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COLUMN

Klimaatverandering
en zonne-energie, 
dan mag duidelijk zijn 
dat in de bouw, en op 
het (hellende) dak, 
grote stappen  
worden gezet en 
nog zijn te zetten. 
En wie weet wat 
voor innovatieve 
oplossingen nog 
allemaal op ons 
afkomen: er is zo ont-
zettend veel mogelijk! 
In dit nummer van steilDAK 
gaan we nader in op de vele mooie 
ontwikkelingen op het gebied van circulariteit in de  
hellende dakenbranche.

De grootste uitdaging van de toekomst is misschien nog 
wel om buiten ons eigen denkframe te gaan opereren. 
Want doordat zelfregulering de norm is, is de maatschappij 
een krachtenveld van tegengestelde belangen geworden 
en daardoor wordt het algemeen belang weleens uit het 
oog verloren. Marktwerking is een goed systeem als winst 
het belangrijkste oogmerk is, maar niet ideaal als het gaat 
om gezamenlijk overleven. 

Want wie bijvoorbeeld een mooie oplossing heeft bedacht, 
wil daar natuurlijk zo veel mogelijk aan verdienen en die 
houdt de kennis voor zichzelf: hij wil niet dat een ander 
ermee aan de haal gaat. Als er überhaupt al vraag is naar 
de oplossing, want de massa is per definitie trager dan 
de voorhoede. De overheid beperkt zich op haar beurt 
tot het controleren of de oplossing voldoet aan bepaal-
de minimumeisen. Niet zelden duurt het ettelijke jaren 
voordat begonnen kan worden een innovatie te verkopen 
en decennia voordat zo’n innovatie gemeengoed is.

Als de calamiteiten van afgelopen zomer iets duidelijk 
hebben gemaakt, dan is het wel dat we die tijd niet meer 
hebben. Ik ben geen econoom, maar het lijkt me dat er, 
naast alle positieve ontwikkelingen in de markt, óók een 
herstructurering nodig is in de (economische) besluit-
vorming. Hier ligt een duidelijke rol voor de overheid:  
die zou volgens mij veel actiever moeten zijn in het  
(vanuit een heldere visie) aansturen van oplossingen. 

Edwin Fagel

Zo aan het eind van het jaar gaan mijn gedachten terug 
naar afgelopen juli, de overstromingen in Limburg,  
België en Duitsland. Beelden waarvan we nog niet zo lang 
geleden vreesden dat onze kinderen hiermee te maken 
zouden krijgen, maar de ontwikkelingen gaan veel sneller 
dan gedacht. Nu al zijn er vele doden te betreuren als 
gevolg van de klimaatverandering: de overstromingen  
van juli alleen al eisten in Duitsland en België meer dan 
100 levens, maar als je wereldwijd kijkt en de hittegolven 
in de Verenigde Staten en Canada en de extreme droogte 
in Afrika en Siberië meerekent, hebben we het over veel 
grotere aantallen.

Aan het begin van de coronacrisis werd op social media 
veelvuldig een cartoon gedeeld, van drie golven, oplopend 
in grootte: de kleinste golf was COVID-19, en de grotere 
waren achtereenvolgens ‘Recessie’ en ‘Klimaatverandering’. 
De mensen in het dorpje waar de golven op afgaan,  
kunnen alleen de voorste golf zien en zeggen:  
‘Als je gewoon goed je handen wast, komt alles in orde’. 

Hoe raak dat plaatje is, blijkt nu: de coronacrisis is nog 
niet eens voorbij en de volgende twee golven komen al 
over ons heen. De bouw heeft niet zo veel last gehad van 
corona, integendeel: veel bedrijven hebben het drukker 
dan ooit, wat weer allerlei andere complicaties met  
zich meebrengt (personeelstekort, grondstoffentekort, 
leveringsproblemen). 

De bouw vormt voor veel vraagstukken, in ieder geval  
voor een deel, een oplossing. Dat hoef ik de lezers van 
steilDAK niet uit te leggen: als we alleen al denken aan  
de oplossingen op het gebied van circulariteit, isolatie  
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Nu ook in Eindhoven!
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)

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

www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij

ons staan service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland
en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

In 2018 hebben wij een uitbreiding van ons 

assortiment doorgevoerd waardoor de naam 

Brouwers Zink & Dak is ontstaan.

Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw

dakpartner geworden.

• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen
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Hier bovenop zijn de sedummatten aangebracht. Voor het 
pakket is het belangrijk dat het groen in de eerste periode 
goed vochtig wordt gehouden, zodat de matten aan elkaar 
groeien en het pakket één geheel wordt. 

Crux van het systeem zijn de kunststof cassettes. Deze  
beschikken over puntige opstanden die ervoor zorgen dat 
het pakket onder de helling goed op zijn plaats blijft.  
De cassettes zijn net als dakpannen voorzien van goten, 
waarlangs het water naar de goten en de afvoeren wordt 
geleid. De leverancier heeft voor de aansluitingen met  
o.a. de zonnepanelen speciale profielen beschikbaar.  
De zonnepanelen zelf zijn bevestigd met stel-schroefbouten 

met sluitring en voor een extra 
zekerheid nog met afdichtingskit 
bevestigd aan het daksysteem. 
Hierop kan iedere installateur  
zijn zonnesysteem bevestigen.  
Het mooie aan deze opbouwwijze  
is dat onder de panelen in de 
cassettes water gebufferd wordt, 
wat nog een extra koeling geeft 
aan de zonnepanelen, met hoger 
rendement als resultaat.

Esthetiek
Zoals gezegd zijn de natuurvilla’s zodanig ontworpen, dat ze 
opgaan in de natuurlijke omgeving. De hellende sedum-
daken spelen in dit opzicht een belangrijke rol. Het uiterlijk 
van een schapenboet doet volgens het architectenbureau 
ook een beetje denken aan mammoeten in het landschap. 
Het is in ieder geval een fraaie, karakteristieke vormge-
ving, waarmee zowel een contrast als een eenheid met het 
omringende landschap wordt bereikt. De zonnepanelen, die 
vaak op hellende daken als een storend element worden 
ervaren, zijn fraai in het dakvlak verwerkt en dragen op die 
manier juist bij aan de landelijke uitstraling.

De natuur op het dak
JHet Dak van het  aar 2021

In het hart van het Waddeneiland Texel heeft Texel Exclusief zes luxueuze  
recreatievilla’s gerealiseerd: Waalerburght. Het betreft zes ruime, fraai 
vormgegeven villa’s in het natuurgebied Waalenburg. De villa’s zijn in de 
natuur geïntegreerd, o.a. doordat de daken als groendaken zijn uitgevoerd.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Joru Support

Waalerburght is een aan-
sprekend project, waarbij 
zes fraaie en duurzame 
natuurvilla’s zijn gereali-
seerd. DozyZero Veerhuis 
bouwde deze woningen 
in het beroemde natuur-
gebied Waalenburg.  
De huizen zijn dankzij de 
EPS-constructie extreem 
goed geïsoleerd.  
Het woonoppervlak is 
meer dan 200 m² en de 
huizen tellen dan ook 
bijvoorbeeld vier slaapkamers en vier badkamers.  
De kavels zijn tot bijna drieduizend vierkante meter 
groot. In de ontwikkeling van dit vogelgebied in het 
hart van Texel is de afgelopen jaren door onder meer 
de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten 
voor vele miljoenen geïnvesteerd.

De bijzondere locatie vroeg om een bijzonder ontwerp. 
KJK Architecten uit Den Helder won de prijsvraag met 
een karakteristiek ontwerp. Vanuit de gedachte dat  
de bebouwing in de natuurgebieden op het eiland 
steeds een ‘eilandje’ is, dat wordt omringd door natuur, 
is gewerkt aan een ontwerp dat hierop aansluit.  
De vorm van de natuurvilla’s is geïnspireerd op de 
Texelse schapenboet, een boerderij die een gesloten 
westzijde heeft en open is naar het oosten.  
De locatie en vormgeving vroegen vanzelfsprekend om 
een natuurlijke uitstraling. Daarom is voor de hellende 
daken gekozen voor een uitvoering als sedumdak. Voor 
de duurzaamheid zijn er op de daken ook zonnepanelen 
aangebracht. Vanaf het moment dat het aankwam op de 
uitvoering, is Joru Support bij het proces betrokken om een 
technisch en esthetisch optimaal resultaat te bereiken.  
“Het was feitelijk construct & design”, vertelt directeur  
Erick Rutten.

Techniek
De vorm van de daken is verkregen met behulp van prefab 
dakelementen van Isover. Als waterkerende laag werd een 
vierlaagse waterdichte dampopen folie aangebracht.  
Vervolgens werden de nieuwe stoflatten, tengels en pan
latten gemonteerd. Het groenpakket wordt aangebracht in  
kunststof cassettes, die op een vergelijkbare manier als 
dakpannen op de tengels en panlatten worden bevestigd. 
Vervolgens wordt het substraat in de cassettes aangebracht. 
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Tenslotte is er in de uitvoeringsfase weinig 
afval, wegens de afwezigheid van het  
minimale snij-afval. Deze dakopbouw heeft 
ook een waterbufferend effect, maar dat 
was in deze landelijke omgeving geen 
belangrijk argument.

Samenwerking
Alles staat of valt met een goede uitvoering 
en daarom was leverancier Joru Support en 
de uitvoeringstak JRT Techniek, vanaf het  
begin betrokken bij de gesprekken.  
Het bedrijf heeft inmiddels veel ervaring 
met de toepassing van sedum op hellen-
de daken en stond voortdurend met alle 
betrokkenen in contact over de techniek 
en de voortgang. Volgens Rutten verliep de 
samenwerking bijzonder goed en zijn alle 
partijen zeer trots op het resultaat.

Veiligheid
Aan alle werkzaamheden ligt een RI&E  
ten grondslag. Tijdens de uitvoeringsfase 
was het hele project in de steigers gezet. 
Voor de onderhoudsfase zijn er beugels op 
het dak bevestigd van Eyecatcher Safety, 
waaraan de mannen van het onderhouds-
bedrijf zich kunnen vastlijnen. Via een 
koord trekt men dan vanaf beneden hun 
lijn door de beugelhaken aan en klimmen 
naar boven. Vanaf dat punt kan men heel 
het dak bereiken.

Geconcludeerd kan worden dat het van 
zichzelf al prachtige Waddeneiland  
met de realisatie van deze zes natuurvilla’s 
nog weer een beetje mooier is geworden.  
Niet in de laatste plaats vanwege de bij-
zonder fraaie hellende sedumdaken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Duurzaamheid
Doordat het gebouw uit EPS is vervaardigd, is de gehele  
constructie zeer goed geïsoleerd. Ook zijn er andere energie-
besparende voorzieningen ingebouwd, zoals bijvoorbeeld 
warmtepompen. Met de toepassing van zonnepanelen 
zijn de villa’s werkelijk ‘van het gas los’. De duurzaamheid 
van het sedumdak behoeft voor dit lezerspubliek weinig 
toelichting. Het is niet alleen mooi, maar zorgt ook voor een 
grotere biodiversiteit. Officieel heeft een sedumdak geen 
isolerende waarde, er mag in ieder geval niet mee gerekend 
worden omdat deze werking varieert (omdat de vochtigheid 
van het pakket varieert). Toch is er volgens Joru Support 
onmiskenbaar een (aanvullend) isolerend effect.  

ZES NATUURVILLA’S WAALERBURGHT, TEXEL
•  OPDRACHTGEVER: DOZY ONTWIKKELING BV, DEN HELDER
• ARCHITECT KJK, DEN HELDER
•  AANNEMER: DOZYZERO VEERHUIS BV, DEN HELDER
•  LEVERANCIER DAKELEMENT: ISOVER SAINT GOBAIN,  

ETTEN LEUR
•  LEVERANCIER GROENDAKSYSTEEM: JORU BEGROENINGS

TECHNIEK, SEVENUM
•  LEVERANCIER SEDUM: SEMPERGREEN, ODIJK 
•  AANLEG GROENDAK: JRT TECHNIEK, SEVENUM
•  LEVERANCIER VALBEVEILIGING: EYECATCHER SAFETY, 

 NIEUWVEEN

JHet Dak van het  aar 2021

Mommesstraat 6 | 5975 NG Sevenum || T 06 2128 5301 

info@begroeningstechniek.nl | www.begroeningstechniek.nl

UW LEVERANCIER VAN 
GROENDAKSYSTEMEN 
VOOR (STERK) 
HELLENDE DAKEN 

www.sempergreen.com  
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Eerste editie DAKEN &   ZAKEN een succes!
Vele blije gezichten, hartelijke ontmoetingen
en amicale gesprekken

De eerste keer meteen raak. Zo voelde het op 11 november in de  
Evenementenhal Gorinchem waar de eerste editie werd georganiseerd  
van DAKEN & ZAKEN. Vanaf 10 uur was er meteen al aanloop in de fraaie 
Next Level zaal op de eerste verdieping van het complex. En zelfs na  
zevenen ’s avonds, een uur voor sluiting, kwamen er nog steeds tientallen 
bezoekers na de coronacheck de zaal ingelopen. Wellicht hadden die  
gehoord dat er wat te doen was. Uiteindelijk stopte de gastenteller na 
meer dan 1.100. Nog belangrijker: bijna iedereen was het erover eens  
dat we een zeer geslaagde dakenbeurs hebben beleefd. 

Tjerk van Duinen

Het is altijd maar afwachten als je een nieuwe beurs 
organiseert. Of er genoeg standhouders zijn, of er vol-
doende bezoekers komen, of die relevant zijn voor de 
standhouders en of de sfeer goed is. DAKEN & ZAKEN 
kan na 11 november bij al deze vakjes een vinkje plaat-
sen. Een select gezelschap van 75 standhouders zag 
verspreid over de hele dag ruim 1.100 bezoekers door 
de zaal trekken. Opvallend waren de vele blije gezich-
ten, de hartelijke ontmoetingen en amicale gesprekken. 
De branche had duidelijk behoefte aan weer persoonlijk 
contact, want daar had het lange tijd aan ontbroken.  
De sfeer was dus opperbest. 

De standhouders hadden flink uitgepakt. Productontwikkeling en  
innovatie gaan tijdens coronamaatrege len gewoon door, er lag dus meer 
dan gemiddeld veel op de plank om met de branche te delen. Dat was 
een maand eerder op Solar Solutions evenzo het geval. Veel te halen 
dus voor de bezoekers. Ook de catering was prima verzorgd. 

Dat smaakt naar meer. Volgend jaar is er zeer waarschijnlijk (in deze 
tijden weet je niks zeker) weer een DAKEN & ZAKEN. De organisatie is  
al aan het evalueren hoe het nog beter kan, maar we kunnen spreken  
van een mooie start. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

BEURS
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DAK VAN HET JAAR 2020

Nieuwbouwvilla Nistelrode 
is Dak van het Jaar 2020
De nieuwbouwvilla in Nistelrode is verkozen tot Dak van het Jaar 2020. 
Tijdens de eerste editie van DAKEN & ZAKEN op 11 november kreeg  
directeur Ferdy Bogaerts van het uitvoerende bedrijf Bogaerts Leidekkers 
& Loodgieters uit Ravenstein de Dak Award uitgereikt uit handen van  
jurylid Leen Iseger.

De verkiezing van de nieuwbouwvilla in Nistelrode was 
(ook volgens de winnaar zelf) verrassend, zeker als je ook 
in overweging neemt dat de twee andere projecten op 
de shortlist op het oog spectaculairder zijn. De jury heeft 
echter gekozen voor de bijzondere combinatie van duur-
zaamheid (hergebruik van materiaal) en buitengewoon 
vakmanschap. In het onderstaande juryrapport wordt de 
keuze toegelicht.

Juryrapport
De hellende dakenbranche is tot bijzondere prestaties in 
staat. Daarvan getuigen de drie projecten op deze shortlist. 
De jury stond voor een moeilijke keuze, want de verschillen 
tussen de projecten onderling waren maar klein. 

Een eervolle vermelding is bestemd voor de nieuwbouw van 
een strandpaviljoen in Scheveningen. Een heel bijzonder, 
en vakkundig uitgevoerd dak door Felspartners bv, op een 
zichtlocatie op de boulevard van Scheveningen. 

Helaas zijn er slechts drie plekken op de shortlist. 

