenwoordig gedurende het gehele
jaar door vraag naar zonwering. Door de grote vraag naar
zonwering kunnen de levertijden in de branche oplopen
tot 10 tot 12 weken. Onze zomers worden steeds warmer
en duren langer. Doordat woningen steeds energiezuiniger
worden gebouwd met vloer-, wand en dakisolatie warmen
woningen steeds sneller op. In combinatie met de grote
glaspartijen met dubbel glas kan de warmte wel makkelijk
toetreden tot de woning, maar er niet meer uit.
De opwarming kan eenvoudig worden tegengegaan door
het toepassen van zonwering.”

MEER DAGLICHT EN EEN
VEILIGE DAKTOEGANG?
Dakluiken met HR+++ glas bieden naast natuurlijk
daglicht ook een veilige toegang tot (platte) daken
voor onderhoud en daktuin- of dakterrastoegang.
De Gorter beglaasde dakluiken zijn voorzien
van HR+++ isolatieglas en hebben een volledig
thermisch gescheiden constructie. Hiermee bieden
ze een hoge isolatiewaarde en leveren ze zowel
zomers als ‘s winters veel comfort in de onder
liggende ruimte. De uit één deel vervaardigde
HR+++ glasplaat is bovendien doorvalveilig,
inbraakwerend en heeft een isolatiewaarde van
U ≤ 0,500 W/(m².K) conform EN 637. Ook zorgt de
glasplaat voor een filtering van het binnenkomend
UV-licht, waardoor meubilair en andere items in
de onderliggende ruimte beschermd zijn tegen de
verkleurende invloeden van dit licht.

BRUISEND EXPERIENCE CENTER VERWEEFT
LEREN, INNOVEREN EN ONTMOETEN

DE OVERWEGINGEN VOOR RENOVATIE VAN
LICHTSTRATEN
Jarenlang maakte daglichtinval onderdeel uit van het
ontwerp van een dak. Van kleine kamers tot grote open
ruimtes, natuurlijk daglicht via het dak werd altijd
gewaardeerd voor de vele voordelen die het heeft
voor zowel de ruimtes als de gebruikers van een pand.
Men verwacht dat 75% van de gebouwen die we
vandaag gebruiken, er in 2050 nog zal staan. Het is
dus waarschijnlijk dat de behoefte aan renovatieoplossingen zal toenemen. Als het aankomt op het dak,
dat als voornaamste functie heeft om onderdak en
bescherming te bieden, varieert renovatie van het
één op één vervangen van bestaande lichtstraten tot
een volledige renovatie van het gebouw.
Bij het renoveren van lichtstraten voor utiliteitsgebouwen dient er rekening gehouden te worden met meerdere factoren.
Daarom heeft VELUX Commercial een gedetailleerde whitepaper geschreven waarin de overwegingen worden besproken
die invloed hebben op het renoveren van utiliteitsgebouwen.

INNOVATIEVE DAKRAMEN REALISEREN GEZONDE,
COMFORTABELE WOON - EN WERKRUIMTES

DE NIEUWE VELUX RAAMDECORATIE 
COLLECTIE HEEFT 70 NIEUWE KLEUREN

Prefab Inbouw Optimalisatie is de jongste innovatie die
FAKRO toepast voor zijn dakramen. “Onze producten sluiten
nauw aan op de huidige eisen op het gebied van een
comfortabel binnenklimaat door meer licht, lucht en ruimte
te creëren”, zegt Bart Peters, commercieel directeur van
FAKRO Nederland. “Daarnaast zorgt de Prefab Inbouw
Optimalisatie voor een snelle, duurzame en circulaire
oplossing tijdens het bouwproces.”
FAKRO Nederland is de exclusieve importeur van
FAKRO-daglichtoplossingen voor elk type dak. Bart Peters
geeft aan dat sinds de corona-uitbraak bij de particuliere
markt een sterke trend is ingezet in het verbouwen van
eigen woningen. “Door de pandemie zijn mensen genoodzaakt meer vanuit huis te werken en dat heeft tot gevolg
dat men ruimtes gaat upgraden tot comfortabele werkplekken waar men ongestoord aan de slag kan. Meer ruimte en
licht zijn dan essentiële aspecten voor het creëren van een
prettige, gezonde en comfortabele leefruimte.”, zegt Peters.

VELUX heeft een nieuw assortiment raamdecoraties.
Met 70 nieuwe raamdecoratie kleurkeuzes, zowel verduisterende als lichtdoorlatende kenmerken die passen
bij verschillende soorten kamers én een gloednieuwe
kindercollectie, biedt de nieuwe collectie een ruime
keuze. Aanvullend biedt men de VELUX Colour by You
collectie.

In Nijmegen is een bruisende plek ontstaan voor
onderzoekers, studenten, congresbezoekers en mede
werkers van Radboud UMC. Op innovatieve wijze is
onbenutte buitenruimte, samen met de renovatie van
het bestaande gebouw, getransformeerd naar het
visitekaartje voor het academische centrum. Op een centrale plek op de nieuwe campus is dit de ontmoetingsplek geworden
voor leren, innoveren en verbinden. Daglicht speelt een belangrijke rol in het ontwerp.
Verdeeld over vijf verdiepingen zijn trainen, leren en innoveren door het hele centrum verweven. Via de hoofdentree aan
het Geert Grooteplein loop je langs het Innovation Park direct door naar het nieuwe overdekte binnenplein. Dat bevindt
zich één niveau lager is via een ruime, als gekantelde schijf vormgegeven, zit- en looptrap bereikbaar. De trap is bij
entertainment en bijeenkomsten op het plein een ideale tribune. Zien en gezien worden levert hier de juiste toevallige
ontmoetingen op die tot creativiteit leiden. Met zijn vele aansluitende functies is het atrium een uitnodigende en prettige
verblijfsruimte, en dé sociale hub van het gebouw. Vanaf de gezellige koffiebar en zwierige balkons kijk je uit over de
bedrijvigheid op het plein.
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“Onze nieuwe collectie is ontworpen om in te spelen
op de diverse smaken en behoeften die we in onze
markt zien” zegt Jeroen Proemstra, Market Director
VELUX Nederland. “Door de keuze van de kleur van je
raamdecoratie, de lichtdoorlatendheid, de afwerking
van de zijgeleiders en de bedieningsmethode, kunnen
klanten een passende oplossing vinden voor hun dakramen – ongeacht de ruimte.”

‘HOE MEER DAGLICHT, HOE BLIJER MENSEN WORDEN’
De winterdip; bijna iedereen heeft er last van. Dit jaar nog een beetje meer dan anders. Corona en donkere, grijze
winterdagen zijn geen goede combinatie. Dat maakt daglicht nóg belangrijker. “Hoe meer daglicht, hoe gelukkiger we
zijn”, zegt gelukspsycholoog Josje Smeets in het AD. “Daglicht is namelijk gerelateerd aan de ‘geluksstofjes’ serotonine
en endorfine in ons brein. Als het langer licht is, heeft het brein meer tijd om die stofjes aan te maken.”
(BRON: AD.nl)
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& ZAKEN

DAKEN

De dakenvakbeurs van Nederland

Wij verwelkomen u graag op donderdag 11 november 2021 tijdens de eerste editie van DAKEN & ZAKEN,
de vakbeurs voor platte en hellende daken, 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 bij DAKEN & ZAKEN!
*Gratis t/m 31 oktober, daarna kost een toegangsticket 15 euro.

CIRCULAIR BOUWEN & RENOVEREN
MET DAKPANNEN
ONTDEK ALLE VOORDELEN VAN HET CIRCULAIR DAKCONCEPT
Over Luijtgaarden

?nn nnn nnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnn nnnn nnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnn n nnn nn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnn nn nf

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Wn nnnnnnnnn, nnnnnnn nnnnnnnnn, nnnnnn

nn nn nnnnnnnn nnn n nnnnnnnn nnnnnn nnn nnnnnn
nnnn nf nnnnnntinnnnnnnnnnn Hnn nnnnnnnnnnnn

nnn nnnnnnnn nnn nnn nnnnnnnnnn nnnnnn nn

nnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn nnn nnnnnntin nf nnnnnn

nnnnnnnnnn nn nnnnznnn nnnnnntin nn nnzn

nnnnnnnnn nnnnn nnnnnnn nnnnnnnnn Hnnnnnn n nnzn

nnnnnnnnnnnn

nnnnnftn nf nnnn n nnnn nn nnnnn nnnnn? Onnnnn

Snnnn nnn nnzn nnnnnnn nnnn nn nn nnnn

nnn nnn luijtgaarden.nl/circulair-dakconcept.

nnnnnn nnn nn nnnnnnnnnnnnnn nnn nnnnnn
nnnn, nnnnnntin, nnnnnntin nn nnnnnnnntinn
Wnn znnn nnnnnnnnnnnn, nnnnnnnnn!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

Waarom het circulair dakconcept?
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•mawipex
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Het Dak van het aar 2021

214 woningen
in Zoetermeer naar
Nul-op-de-Meter
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Het Dak van het aar 2021

In de wijk Meerzicht in Zoetermeer zijn 8356 zonnepanelen geplaatst,
waarmee 214 sociale huurwoningen zijn getransformeerd in energieproducerende huizen. Een bijzonder project, waarmee een duidelijke stap
wordt gezet naar een energieneutrale bouwpraktijk.
Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Robisol en Kingspan Unidek
Over drie decennia moet Nederland verlost zijn van aardgas. Dat betekent dat er energieneutrale woningen moeten
worden gerealiseerd. In Zoetermeer heeft men de ambities
nog scherper gesteld, in 2040 wil deze gemeente al aardgasvrij zijn. In het kader hiervan zijn onlangs 214 woningen
van woningcorporatie De Goede Woning getransformeerd
tot Nul-op-de-Meter-woningen.
De Goede Woning heeft in Zoetermeer 6300 huurwoningen
in portefeuille. Binnen twintig jaar zullen alle woningen van
het gas af gaan en gebruikmaken van duurzame energie
opwekking. De Goede Woning focust bij het toekomst
bestendig maken van de woningen op het verduurzamen
van de schil en het vernieuwen van installaties.

Isoleren ziet men als een essentieel onderdeel bij het
gasloos maken van gebouwen. Het goed ventileren van de
woning is hier onlosmakelijk mee verbonden, want juist
het samenspel tussen die twee zorgt voor een comfortabel
binnenklimaat in alle seizoenen.
De 214 woningen in de Landenbuurt in de Zoetermeerse wijk
Meerzicht zijn in twee fases verduurzaamd. De woningen
zijn zeer goed geïsoleerd en hebben daarnaast een warmte
pompinstallatie voor verwarming en warm water en een
intelligente balansventilatie gekregen. De daken zijn voorzien van isolerende dakplaten en zonnepanelen die de
dakpan vervangen. Deze zonnedaken van Robisol brengen
op jaarbasis net zo veel elektriciteit op als er gemiddeld in
deze woningen wordt gebruikt voor warmte, warm water
en huishoudelijke voorzieningen. De werkzaamheden zijn
uitgevoerd door ERA Contour. Het aannemersbedrijf heeft

hiertoe een veelomvattend verduurzamingsconcept ontwikkeld, waar ook de begeleiding van de bewoners onder viel.

Techniek
De oorspronkelijke dakopbouw werd tot de ondergrond
verwijderd. De daken werden vervolgens voorzien van
de isolerende dakelementen Unidek Reno Dek. Dit is een
geprefabriceerd dakelement dat speciaal is ontwikkeld voor
(grootschalige) renovatieprojecten. Het wordt snel over
bestaand dakbeschot en tengels heen gelegd, het heeft
minder bevestigingspunten dan een standaard dakelement
en is voorzien van een passend gootdetail. Hier bovenop
zijn de BiTile Zonnedaken van Robisol tweezijdig op de
woningen geplaatst, met zonnepanelen van Sonnenstrom
Fabrik. Per woning zorgen zij voor een betrouwbare
energieproductie van ongeveer 10.000 kWh per jaar.
Voor de integratie van de dakramen en warmtepompen
is vuurbestendig Albond toegepast.
Bij het BiTile Zonnedak vormen de zonnepanelen de regenkerende laag. Onder de panelen is een ruime spouw voorzien en de zonnepanelen zijn dakpansgewijs gemonteerd,
zodat overal meer dan voldoende ventilatie plaatsvindt.
Op de dakplaten onder de zonnepanelen is een waterdichte
en brandveilige condensfolie geplaatst om de levensduur
en betrouwbaarheid van de daken te maximaliseren.