Daarop staat ten eerste het markante hotel BOAT&CO in 
Amsterdam. De gebogen zinken kap, met vijf meter lange 
zinken felsbanen, zijn in de eigen fabriek van Ridder Skins 
For Buildings op maat gesneden en in de gewenste ronding 
gewalst. De vele lastige details, zoals de vele kilgoten, 
hoekkepers en bijvoorbeeld de aansluitingen tussen het 
dak en kapellen maakten het een bijzondere en intensieve 
klus. Het resultaat is met recht een uithangbord voor de 
hellende dakensector te noemen.

Het tweede project is de nieuwbouwvilla in Nistelrode. 
Bijzonder aan dit project is dat het dak is uitgevoerd met 
Fumay natuurleien van een gesloopte kerk in Berlicum.  
Bogaerts Leidekkers & Loodgieters uit Ravenstein houdt 
voor dit soort projecten altijd een hoeveelheid gebruikte  
natuurleien op voorraad. Het ontwerp van de villa is op zich- 
zelf al heel fraai te noemen, met veel bijzondere aansluitin-
gen en details zoals hoekkepers en kilgoten. De hergebruikte  
leien zijn lastig op maat te hakken, het vereiste grote kennis  
en vakmanschap om tot dit prachtige resultaat te komen.

Het meest spectaculaire project op de shortlist is zonder 
twijfel de koepel van de St. Louis Kapel in Oudenbosch.  

De monumentale koepel is in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht. In plaats van de eerder aangebrachte 
bitumineuze shingles, werd er nu door JVK Ambachtelijke 
Dakbedekkingen weer 
een nieuwe, zinken dak-
bedekking uit losagnes 
aangebracht.  
De losagnes zijn volgens 
de geldende ERM kwali-
teitseisen op de koepel 
toegepast. De extreme 
hoeveelheid detaille-
ringen en bewerkelijke 
onderdelen zoals de vele 
osse-ogen maakten dit 
werk heel bijzonder en 
het resultaat is werkelijk 
prachtig.

Winnaar 
Zoals gezegd was de 
keuze voor de jury niet eenvoudig. Alle projecten op deze 
shortlist zou de titel Dak van het Jaar niet misstaan. De keuze 
is uiteindelijk gevallen op de innovatieve toepassing van 
een traditioneel dakbedekkingsmateriaal, waarbij duurzaam-
heid centraal staat. Geen onbelangrijk gegeven, als je de 
uitputting van de aarde en de sterk stijgende grondstof-
prijzen in ogenschouw neemt. Voor de realisatie van dit 
500 m² leien dak hoeft de aarde niet onnodig uitgeput te 
worden. 500 m² leien ( 72 p/m² ) is slechts 4-5 % van wat er 
eigenlijk aan materiaal gewonnen moet worden uit de groeve 
om ca. 40.000 leien (incl. snijverlies) benodigd voor dit  
dak te winnen. In totaal moet er dus voor ca. 800.000 leien  
aan materiaal gewonnen worden om dit te realiseren.  
Door hergebruik is dat dus niet nodig.

Leien uit de Fumay groeve zijn niet meer te krijgen  
(de groeve is uitgeput) en de op dit project toegepaste 
leien zijn van een zeer goede kwaliteit. Fumay leien van  
65 jaar oud zijn lastig te bewerken, zeker als het dak een 
‘oude’ uitstraling moet krijgen (dit is een sterk staaltje 
vakmanschap). Extra lastig is het, om met bestaande leien 
geen zogenaamde gapers (opwippende leien) te krijgen  
die het dakbeeld verstoren. Het vergt groot vakmanschap 
een dak er levend uit te laten zien (sorteren op kleur, lengte 
en dikte). De details zijn alle zeer vakkundig uitgevoerd  
met 3-delig in gefelst lood (lood in Nederland wordt 100%  
gerecycled). Het vakmanschap waarmee dit werk is uitge-
voerd, is buitengewoon en de jury heeft deze beide onder-
delen willen belonen. 

Het Dak van het Jaar 2020 is de nieuwbouwvilla  
in Nistelrode, uitgevoerd door Bogaerts Leidekkers  
& Loodgieters. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De winnaar van het Dak van het Jaar 2020 is de nieuwbouwvilla  
in Nistelrode, uitgevoerd door Bogaerts Leidekkers & Loodgieters.

Links jurylid Leen Iseger en rechts Ferdy Bogaerts 
van Bogaerts Leidekkers & Loodgieters.

Hotel BOAT & CO in Amsterdam.

St. Louis Kapel in Oudenbosch.



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

DE VOLGENDE STAP NAAR 
CIRCULAIRE HELLENDE DAKEN

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

Daksysteemgarantie PLUS. De maatstaf voor hellende daken.

Recycling
dakramen

Garantiecertificaat
Voor 15 jaar

15 JAAR

KOMO-
procescertificaat

KOMO

Recycling  
betondakpannen

Digitaal 
dakdossier

Kwaliteits- 
normering

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

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

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

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

ADVIES & ONDERSTEUNING VOOR ELKE LOGISTIEKE UITDAGING

Dakned is het verlengstuk van jouw team. We weten wat erbij  komt kij ken om een project op te starten en 
uit te voeren. Onze service is van dezelfde kwaliteit als onze producten. Voor niets minder dan A-kwaliteit 
willen wij  dat jij  indruk maakt op jouw opdrachtgevers. We hebben alles al eens meegemaakt en zorgen 
dat jij  op alle vlakken bent voorbereid. Naast advies over de beste keuzes in materiaal, kun je ook bij  ons 
terecht voor advies over logistiek of andere vragen. Wij  helpen jou om het beste resultaat te behalen.
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

VOOR ELKE VRAAG 
DE JUISTE OPLOSSING 
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AAN TAFEL MET… JOOST STEMKENS

“ Ik zou veel meer  
innovatie willen zien”
In deze rubriek laat steilDAK  
markante personen van binnen en 
buiten de dakenbranche aan het 
woord. De insteek is om de visie en 
de persoon achter die visie voor  
het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

Dakspecialist Joost Stemkens is directeur-eigenaar van  
Fier Dakcontrol. “Onze missie is het om mensen en orga-
nisaties aan veilige en comfortabele daken te helpen.  
Dat doen we nu op de kop af tien jaar.”

Conserveren, renoveren, transformeren
“Bij Fier Dakcontrol beginnen we met een conditiemeting 
van het dak en de ambities van de opdrachtgever in kaart 
brengen”, licht Stemkens toe. “Opdrachtgevers, waaronder 
woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en vast-
goedbedrijven, vragen ons wat ze kunnen verbeteren aan 
hun daken met het oog op de toekomst. Vervolgens maken 
wij een behandelplan dat aansluit bij hun ambities.  
Daarbij kan het gaan om conserveren, renoveren of trans-
formeren naar een groendak of gebruiksdak. We kunnen ook 
overbodige elementen elimineren en details vereenvoudigen 
zodat er minder onderhoud nodig is. Als er bijvoorbeeld 
vier gaten in het dak zitten voor doorvoer, zeggen wij: maak 
een doorvoer met zes kanalen, dan ben je flexibel als je iets 
gaat veranderen en heb je minder onderhoud. Of als een 
zolder als opslag gebruikt wordt, doe er dan geen venster 
in, dat scheelt onderhoud, luchtlekken en kans op lekkage. 
Vervolgens kunnen we het project ook begeleiden. Onze 
werkzaamheden variëren dus: we meten de conditie van de 
daken, maken ontwerpen en doen de projectbegeleiding, 
maar we doen ook audits en geschillen. Dat doe ik samen 
met drie man vaste krachten en externen.”

Daarnaast richtte Stemkens vorig jaar samen met andere 
partners Kroon Dakvervanging BV op, gericht op particu-
lieren. “Hierbij doen we de gehele klantreis anders dan bij 
de huidige generatie dakdekkers: we bieden een digitaal 
platform waar de particulier daken online koopt uit de 

de doos op zolder met je oude elpees en cassettebandjes,  
je trouwpak, de eerste babyschoentjes. Zo belangrijk zijn 
daken. Je geeft mensen een fijne en comfortabele plek als 
je ze een dak geeft.”

Stemkens bedacht de Dag van de Dakdekker, die afgelo- 
pen september voor het eerst was. Hij licht toe: “Er is in 
Nederland een dag voor van alles en nog wat, zoals de  
Dag van de Boerin, Dag van de Romantische Muziek,  
Dag van de Leraar en Secretaressedag. Iedereen heeft een 
eigen dag behalve de dakdekker. Terwijl het van groot belang 
is dat we laten zien wat een mooi beroep dakdekken is. 
Vanaf 2021 is de tweede dinsdag van september daarom 
de Dag van de Dakdekker. Laat je werknemers zien dat je 
ze waardeert. Geef bewuste aandacht aan de schoonheid 
van het vak: je maakt echt iets, elke dag is anders, je maakt 
klanten blij, je bent elke dag samen met een team.”

De loopbaan van Stemkens begon bij een groothandel in 
gereedschappen. “Sales is echt mijn passie. Maar ik kon met 
zo’n groot assortiment onder mijn hoede de meerwaarde 
van de diverse tangetjes en schroevendraaiers niet goed 
aannemelijk maken. Halverwege de jaren ’90 ben ik daarom 
begonnen als accountmanager dakpannen bij Kleidakpannen 
Nederland (KDN, nu opgegaan in BMI). Het sprak me aan 
om één product te vertegenwoordigen. Ik heb een geweldige 
tijd gehad bij KDN, bij een goede leermeester: directeur 
Harry Laumans, die ik nog wel eens spreek. Vanaf 2007 
werkte ik bij Weijerseikhout, totdat ik tien jaar geleden  
Fier Dakcontrol oprichtte.” In de dakenbranche voelde hij 
zich meteen thuis. “Ik vind het een ongelooflijke leuke en 
dynamische markt, met leuke en enthousiaste vakmensen 
en mooie uitdagingen. Als dakadviseur neem ik mensen 
mee in een proces om daken te verbeteren, dat is toch 
prachtig om te mogen doen?” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“ EEN MOOIE INNOVATIE VIND IK 

HELLENDE GROENDAKEN. DIE ZIJN 

EEN GEWELDIGE AANVULLING IN 

HET STRAATBEELD!”

bestaande voorraad. Het heeft zoveel succes dat we nu aan  
het downsizen en refreshen zijn: hoe gaan we door met alles  
wat we geleerd hebben, hoe kunnen we het nog beter doen?”

Verlangen naar innovatie
“Ik verlang naar meer innovatie in onze branche”, zegt 
Stemkens. “Vroeger roestten auto’s en verweerde de lak;  
dat gebeurt niet meer door innovatie. Waarom hebben wij  
dat niet? We leggen bijvoorbeeld al honderden jaren 
dakpannen op onze daken. Die zijn van klei of beton. Ik zou 
graag meer variatie in toppings willen zien, in alle kleuren 
en vormen, van bio-based materiaal. Een mooie innovatie 
vind ik hellende groendaken. Die zijn een geweldige aan-
vulling in het straatbeeld! Een andere goede innovatie vind 
ik de logistieke verbeteringen op de bouwplaats, waardoor 
het werk veel minder zwaar is dan vroeger. Maar ik zie nog 
genoeg dingen die beter kunnen. Neem nou de reistijd. 
Dakdekkers rijden soms anderhalf uur naar hun werkplek. 
Dat is drie uur per dag verspild! Als dakdekkers uit Amster-
dam naar Den Bosch rijden, komen ze onderweg dakdekkers 
uit Den Bosch tegen op weg naar een dak in Amsterdam. 
Dat moet toch beter te organiseren zijn? Daarvoor zou je 
moeten werken met dakteams in de regio met een hoog 
zelfsturend karakter, zodat de reistijd maximaal dertig mi-
nuten is. Over zulke onderwerpen denk ik graag na.”

Een belangrijk thema is veiligheid, waar volgens Stemkens 
veel te weinig prioriteit aan gegeven wordt. “Sinds het 
Bouwbesluit van 2012 moet elk gebouw voorzieningen 
hebben voor veilig onderhoud. Dat kan op allerlei manieren, 
maar je moet het wel dóen. Daar zie ik in de praktijk echt te 
weinig van. Op het laatst wordt iets toegevoegd omdat het 
moet, maar dan bevind je je dus op het laagste niveau van 
de arbeidshygiënische strategie .”

Dag van de Dakdekker
Een groot probleem in de gehele bouwsector is het tekort 
aan mankracht, zegt Stemkens. “We moeten meer jonge 
mensen enthousiast maken voor de bouw. We moeten jonge 
mensen ervan bewust maken hoe mooi het is om een echt  
ambacht uit te oefenen, tegenover dozen schuiven in een 
warehouse of iets dergelijks wat iedereen kan. Je kan veel  
meer verdienen met een echt vak in de bouw dan als koerier  
en bovendien kan je zó trots zijn op iets wat je hebt gemaakt, 
je kan het aan iedereen laten zien. Gebouwen blijven decen-
nia, misschien wel generaties lang staan. Je bouwt dus mee 
aan de nalatenschap van de mens. Daken zijn het geheugen 
van je leven. Onder je dak bewaar je al je herinneringen:  

Joost Stemkens in acht vragen
Burgerlijke staat? Gehuwd met ons Wilmy  
(sinds december 1985).

Kinderen? Twee dörskes (meiden) van 26 en 28.

Wat doe je als je niet werkt? Ik ben actief in het sociale  
domein. Ik ben voorzitter van het Dorpsoverleg Meijel, 
waarbij we het zelfsturend karakter van de samenleving 
willen intensiveren. Verder ben ik fervent wielrenner en 
breng ik graag tijd door met vrienden.

Favoriete muziek? Eagles, Queen, Dire Straits, John Denver, 
Bruce Springsteen, maar ook Nederlands, Duitse schlagers, 
blaasmuziek, polka’s… En natuurlijk Rowwen Hèze!

Favoriete vakantiebestemming? Italië, het hele land is 
prachtig. De mensen, de natuur, het eten, alles.

Favoriete stad? Pompeï en Rome hebben indruk gemaakt, 
vooral de infra (toen al!) in Pompeï en de aquaducten om 
water naar de stad Rome te transporteren. 

Favoriete gebouw of architect? Amsterdamse school,  
Frits Peutz vanwege de ‘Kathedraal van de Peel’ in Meijel. 

Waar ben je in je werk het meest trots op? Ik ben trots  
als ik zie dat wat we vooraf als doel hadden wat betreft 
productie en uitstraling van een dak, in de praktijk  
zowel technisch als esthetisch de juiste waarde heeft.  
Hierbij hoort zeker ook veiligheid.
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LEVENSREDDENDE HANDELINGEN DOOR BHV-CURSUS

BHV is letterlijk  
van levensbelang
Een ernstig incident op een gewone werkdag onderstreept het belang  
van BHV. In dit geval werd deze cursus verzorgd door TECTUM.  
Dakdekker Kenneth Wong Lie Son was toevallig ter plaatse toen filiaal
manager Angelo Taribuka een epileptische aanval kreeg. Doordat hij  
wist wat hij moest doen, kon Kenneth erger voorkomen.

Je moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als de 
mannen van Lijbers Dakwerken op dat moment niet ter 
plaatse waren geweest. Angelo’s collega Luuk was vlak 
voordat de ambulance kwam op het filiaal. Er kan gerust 
gesteld worden dat de handelingen van Kenneth levens-
reddend zijn geweest. “Zo zie ik het niet helemaal hoor”, 
zegt hij. “Ik heb de handelingen geleerd tijdens mijn 
BHV-cursus bij TECTUM en die heb ik automatisch uitge-
voerd. Elke twee jaar volg ik een opfriscursus en daardoor 
kon ik terugvallen op een zekere routine. Maar het is iets 
heel anders om een mens te reanimeren, dan de pop waar 
je op oefent. Het is een heel ander gevoel, een compleet 
andere ervaring. Ik ben die dag nog wel gaan werken,  
maar heb ook tijd nodig gehad om de gebeurtenissen te 
verwerken. Ik heb er de dagen erna veel aan gedacht.”

Het was het begin van een normale werkdag, toen collega’s 
Kenneth Wong Lie Son en Mike Kanters van Lijbers Dak-
werken ’s ochtends vroeg binnenstapten bij het filiaal van 
Zinkunie in Apeldoorn. Ze kwamen de bestellingen voor die 
dag afhalen, maar filiaalmanager Angelo Taribuka gedroeg 
zich vreemd. “We kennen elkaar al jaren, dus het valt wel op  
als iemand zich anders gedraagt dan anders”, vertelt Kenneth. 
“Hij keek een beetje afwezig naar het plafond en van links 
naar rechts, dus ik vroeg hem of hij zich wel goed voelde. 
Hij zei in eerste instantie van wel, dus iedereen ging door 
met laden van de bus. Toen ging hij naar zijn kantoor, 
wat ook al ongebruikelijk was. Ik ging opnieuw naar hem 
toe om te vragen of het wel ging. Op het moment dat hij 
antwoordde dat hij zich niet goed voelde, zakte hij in elkaar. 
Zijn hele lichaam trok samen en hij begon te stuiptrekken: 
hij had een epileptische aanval.”

Kenneth kwam direct in actie. “Ik ging direct in survival 
modus”, vertelt hij. Hij legde Angelo in de stabiele zijligging,  
controleerde of Angelo nog pols had en of hij nog ademde. 
In zijn beleving ademde Angelo niet meer, dus hij begon  
direct met reanimeren. Zowel zijn collega als hijzelf  
hadden het alarmnummer gebeld. “Ik had de ambulance 
ook gebeld om ondersteuning te krijgen. Natuurlijk stond  
ik onder grote stress, maar ik had automatisch alle juiste 
handelingen gevolgd: hartslag en ademhaling controleren, 
stabiele zijligging, reanimatie. Ik wilde net met de mond-
op-mond-beademing beginnen, toen Angelo weer wat terug 
kwam: hij begon te ademen, te gorgelen eigenlijk, en te 
schuimbekken. Hij had op zijn tong gebeten, waardoor er 
ook veel bloed uit zijn mond kwam. Dat maakte het er  
allemaal, zacht gezegd, niet overzichtelijker op.  
Gelukkig was de ambulance relatief snel ter plaatse, binnen 
zeven à acht minuten. Toen nam het ambulancepersoneel 
de handelingen over.”

Het belang van een BHV-cursus kan volgens Kenneth dan 
ook niet worden overschat. “Eigenlijk zou iedereen die op  
het dak aanwezig is een basis moeten hebben op het gebied 
van BHV. Het kan iedereen, op elk moment, overkomen.  
Dat laat deze gebeurtenis wel zien. Zeker op het dak is  
het van belang dat iemand eerste hulp kan verlenen als  
er iets gebeurt, want voordat het ambulancepersoneel  
boven is, of het slachtoffer beneden, is er vaak behoorlijk 
wat tijd voorbij. Dit incident onderstreept het belang van 
BHV heel duidelijk.”

Angelo is inmiddels weer thuis, maar nog niet aan het  
werk. Voor hem is het bovendien een hard gelag dat hij 
vooralsnog geen motor meer mag rijden. Op termijn mag 
hij dat weer wel, maar zijn rijbewijs is tijdelijk ingenomen. 

Inmiddels gaat het wel weer beter met hem en wil hij  
zo snel mogelijk weer aan het werk. Kenneth vertelt des-
gevraagd dat hij Angelo telefonisch heeft gesproken.  
“Hij bedankte me, maar dat hoeft natuurlijk niet: ik zou  
voor ieder ander hetzelfde hebben gedaan. Maar we hebben  
het er nog wel eens over als hij weer aan het werk is,  
dat komt goed.”

Roy Burks van Zinkunie wil graag namens het hele team  
zijn dankbaarheid uitdrukken. Aan Kenneth, maar ook  
aan Eric Lijbers van Lijbers Dakwerken, voor het feit dat 
hij de investering heeft gedaan en zijn medewerkers de 
BHV-cursus heeft laten volgen. ● 

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Angelo’s collega Luuk overhandigde Eric Lijbers een zinkwerkers gereedschapkoffer om Kenneth te bedanken voor zijn adequate actie.

Kenneth Wong Lie Son van Lijbers Dakwerken.

“ ER KAN GERUST GESTELD  

WORDEN DAT DE HANDELINGEN 

VAN KENNETH LEVENSREDDEND  

ZIJN GEWEEST”



SAMPLE 
SERVICE
Titaanzink in 10 kleuren, 
waaronder NedZink Neo!

BREED SCALA 
TITAANZINK!

Als marktleider in non-ferro metalen 
voor dak- en gevel bekleding, 
hebben we naast het natuurlijke 
walsblank een breed scala kleuren 
 geprepatineerd titaanzink.

Van alle 10 kleuren produceren  
we dagelijks maatwerk en in  
4 kleuren bieden we zelfs een  
complete HWA-lijn aan.

Nieuwsgierig naar onze kleuren, 
waaronder onze nieuwste 
 toevoeging NedZink Neo? 

VRAAG EEN GRATIS 
KLEURENWAAIER AAN 
OF BESTEL SPECIFIEKE 
KLEURENSAMPLES!

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

GRATIS 
NEDZINK 

NEO 
SAMPLES!

WIL JE MEER WETEN OVER NEDZINK NEO 
OF EEN VAN ONZE ANDERE 9 KLEUREN?
Kijk op onze website of ga naar een vestiging bij 
jou in de buurt!    www.zinkunie.nl/vestigingen 
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

De kilkeperpan:  
een vergeten dakpan
In deze nieuwe aflevering vertelt Huub Mombers over de vrijwel vergeten 
kilkeperpan en hij sluit af met een decembertip.

dus een kilgoot. Andersom krijg je bij een uitwendige hoek een 
keper-hoek, de ‘hoekkeper’. Daar gaan we het in het nieuwe jaar  
in steilDAK over hebben. 

Kilgoten zijn heel belangrijk voor de waterafvoer. Je hebt ze in 
diverse maten, lengte en schuinte. Denk maar aan een groot dak 
met een dakkapel en klein zadeldak, dan heb je al twee kilgoten. 
Meestal is de bekleding in zink. Kan ook lood of koper zijn,  
kunststof-PVC of bitumen. 

Belangrijk: onderschat de waterafvoer van een kilgoot niet.  
Zorg dat deze altijd op de juiste wijze, dus in materiaal,  
(onder)constructie, breedte, overlap en afschot wordt uitgevoerd en 
aansluit op de onderliggende bak- of mastgoot.  

Huub Mombers

De eerste vermeldingen van de kilkeperpan 
duiken op in bouwkundeboeken uit de 
jaren 1930. Eigenlijk is het een hele goede 
vinding, alleen is het zo jammer dat het 
in de praktijk niet altijd heeft gewerkt en 
weinig is toegepast. Hoe zit dat? 

‘Kil’ of ‘kiel’
Voor een compleet verhaal moet ik eerst 
uitleggen wat een kil is in het dak.  
Een kil (soms ook ‘kiel’) is het snijpunt waar 
twee schuine dakvlakken haaks bij elkaar 
komen. Je krijgt dan een inwendige hoek  
en er ontstaat een zogenaamde kil-hoek,  

Een slecht uitgevoerde kil is een ramp voor huis en  
haard. Lekkages, houtrot, zwam en ergernis zijn uw deel! 
Ook belangrijk is het onderhoud. Staat uw pand in een 
bosrijke omgeving of hoge bomen in de nabijheid?  
Vallend blad is vervuiler nummer 1. Houd ook rekening  
met nestmateriaal of mosbegroeiing van het hellend dak. 

En vergeet de dakpanscherven van scheerpannen niet!  
Ze zoeken allemaal de kilgoot op, het is een ware verza-
melplaats. Dus schoonhouden die kilgoten en meer dan  
1x per jaar controleren. Wat zijn scheerpannen? Als de  
dakdekker of aannemer de kilgoot nadert, zal hij uit een 
hele pan deze schuin op maat moeten slijpen of knippen.  
Deze maat is vrijwel altijd wisselend. 

Zorg voor schone kilgoten
Toen bedacht iemand (dakdekker of fabrikant?) een kil-
keperpan. Eigenlijk is het een prima vinding. Het is een 
soort van haaks gekromde dakpan met grote gaten er in.  
Hij wordt zowel aan de linker- als aan de rechterkant van 
de kilgoot aangebracht, meestal geschroefd en net naast  
de bekleding op het dakbeschot, ter plaatse van de zoomlat. 
Dit is heel belangrijk, want dan kan bij zonnewarmte de 
goot vrijelijk uitzetten en weer krimpen. En dan niet met 
gegalvaniseerd ijzeren schroeven, want die gaan ook 
 roesten, maar van messing of RVS, immers: hij moet lang 
mee, ook als de onderbekleding, zoals gezegd bijvoorbeeld 
het zink, vervangen dient te worden. Dan kunnen de kil-
keperpannen weer worden teruggelegd. 

Het moge duidelijk zijn dat die grote gaten er in zijn  
gebracht voor de regenwaterafvoer. Maar de eigenlijke  
gedachte van de bedenker was dat de scheerpannen op 
hun plaats zouden blijven zitten en niet (zoals zo vaak 
gebeurt) naar beneden glijden tot onderin de kilgoot.  
Dat gebogen stripje lood helpt maar een paar maanden. 

En daar zit nu de crux van dit schrijven. Menig kilgoot met 
dito pannen komt na enig tijd toch vol met vuil en verstopt 
te zitten. En dan wordt het schoonmaken een hele klus.  
In mijn werkzame leven van ruim 30 jaar en honderden 
daken gezien te hebben, ben ik maar twee kilgoten met 
kilkeperpannen tegengekomen. Dat was in de jaren ’80.  
Tja, en toen had je nog geen mobieltje met ingebouwde 
camera en daarom heb ik er jammer genoeg geen foto van, 
want ze zijn zeldzaam. 

De productie zal ook niet groot geweest zijn, net als de  
toepassing. Maar gelukkig zijn er enkele exemplaren  
bewaard gebleven en met dit verhaal erbij kan het t.z.t.  
in de archieven. Technische data zijn er niet, omdat de 
enkele fabrieken die de kilpan produceerden hun eigen 
afmetingen zelf bepaalden, maar de lengte was meestal 
tussen de 30 en 35 cm. De kleur was vaak naturel rood, 
gesmoord of in kleurglazuur. 

Ik heb een decembertip voor u! Laat deze week uw kilgoten 
schoonmaken en gelijk even naar de kwaliteit kijken!  
Fijne en droge feestdagen en een gezond 2022. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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DE ACHTERKANT

Nood breekt wetten
gaan worden. In de dagen erna moest dan ook de nood-
situatie zo snel mogelijk naar regulier werk kantelen, 
met alle bijbehorende veiligheidsvoorzieningen voor 
het uitvoerend personeel. 

Want waar iedereen zo spoedig mogelijk geholpen 
wil worden, wil niemand dat op zijn huis één van de 
werklieden naar beneden valt. Een kapot huis is erg, 
maar dat wint het niet van een bouwvakker van de 
tegels zien schrapen.  

Het is mooi dat je op dit soort momenten ziet hoe  
gezamenlijke ellende ook verbroedert. Mensen die 
elkaar slechts in het voorbijgaan gedag zeggen, blijken 
ineens toch die goede buur te zijn die je hoopte.  
Ze vragen de getroffen bewoner op de koffie en berei
den eten voor hen, die nu even niet kunnen koken. 
Buurtbewoners helpen elkaar en ruimen samen de 
straat op. Kun je even niks doen, dan kun je altijd nog 
proberen een luisterend oor te zijn.

Ja, nood breekt wetten. Al moet ik, met al die  
Barendrechters daar, toegeven: ik zie ze toch liever  
geplande werkzaamheden netjes en veilig uitvoeren!

Theo Wiekeraad

Een aantal keer per jaar vliegen de pannen je om de 
oren. Het stormt en het regent en de pannen waaien 
van het dak. Spectaculaire beelden op het nieuws als 
er een storm over het land heeft geraasd. Niets levert 
zoveel mooie plaatjes op als de ellende van een ander.

Ook afgelopen oktober was het weer raak. Zonder dat ik 
er iets van had gemerkt, werden op amper 10 kilometer 
van mijn eigen woning ‘s nachts een paar straten in 
Barendrecht door een windhoos met windvlagen van  
ca. 150 km/uur getroffen. Toen ik ’s ochtends op zoek 
ging naar nieuws over de lokale orkaan, bleek dat 
RTV-Rijnmond rechtstreeks ter plaatse was. De lokale 
omroep probeerde met de slachtoffers en prominenten, 
zoals de waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen 
en regionaal weerman Ed Aldus, een beeld te schetsen 
van de situatie.

Naast alle ellende werden ook beelden van de helden 
van het moment getoond. Mannen, nee kerels, waren  
’s ochtends vroeg al opgetrommeld en waren zo’n 6 uur 
na de windhoos al bezig met werkzaamheden aan de 
panden en op de daken. Anders dan op een normale 
werkdag waren ze begonnen met puin ruimen en liepen 
ze ongezekerd en zonder hekken langs de daken.  
Nood breekt wetten.

Binnen een dag was al duidelijk dat dit geen klus van 
dagen of weken was. Want, zoals bekend, “na storm komt  
regen” en zonder dakafwerking is het dweilen met 
de kraan open voor de bewoners. Het kon wel eens 
maanden gaan duren voordat alle woningen in de 
straten weer optimaal bewoonbaar zouden zijn. In die 
tijd zouden er heel wat dakdekkersuren verspijkerd 

www.nelskamp.nl | info@nelskamp.nl

Schone lucht d.m.v. 
fotokatalyse
Met 100 m2 ClimaLife dakpannen jaarlijks 
tot 950 gram minder stikstofoxiden

Laagste milieubelasting van alle 
dakbedekkingsmaterialen

Reductie stikstofdepositie kan door beperking 
vrachtbewegingen en ‘schoner’ materieel, maar de 
luchtkwaliteit wordt bevorderd door gebruik van 
luchtzuiverende materialen.
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Circulariteit en de  
hellende dakenbranche
Duurzaamheid en circulariteit zijn twee centrale termen in de bouwwereld 
van tegenwoordig. Wat bedoelen we precies met circulariteit, waar moet 
het toe leiden en welke rol kan de hellende dakenbranche spelen?

Steeds meer bedrijven en organisaties zijn met circulariteit 
bezig. Denk bijvoorbeeld aan woningdeelplatform Airbnb 
en gereedschapdeelplatform Peerby. Deze bedrijven zetten 
in op het delen van bestaande resources in plaats van het 
individueel bezitten van deze resources. Het delen van 
woonruimte of gereedschap zorgt ervoor dat hier minder 
van geproduceerd hoeft te worden, wat tot een lagere 
grondstoffenvraag leidt.

Ook bij productie en nieuwbouw is circulariteit niet meer 
weg te denken. Uiteindelijk is het doel een volledig circu-
laire economie: een economisch en industrieel systeem, 
waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput 
(lineair) en waarin reststoffen volledig opnieuw worden 

Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu de 
grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten 
gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden 
gebruikt. Er ontstaat dus geen afval. Dit in tegenstelling 
tot de huidige (bouw)praktijk, waarbij we steeds nieuwe 
producten aanschaffen, gebruiken en weggooien.  
Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een enorme 
impact op de aarde.

Circulariteit is geen doel op zich, maar een strategie  
voor het bereiken van twee belangrijke internationale 
beleidsdoelen:
• het tegengaan van de uitputting van grondstoffen;
• het beperken van klimaatverandering.

ingezet in het systeem. In een circulaire economie zorgen 
we dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde 
houden na einde levensfase van een product.

Tot op de dag van vandaag is het Brundtland-rapport (1987) 
één van de belangrijkste stukken over duurzame ontwikke-
ling en circulariteit. Het rapport is geschreven door de  
World Commission on Environment and Development (WCED).  
Volgens dit rapport is een duurzame ontwikkeling het zorg-
dragen voor een leefbare aarde, nu en later. Een voorwaarde 
of subdoel is dat we uitputting van voorraden voorkomen: 
grondstoffen, fossiele brandstoffen, ‘schone’ lucht, water, 
bodem en biodiversiteit. Dit bereiken we door circulair te 
ondernemen en te beheren: voorraden in een gesloten 
kringloop houden, zonder schadelijke emissies naar lucht, 
water en bodem.

Nederland Circulair in 2050
Met het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 
heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de  
Rijksoverheid gepresenteerd: een volledig circulaire 
economie in 2050. Deze ambitie is in januari 2017 breder 
onderschreven in het Grondstoffenakkoord door bedrijven,  
vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, 
kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere 
maatschappelijke organisaties.

Het programma stimuleert innovatieve pilotprojecten die 
lessen moeten opleveren en enthousiasme moeten creëren. 
Ook stimuleert de overheid de marktontwikkelingen door 
het aanpassen van regels, een kennisinstituut circulair bou-
wen, subsidie voor circulaire business en verdienmodellen 
en zullen vanaf 2023 alle overheidsuitvragen circulair zijn. 
Om de volledig circulaire economie in 2050 te bereiken,  
is een subdoelstelling geformuleerd: Nederland moet in 
2030 al 50% minder ‘primaire grondstoffen’ (mineralen, 
metalen en fossiel) gebruiken.