Esthetiek
Doordat het volledige dak met zonnepanelen is uitgevoerd,
krijgen de woningen een uniforme uitstraling. Overgangen
naar dakramen en warmtepompen zijn met zwarte pas
panelen aangevuld, die mooi passen bij de zonnepanelen
en het dak een luxe uitstraling geven. Ook de nokken en
eindprofielen zijn van hetzelfde materiaal gemaakt.
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Voor de huurwoningen in Zoetermeer heeft Robisol het
standaard formaat zonnepaneel toegepast. Het is een inno
vatie met lef waarmee de energietransitie op een fraaie
wijze in de bebouwde omgeving is geïntegreerd.

Duurzaamheid
De gunstige effecten op het gebied van duurzaamheid met
de combinatie van de isolatie van de schil en de toepassing
van zonnepanelen behoeft geen verdere uitleg. De toepassing van de zonnepanelen als waterdichte laag betekent
bovendien een besparing op grondstofgebruik: er hoeven
immers geen dakpannen te worden toegepast.

Samenwerking
De afronding van het project was oorspronkelijk voorzien
voor medio 2020, maar vanwege de coronacrisis is de
planning opgeschoven. Het project is dit voorjaar afgerond.
Alle werkzaamheden en ook de wijzigingen in de planning
zijn in goed onderling overleg uitgevoerd. Het resultaat is
naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.

Veiligheid
Aan het project ligt vanzelfsprekend een uitgebreid
V&G-plan ten grondslag. Wat betreft de valveiligheid
waren de woningen tijdens de werkzaamheden volledig
in de steigers gezet. ●

DAKRENOVATIE 214 WONINGEN IN MEERZICHT, ZOETERMEER
• OPDRACHTGEVER: DE GOEDE WONING, ZOETERMEER
• HOOFDAANNEMER: ERA CONTOUR, ZOETERMEER
• LEVERANCIER DAKISOLATIE: KINGSPAN UNIDEK, GEMERT
• LEVERANCIER ZONNEPANELEN: ROBISOL, BLEISWIJK
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G-10 PV modules 125 Wp

(BIPV) eenvoudig in montage, esthetisch opgenomen in het pannendak

BEDRIJFSNIEUWS

Nelskamp dakpannen
moet reorganiseren
Het Duitse Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, een van de leidende
fabrikanten van dakpannen, heeft een beroep gedaan op het zgn.
‘Schutzschirmverfahren’. De mogelijkheid die daar juridisch voor wordt
geboden, met bijstand van de staat, wordt aangegrepen en kan worden
uitgevoerd in eigen regie. Hierdoor kan onverminderd worden geleverd,
blijft de directie op haar plek en kan het vertrouwen worden behouden.

Voordelen van de G-10 PV module
• G-10 PV module vervangt 8 hele pannen in
1 rij
• Eenvoudig met 8 schroeven en 1 panhaak
te bevestigen
• BIPV (Building Integrated PV) is ethetisch
verantwoord
• Kwalitieit gegarandeerd door Nelskamp:
made in Germany

www.nelskamp.nl

• Plug and play systeem
• Behoud esthetica van het pannendak
• Rendement zonnecel 18,3%
• Positief vermogenstolerantie: Van 0 W t/m
+5 W voor een beter opbrengst
• Garantie op de nominale prestatie: 10 jaar lang
90% / 25 jaar lang 80%
• Hoog rendement van 125 Wp per module

Nelskamp heeft de laatste jaren mega investeringen gedaan
die nodig waren voor reparatie en onderhoud op zowel de
locaties Nibra in Gross-Ammensleben als Schermbeck.
De investering was telkens noodzakelijk, echter de afgespro
ken tijdsduur werd in alle gevallen ruim overschreden, wat
financieel niet of nauwelijks te verhalen is, met als gevolg:
een aanzienlijke beperking van de liquide middelen. Ondanks
de stabiele marktsituatie en een positief vooruitzicht moet
Nelskamp daarom toch herstructureren en kan het met het
Schutzschirmverfahren de onderneming weer op de rails
krijgen ten gunste van personeel, klanten, leveranciers en
aandeelhouders. De plannen voor herstructurering zullen in
de komende maanden hun uitwerking krijgen.
Reorganiseren betekent ook dat er ingeleverd moet gaan
worden, waardoor 80 van de 600 arbeidsplaatsen komen
te vervallen en ook is bepaald dat de productielocatie
Schermbeck anders moet worden ingericht. De klein
formaat keramische dakpannen die in Schermbeck worden

geproduceerd, hebben in verhouding een te klein aandeel,
waardoor de investeringen, productie en verkoop niet op
tijd in verhouding zijn komen te staan. Derhalve wordt nu
gekeken naar oplossingen en zal het totaalassortiment
van de locatie Schermbeck op termijn aangepast moeten
gaan worden. Voor nu betekent dit nog niets: alle lopende
opdrachten worden gewoon geproduceerd en uitgeleverd.
Daarnaast worden offertes en acquisities voor de productie
op korte termijn en vervolgprojecten geïnventariseerd.
Het nieuws dat Nelskamp moet reorganiseren is zeker
onverwacht, maar beter nu actie ondernemen voor het te
laat is. Het familiebedrijf Nelskamp heeft tenslotte dierbaar
personeel en nog eens vijf volwaardige productielocaties
met de grootformaat keramische dakpannen van Nibra,
keramische pannen van Unsleben en drie locaties met hoog
waardige betondakpannen, waarvoor nu de continuïteit
gewaarborgd wordt. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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SAMENWERKING TUSSEN ADRA NEDERLAND EN IT4KIDS

ADRA Nederland
zamelt hardware in
voor het goede doel

in de steden). Veel kinderen uit deze groep missen de kans
om te kunnen sporten. Sporten is belangrijk om belangrijke
vaardigheden en waarden te leren, zoals respect, weerbaarheid, samenwerken en omgaan met verlies.
IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en
schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan projecten van goede doelen die kinderen een (sport)kans geven
die dat om financiële of fysieke beperkingen niet kunnen.
IT4Kids werkt samen met goede doelen Schooljudo,
Dirk Kuyt Foundation, FC Utrecht Maatschappelijk,
Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Sven Kramer Academy, de
Mentelity Foundation, N.E.C. Maatschappelijk en de Esther
Vergeer Foundation.

De internationale ontwikkelingsorganisatie
ADRA Nederland is een samenwerkingsver-

Daarmee helpt men concreet mee in het recycleproces
van hardware, wat de activiteiten voor kansarme bevol
kingsgroepen en onderwijs ondersteunt.
De volgende producten komen in aanmerking om
gerecycled te worden:
• Laptops
• Desktops
• Servers
• Switches
• Smartphones
• Printers
• Tablets
• Barcode scanners
• Kassabon printers
Men kan zich bij ADRA Nederland aanmelden met de
hardware waarvan men afstand wil doen. Dit wordt
vervolgens doorgegeven aan IT4kids, waarop zij verdere
actie ondernemen. Vanuit de opbrengst van deze hardware
is 70% voor ADRA en 30% is voor de onkosten van IT4kids.
De ophaalservice behelst een waardecheck en het afhalen
van de hardware. De informatie wordt op een gecertificeerde manier uit de hardware verwijderd. De opbrengst wordt
dus ingezet voor de respectievelijke goede doelen, daarnaast betekent dit dat de IT-apparatuur wordt gerecycled,
wat bijdraagt aan een reductie van de CO2-uitstoot.

band aangegaan met IT4Kids, de stichting
die afgeschreven IT-apparatuur inzamelt
van bedrijven en met de waarde hiervan
kinderen een duurzame (sport)kans geeft.
Dit betekent dat bedrijven afgeschreven
hardware, zoals laptops, tablets en smart

Men kan de hardware aanbieden via Christa Breure,
Fondsenwerver ADRA Nederland: christa@adra.nl
of mobiel: 06-20110596. ●

phones bij de organisatie kan aanmelden.
Deze worden vervolgens opgehaald en klaar-

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

gemaakt voor hergebruik (vanzelfsprekend
nadat de data op een gecertificeerde manier
zijn verwijderd). De opbrengst komt ten goede
aan de projecten van ADRA Nederland.
ADRA Nederland is een ontwikkelingsorganisatie met een christelijke
grondslag. De (zelfstandige) organisatie zet zich wereldwijd in voor
sociale en economische gelijkheid. Door samen te werken met vrijwilli
gers, partnerorganisaties, lokale vestigingen en lokale gemeenschappen draagt men structureel bij aan de zelfredzaamheid van mensen en
gemeenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden.
De organisatie geeft via een groot aantal wereldwijde projecten invulling
aan de visie en missie door zich te richten op de volgende pijlers:
noodhulp, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en zelfredzaamheid.
De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status en
heeft het CBF keurmerk voor kleine goede doelen. Dit betekent dat
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Batwa-studenten in Kisoro ontvangen
schoolbenodigdheden.

ADRA Nederland als officieel goed doel
erkend is door de overheid.

Sportactiviteiten voor kinderen
Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen.
Hoewel Nederland tot de rijkste landen ter
wereld hoort, groeien meer dan 423.000
kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van het bestaansminimum. Dat is maar
liefst 1 op de 8 kinderen (en zelfs 1 op de 4

 e stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut
D
Beogende Instelling) status en bevindt zich
in het erkenningstraject van het CBF.

Samenwerking
Omdat ADRA Nederland zich ook richt op onder andere vormen van onderwijs, mag deze
organisatie zich bij dit initiatief aansluiten en
hardware inzamelen om hiermee inkomsten
voor de eigen projecten te genereren.

School on wheels in Servië.
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Het A-merk isolatiefolie!

Isoleer eenvoudig
boven isolatienorm
(Rc 2,6)
Isoleer dampopen maar water -en luchtdicht
met Airflex Permovap. Behaal een maximale
waarde van wel Rc 2,6 met een minimale
ophoging van het dak.
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Rc 2,6

Dampopen, lucht- en waterdicht (W1)
Toepasbaar op bestaande isolatie
Ideaal voor restauratiewerken van monumenten
Isolerend vermogen Airflex Permovap tot Rc 2,6
Met geïntegreerde plakstroken voor eenvoudige
verwerking en ter voorkoming van koudebruggen
Minimale ophoging voorkomt goot- en loodaanpassingen
Ontwikkeld voor verwerking op buitenzijde dakvlak.

OOHD biedt de mogelijkheid om
subsidie aan te vragen voor diverse
opleidingen, cursussen of trainingen
voor uw medewerkers.

Verkrijgbaar in 3 diktes (15, 37 en 53 mm.)

Energie
besparend
tot Rc 2,6

Eenvoudig te
installeren

Dampopen
& waterdicht (W1)

Graag meer info?

Kijk op www.airflex.nl of mail voor project informatie
naar info@airflex.nl
Gespecialiseerd isolatieteam nodig of wil je hier graag aan
deelnemen en opgeleid worden? Bel +31(0)73 551 05 33

www.airflex.nl

GRATIS

BHV

GRATIS

VCA

Het OOHD heeft als doel het geheel of gedeeltelijk financieren van
scholingsactiviteiten. Heeft u geïnvesteerd in de ontwikkeling van uw
medewerker(s)? Kijk op www.opleidingenhellendedaken.nl om te
zien of u de kosten (gedeeltelijk) kunt terug vorderen.

PRODUCTNIEUWS

Aardbevingsbestendig
bouwen met stalen
dakpanelementen
Bouwmaatschappij Vuurboom uit Valthermond bouwde aan de Oosterstraat
in ’t Zand in de gemeente Loppersum twee geschakelde, aardbevings-

Deze oplossing benadert volgens hem het meest het
pannendak. Ook omdat de hulpstukken zoals bijvoorbeeld
nokvorsten, broekstukken en ventilatie-uitgangen, exact zo
zijn uitgevoerd als bij een keramisch dak. AeroDek dakpan
elementen zijn in alle gangbare dakpankleuren verkrijgbaar
zoals grijs, Hollands rood, glanzend zwart en groen.