Het kabinet heeft drie doelstellingen geformuleerd  
om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair  
te maken: 
•  Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik 

van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
•  Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel 

mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, 
hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare 
grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, 
bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder 
afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor  
het milieu.

•  Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe  
producten circulair ontwerpen.  

Initiatieven hellende dakenbranche
Met de bouwwereld is ook de hellende dakenbranche  
met dit onderwerp aan de slag gegaan. Dit heeft al tot 
enkele opvallende resultaten geleid. De meest in het  
oog springende initiatieven zijn:

Convenant Recycling Betonnen Dakpannen (2018)
Stichting Dakmeester en BRBS Recycling, branchevereni-
ging breken en sorteren, ondertekenden in 2018 het conve-
nant Recycling Betonnen Dakpannen. Afgesproken is, dat de 
deelnemers van de Stichting Dakmeester (in totaal 24 dak-
dekkersbedrijven van hellende daken) op jaarbasis tussen 
de 15 en 25 miljoen betondakpannen aanbieden voor de 
productie van betongranulaat. Het materiaal wordt aange-
boden aan gespecialiseerde recyclebedrijven, aangesloten 
bij BRBS Recycling. Deze verplichten zich tot het opwerken 
van de dakpannen tot een hoogwaardige grondstof voor de 
productie van nieuw beton. 

De Dakmeesters staan aan het begin van deze keten.  
Zij zijn in staat om de dakpannen apart te houden en de 
logistiek te regelen naar de specialistische recyclebedrijven 
die een recyclegarantie afgeven. Recycling van de oude 
betondakpannen wordt een vast onderdeel van de bestaande  
Daksysteem-garantie. Het onderdeel recycling word 
t vastgelegd in het zogenaamde Dakdossier. De grootste  
leverancier/producent van de Nederlandse betondakpannen, 
BMI Monier, is al enige tijd met onderzoek en testen bezig 
om de oude betondakpannen direct in het productieproces 
voor de nieuwe dakpannen op te nemen. Dit moet op een 
dusdanige manier gebeuren dat er geen afbreuk plaats-
vindt aan de levensduur, de kwaliteitseisen en de 30-jarige 
productgarantie op deze dakpannen.

Hergebruik dakramen
Jaarlijk wordt alleen al in Nederland zo’n 23 miljoen ton aan 
bouwafval geproduceerd. Om tegen te gaan dat gebruikte 
VELUX dakramen op deze afvalberg van bouw- en sloop-
afval belanden, is de fabrikant met hergebruik specialist 
preZero (voorheen Suez) een take-back service gestart.  
De dakramen worden met de take-back service gescheiden 
ingezameld en vervolgens worden de ramen getransporteerd  

De ondertekening van het Convenant Recycling Betonnen Dakpannen 
door Stichting Dakmeester en BRBS Recycling in 2018.



34 35

onder regie van TNO. Binnen het DEREC-project worden het 
ontwerp en de materiaalkeuze van zonnepanelen zo aan-
gepast, dat het recyclen van zonnepanelen aan het einde 
van de levensduur heel eenvoudig wordt. 

Binnen afzienbare tijd wordt het mogelijk zonnemodules 
te produceren die volledig zijn te hergebruiken, wat onze 
CO2-voetafdruk enorm verbetert. TNO heeft in samen-
werking met drie innovatieve Nederlandse bedrijven een 
zonnepaneel ontwikkeld dat zo’n dertig jaar meegaat en 
waarvan de onderdelen daarna een nieuw leven kunnen 
beginnen. Dat lost een belangrijk nadeel van de huidige 
zonnepanelen op, die aan het einde van hun levensduur  
in de shredder belanden.

TNO heeft een technologie ontwikkeld in samenwerking 
met drie innovatieve Nederlandse bedrijven die ‘Design  
for Recycling’ (D4R) mogelijk maakt, zonder de levensduur 
van het paneel aan te tasten. Een D4R-benadering kan  
de huidige, ouderwetse en onvoordelige paneelshredder-
techniek vervangen door een geavanceerde ontmanteling. 
De belangrijkste technologie van de D4R-benadering is  
een nieuwe inkapseling (hechtfolie die essentieel is voor 
het inbedden van de zonnecellen in een zonnepaneel)  
met een geïntegreerd triggermechanisme voor materiaal-
scheiding aan het einde van de levensduur.  
Het mechanisme werkt met een laag energieverbruik en 
is niet giftig, waardoor waardevolle materialen op een 
niet-destructieve manier kunnen worden teruggewonnen 
en er geen resten van de inkapselfolie achterblijven.  
Fabrikant Exasun is inmiddels vergevorderd met de ont-
wikkeling van een bijna volledig recyclebaar zonnepaneel 
zonder gebruik van giftige stoffen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

naar één van de demontagebedrijven. Meestal zijn dit 
bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorzie- 
ning (Wsw), of bedrijven die werken aan re-integratie  
van gedetineerden. 

Na demontage ontstaan er nieuwe grondstofstromen.  
De belangrijkste grondstofstromen zijn: glas, hout,  
aluminium, kunststoffen. Het circulaire hout blijkt ideaal  
als basiselement bij de fabricage van de kamerhoge en 
brede panelen van Faay. Ontdaan van spijkers en andere 
oneffenheden wordt het hout toegepast als onderprofiel 
voor de Kingsize Wanden van Faay die in zowel nieuwbouw 
als renovatieprojecten worden toegepast. Vooral hout blijft 
een bijzonder aantrekkelijk product om her te gebruiken:  
de CO2-opslag in het hout blijft bewaard tijdens de hele  
levensduur. VELUX introduceerde een dakraam van reclai-
med hout dat is gecertificeerd als ‘FSC 100% Recycled.  
Dit ‘’reclaimed’ hout is afkomstig van oud hout, zoals balken 
en dakplaten die ‘gered’ zijn uit sloopgebouwen van soms 
wel honderd jaar oud, wat het gebruik van nieuw hout met 
100 procent vermindert. 

Kijkend naar de toekomst wil het bedrijf de CO2-uitstoot 
van zowel het bedrijf alsmede de waardeketen verminderen.  
In samenwerking met Schneider Electric worden investerin-
gen versneld ten gunste van energieefficiëntie op product 
locaties, wordt er overgeschakeld op hernieuwbare energie, 
en wordt alleen nog 100% hernieuwbare elektriciteit  

ingekocht. Daarnaast wordt de wijze van materiaalinkoop- 
specificatie aangepast. Dit zijn bedrijfsbeslissingen die wor-
den gedreven door de ‘Lifetime Carbon Neutral’ belofte en  
de VELUX CO2-neutrale doelstelling tegen 2030. Het doel 
is om met terugwerkende kracht alle 5,6 miljoen ton 
door VELUX (sinds de oprichting in 1941) gegenereerde 
CO2-emissies te vast te leggen met behulp van bosbehoud 
en biodiversiteit projecten in samenwerking met het  
WWF International. Er wordt dus niet alleen gekeken naar 
de toekomst, maar er wordt ook verantwoordelijkheid  
genomen over het verleden. Dit wordt nadrukkelijk en 
bewust met ketenpartners opgezet, omdat het een geza-
menlijke missie moet zijn. De United Nations hebben de 
komende decennia dan ook uitgeroepen tot Decennia of 
Action om de klimaatverandering en de 1,5 graad tempe-
ratuurstijging te voorkomen. Iedereen zal haar steentje 
moeten bijdragen.

In 2021 heeft de Stichting Dakmeester samen met VELUX 
een convenant afgesloten waarin werd afgesproken dat 
de deelnemers aan de Stichting de oude Velux dakramen 
die bij de grootschalige renovaties vrijkomen aanbieden 
via deze Take Back Service van VELUX. Ook dit wordt een 
onderdeel van hun 15-jarige DakSysteemGarantie en wordt 
vastgelegd in het dakdossier van Dakmeesters. De samen-
werking tussen deze beide partijen zorgt ervoor dat er weer 
een stap wordt gezet in het streven naar meer circulariteit  
bij de toepassing van hellende daken. De rol van de 
Dakmeesters is cruciaal in het circulaire proces: zij zijn de 
partijen die de dakramen uit het dak halen en op de juiste 
manier aanbieden voor hergebruik.

Innovatieproject DEREC
Vermeldenswaard is bovendien het innovatieproject  
Design fior Recycling & Reuse ( DEREC), door een consortium 
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Foto: Exasun

Het hout uit de VELUX dakramen krijgt via de take backservice  
een tweede leven
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Circulair maken van daken
De bouw is hard op weg circulaire doelstellingen te halen. Stel je voor dat 
we in 2050 inderdaad voor 100 procent circulair zijn! Alle partijen in de 
bouwketen spelen hierin een rol. Ieders ambitie op het gebied van duurzaam  
produceren en circulair bouwen moet omhoog. Straks bouwen we alleen 
nog maar met uit bij sloop en demontage vrijgekomen bouwmateriaal of 
hergebruiken we onze dakelementen tot in lengte van dagen.

Remontabel
Het kan wel. De nieuwbouw van de Triodos bank op 
Landgoed De Reehorst ontving eind november de jury én 
publieksprijs voor beste houten gebouw. Het werd weer 
geprezen om de demontabele bouwdelen, waarvoor archi-
tect Thomas Rau in 2020 al de Duurzaam Bouwen Award 
ontving. Het kantoor is inmiddels een van de mooiste 
voorbeelden van demontabel bouwen. “Het gebouw is 
potentieel circulair”, licht Rau toe. “Als iemand in een verre 
toekomst besluit de hele boel plat te walsen, dan is het  
niet meer circulair. Maar we hebben er alles aan gedaan  

om het gebouw niet alleen demontabel, 
maar ook remontabel te maken:  
het is een materialenopslag.  
De mate rialen zijn eenvoudig los te  
maken en te hergebruiken.” In de con- 
structie zijn vrijwel alleen droge verbin- 
dingen toegepast. De honderdduizenden 
schroefverbindingen zijn aan het eind 
van de gebruiksduur ook weer los te 
schroeven.

Gipswanden tot hele bruggen
Het ‘Knauf Hybride Circulair wand-
systeem’ is opgebouwd uit nieuwe  
en gebruikte gipskartonplaten.  

Ronald van Bochove

Nederland moet 100 procent circulair zijn in 2050. En in 
2030 moet 50 procent van deze doelstelling gehaald zijn. 
Om te kunnen meten of we dit halen, zijn diverse methodes 
en instrumenten ontwikkeld. Ingenieursbureau DGMR  
gebruikt bijvoorbeeld de R-ladder, het Cradle to Cradle- 
principe, losmaakbaarheid, Material Circularity Indicator (MCI), 
Madaster, GPR-gebouw, LCA, DPG, MPG, CPG en de lijst is 
zelfs langer.

Basisprincipe is minimalisering van het materiaalgebruik, 
kiezen voor materialen met een lage milieubelasting 
en nadenken over materiaal / product-hergebruik na de 
gebruiksfase. Het komt er op neer de kringloop te sluiten. 
Geen nieuwe, virgin materiaalstromen te gebruiken voor 
nieuwe gebouwen. Gebruikte materialen komen weer vrij 
voor hergebruik. En dan het liefst nog zonder ze te hoeven 
bewerken. Daarvan is de dakpan een mooi voorbeeld.  
Dus de hellende dakenbranche heeft eigenlijk al enkele 
eeuwen een prachtig circulair product. Nog mooier is grote-
re eenheden 1 op 1 te kunnen hergebruiken.  
Binnenwanden, gevelpanelen, constructie-elementen.  
Dan ligt het hergebruik wat ingewikkelder.

Oude, hiervoor goedgekeurde gipswanden worden uit een 
gebouw gedemonteerd door ze in stroken van 50 cm breed 
te zagen. Onderzoek onder 60 architecten door Wienerberger, 
producent van keramische bouwproducten, leert dat de 
helft van hen de noodzaak van circulair bouwen inziet.  
Het is basis voor een gratis te downloaden visiedocument 
2021. Zestig procent van de bevraagde architecten verwacht 
dat circulariteit de komende jaren een belangrijkere rol zal 
gaan spelen in hun bedrijf, voornamelijk door de groeiende 
vraag, druk vanuit de markt en strengere regelgeving.  
Met het droogstapel gevelsysteem ClickBrick hoopt  
Wienerberger een aantrekkelijke remontabele bouwop-
lossing voor de gevel te hebben.

Hergebruik van hoogwaardig ontworpen bouwdelen heeft 
de voorkeur. Het grootste voorbeeld daarvan in Nederland 
is misschien wel de onlangs opgerichte bruggenbank.  
Als grote opdrachtgevers van infraprojecten hebben 
gemeente Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat de 
krachten gebundeld om samen met de Bruggenstichting 
een onafhankelijke bruggenbank op te zetten, om herge-
bruik van bruggen voor alle overheden laagdrempelig en 
toegankelijk te maken.

Urban mining
Hermen van de Minkelis van Sloopcheck helpt sloopbedrij-
ven winst te halen uit de circulaire ambities in de bouw. 
Zijn bedrijf helpt slopers bij circulaire aanbestedingen 
de inzet van de Slim Slopen Tool, de Verificatieregeling 
Circulair Sloopproject en het schrijven van een plan van 
aanpak. Als lid van Cirkelstad houdt hij een blog bij over de 
lessen die we van slopers kunnen leren om herbruikbaarder 
vastgoed te ontwerpen. Want het traditionele slopen wordt 
steeds meer demonteren en opnieuw aanbieden van bouw-
delen. Te slopen gebouwen zijn de nieuwe materialenbron 
in een circulaire economie.

Voor een project met Janssen de Jong dat eind 2020 startte, 
is Sloopcheck langsgegaan bij het sloopbedrijf Beijer & Zn. 
om te bespreken welke delen van het modulaire woon-
concept in de toekomst waarschijnlijk herbruikbaar zijn voor 
slopers en om welke redenen wel of niet. “De scharnierkap 
is verrassend genoeg één van de producten die minder 
herbruikbaar lijkt te zijn dan gedacht”, zegt Minkelis.  
“Het product is voor de sloper in de huidige markt econo-
misch nog niet rendabel om als bouwdeel te worden herge-
bruikt. Het demonteren is moeilijk door de gelijmde verbin-
dingen.” Maar met deze prikkelende uitspraak wil hij vooral 
de discussie op gang brengen en hergebruik stimuleren. 

Veel, zo niet alle, als je de producenten mag geloven, 
 scharnierdaken worden vandaag samengesteld uit recycle-
bare materialen. In het productieproces van Vogelzang 
 Dakelementen bijvoorbeeld worden bovendien ‘geen vluch- 
tige stoffen of lijmen verneveld, waardoor bij sloop de 
dakelementen te scheiden zijn en 100 procent te recyclen. 
Door de vrijwel onbeperkte levensduur is het dakelement 
ook in zijn geheel in een ander project te hergebruiken’, 
voegt de fabrikant aan informatie toe.

Hergebruik van complete dakdelen wordt in diverse pilot-
projecten onderzocht. En er zijn architecten die op basis 
van beschikbare materialen nieuwe gebouwen ontwerpen. 
Eén van de mooie voorbeelden is Buitenplaats Brienenoord 
op het Eiland van Brienenoord in Rotterdam. Een gebouw 
dat door vrijwilligers zelf is gebouwd, naar ontwerp van 
Superuse Studio’s gebruik makend van zoveel mogelijk mate-
riaal uit een oud gebouw dat hier sinds de jaren ‘30 stond. 
Onlangs verscheen het boek Wij slopen niet, wij oogsten!  
Al vijf jaar is urban miner New Horizon actief, inmiddels 
behoren ze tot de grootste vijf slopers van Nederland.  
Sinds een jaar bundelde het bedrijf haar kracht met vijf 
toonaangevende Nederlandse circulaire architectenbureaus.  