Dakpannen, maar dan van staal
De AeroDek Unique Plus P dakpanelementen bestaan uit
een stalen kern met een dubbelzijdig, magnesium verzinkte
laag. Beide zijden zijn voorzien van een epoxy primer als
extra bescherming tegen oxidatie. De zichtzijde heeft een
toplaag van UV bestendige poedercoating die ervoor zorgt
dat het dak zijn kleur langdurig behoudt. Voor dit project
is gekozen voor de kleur zwart matglans. De lichtgewicht
oplossing weegt slechts 4,5 kilogram per vierkante meter
en is al toepasbaar op daken met een helling vanaf
8 graden. Deze daken zijn bestand tegen extreme weers
omstandigheden.

bestendige woningen. Voor de fundering werd gebruik gemaakt van TAS

speciale klemmen leverbaar, waarop het frame voor zonnepanelen kan worden aangebracht zonder de dakconstructie
aan te tasten.”

Verwerking sneller dan een
keramisch pannendak
Het aanbrengen van stalen dakpanelementen gaat sneller
dan het leggen van een traditioneel keramisch pannendak.
Het dakpanelement bestaat, afhankelijk van de gekozen
uitvoering, uit zes of zeven ‘pannen’ die in één keer worden
gelegd en het lichte gewicht maakt de verwerking minder
belastend voor de dakdekker. Verder wordt, net als bij een
traditioneel dak, gewerkt met een dampremmende folie aan
de binnenzijde en een damp-open folie aan de buitenzijde
van de woning.
AeroDek dakpanelementen Unique Plus P
hebben een productgarantie van 30 jaar en
zijn onderhoudsarm. Daarnaast zijn de stalen
dakpanelementen recyclebaar en door hun
lichte gewicht makkelijker vervoerbaar waardoor
minder transport nodig is en CO2 uitstoot tijdens
het vervoer beperkt wordt. Bij renovatieprojecten
kan het daksysteem bovendien over bestaande
dakbedekkingen worden aangebracht. Dit scheelt
niet alleen tijd, maar het voorkomt tevens afvoer
van sloopmaterialen. ●

(Trilling Absorberend Schuimbeton) en voor de draagconstructie werd
gekozen voor stalen skeletbouw met u-profielen zodat de woningen bij
eventuele aardschokken mee kunnen bewegen. Het gewicht van het dak
is bij dergelijke woningen een belangrijk aandachtspunt. Hoe lichter,
hoe aardbevingsbestendiger.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Om deze reden werden de daken voorzien van
de zogeheten AeroDek Unique Plus P stalen
dakpanelementen van BMI Monier. Niet alleen
licht van gewicht, maar ook fraai, duurzaam en,
niet onbelangrjk, met de uitstraling van een
keramisch pannendak.
Gert Stap, projectleider bij Bouwmaatschappij
Vuurboom, vindt dat de stalen dakpanelementen
een mooie uitstraling hebben. Dat was één van de
redenen om hiervoor te kiezen toen de architect
aangaf op zoek te zijn naar een lichte dakbedekking.
“Elk dakpanelement bestaat uit zeven ‘dakpannen’
en is aan de bovenzijde voorzien van een bevesti
gingsstrip. Deze strip wordt met de bijgeleverde
nagels, die in dezelfde kleur zijn als het element,
mechanisch aan de panlatten bevestigd. Doordat je
van boven naar beneden werkt, valt het volgende
element over de bevestiging heen en zie je niets
van de bevestigingsmiddelen. Je ‘mist’ dus die
lelijke plastic dopjes die je bij veel daken ziet
waar dakpanelementen zijn toegepast.”
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Jan Mussche, Product Manager Pitched Roofs bij BMI Monier
hierover: de dakpanelementen zijn door ons uitvoerig getest
en bestand tegen windsnelheden tot 270 km/u en regen met
200 mm water per uur. Ze worden dan ook veel toegepast
in gebieden met extreme klimatologische omstandigheden.
Daarnaast zijn ze duurzaam en hebben weinig onderhoud
nodig.”

Zonnepanelen onderdeel van het daksysteem
Dikwijls worden zonnepanelen, nadat het dak gelegd is,
als apart systeem op het dak aangebracht. Vaak betekent dit
dat de dakconstructie geweld wordt aangedaan door het
frame van de zonnepanelen door de dakbedekking heen te
monteren. Volgens Gert Stap was dat een andere belang
rijke reden om voor AeroDek te kiezen. “Bij deze woningen
was vooraf duidelijk dat er zonnepanelen geplaatst moesten
worden, en BMI Monier benadert het dak als een systeem.
Alle daksysteemcomponenten en hulpstukken worden
samen ontwikkeld en vormen één geheel. Er zijn dan ook
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BEDRIJFSNIEUWS

Kingspan eerste partij
die EPS Loop sluit
Als onderdeel van onze wereld
wijde inzet voor circulariteit,
is Kingspan het eerste bedrijf in
Nederland dat isolatie-afval uit
de bouw recyclet via PS Loop en
het recyclaat omzet voor gebruik
in onze producten.

70

De moderne PS-Loop-faciliteit in Terneuzen wordt medio
juni 2021 geopend en zal naar verwachting 3.300 ton afval
per jaar recyclen zodra deze volledig operationeel is.
Door een innovatief chemisch proces worden geëxpandeerd
polystyreen (EPS) en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) mate
rialen opgelost en gezuiverd voordat ze worden omgezet
in het gegranuleerde recyclaat zonder verlies van materiaalkwaliteit. De HBCD-vlamvertrager die in oudere EPS- en
XPS-platen wordt gebruikt, wordt tijdens dit proces veilig
verwijderd en vernietigd, terwijl de waardevolle broom
component wordt teruggewonnen.

Als officieel recycling-HUB is Kingspan verantwoordelijk
voor het inzamelen en voorbehandelen van de EPS- en
XPS-afvalproducten voordat ze bij de PS-Loop-fabriek
aankomen. Om de transportefficiëntie te maximaliseren
en de gerelateerde uitstoot te verminderen, comprimeert
men de schone materialen zorgvuldig voordat ze worden
verzonden. Het recyclaat gaat vervolgens terug naar de
productie van de eigen EPS-isolatieplaten, waardoor een
echt circulair proces ontstaat.
Jan Noordegraaf, directeur bij PS-Loop: “We zijn ontzettend
blij dat Kingspan heeft toegezegd een leidende rol op zich
te nemen. Deze nauwe samenwerking in de industrie is precies wat we voor ogen hadden toen onze coöperatie werd
opgericht en is essentieel voor het bereiken van een circulaire economie. De output van onze faciliteit zal helpen om
te voldoen aan de aanhoudende vraag naar EPS-isolatie,
wat het streven naar meer energie-efficiëntie ondersteunt. “
Teun van Schadewijk, Business Developer bij Kingspan in
Gemert en projectmanager: “Initiatieven zoals PS-Loop
zijn waar ons Planet Passionate-programma om draait:
het realiseren van belangrijke nieuwe circulaire processen

en producten. We kunnen niet wachten tot de locatie in
volle productie is. In de komende maanden zullen we een
aantal projecten uitproberen die onze procedures zullen
testen en ons in staat zullen stellen om verdere verbete
ringen aan te brengen. We zijn bijvoorbeeld al enkele
uitdagingen tegengekomen, zoals het scheiden van EPSen XPS-materialen van bitumen. We werken samen met
industriële partners om deze succesvol door te ontwikkelen.
We zijn van plan dit najaar in Nederland de eerste Kingspan
Unidek EPS-producten te lanceren die met het recyclaat
zijn vervaardigd.” ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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European Building Supply

Grondstofprijzen en beschikbaarheid
in het daglicht
De bouwbranche is enorm in beweging op het gebied van
beschikbaarheid van materialen en de prijsveranderingen.
Hierdoor is het lastig in te kopen via algoritmes van bestaande
software. Of koop je strategisch in? Koop je dan bij een
prijsverhoging groot in of juist niet? Groot inkopen kan
onnatuurlijk aanvoelen, maar soms toch de beste keuze zijn.
Voor iedereen die producten inkoopt of fabriceert blijft het een
uitdaging. Het goede nieuws is dat EBS geen problemen
voorziet met de beschikbaarheid van producten.

BEDRIJFSNIEUWS

EBS groeit door en
verhuist naar Zwaag
De huidige locatie van European
Building Supply (EBS) in Enkhuizen
voldoet niet meer aan de wensen,
met name in de logistieke processen. Zij zijn daarom op zoek gegaan
naar een pand dat beter bij de
wensen en groei aansluit. Dit pand

Voorkom enorme prijsverhogingen

Via onze partner ROSA Energy Services
ontvangen we geregeld overzichten op grote
kostenposten van de productie: olie, gas en elektra.
Olie, gas en elektra vormen een belangrijk aspect in
de uiteindelijke productprijs. Zo draaien machines
op olie, is olie een belangrijk item bij zelfklevend
butyleen en worden vrachtkosten door olie
beïnvloed. Dankzij de informatie die wij van ROSA
Energy Services ontvangen kunnen we buiten
proportionele prijsverhogingen deels voor zijn.

Ook advies?

EBS fabriceert en levert niet alleen producten en
halffabricaten, maar legt ook focus op het
stimuleren van verduurzaming en het leggen van
partnerships. Daarom vertellen we graag iets meer
over ROSA Energy Services.

Met meer dan 15 jaar kennis en ervaring geeft ROSA
Energy Services inzicht in de onbegrensde
mogelijkheden qua energie. In de huidige tijd van
verduurzaming kijken zij kritisch naar het gebruik
van gas en elektriciteit door mens en onderneming. Besparen, ontzorgen en beheersen is waar
ze continu mee bezig zijn. Ze begeleiden en verzorgen duurzame projecten, met als doel reductie
in verbruik en kosten. Dagelijks monitoren zij alle
groothandelsmarkten, waarbij de relatie tussen
olieprijzen en emissierechten geregeld sterke
invloed heeft op energietarieven.

hebben zij gevonden in Zwaag op
het bedrijventerrein Zevenhuis.

veelgebruikte titels, want vooral in de bouwbranche
kan er volgens onderzoek nog veel worden verbe
terd. Hier draagt EBS graag zijn steentje aan bij.
Dit doen zij onder andere door producten en
fabrikanten te beoordelen op de mate waarop zij
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Op basis van deze kennis adviseren zij hun klanten.
Ook houden zij klanten jaarlijks op de hoogte van
geldende wet- en regelgeving en rekenen ze door
wat de belastingwijzigingen vanuit de overheid elk
jaar voor consequenties hebben. Door hun ervaring
zijn zij adviseur voor enkele landelijke politieke
partijen, meer dan 350 sportclubs (zoals ADO Den
Haag), Palace Casino’s, XO-hotels en vele anderen.
Kijk voor meer informatie op rosa-energy.nl of mail
naar info@rosa-energy.nl.

Per 1 juli is EBS gevestigd op bedrijventerrein Zevenhuis
aan de Jelle Zijlstraweg 65 te Zwaag. Hier verrijst een hal
van 1.000 m² waar ze de beschikking hebben over alle
faciliteiten die de goede dienstverlening, die klanten
van EBS gewend zijn, mogelijk maakt. In dit nieuwe pand
kunnen ze hun verdere groei realiseren en zijn ze op de
toekomst voorbereid.

Duurzame dakmaterialen
EBS werd in 2009 opgericht en is specialist in duurzame en
circulaire dakmaterialen. Ze bedienen de zakelijke markt.
EBS is een innovatief bedrijf waarin duurzaamheid en MVO
voorop staat. De overheid legt een grote focus op deze

Producten kunnen in totaal vier specifieke sterren
behalen als de fabrikant aan alle drie de normen
voldoet. Het betreft een beoordelingssystematiek
op het gebied van milieu, duurzaamheid, arbeidsomstan
digheden en mensenrechten. Wanneer de producten op
al deze gebieden een maximale score halen, verleent men
vier sterren. Dit wordt vervolgens elk half jaar geaudit.
Door middel van deze beoordeling, wordt duurzaam ondernemen voor iedereen eenvoudig en toegankelijk.
Daarnaast heeft EBS een eigen kunststoflijn die wordt geleverd in gerecycled verpakkingsmateriaal. EBS levert ingezameld afval aan bij afvalverwerkers, die daar nieuwe producten van maken die EBS en hun fabrieken weer inkopen. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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DE ACHTERKANT

Dakhooligans
Het klinkt misschien wel raar dat ik, als platdak-mens, met
grote belangstelling naar hellende daken kijk. Maar waarom?
Simpel: dit zijn tenslotte de daken die we allemaal zien.
Terwijl je voor een beetje plat dak toch echt heel veel
moeite moet doen om er ook maar één te kunnen bekijken.
Anders dan de meeste platte daken, die er maar een beetje
bij liggen en bijna nooit gezien worden, liggen de hellende
daken zo goed als altijd in het zicht. Ze zijn dan ook mede
bepalend voor het straatbeeld en het gevoel dat wij bij
een straat of een wijk hebben. Nu zal ik niet bepleiten dat
onze gemiddelde eengezinswoningen architectonische
hoogstandjes zijn. Of dat de daken van de gemiddelde
uitbreidingswijk van de afgelopen 50 jaar op de UNESCO
erfgoedlijst moeten worden geplaatst. Maar er is wel over
nagedacht om repeterend beeld en rust te krijgen.