Het Circular Design Collective  
zorgt ervoor dat de beschik-
bare bouwproducten in sterke 
ontwerpen hun weg terug-
vinden naar nieuwbouw in 
de stad. Met onder andere 
gedurfde en innovatieve 
verbindingen, risicodragend 
aannemen en onvoorwaarde-
lijk kennis delen in nieuwe 
 samenwerkingsvormen, 
schept New Horizon samen 
met dit collectief van kop-
lopers een nieuw speelveld 
waarin wat ons betreft ook een 
grote rol is weggelegd voor 
circulaire hellende daken. ●

Dit artikel kunt u lezen  
op www.steildak.nl
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Buitenplaats Brienenoord op het Eiland van Brienenoord in Rotterdam.
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Krimpfolie uit  
gerecycled plastic

Afgelopen november bood CIRCO in samenwerking met 
KIDV, Valipac en NRK een workshopreeks (Track) aan  
voor bouwbedrijven, toeleveranciers en recyclingbedrijven  
om samen het concept van circulaire verpakkingen te  
verkennen en uit te werken. CIRCO is het netwerkplatform 
voor circulaire economie in Nederland, KIDV is het  
Kennis Instituut Duurzaam Verpakken. Valipac heeft in 
België een systeem opgezet voor het scheiden van krimp-
hoezen en rekwikkelfolies op de bouwplaats, inclusief de 
inzameling en recycling en het toepassen van het recyclaat 
terug in krimphoezen. Dit voorbeeld gold als inspiratie om 
op zoek te gaan naar gezamenlijke oplossingen voor de 
Nederlandse markt. 

Gerecycled plastic
Valipac ontwikkelde krimphoezen, die voor vijftig procent 
uit gerecycled plastic bestaan. Dat percentage kan nog flink 
omhoog, maar eerst moet er méér markt voor de circulaire 
krimphoezen komen. Met een demonstratieproject met ver-
schillende ketenpartijen werd bewezen dat het technisch 
en financieel haalbaar is. 

Het Belgische kenniscentrum op het gebied van bedrijfs-
afval Valipac werd in 1997 op initiatief van het Belgische 
bedrijfsleven opgericht om de uitgebreide producenten-
verantwoordelijkheid van producenten van bedrijfsmatige 
verpakkingen te organiseren. Sindsdien steeg het recycling-
percentage van deze verpakkingen van 74 naar bijna  
90 procent. Het deel PEfilms en folies, met krimphoezen  
en stretchfolies bijvoorbeeld, bleef daar echter sterk bij 
achter. Van de 100.000 ton die jaarlijks op de markt komt  
in België, wordt maar iets meer dan de helft gerecycled. 

Onder invloed van de internationale ontwikkelingen is 
men in een gesloten systeem gaan nadenken: een lokaal 
circulaire kringloop, zoals ‘Europa’ dat wenst. Een circu-
laire economie gaat over waarde-behoud van materialen. 
Men wilde van een gebruikte krimphoes weer een nieuwe 
kunnen maken en dat is gelukt. Het viel niet mee om par-
tijen enthousiast te maken voor het demonstratieproject: 
niemand beschouwde de folies als een probleem.

Demonstratieproject
De Belgische vestiging van dakpannen- en steenprodu- 
cent Wienerberger wilde meedoen. Total ook. De producent 
werd in Nederland gevonden: Oerlemans Plastics.  
En Morssinkhof Rymoplast sloot aan. Het project kon van 
start. Technisch bleek het niet zo moeilijk om krimphoezen 
met gerecycled content te maken. Total had de technologie 
voorhanden, maar kreeg die niet verkocht, omdat zij de 
klanten van de converters niet kenden. Wienerberger is 
vervolgens begonnen met het gebruik van gerecyclede 
krimphoezen. 

De gerecyclede krimphoes is even helder en even sterk als 
de hoezen van virgin plastic en voldoen aan alle normen 
voor ladingzekerheid. De krimphoezen zijn in alle branches 

toepasbaar, van de land- en tuinbouw tot de retail, overal  
waar logistiek, transport en distributie aan de orde is.  
Valipac schat de Belgische markt voor dit soort folies op 
zo’n 35 tot 40 kton. De Europese markt is becijferd op  
vier miljoen ton PEfilms en folies. 

Het percentage van gerecycled content kan omhoog, 
volgens Total zelfs naar zo’n zeventig procent. Momenteel 
beperkt men zich nog tot vijftig procent, omdat er anders 
wellicht te weinig recyclaat beschikbaar is. Hoe meer je  
erin stopt, levert ook een hoger risico van vervuiling op, 
waardoor de performance van je materiaal op termijn 
onderuit zou kunnen gaan. Er zit dus een grens aan, net zo 
goed als bij papier en karton. Het recyclaat dat wij inzetten, 
komt uit een open systeem. Afvalinzamelaars halen allerlei 
folies op, die gesorteerd worden en dan bij de recycler  
terecht komen. Er kan wat huishoudelijk afval bij zitten, 
maar het gaat voornamelijk om bedrijfsmatig afval,  
zoals palletfilms, tussenfolies en afdekfolies.

Valipac trekt de ervaringen en lessen uit het demonstra-
tieproject ook door naar andere partijen en toepassings-
mogelijkheden. Een aantal Belgische bedrijven heeft 
 onder tussen de overgang gemaakt naar circulaire krimp-
folie, zoals Autover Saint-Gobain, die in al zijn Europese   
vestigingen krimpfolie gebruikt om autoruiten te bescher-
men. Valipac heeft ook al circulaire projecten met stretch- 
folies, spanbanden en de bedrukking van folies opgezet. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Kunststof verpakkingen worden in grote hoeveelheden toegepast in  
de bouw, bijvoorbeeld in de vorm van krimphoezen en rekwikkelfolies.  
Deze verpakkingen leveren grote voordelen op voor de bescherming van 
bouwmaterialen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. Maar er is 
een keerzijde. De verpakkingen worden na eenmalig gebruik afgedankt  
en belanden in het restafval of worden geëxporteerd buiten Europa om  
ze daar te laten recyclen. Hierbij gaat veel waarde verloren in de keten.  
Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.
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Rekenen aan een  
circulair bouwwerk
De Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD) beheert en  
onderhoudt het stelsel van Bepalingsmethode milieuprestatie  
bouwwerken en aangesloten Nationale Milieudatabase (NMD)  
om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van  
bouwwerken in de Nederlandse context te kunnen maken.  
De Stichting NMD is een onafhankelijke organisatie.

Deze leidraad ondersteunt de eerste stap naar een breed 
gedragen en geharmoniseerde kernmeetmethode voor het 
meten van de impact van de volgende circulaire doelen:

a) beschermen van het milieu
b) beschermen van materiaalvoorraden
c) beschermen van bestaande waarde

Voor de indicatoren voor het beschermen van het milieu 
zijn de milieueffectcategorieën uit de Bepalingsmethode 
Milieuprestatie Bouwwerken van de NMD overgenomen. 
Deze categorieën zijn gebaseerd op de Europese levens-
cyclusanalysemethode (LCA-methode) voor bouwproducten, 
de EN 15804. De industrie levert de LCA-milieudata aan  
de NMD voor opname in de NMD. Gevalideerde reken-
instrumenten faciliteren op hun beurt om met deze  
LCA-milieudata milieuprestatieberekeningen te maken, 
resulterend in een 1-puntscore; MPG voor de B&U- en  
MKI voor de GWW-sector.

De indicatoren voor het beschermen van materiaalvoor-
raden komen voor een groot deel overeen met de materiaal-
balans (in getoetste indicatoren) uit een milieugerichte 
levenscyclusanalyses (LCA’s) als onderlegger voor het 
aanleveren van data voor opname in de NMD.  

Om met een gelijk speelveld het circulair bouwen gestalte  
te geven, zijn transparante en vergelijkbare circulaire 
prestaties van bouwproducten en bouwinstallaties nodig. 
Daarin spelen de Bepalingsmethode Milieuprestatie  
Bouwwerken en de NMD een belangrijke rol.  
Elementen hierin zijn o.a. integrale milieuprestatie over 
de hele levensduur met deelaspecten Global Warming 
Potential (GWP), uitputting grondstoffen, toxiciteit en ook 
indicatoren die het gebruik van grondstoffen beschrijven. 
De Stichting NMD heeft met de nieuwe structuur van de 
database belangrijke stappen gezet om de toepassing van 
de NMD als een landelijk transferpunt te vergroten en het 
groeiende gebruik in diverse instrumenten en applicaties 
goed te kunnen faciliteren.

Zo neemt de Stichting NMD per 1 januari 2021 ook data 
op over de onderliggende parameters uit een LCA-rapport 
zoals de materiaalstromen in kg (o.a. secundair materiaal 
input, secundair materiaal output, materiaal voor recycling, 
materiaal voor hergebruik), de hoeveelheid hernieuwbare 
energie die gebruikt is en het waterverbruik in de keten. 

Hiermee wordt tevens een harmonisatie gerealiseerd met 
de Leidraad ‘Meten van circulariteit – Werkafspraken voor 
een circulaire bouw’ [CB’23 – 2 juli 2020].  

Bij die indicatoren kan nog onderscheid worden gemaakt  
in impact op milieudruk en op gebruik hoeveelheden 
grondstoffen.

De ontwikkeling van een bepaling van de indicator voor 
waarde(behoud) vindt momenteel plaats binnen het  
Planbureau voor de Leefomgeving. 

De Stichting NMD sluit met deze ontwikkeling ook aan  
op de (Europese) ontwikkelingen als ‘Een nieuw actieplan 
voor een circulaire economie – voor een schoner en  
concurrerender Europa’ en het project LEVEL(s):  
The European framework for sustainable buildings’.

Om genoemde doelen te verwezenlijken bestaan er ver-
schillende strategieën. De strategieën moeten ertoe leiden 
dat het effect op de kernindicatoren waarneembaar is.  
De kernmeetmethode moet op al die strategieën toepasbaar 
zijn. Voorbeelden van circulaire strategieën zijn demontabele  
bouw, het minimaliseren van de totale hoeveelheid gebruikt 
materiaal, het toepassen van her te gebruiken bouwmate-
rialen, het maximaliseren van de levensduur van het bouw-
werk en het toepassen van de zogeheten R-principes. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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De cirkel is rond:  
in 2030 klimaatneutraal
Fabrikant en leverancier European 
Building Supply (EBS) uit Zwaag 
is een traject ingegaan dat ervoor 
moet zorgen dat het bedrijf binnen  
afzienbare tijd CO2-neutraal opereert. 
Onderdeel daarvan is het verpak-
kingsmateriaal: hoe voorkom je dat 
de verpakkingen van de producten 
in het afvalcircuit terechtkomen?

EBS is fabrikant en leverancier in de meest uiteenlopende 
accessoires en materialen voor dak en gevel. Het bedrijf 
werd in 2009 opgericht als specialist in duurzame en 
circulaire materialen. Sinds 2019 heeft men een duidelijke 
focus gelegd op duurzaamheid en circulariteit en heeft men 
grote aandacht voor MVO. Zo monitort men voortdurend 

hoe milieuvriendelijk een product is en hoe goed fabrikan-
ten scoren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Producten kunnen in totaal vier specifieke sterren behalen 
als de fabrikant aan alle drie de normen voldoet. 

“De aandacht voor duurzaam ondernemen groeit en we 
merken dat onze samenwerkende partners en opdracht-
gevers er steeds meer om vragen”, vertelt Ton Peereboom. 

“De maatschappelijke noodzaak wordt ook steeds breder  
gevoeld. Het is de bedoeling dat Nederland in 2030 
klimaatneutraal is.” Vorig jaar is Peereboom bij het bedrijf 
aangesteld als operationeel manager. Hij is in deze functie 
onder andere verantwoordelijk voor verschillende projecten 
op het gebied van duurzaamheid. Hij vertelt dat de verpak-
kingen die het bedrijf gebruikt voor de levering van de 
producten medio 2022 volledig circulair moeten zijn.

Circulaire verpakkingen
Voor de circulariteit heeft men de lijn ‘Circulair Green’ 
gelanceerd. Voor 2022 heeft men de doelstelling om de 
producten te leveren in gerecyclede verpakkingsmaterialen, 
zowel karton als kunststof. De kartonnen dozen hebben dan 
geen kleur en opdruk, om zo min mogelijk milieubelastend 
te zijn. Het is immers ook niet de bedoeling dat kleurstoffen 
het milieu vervuilen. Voor de herkenbaarheid en uitstraling 
van de zending wordt gebruik gemaakt van stempels met 
het logo. Hetzelfde geldt voor de kunststof verpakkingen 
die men gebruikt voor bijvoorbeeld de panhaken in het 
assortiment, maar ook de vorsthaken, ruitersteunen, hoek-
keperklemmen en voegklemmen. Deze producten worden 
aangeboden in gerecyclede kunststof verpakkingen.

Hiertoe gaat men de samenwerking aan met bestaande 
partnerships. In het geval van de kartonnen verpakkingen 
is dat bijvoorbeeld afvalverwerker GP Groot. Ook dit bedrijf 
wil zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid 
en circulariteit. Ook is EBS een samenwerkingsverband 
aangegaan met leverancier van kartonnen verpakkingen 
CiroPack uit Heiloo. EBS maakt de cirkel rond door de 
grondstoffen voor de eigen kartonnen verpakkingen daar 
weer te betrekken. 

Voor de kunststof verpakkingen is het bedrijf de samen-
werking aangegaan met Kempenaars Recycling uit  
Roosendaal, specialist in het sorteren van papier, karton,  
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verpakkingsfolies en diverse harde kunststoffen. Door de 
grondstofschaarste is recycling van kunststoffen steeds 
belangrijker geworden voor het continueren van fabricages 
en leveringen.

Recycling
Binnen Circular Green worden vanzelfsprekend ook de  
producten zelf zo veel mogelijk gerecycled. De partners 
kunnen hun afval bij EBS inleveren middels de (gerecyclede)  
kunststof palletkratten van het bedrijf, waarin al het 
kunststof en karton wordt verzameld. EBS levert het afval 
vervolgens aan de afvalverwerkers. De partners van deze 
afvalverwerkers maken daar weer nieuwe halffabrikaten 
van, die daarna weer worden ingekocht door EBS en  
de partners. Daarnaast worden oude panhaken uit het  
afval gesorteerd. 

Marketing
Naast het leveren en fabriceren van materialen en producten,  
biedt het bedrijf ook ondersteuning in marketing. Ook op  
dit gebied ligt de focus op duurzaamheid. Zo maakt men 
bijvoorbeeld gebruik van groeipapier voor bijvoorbeeld 
flyers en andersoortige handouts voor marketing. Dit groei 
papier is gemaakt van gerecycled materiaal: er worden 
dus geen bomen voor gekapt. Er bestaan twee varianten: 
120-grams en 200-grams papier. Het 120-grams papier 
bestaat uit twee dunne lagen papier met daartussen 
zaadjes en het 200-grams papier wordt handgeschept met 
de zaadjes er al in. Omdat dit papier handgeschept wordt, 

kan de dikte per blaadje enigszins verschillen. Omdat het 
120-grams papier dunner is, ontkiemen deze zaadjes sneller. 
Beide varianten zijn verkrijgbaar in allerlei verschillende 
groottes en vormen. Wanneer het in aarde wordt gepoot, 
composteert het en ontkiemen de zaadjes. 

Op deze manier geeft EBS invulling aan de verantwoorde-
lijkheid van het bedrijfsleven om de werkzaamheden op 
een duurzame manier in te vullen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Klimaatdoelstelling 2030
www.afvalisverledentijd.nl

De toekomst van morgen
SPECIAL CIRCULARITEIT
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Kingspan Unidek  
introduceert nieuw en completer 
assortiment dakelementen

Unidek Aero Bio
Dit is het duurzame dakelement voor vrijstaande of gescha-
kelde nieuwbouwwoningen. Het betekent een bewuste keuze 
voor duurzaam isolatiemateriaal met een zeer gunstige 
LCA-score. Het product is namelijk gebaseerd op de Mass 
Balance methode. Zo weet u zeker dat hernieuwbare grond-
stoffen toegekend zijn, het product volledig gecertificeerd is 
en u concreet een bijdrage levert aan CO2-reductie.

De innovativiteit van de fabrikant heeft geleid tot de ontwik-
keling van talloze producten voor de bouw. Maar de lat wordt 
steeds hoger gelegd, vanuit de ambitie om producten te 
leveren die antwoord geven op toekomstvragen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Kingspan Unidek heeft, vanuit de wereldwijde duurzaam-
heidsstrategie Planet Passionate, grote doelstellingen op 
het gebied van energie- en koolstofreductie, bevordering 
van circulariteit en ocean clean-up projecten. 

Niet kijken naar Bouwbesluit
De eerste grote stap is een completer en duurzamer 
assortiment dakelementen. Geheel in lijn met de  
Planet Passionate strategie introduceert de fabrikant  
vier nieuwe producten, gericht op de behoeften uit de 
markt. Bij de ontwikkeling van deze producten is niet  
gekeken naar minimale eisen vanuit het Bouwbesluit, 
maar is een nieuwe standaard gezet. Een standaard die 
gericht is op duurzaamheid & circulariteit, toekomst-
bestendigheid en comfort. 