ZINK BIJ ZINKUNIE

Wij vinden het belangrijk dat een
ontwerper zijn creativiteit de
vrije loop kan laten gaan. Daarom
bieden wij maar liefst 10 kleuren
zink op voorraad aan!
Voordelen zink
• Karakteristieke uitstraling
• Weerbestendigheid
• Makkelijk verwerkbaar
• Onderhoudsarm
• Duurzaam

10 KLEUREN ZINK!

OOK ALS MAATWERK BESCHIKBAAR

LEES MEER OVER ALLE KLEUREN:
zinkunie.nl/kenniscentrum/kennis-overzicht

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJK OP WWW.ZINKUNIE.NL/CONTACT

Nieuwsgierig?
Bekijk de website of neem contact
op met een van onze 17 filialen
voor ons totale assortiment.

Ook als er aanpassingen aan de woningen zijn, zullen bouw
kundig aannemers kijken wat kan. Ze proberen de woningen
te beschermen tegen eigenaren die in de waan van de dag
het beeld van de woning willen deformeren. Bouwkundigen
hebben respect voor wat er gebouwd is en behandelen uw
dak ook als zodanig. Daarom verbaast het me dat er bijna
nooit iemand klaagt over het verzieken van de uitstraling
van bestaande daken door zonnepanelen. Hoeveel daken
worden esthetisch niet aangetast door onkunde, desinteresse
en onwetendheid van de installateurs?

 richten. Nergens rekening mee houdend of het moet
aan
zijn: het zoveel mogelijk rendement in eigen portemonnee
scoren.
Het is bij het hellende dak eerlijk gezegd hetzelfde als op
het platte dak: als er geen regie wordt gevoerd, is het op
het dak binnen no-time een janboel. Laat de installateurs
hun gang gaan en de dakdoorvoeren schieten in alle vormen
en maten als paddenstoelen uit het dak. Mogen luchtbehan
delingsboeren zelf beslissen wat ze doen, dan is het dak bijna
niet meer te onderhouden en maken ze net zo makkelijk
hele delen onbereikbaar. En nu laten we installateurs vanuit
het hele land PV-systemen op bestaande daken plaatsen.
Ik durf te zeggen dat de regels van het plaatsen van zonnesystemen op hellende daken vaak niet worden nageleefd.
Heel vaak zie je dat de ontwerpers/leveranciers die geen
rekening houden met de minimale afstand van de panelen
tot de naastgelegen woning, of dat ze tot bijna strak boven
de goot worden gelegd. Maar wat dacht u van het plaatsen
van panelen strak tegen dakramen en dakkapellen? De voorschriften van de brandweer zijn volgens mij op dat gebied
heel duidelijk. Brandoverslag door PV-panelen moet worden
voorkomen en gepaste vrije ruimtes zijn daarvoor een must.
Misschien wordt het toch eens tijd dat het hellende dak
eens wat meer aandacht besteedt aan de gebruiksvoorschriften van onze hellende daken. Laten we er massaal
voor zorgen dat bij oplevering ook onze garantie en garantieuitsluitingen een prominente plaats krijgen in het kopersboekje. Laten we de nieuwe eigenaren van een woning
zien binnen welk kader er zonnepanelen geplaatst kunnen
worden en wat zeker NIET kan. Die service kan het hellende
dak toch zeker wel verlenen, desnoods via de leveranciers
of de bedrijfsverenigingen. Samen beschermen we onze
daken en als de gebruiker het beter denkt te weten,
heeft u tenminste aangegeven dat de garantie is vervallen.
Kunt u ondanks al die Dakhooligans toch rustig slapen.

Theo Wiekeraad

Ik weet: dat zijn harde woorden, maar gelogen zijn ze niet.
Waarschijnlijk vind je op dit moment nergens in de bouw
zoveel cowboys als in deze branche. Waar veel vraag wordt
gecreëerd, komt veel ‘ongewenst’ aanbod binnendrijven.
Als u zo nu en dan eens even rondkijkt, dan ziet u wat ik
bedoel. Het gaat mij niet eens over de gemiddeld zeer
onveilige manier waarop de cowboys het dak brandmerken,
maar duidelijk om de blijvende horizonvervuiling die zij
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ACTUALITEITEN

VENTISTRIP -XL® RVS VOGELSCHROOT
FLEXIBEL VENTILEREN ZONDER OVERLAST
De VentiStrip-XL van Tilmar is een oplossing voor het
weren van kleine dieren en biedt een alternatief voor de
bekende kunststof, aluminium en verzinkte vogelschroten.
Het is geschikt voor plaatsing onder alle dakpannen, daken,
golfplaten en zonnepanelen. Naast de daktoepassingen
is het ook effectief achter geveldelen, bijvoorbeeld bij
potdekselen. De strip kan voor, achter of tussen panlatten,
planken en platen worden gespijkerd, geschroefd, geklemd
en gelijmd bij nieuwbouw en renovatie.

TRIPLE SOLAR IN TOP 250 GROEIBEDRIJVEN
Triple Solar heeft zich geplaatst in de Top 250 Groeibedrijven van 2021. De selectie van dit jaar werd op
1 juni 2021 bekendgemaakt door Prof. Dr. Justin Jansen
(Rotterdam School of Management, EUR) tijdens het
BusinessBoost Live Online event.
Uit Top 250 Groeibedrijven blijkt dat de meeste
snelgroeiende bedrijven zich bevinden in sectoren
op het snijvlak van digitalisering, dienstverlening en
nieuwe media.
De vijfde Top 250 Groeibedrijven werd op 1 juni
gepresenteerd en is een initiatief van Erasmus Centre
for Entrepreneurship (ECE) en nlgroeit. Noord-Holland
voert met 90 bedrijven de lijst aan, gevolgd door de
provincies Noord-Brabant (51) en Zuid-Holland (42).
Van alle Top 250 Groeibedrijven kent slechts 5%
een vrouwelijke ondernemer, een verdere daling ten
opzichte van de vorige editie.

Deze vogelschroot onderscheidt zich ten
opzichte van andere
oplossingen door het
hoogkwalitatieve materiaal (RVS). Verder is de
veerlengte groot, met 75 mm lengte zijn vrijwel alle voorkomende openingen onder dakpannen, zonnepanelen en
geveldelen effectief af te dekken. Door een sleufbreedte
van 3 mm kan uitstekend worden geventileerd, maar het
houdt knaagdieren buiten.

Stichting WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) en Segon
hebben medio april officieel hun samenwerking bekrachtigd.
Tezamen ontwikkelden zij voor VvE’s de baanbrekende bouwmethodiek die energieprestaties tot 30 jaar garandeert,
gekoppeld aan langjarige financiering met lage rente.
WNR garandeert de prestaties van de renovaties, Segon geeft
de randvoorwaarden voor financiering vorm. Met de
ondertekening onderstrepen zij maximaal in te zetten op
gezamenlijke projecten. Het eerste project onder deze afspraken zijn de 6 flats aan de Pettelaarseweg in ‘s Hertogenbosch.

NIEUWE MAKITA BOUWLAMPEN OP ACCU
Makita heeft meerdere lampen op accu in het lichtprogramma. Ze maken gebruik van
de standaard accu’s uit het bekende, door heel veel apparaten gebruikte LXT-platform
van Makita, zodat ze gemakkelijk zijn uit te wisselen. Goed licht op de werkplek kan
klein beginnen: met een zaklamp zoals de DEADML186, 808, 812 en 815 of de handen
vrijhoudende hoofdlamp zoals de DEADML800. Erg handig zijn de staande lantaarns
DEADML806 en 807 en de omgevingslamp.
Deze NLADML810 heeft een lichtverspreidende kap die ervoor zorgt dat het licht
evenredig over de gehele ruimte wordt verspreid. Ideaal voor buitenlocaties met
weinig licht of bij werkzaamheden in schemering en nacht. Door zijn vorm kan hij
ook goed tegen stoten, want dan veert hij automatisch terug rechtop.

Peter De Brabandere.

NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR
VOOR ZINKINFO BENELUX
Sinds 1 april 2021 heeft ZinkInfo Benelux een nieuwe
Algemeen Directeur. Peter De Brabandere volgt hiermee Bruno Dursin op die ruim 10 jaar de organisatie
leidde.
Peter De Brabandere (55) heeft heel wat ervaring
opgebouwd binnen de werkgeverswereld in België.
Zo was hij onder meer Directeur Marketing en
Communicatie en Directeur Ondernemingsrelaties
bij Voka, de koepel van de Vlaamse Kamers van
Koophandel en bekleedde hij verschillende directie
functies bij Agoria, de Belgische federatie voor de
technologische industrie. Naast deze ervaring bouwde
hij als partner ook een succesvol B2B-marketingbureau
uit dat vandaag is uitgegroeid tot de Belgische referentie in content marketing.

WEBSITE VEILIGOPDEHOOGTE.NL GEHEEL VERNIEUWD
De website van het Platform Preventie Valgevaar (www.veiligopdehoogte.nl) is geheel vernieuwd. Belangrijke vernieuwing
is de speciale kennispagina die het startpunt vormt voor het veilig werken op hoogte. De site is bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is in het veilig werken op hoogte en het voorkomen van valgevaar. De informatie is dan ook relevant voor
opdrachtgevers, adviesbureaus, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten, producenten, gebouwbeheerders werkgevers,
zzp’ers en werknemers.
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STRATEGISCHE SAMENWERKING WNR EN
SEGON VERSNELT DUURZAME RENOVATIES

INTRODUCTIE PILOT BRL
5029 VOOR AANNEMERSROL
BINNEN DE WKB
De nieuwe Wet kwaliteitsborging
voor het bouwen (Wkb) legt de
aannemer meer aansprakelijkheid
en een grotere verantwoordelijkheid op. Met het nieuwe BRL 5029
certificaat ontwikkeld door SKW
Certificatie en SKG-IKOB Certifi
catie toont de aannemer dat hij de kwaliteit van zijn werk op een
gestandaardiseerde en betrouwbare manier zelf controleert.
Dat helpt hem met het managen van zijn aansprakelijkheid en
optimaliseert zijn samenwerking met de kwaliteitsborger.
De pilot-versie van de BRL 5029 kan nu gratis worden gedownload
van beider websites om in die nieuwe rol te gaan proefdraaien.

PVSHELTER NU OOK BESCHIKBAAR IN DUITSLAND
Conduct Technical Solutions komt samenwerking overeen met de Duitse solar groothandel Krannich en zet daarmee
een forse stap in buurland Duitsland. Met de gerealiseerde inkoop van drie typen PVshelter voor de grotere omvormers,
PVshelter High Energy, voegt Krannich waarde toe aan het leveringsprogramma.
Eerder dit jaar lanceerde Conduct PVshelter Non-Assembled en is hiermee ingegaan op de behoefte vanuit de markt om
het inmiddels succesvolle product goedkoper en eenvoudiger op voorraad te kunnen houden. Het feit dat Krannich Solar
hierop inspeelt is voor Conduct een positief signaal.
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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!

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd
of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

bmigroup.com/nl

Voldoet de
stormvastheid
van uw dak
aan de norm?
Toets nu eenvoudig & gratis
op www.verankeringsadvies.nl
Toets nu eenvoudig en gratis op hoofdlijnen
of de dakpannen bevestigd zijn naar de in
Nederland geldende normen. Na het invullen
van 7 eenvoudige vragen ontvangt u per mail
een verankeringsadvies.
De toets geeft drie mogelijkheden aan:
• verankering niet nodig;
• dambordsgewijs verankeren;
• alle dakpannen verankeren.
Toetsing is mogelijk voor de meeste,
in Nederland verkrijgbare, dakpannen.

Binnen één dag een verankeringsadvies!
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