Nieuwe producten
Unidek Reno Dek Plus
Dit product is ontstaan in samenwerking met de dak-
dekkersbranche. Het is een isolatieoplossing voor dak- 
renovatie op een doorgebogen dakbeschot. Omdat het 
dakelement zelfdragend te monteren is, wordt het  
dakoppervlak weer mooi strak. 

Unidek Aero Light
Dit product is ontstaan als antwoord op verwerkingscom-
fort, thermisch comfort en akoestisch comfort. Ook is  
gekeken naar ontwikkelingen zoals grondstoffenschaarste 
en is de hoeveelheid hout gereduceerd. Het dakelement 
kan worden ingezet bij vrijstaande of geschakelde wonin-
gen en wordt met name toegepast bij renovatieprojecten. 
 
Unidek Aero Light RE
Dit is het circulaire dakelement voor vrijstaande of 
 geschakelde woningen bij grootschalige renovatieprojec-
ten. Het product heeft als hoofdbestanddeel gerecycled 
EPS, waardoor minder fossiele grondstoffen hoeven te 
worden gebruikt.

Voor toekomstige generaties moet de wereld verduurzamen. De bouw moet 
dus ook verduurzamen. Maar hoe kunnen we dit uitvoerbaar maken en op 
een makkelijke manier doen?

Over Luijtgaarden
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ONTDEK ALLE VOORDELEN VAN HET CIRCULAIR DAKCONCEPT

CIRCULAIR BOUWEN & RENOVEREN 
MET DAKPANNEN
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REGIE OVERHEID NOODZAKELIJK  
BIJ CIRCULAIR MAKEN ECONOMIE
In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van I&W roept de NRK (Federatie  
Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie) de overheid op de regie te nemen 
bij het verduurzamen en circulair maken van de economie. De brief volgt op 
haar bericht aan de Tweede Kamer over de concretisering van doelen voor 
een circulaire economie. De kunststof- en rubberindustrie draagt in grote 
mate bij aan de verduurzaming van Nederland, essentieel is dat plannen 
passen bij de praktijk van de bedrijven. In de brief wordt een aantal voor-
beelden genoemd van niet uitgewerkt of conflicterend beleid die ontwik-
kelingen op het gebied van verduurzaming en circulaire economie in de 
weg zitten.

< Met onder meer het actieplan ‘Toepassen Kunststof Recyclaat’  
zet de NRK in op minder verbranding van plastics en meer  
hergebruik van grondstoffen.

PILOT MET SCHEIDING VAN EPS  
EN BITUMEN IS VEELBELOVEND
Producent Kingspan Unidek, waste-to-product organisa-
tie Renewi en recycler PSLoop onderzoeken momenteel 
de mogelijkheden om verontreinigd EPS van platte 
 daken een tweede leven te geven. De ‘EPS-isolatie’ is, 
als het vrijkomt bij sloopwerkzaamheden, veelal ver-
mengd met bitumen en wordt nu vooralsnog verbrand, 
terwijl de afzonderlijke materialen uitstekend recycle-
baar zijn. De eerste resultaten van de pilot-onderzoeken 
zijn veelbelovend.

VANDERSANDEN VERKLEINT  
ECOLOGISCHE VOETAFDRUK MET  
NIEUWE DUURZAME VERPAKKINGEN
Vandersanden, het grootste baksteen producerende 
familiebedrijf van Europa, wil de eigen ecologische  
impact tegen 2023 met 15 procent verlagen ten  
opzichte van 2019 en streeft naar volledige CO2- 
neutraliteit in 2050. Om die doelstelling te bereiken, 
verduurzaamt het familiebedrijf zijn verpakkingen,  
die nu gerecycleerd materiaal en minder inkt bevat-
ten. Op deze manier zet Vandersanden een belangrijke 
stap richting circulaire verpakkingen.

WIENERBERGER EN LEADAX SLUITEN SAMENWERKING 
OVER CIRCULAIR PLATDAKMEMBRAAN 

Leadax Roov is een nieuw duurzaam platdakmembraan dat wordt 
gemaakt van een plastic reststroom en aan het eind van zijn levens-

duur wordt gerecycled. De CO2 footprint is tot wel 85% minder 
dan vergelijkbare oplossingen voor het platte dak. Dit innovatieve 

product komt begin 2022 op de markt. Voor de Europese distributie 
van Leadax Roov hebben Wienerberger en Leadax een samenwer-

kingsovereenkomst gesloten, de uitrol start in Nederland.

RECYCLECHECKS GLAS EN PAPIER- EN  
KARTONVERPAKKINGEN NU OOK IN HET ENGELS

Eerder dit jaar publiceerde het KIDV de Recyclecheck 
 Glazen Verpakkingen en onlangs verscheen een update  

van de Recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen. 
Van deze publicaties is nu ook de Engelstalige versie  

beschikbaar. De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom 
met vragen en achtergrondinformatie. Hiermee kunnen  

bedrijven zelf beoordelen of de verpakking die ze  
gebruiken, goed recyclebaar zijn.

VERKENNING NAAR VERSNELLING VAN AANSCHERPING MILIEUPRESTATIE-EIS
Een volgende aanscherping van de milieuprestatie-eis voor gebouwen staat voor 2030 in de planning. 
Omdat de roep om verduurzaming in de bouw steeds luider wordt en de milieudruk sneller verminderd  
moet worden, start demissionair minister Ollongren een verkenning naar een versnelling van een 
verscherping van de milieuprestatie-eis. Bij deze verkenning gaat de demissionair minister samen met 
deskundigen en marktpartijen bekijken of een halvering van de Milieuprestatie gebouwen al in 2025 
mogelijk is. De besluitvorming hierover zal bij een volgend kabinet liggen. Bij deze verkenning wordt 

ook gekeken of een minimumeis 
voor verbouw kan worden inge-
voerd. Dit om het gebruik van meer 
producten en materialen met een 
lage milieudruk te stimuleren. 

TRANSITIETEAM CBE PUBLICEERT UITVOERINGSPROGRAMMA 2021-2023
Bouwen zonder negatieve invloed op mens en omgeving, zonder gebruik te maken van ‘eindige’ grondstoffen, zonder  
uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen en met hoogwaardig hergebruik van alle producten en materialen. Dat is in  
een notendop de grote ambitie voor de Nederlandse bouweconomie in 2050. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie 
heeft deze ambitie geformuleerd ter uitwerking van het ‘Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050’.

Het Transitieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, heeft zich tot 
taak gesteld om de gestelde ambitie om te zetten in concrete plannen en programma’s. Een van de concrete doelstellingen 
van het Transitieteam is dat alle bouwwerken in 2050 een MKI/MPG van nul hebben. Maar hoe de Circulaire Bouweconomie 
er concreet uitziet, is ook voor het Transitieteam een vraag. Het Transitieteam houdt 
zich vooral bezig met de weg ernaartoe en de middelen die het mogelijk maken om 
de ambitie te verwezenlijken.

Met oog op 2050 ontwikkelt het Transitieteam daarom concrete en haalbare  
uitvoe ringsprogramma’s. Onder de titel ‘De inrichting van het basiskamp in 2023  
(in uitvoering)’ heeft het Transitieteam het uitvoeringsprogramma voor 2021-2023 
gepubliceerd. Het basiskamp is hierbij een metafoor voor de grondslag van waaruit 
de zoektocht naar de circulaire bouweconomie kan beginnen. Te vergelijken met 
een bergbeklimmer die zijn zoektocht naar de top van de berg begint zonder  
bekend te zijn met de paden ernaar toe.
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Fraai lijnenspel door 
 toepassing dakpannen
In Boskoop zijn onlangs twee appartementencomplexen gerealiseerd,  
met 2 x 14 luxe appartementen: Perengaarde en Suikerpeer.  
De appartementencomplexen zijn onderdeel van het project Waterrijk.  
De gebouwen liggen in een landelijke omgeving en daar is het ontwerp  
op afgestemd. Opvallend is met name de toepassing van dakpannen in 
zowel de gevel als op het dak: een enorme puzzel om dit goed passend  
te krijgen en het esthetisch fraaie effect te bereiken. Een grondige voor- 
bereiding lag hieraan ten grondslag.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Konrad Roof Technology

De twee appartementsgebouwen zijn gesitueerd in het plan  
‘Waterrijk’ te Boskoop. Het gebied bestond voorheen uit 
boomkwekerijen en glastuinbouw. Het gehele gebied wordt 
ontwikkeld tot een woongebied met in totaal 440 woningen.

Architectenbureau Inbo ontworp o.a. de twee appartements-
gebouwen Perengaarde en Suikerpeer, ieder bestaande uit 
14 appartementen. De appartementen zijn modern vorm-
gegeven en aardgasvrij. Hoewel ze in het dorp staan, is de 
omgeving groen, met veel water en speelplekken voor de 
kinderen. De karakteristieke uitstraling van de appartemen-
tencomplexen wordt met name bereikt door de toepassing 
van dakpannen in vrijwel de gehele schil. De uitstraling  
van het geheel staat of valt met de manier waarop de  
dakpannen over het dakvlak en de gevels zijn verdeeld.  
Daarom werd dakdekkersbedrijf Konrad Roof Technology  
uit Middenmeer al in een vroeg stadium bij het project  
betrokken om de toepassing van de dakpannen op een 
goede manier te organiseren. 

Techniek
Om een EPC van 0,4 te realiseren zijn de gevels en daken 
voorzien van een ononderbroken laag Recticel Powerwall 
(120 mm in de gevel, 140 mm op het dak). Daar overheen 

vormt een laag Isofinish een egale basis voor de afwerking. 
Hier werden in overleg met het dakdekkersbedrijf de regels 
en tengels op aangebracht.

Wat betreft de dakpan is de keuze uiteindelijk gevallen op 
de Nibra Flachdachpan F8.5 van fabrikant Nelskamp.  
Het grote formaat en strakke vormgeving van deze dakpan 
sloot het beste aan bij de gewenste uitstraling van de 
panden. Het was van essentieel belang dat de dakpannen 
op een juiste manier zouden worden gelegd, want elk foutje 
verstoort het beeld. De twee complexen dienden bovendien 
identiek te worden uitgevoerd.

Daar hoorde een goed uitgekiend legplan bij, dat gediscipli-
neerd zou worden opgevolgd. Dit legplan is door het dak-
dekkersbedrijf opgesteld en in overleg met de bouwpartners 
uitgevoerd. Als je van links naar rechts werkt, kunnen de 
pannen zodanig worden gesteld dat het lijnenspel optimaal 
wordt bereikt. Uiteindelijk hoefde er niet één pan te worden 
gesneden, behalve bij de kilgoten. Dit is een arbeidsinten-
sieve manier van werken, die vakmanschap vereist, maar die 
dan ook een prachtig resultaat oplevert. 

Esthetiek
Elk gebouw heeft 14 luxe appartementen met woonopper-
vlaktes van ca. 86 tot 117 m². Daar hoort een luxueuze 
uitstraling bij. Die uitstraling wordt met name verkregen 

JHet Dak van het  aar 2021
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door de toepassing van de fraaie dakpan op de 
hierboven beschreven wijze. De gevels en daken 
hebben een strakke en gelijkmatige uitstraling. 
De gebouwen passen zodoende op een fraaie 
manier bij het landelijke en dorpse karakter van 
het gebied.

Duurzaamheid
Bij de bouw is zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
van gerecyclede of recyclebare materialen. Al het 
hout is voorzien van het duurzaamheidscertificaat 
FCS of PEFC. Ook is de hoeveelheid afval tijdens 
de bouwfase geminimaliseerd. 

De appartementencomplexen maken efficiënt 
gebruik van energie. Door hoogwaardige isolatie 
van de gevel, het dak, de beganegrondvloer en 
isolatieglas in de kozijnen, wordt het energiever-
bruik van de appartementen beperkt en voldoet 
deze aan een EPC van 0,4. Elk appartement  
heeft twee zonnepanelen, die eventueel zijn  
uit te breiden naar vier. De ventilatie binnen 
in de appartementen wordt geregeld door een 
WTW-installatie. Elk appartement heeft een eigen 
grond-warmtepomp, boiler en WTW-installatie.  
De uitstoot van CO2 is daarmee minimaal.

Samenwerking
Wat betreft de dak- en gevelwerkzaamheden was 
de vertaling van de tekentafel naar de praktijk van 
essentieel belang. Daar hoorde enerzijds intensief  
overleg bij, anderzijds was het belangrijk hetgeen 
was afgesproken goed vast te leggen. Zo werd 
voorkomen dat achteraf discussies zouden ont- 
staan over gekozen oplossingen. Dossiervorming is  
bovendien belangrijk in het licht van de komende 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). 
Konrad Roof Technology heeft hiertoe al een 
systematiek opgezet en is voorbereid voor de 
invoering van de nieuwe wet.

Veiligheid
Tijdens de bouwfase waren de appartementen-
complexen rondom voorzien van steigers.  
Voor eventuele werkzaamheden in de onder-
houdsfase zijn geen extra voorzieningen aan-
gebracht. De goot bevindt zich op een hoogte  
van zo’n 12 meter, de nok op ongeveer 15 meter.  
Bij onderhoudswerkzaamheden zal er gebruik 
moeten worden gemaakt van tijdelijke veilig-
heidsvoorzieningen.

Beide appartementencomplexen zijn in het laatste 
kwartaal van 2021 opgeleverd. Ze vormen met 
hun luxe uitstraling een fraaie aanvulling op het 
project Waterrijk in Boskoop. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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SUIKERPEER EN PERENGAARDE, BOSKOOP
• OPDRACHTGEVER: WATERRIJK BOSKOOP BV
• ARCHITECT: INBO, AMSTERDAM
• HOOFDAANNEMER: SMIT’S BOUWBEDRIJF BV, BEVERWIJK
• DAKDEKKER: KONRAD ROOF TECHNOLOGY, MIDDENMEER
• LEVERANCIER ISOLATIE: RECTICEL BV, KESTEREN
•  LEVERANCIER DAKPANNEN: NELSKAMP DAKPANNEN, 

SCHERMBECK (D)

 

In 2022 samen nog sterker 
Dit jaar was wederom geen gemakkelijk jaar: De wisselende coronamaatregelen, de strenge vorst met sneeuw 
in februari, de schaarste in materiaal, maar daar tegenover de grote vraag naar renovaties, en de natte zomer en 
herfst. Anticiperen was erg belangrijk en daarom kunnen wij alsnog tevreden op dit jaar terugkijken. Alles moest 
beter worden doordacht en eerder worden gepland, zoals bijvoorbeeld de dakpannen die tegenwoordig een  
oplopende levertijd van 12 weken hebben. Maar zelfs deze tactieken zorgen niet voor een gegarandeerd succes 
want het weer of het coronavirus gooide vaak roet in het eten. Toch wisten onze medewerkers wederom dit jaar 
prachtig werk te leveren op niet alleen kleinschalige vakkundige projecten maar ook op onze grootste werken ooit, 
die reiken tot in Zeeland. 

Dus ondanks dat dit jaar niet vanzelf ging, voelden wij toch dat wij klaar waren voor een volgend hoofdstuk.  
Namelijk een uitbreiding waarbij de dakgoten en diverse zink, en plat dakwerkzaamheden gedaan worden onder 
een nieuwe naam, namelijk Konrad Dakgoot Techniek B.V. De dakgootspecialisten verdienen een eigen bedrijf  
en door de gezamenlijke inzet van alle werknemers hadden wij de ruimte om dit te realiseren. Wij proberen 
hiermee wederom een stapje voor te blijven. Maar nu is het eerst tijd om even stil te staan bij een welverdiende 
kerstvakantie. Wij wensen u een fijne kerst en een gezond nieuwjaar. Wij staan in het nieuwe jaar vanaf 10 januari 
weer voor u klaar, dit maal niet alleen voor uw dak maar ook voor uw dakgoot! 

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31(0) 227 608 144

&
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INTERNATIONALE DAKEN

Een roestvrijstalen  
tempel voor Bacchus
In de Spaanse wijnregio Somontano 
treft men een bijzonder bouwwerk 
van geometrische vormen aan,  
opgetrokken uit roestvrijstaal en 
glas. Dit ontwerp van Jesús Marino 
Pascual is internationaal geroemd 
als een van de ‘architectuurwonde-
ren van de wijnwereld’.

Tekst: Nolanda Klunder
Beeld: Adriana Landaluce

Voor liefhebbers van een goed glas wijn is er natuurlijk 
weinig zo aantrekkelijk als een bezoek aan een wijnplantage  
om met eigen ogen te aanschouwen hoe al dat moois 
groeit en tot wijn wordt gemaakt, om die wijn vervolgens  
in een proeverij ter plaatse te mogen savoureren.  
Kenners weten echter dat eenentwintigste-eeuws wijn-
toerisme nóg een attractie kent: veel wijnhuizen zijn tegen-
woordig gevestigd in oogstrelende panden. De gebouwen 
die in wijngebieden zijn verrezen tussen de wijnranken 
worden in de literatuur wel, met enig gevoel voor over-
drijving, ‘kathedralen van wijn’ genoemd, of nog mooier: 
‘moderne heiligdommen om de god Bacchus te eren’. 

Miljoenen wijntoeristen 
Het wijntoerisme heeft een hoge vlucht genomen.  
Wereldwijd bezoeken elk jaar miljoenen mensen een wijn-
gebied. Vooral de wijngebieden in de Verenigde Staten, 
Frankrijk en Duitsland zijn populaire reisbestemmingen. 
Telt men al hun uitgaven op een wijntripje bij elkaar  
op – dus niet alleen hun uitgaven bij de wijngaarden zelf, 
maar ook hun restaurantbezoeken en hotelovernachtingen 
– dan is het wijntoerisme een sector waarin jaarlijks meer 
dan 30 miljard euro omgaat. Wijnproducenten hebben  
terdege door dat het financieel aantrekkelijk is om toeristen  
te ontvangen in hun wijngaard. Mede daarom wordt er 
sinds decennia geïnvesteerd in fraaie architectuur om de  
gasten te verwelkomen. Een mooi voorbeeld van zo’n  
‘tempel voor Bacchus’ vindt men in Spanje, het land dat  
de op twee na grootste wijnproducent ter wereld is:  
Bodega Sommos in de provincie Huesca. 

Onder de bergen
Bodega Sommos ligt even buiten het plaatsje Barbastro in 
het bekendste wijngebied in de regio Aragón, Somontano. 
Somontano betekent ‘onder de bergen’: het gebied ligt 
aan de voet van de Pyreneeën. Door die ligging heeft het 
gebied een klimaat van hete zomers en koude winters, met 
veel regens én veel zonuren. Die combinaties leiden ertoe 
dat de druiven maar langzaam rijpen, wat volgens kenners 
de vorming van polyfenolen en aroma’s stimuleert.  
In de provincie Huesca zijn naast Bodega Sommos nog 
ongeveer 25 wijnmakers actief. Bodega Sommos heeft maar 

liefst 355 hectare aan wijngaard, verdeeld over vijf finca’s 
(boerderijen), waar de wijnranken groeien op een bodem 
van klei, leem, zand en kiezel.

Glanzende blokken tussen de wijnranken
Te midden van die wijnranken rijst een wonderlijk samen-
spel van wit glanzende blokken op, gelegen op een zacht 
glooiende heuvel en aan de rand van een meer. Het gebouw 
is een ontwerp van Jesús Marino Pascual. Deze Spaanse 
architect begon zijn carrière in 1978 en is nu de eigenaar 
van een architectenbureau met een vestiging in Spanje en 
één in Brazilië. Kenmerkend voor zijn werk is het spel met 
geometrische vormen: veel van zijn bouwwerken lijken te 
bestaan uit speels op elkaar geplaatste grote blokken.  
In zijn werk heeft hij bijzondere aandacht voor de wijnwereld. 
Hij ontwierp tot nu toe de gebouwen voor twee wijnmusea 
en vier wijnhuizen (in Spanje en Brazilië), waaronder dus 
Bodega Sommos.
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van gewalst staal zijn sandwichpanelen van 60 mm geplaatst.  
Deze zijn aangebracht met een tand en groef-verbinding  
en afgedicht met mastiek. De sandwichpanelen bestaan  
uit een dubbele plaat van gelakt staal met geïnjecteerd  
geëxtrudeerd polystyreen. Waar de vlakken van de kubussen 
elkaar ontmoeten, wordt de waterdichtheid geborgd door 
mastiek. Op de sandwichpanelen is een raster gevormd  
met omega profielen van gegalvaniseerd staal (32 mm, 
dikte 0,8 mm, met een onderlinge afstand van 55 cm).  
Op deze omega profielen is een gladde gegalvaniseerde  
staalplaat geschroefd van 1 mm dik. Vervolgens bracht 
men de volgende lagen aan: geotextiel (200 gr/m²), 
isolatiemate riaal (5 mm TQ Tecnotermic), elastomeer 
bitumen (5 mm) en nogmaals geotextiel. Tot slot werd de 
buitenste laag aangebracht, bestaande uit 0,6 mm dikke 
AISI-316 roestvrijstalen bladen. Deze werden aan elkaar 
vastgeklemd en met roestvrijstalen houtdraadbouten  
bevestigd, waarna het geheel met plaatschroefdraad aan  
de steunplaat is vastgezet.

Het resultaat is een gebouw van gestapelde geometri- 
sche vormen in blinkend roestvrijstaal en glas, dat je  
tegemoet straalt vanaf een heuvel waar het is omgeven 
door de lijnen en cirkels van de wijngaarden. Dit ontwerp 
van Jesús Marino Pascual is an sich al een bezoek aan 
Bodega Sommos waard. Maar wie het wijntoerisme serieus 
neemt en zich niet wil beperken tot de schoonheid van 
de architectuur, is bij deze tempel voor Bacchus ook op de 
juiste plek. Je kunt de uitgestrekte wijngaarden uiteraard 
te voet bekijken, maar je kunt ook kiezen voor een tocht te 
paard of met een segway. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

• PROJECT: BODEGA SOMMOS
• PLAATS: BARBASTRO, HUESCA (SPANJE)
• ONTWERP: JESÚS MARINO PASCUAL
• BEGIN: 2001
• OPLEVERING: 2008
• TOTALE VLOEROPPERVLAKTE: 30.000 M²
• KOSTEN: € 90.000.000

Het gebouw van Bodega Sommos bestaat uit een rij geo - 
metrische vormen – het zijn net geen kubussen – die 
gedeeltelijk in elkaar geschoven lijken. Waar de blokken als 
het ware in elkaar geschoven zijn, zijn de gevels van glas.  
In het midden staat een kubus op zijn punt, schijnbaar  
rustend op de andere kubussen en op een prisma.  
De kubussen staan op een onderste verdieping van beton. 
Het gebouw bevindt zich op een heuvel, in het hart van  
een finca van 84 hectare. De wijngaard strekt zich erom-
heen uit, als de cirkels van een spinnenweb.
Dit gebouw is echter maar een deel van Bodega Sommos: 
het grootste deel bevindt zich onder de grond, zodat er  
in totaal 30.000 vierkante meter vloeroppervlak is. Dat de 
wijnmakerij zich vooral onder het maaiveld bevindt, heeft 
natuurlijk het esthetische voordeel dat het bouwwerk  
niet door zijn omvang de harmonie van de omgeving zou  

verstoren. Maar minstens zo belangrijk is dat door de 
natuur lijke thermische isolatie van de bovenlaag de 
 omstandigheden in de ondergrondse wijnmakerij precies 
goed zijn voor productie en rijping. 

Productie onder het maaiveld
Onder de grond wordt de wijn gemaakt. Hier zijn de drie 
productiefaciliteiten. Er is een hoogteverschil van 27 meter 
gecreëerd, zodat de zwaartekracht de druiven en wijn laat 
stromen, waar dat anders met behulp van pompen gedaan 
zou worden. Bodega Sommos is een innovatieve wijn-
makerij, waar geëxperimenteerd wordt met verschillende 
druivenrassen en verschillende kweektechnieken.  
In technologisch opzicht geldt de Bodega als een van de 
meest geavanceerde wijnmakerijen ter wereld, bijvoorbeeld 
door de inzet van een robot in de vatenkelder. In die kelder 

ligt de wijn te rijpen in vaten van Frans eikenhout, vaten 
van roestvrij staal en flessen. 
Omdat een moderne wijnboer veel meer doet dan druiven  
oogsten en wijn maken, zijn er in het bovengrondse pand 
uitgebreide mogelijkheden voor wijntoerisme: het bevat  
ruimtes om bezoekers te ontvangen, een lokaal voor 
proeverijen, een restaurant met fraai uitzicht over het meer, 
zalen voor seminars en vergaderingen en natuurlijk een 
winkel. Voor het personeel dat alles in goede banen moet 
leiden zijn er vijf kantoren.

De gebouwschil van roestvrijstaal en glas
Maar we komen natuurlijk voor het dak. Onderscheid tussen 
dak en gevel is bij dit gebouw niet te maken: de gehele 
gebouwschil is opgetrokken uit dezelfde materialen.  
De gebouwschil zit als volgt in elkaar. Op een constructie 
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Toetsingconform norm• NEN 6707  •  NPR 6708

• NEN-EN 1991-1-4:2011/
NB:2019+C1:2020 nl

• NEN-EN 14437• BRL 1513

Voldoet de  
stormvastheid  
van uw dak  
aan de norm?

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!

www.bove.eu

Toets nu eenvoudig & gratis  
op www.verankeringsadvies.nl

BO20001_Advertentie_Verankeringsadvies_A4.indd   1BO20001_Advertentie_Verankeringsadvies_A4.indd   1 07-10-2020   11:4607-10-2020   11:46

www.airflex.nl

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

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.

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. 

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

Energie 
besparend
tot Rc 2,6

Eenvoudig te 
installeren

Dampopen
& waterdicht (W1)

Isoleer eenvoudig Isoleer eenvoudig 
boven isolatienormboven isolatienorm

(Rc 2,6)(Rc 2,6)

Het A-merk isolatiefolie!

Nieuw! 

Permovap50

Rc 2,6
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REGELGEVING

Nieuwe voorschriften voor 
steigers: EN 1004 gewijzigd

De belangrijkste wijziging gaat over de afstanden tussen  
de platformen. De maximale afstand tussen de grond  
en het eerste platform is teruggebracht van 4,60 meter  
naar 3,40 meter. De afstand tussen twee platformen is nu 
2,25 meter in plaats van 4,20 meter.

De vernieuwde EN 1004 is in tegenstelling tot voorheen 
ook van toepassing op rolsteigers van minder dan  
2,5 meter hoog. Kleine rolsteigers, de zogenaamde kamer-
steigers, vallen nu ook onder de norm. Het gebruik van 
stabilisatoren en leuningen geldt met die reden ook voor 
vouw- en kamersteigers. 

Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekisting-
bedrijven (VSB) heeft de belangrijkste veranderingen in  
de vernieuwde EN 1004 in een flyer uiteengezet. 

Wat betekent dit in de praktijk? 
Om aan de EN 1004 te voldoen, kan het zijn dat een extra 
platform nodig is. Een rolsteiger die nog met schoren wordt 
opgebouwd is verleden tijd. De gewijzigde norm staat deze 
traditionele manier van opbouwen niet meer toe. Het is 
belangrijk dat een steiger wordt opgebouwd met de nieuwe 
platformafstanden én dat daarbij niet onbeschermd op een 
platform gestaan wordt. 

Recent is de EN 1004, de Europese norm die beschrijft waar rolsteigers 
aan moeten voldoen, gewijzigd. Met deze wijziging bereikt veiligheid een 
nieuw niveau. Nieuw is dat de norm nu ook geldt voor steigers onder de 
2,50 meter – en er zijn meer wijzigingen.

Een vouwsteiger is eenvoudig weer helemaal up-to-date  
te maken met één horizontaalschoor en vier kleine stabili-
satoren. 

Moet al het steigermateriaal  
direct vervangen worden? 
Alle bestaande steigers mogen nog worden gebruikt; 
deze producten voldoen immers aan de destijds geldende 
wetten en normen. Het valgevaar in rolsteigers wordt met 
de gewijzigde norm, door de kleinere afstanden tussen de 
platformen, echter wel verder beperkt. Met het toevoegen 
van een horizontaalschoor en vier stabilisatoren aan alle 
vouwsteigers, is de kans op kantelen minimaal. Dit verhoogt 
het veiligheidsniveau, zo staat de gebruiker nóg zekerder. 

Voor de veiligheid is het echter wel verstandig om steigers 
te upgraden naar de nieuwste EN 1004- normen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Niets meer missen uit de dakenbranche?  
Neem een abonnement op 
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NR.10 - OKTOBER 2021

11 NOVEMBER: DAKEN & ZAKEN!

TOEGEVOEGDE WAARDE VINDEN OP HET DAK

DAG VAN DE DAKDEKKER STAAT OP DE KAART

IN 3D HET GEHELE DAK OPBOUWEN IN WEBAPPLICATIE
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HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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NR.11 - NOVEMBER 2021

AERES HOGESCHOOL ALMERE: EERSTE STATEMENT VAN DE FLORIADE

KOLOSSAAL: BEIJING DAXING AIRPORT

SPECIAL: ONDERHOUD EN RENOVATIE
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JA
A

R
G

A
N

G
 30

NR.12 - DECEMBER 2021

SUCCESVOL DEBUUT DAKEN & ZAKEN

ARCHITECT EN DAKEN: MARC IBELINGS

AAN TAFEL MET: EDWIN VAN DIJK
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

Digitaal jaarabonnement € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

HOOGSTE TIJD VOOR EEN STERKE

 
BEDANKT!

VOOR DE TROUW & LOYALITEIT, VOOR HET VERTROUWEN & UW 
WAARDEVOLLE PARTNERSCHAP.

Dit is onze drive, om nooit op te geven. 
Omdat we samen sterker zijn!

PREFA.NL

www.jobsebv.nl

Loodgieters, leidekkers, koperslagers en zinkwerkers sinds 1922 
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ASBEST

Welk dakmateriaal kan asbest  het best vervangen? (3)
Het verwijderen van asbest uit onze 
leefomgeving blijft belangrijk voor 
ieders veiligheid en gezondheid. 
Het Rijk stimuleert daarom provin-
cies en gemeenten om het voor parti- 
culiere dakeigenaren zo eenvoudig 
en aantrekkelijk mogelijk te maken 
om hun asbestdak aan te pakken. 
De vraag is dan steeds: wat kan er 
het beste voor in de plaats komen? 
In een aantal artikelen zal steilDAK 
de mogelijkheden belichten. In dit 
artikel wordt de focus gelegd op de 
toepassing van riet.

elke dakbedekking op worden teruggeplaatst. Zeker als het 
pand ook een esthetische waarde moet blijven hebben of 
behouden, is het aantal opties beperkt. Het merendeel van 
het riet dat op de Nederlandse markt wordt verwerkt is 
natuurlijk riet (85% van dit riet komt uit het buitenland).  
Er is ook kunststof riet beschikbaar, maar dit kent slechts 
een miniem marktaandeel.

Natuurlijk riet en kunststof riet
Het beste (natuurlijke) riet voor dakbedekking is niet altijd 
het ‘fijnste’ riet. Over het algemeen is het zo dat hoe fijner 
het riet, des te ‘mooier’ het resultaat na het dekken.  
Daarom vragen sommige consumenten om mooi fijn riet. 
Voor een echt gezond en duurzaam dak is wat grover riet 
echter vaak veel beter. Een diameter van 5 tot 8 mm ‘ademt’ 

Zoals bekend zijn asbestdaken en -gevels slecht voor de 
gezondheid. Ze zijn namelijk door de jaren heen aangetast 
door weer en wind. Daardoor kunnen er asbestvezels in de 
lucht komen. Het inademen van die vezels kan schadelijk 
zijn voor de gezondheid. Daarom is het verstandig om 
asbesthoudende daken en gevels te vervangen. Maar hoe 
haalt men dat veilig weg? En welke materiaalkeuze kan 
men het beste maken?

Over de juiste asbestsanering heeft steilDAK eerder 
verschillende artikelen gepubliceerd. Laat het te asbest-
houdende dak altijd saneren door een gecertificeerde 
partij. Professionele dakdekkers doen er verstandig aan 
een samenwerkingsverband aan te gaan met een gecerti-
ficeerde asbestsaneerder. Vervolgens is het de vraag welke 
dakbedekking in de plaats komt van het asbesthoudende 
materiaal. 

Bij de vervanging van asbesthoudende dakbedekking is  
vaak het gewicht van belang. Het merendeel van de 
asbesthoudende dakbedekkingen bestaat uit golfplaten 
op met name agrarische gebouwen. Daar kan niet zomaar 

meer en slaat minder snel dicht, wat eventueel tot een 
relevant langere levensduur kan leiden. Om de maximaal 
haalbare levensduur uit een rieten dak te halen, is preven-
tief onderhoud noodzakelijk. De kwaliteit van het rieten 
dak is vooral afhankelijk van de kwaliteit van het riet en 
het vakmanschap van de rietdekker. Heeft men een goede 
rietdekker gekozen, dan zoekt deze automatisch goed en bij 
het pand passend riet. Een vakman kan en wil niet werken 
met tweede keus materiaal.  

Riet weegt circa 130 kilogram per kubieke meter, indien 
strak verwerkt. Het gewicht van een vierkante meter rietdak 
van 30 cm dikte is ± 45 kg (excl. onderconstructie).  
De warmtegeleidingscoëfficient (de lambdawaarde) van 
riet is 0,07 (W/mK). Het diffusieweerstandsgetal van riet is 3.

Met kunststof rietstengels, die zich laten verwerken als 
natuurlijke rietstengels, zouden onderhoudskosten tot het 
verleden moeten behoren. Meerdere producenten hebben 
in het verleden geprobeerd de natuurlijke rietstengel te  
benaderen met kunststof varianten, maar een enkele is 
daarin geslaagd. Op dit moment zijn er vijf aanbieders 
van kunststof varianten. En zoals voor alles geldt ook voor 
kunstriet: het product kent voordelen, maar ook nadelen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van de uitstraling, maar vooral 
ook op basis van prijs. Een dak van kunstriet is ongeveer  
2,5 keer duurder dan een dak van natuurlijk riet.

Verwerking
Het dekken van riet is een echt ambacht. Het is werk wat 
nog steeds hoofdzakelijk met de handen gedaan wordt. 
Daardoor is het maken van een rieten dak ook erg arbeids-
intensief, elk bosje riet gaat door de handen van de riet-
dekker. Door de jaren heen hebben hulpmiddelen zoals een 
lift, deugdelijk steigermateriaal en verreikers hun intrede 
gedaan, maar nog steeds is en blijft het vakkundig handwerk. 
Het rietdekken wordt vooral in de praktijk geleerd, door het 
jaren te doen en zodoende ervaring op te bouwen.

De Vakfederatie Rietdekkers werkt als brancheorganisatie 
van rietdekbedrijven met diverse organisaties samen, zodat 
de aangesloten bedrijven zich kunnen blijven aanpassen 
aan steeds veranderende markten en aan actuele eisen op 
het gebied van kwaliteit, milieu, arbeidsomstandigheden 
en technologische vernieuwing. De combinatie van modern 
ondernemerschap, vakmanschap en klantgerichtheid moet 
ervoor zorgen dat het ook in de toekomst goed ondernemen  
en goed werken is in de aangesloten branches. Zodat nóg 
meer mensen - als ondernemer, werknemer of consument - 
de weg weten te vinden naar deze ambachtelijke bedrijven 
en het rieten dak.

Milieuvriendelijk
Riet als dakbedekking valt onder duurzaam bouwen  
(Bron: NIBE) en bio based bouwen. Wanneer een rieten dak 
aan vervanging toe is, zal de rietdekker het oude rieten  
dak slopen en afvoeren. Vroeger werd het oude riet ver-
brand, maar dat is in veel gevallen niet meer toegestaan. 
De rietdekker zal het oude riet tegenwoordig doorgaans 
aanbieden bij een afvalverwerkingsbedrijf. Riet is een 
natuurlijk materiaal en kan in het afvalverwerkingsproces 
aangemerkt worden als biologisch afbreekbaar afval. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Prijsuitreiking Dak van het Jaar weer 
in Hotel Zuiderduin georganiseerd

Op vrijdag 18 maart 2022 zal de Feestavond voor de dakenbranche einde-
lijk weer worden georganiseerd in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. 
Tijdens de feestavond worden de prijzen voor het Dak van het Jaar  
(Roofs en steilDAK) uitgereikt en de Dakenman of -vrouw van het Jaar  
uitgeroepen. In 2020 en 2021 kon de avond geen doorgang vinden  
vanwege de coronacrisis, de organisatie verwacht dat de avond in 2022 
weer doorgang kan vinden.

Zoals bekend is de Dak van het Jaar de prijs voor  
het dak dat op alle beoordelingsgebieden in totaal 
het hoogste scoort. De beoordelingsgebieden zijn:  
esthetische kwaliteit, innovatie, functionele kwali-
teit, onderlinge samenwerking, veilig werken en 
duurzaamheid. De longlist van de genomineerde 
projecten is in de afgelopen jaargangen van Roofs 
en steilDAK beschreven. Een onafhankelijke vakjury 
zal de projecten volgens de bovengenoemde criteria 
beoordelen. Vervolgens zullen tijdens de feestavond 
de shortlists en winnaars bekend worden gemaakt. 
Ook zullen voor beide branches de Dakenmannen of 
-vrouwen van het Jaar bekend worden gemaakt.

Een feestelijke avond dus, die sinds 2017 in  
Hotel Zuiderduin wordt georganiseerd en die sinds 
die eerste editie steeds verder uitgroeide tot een 
vaste waarde binnen de dakenbranche. De prijs voor 
het Dak van het Jaar verwierf bovendien steeds meer 
landelijke bekendheid. Deze ontwikkeling werd 
helaas onderbroken door de coronacrisis. Hierdoor 
was het lange tijd niet mogelijk om een dergelijke 
feestavond te organiseren. In 2020 werd de prijs bij  
de winnaars zelf uitgereikt, dit jaar vond de prijsuitrei- 
king plaats tijdens de dakenbeurs DAKEN & ZAKEN. 
De komende editie zal vanzelfsprekend op een ver-
antwoorde manier worden georganiseerd, volgens 
de op dat moment geldende maatregelen.

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de 
hele dakenbranche aanwezig wil zijn, kunt u zich 
aanmelden via www.dakvanhetjaar.nl. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Het was een ontzettend 
leuke dag!
ALMELO - All-up uit Almelo, leverancier  
van o.a. aluminium kranen, hoogwerkers, 
ladder- en verhuisliften, organiseerde  
op donderdag 28 oktober j.l. haar  
zogenaamde Duitsland Dag.

Tijdens deze relatiedag werd een bezoek gebracht aan  
de firma Klaas in Ascheberg, de grootste fabrikant op  
dit gebied. 

Voor de nog steeds groeiende klantenkring van All-up 
vormt het fabrieksbezoek inmiddels een vaste waarde op 
de jaarkalender. Dat zijn immers dé momenten om al  
het nieuwe uit de omvangrijke programma’s van Klaas in 
ogenschouw te nemen. Ook vormde het dit jaar een uit-
gelezen kans om te netwerken, contacten te leggen en  
wetenswaardigheden uit te wisselen. Niet voor niets  
komen er jaarlijks meer relaties met hun achterban een 
kijkje nemen op de dynamische Duitse werkvloer.

Veel noviteiten dit jaar bij Klaas: de nieuwe Laadkraan,  
met mogelijkheid tot het meenemen van pallets of  
lading op het kraandek, de nieuwe 450 graden draaibare 
hoogwerker op de kleinere kraantypes en diverse nieuwe 
aanhanger kranen. Opvallend is de “ Hybride transitie  
bij Klaas, de moge lijkheid om CO2-neutraal te kunnen  
werken, aanwezig op bijna alle kraantypes!

De constante groei van het bedrijf maakte onlangs een  
verdere uitbreiding van de vierkante meters noodzakelijk. 
“Naast de productiehallen op de bestaande locatie,  
is grond aangekocht aan de andere kant van Ascheberg. 
Hier is de ultramoderne werkplaats, verhuur en het onder-
delenmagazijn inmiddels gevestigd ,”

En last but not least werd de dag traditiegetrouw afge-
sloten met de Quiz Petje up, Petje af, met een IPad voor  
de winnaar! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“ MET ALLUP NAAR KLAAS IN DUITSLAND”

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK! Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen
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Samenwerking Exasun  en Wienerberger
Producent van keramische bouw- en bestratingsmaterialen Wienerberger 
gaat per 2022 een strategische samenwerking aan met Exasun,  
de Nederlandse scale-up producent van innovatieve in-dak zonnepanelen. 
De innovatieve systemen X-Tile en X-Roof van Exasun - ontwikkeld en  
geproduceerd in Nederland - worden integraal onderdeel van de energie- 
oplossingen van de dakpannenproducent. Het bedrijf gaat de verkoop  
exclusief verzorgen in de Europese landen met een Wienerberger vestiging.

Building Integrated PhotoVoltaic (BIPV) systemen zijn 
in-dak zonnepanelen die worden gezien als de volgende 
generatie zonne-energieoplossingen. Aannemers, ontwikke-
laars en architecten passen ze in toenemende mate toe om 
daken betaalbaar, waterdicht, energieopwekkend én stijlvol 
af te werken. Exasun heeft er in Nederland een leidende 
positie mee opgebouwd.

Met de systemen van Exasun gaat Wienerberger een breder 
pakket energie-oplossingen voor het dak bieden, binnen het  
concept Wevolt Energiedak. Beide bedrijven hebben het 
X-Tile systeem samen ontwikkeld voor de vlakke keramische 
dakpan Actua 10. Het X-Roof systeem wordt als vervanging 
van, of in combinatie met, keramische dakpannen toegepast. 
Beide systemen zijn hoogwaardige glas-glas oplossingen, 
met een lange levensduur en goede LCA-score.

Gebouwde omgeving versneld verduurzamen
De samenwerking past uitstekend binnen de ambities van 
beide bedrijven om de gebouwde omgeving te verduur-
zamen en de energietransitie te versnellen.  

“Innovatieve zonne-energieoplossingen zijn hiervan een 
belangrijk onderdeel”, aldus Bert Jan Koekoek, algemeen 
directeur Wienerberger Nederland. “Onze groeistrategie  
is bovendien gericht op het aanbieden van een breder  
portfolio materialen en oplossingen voor de gebouwschil 
en bestrating. Het is een logische vervolgstap na de intro-
ductie van het Wevolt Energiedak.”  

Ook voor Exasun biedt de samenwerking groot perspectief, 
aldus directeur Remon Veraart: “Het is voor ons de eerste 
stap in het realiseren van de ambitie om op mondiale 
schaal de energietransitie te versnellen. Voor de volgende 
groeifase halen wij momenteel additioneel kapitaal op om 
de productie verder op te schalen, het portfolio verder te 
ontwikkelen en nieuwe regio’s te ontsluiten.”

De strategische samenwerking tussen Wienerberger en 
Exasun start op 1 januari 2022. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
De Exasun indak PV systemen worden vanaf 2022 een integraal onderdeel van de energieoplossingen van Wienerberger.  
Remon Veraart van Exasun (links) en Bert Jan Koekoek van Wienerberger Nederland (rechts).
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PROJECT DAKENSTROOM VAN CASADE WINT 
AWARD VOOR NATUURINCLUSIEF BOUWEN 
Op 7 oktober mocht Casade de Award Natuurinclusief  
Bouwen en Ontwerpen in ontvangst nemen. De wooncor-
poratie won de award met het programma Dakenstroom. 
In dit programma vervangt Casade samen met diverse 
partners honderden schuine daken van huurwoningen 
door een nieuw, goed geïsoleerd dak, zodanig dat de daken 
energie opwekken, actief bijdragen aan een gezond (groen) 
klimaat en plek bieden aan beschermde diersoorten als de 
vleermuis, de huismus en de gierzwaluw.

Programmamanager Marco Matheeuwsen van Casade: “Dakenstroom is een mooi voorbeeld van dat (ver)bouwen en natuur 
prima samen kunnen gaan. Bij een verbouwing van een woning haal je verblijfplaatsen van dieren weg en daar moeten we 
rekening mee houden vanuit de Wet Natuurbescherming. Daarom is de natuur meegenomen in de uitvoering van de nieuwe 
daken, zodat de dieren weer een plek hebben. Er zijn speciale nestvoorzieningen opgenomen voor beschermde diersoorten.”

De prijs is een initiatief van Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland. Bureau Unitura heeft Dakenstroom hiervoor 
opgegeven, omdat ze ‘wisten dat ze iets bijzonders in handen hadden’. Dakenstroom is een bijzonder en groot project voor 
Casade, dat tot stand is gekomen met diverse partijen. Aannemers Weijerseikhout en Coen Hagedoorn voeren het op innova-
tieve wijze uit. Ook Unitura, Innax en Fier Dakcontrol hebben een belangrijke rol in de realisatie van de duurzame daken.

ACTUALITEITEN

EVALUATIE WKB PROEFPROJECT  
HEO-BOUWCONCEPT LEERZAAM EN POSITIEF

Onlangs is het Wkb-proefproject ‘Kerkweg Pijnacker’ gestart. Het gaat om  
8 woningen die op basis van het HEO-bouwconcept worden ontwikkeld.  

De betrokken partijen zijn ontwikkelaar De Maese Woningen, conceptontwik-
kelaar en engineer Develop Inc., kwaliteitsborger PlanGarant en de gemeente 

Pijnacker. Een eerste evaluatie laat duidelijk zien welke aandachtspunten zicht-
baar worden tijdens de ontwerpfase. De resultaten zijn leerzaam en positief. 

Naar aanleiding van het proefproject is een whitepaper ontwikkeld. Hierin wordt zichtbaar gemaakt wat de invoering van  
de Wkb betekent voor ontwikkelaars, corporaties en beleggers. Zij krijgen concrete antwoorden op de vraag wat de  

impact van de Wkb is op processen, contracten en risico’s. Bovendien wordt de lezer meegenomen in de integrale  
ontwerpkwaliteit van het House Energy Optimum - HEO bouwsysteem. 

ADRA ORGANISEERT SPONSORLOOP HOMERUN
Het ADRA EKF Kinderfonds organiseert de virtuele sponsorloop HomeRun. Laat je medewerkers mee bewegen als hardloper, 
fietser, wandelaar, zwemmer of scootmobielrijder. Zo blijven ze fit en zorgen ze ook dat kinderen kunnen opgroeien tot zelf-
redzame volwassenen. Het kost slechts 120 euro om een kind in Madagaskar een jaar lang naar school te laten gaan. ADRA 
hoopt 150 extra kinderen onderwijs te bieden. Dus : roep je team bijeen, zet een sportief doel en bepaal hoeveel kinderen 
straks dankzij jouw bedrijf naar school kunnen gaan. Inschrijven kan vanaf 17 januari op adranederland-home-run.raisely.com.

AGENDA
19-20 januari 2022
INTERSOLUTION
Flanders Expo, Gent (B)
Info: www.intersolution.be

25-26 januari 2022
BOUWCENTER EXPO 2022
Werkspoorkathedraal Utrecht
Info: www.bouwcenterexpo.nl

18 maart 2022
PRIJSUITREIKING DAK VAN HET JAAR 2021
Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

PERSONALIA
Aannemersfederatie Nederland
David van Swol is bij Aannemersfederatie Nederland Bouw  
en Infra (AFNL) in dienst getreden als beleidssecretaris  
sociale zaken, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Hij volgt  
Alie Dijkstra  op, die per 1 september de AFNL heeft verlaten.  
David van Swol (36) zal voor de Aannemersfederatie het beleid  
op het terrein van de sociale zekerheid, arbeidsmarkt en arbeids- 
voorwaarden verder op de kaart gaan zetten en het arbeids-
voorwaardentraject voor de CAO Bouwnijverheid begeleiden. 

TRIPLE SOLAR WINT COBOUW INNOVATIE AWARD 2021  
MET NIEUWE PVT-WARMTEPOMP

Triple Solar won de Cobouw Award in de categorie Innovatie voor haar  
nieuwe lichtgewicht PVT-warmtepomp. De jury loofde de compactheid  

die veel ruimte scheelt en bovendien een rumoerige buitenunit van  
lucht/water-warmtepompen overbodig maakt. Ook in de race voor de  

Innovatie Award waren de slimme PowerCube-batterij van iWell en  
HOUTbaar huis van TBI Woonlab en Sustainer Home.

Producent Triple Solar introduceerde de PVT-warmtepomp onlangs op de 
beurs Duurzaam Verwarmd, waar het product meteen werd beloond met de 

Innovatie Award. De PVT-warmtepomp meet slechts 83 x 48 x 45 centimeter 
en weegt minder dan 50 kilo. Nog lichter kan ook, want de warmtepomp 

laat zich splitsen in twee delen van 25 kilo.

WIENERBERGER INTRODUCEERT HET  
KORAMIC COMBIDAKVOETPROFIEL 140

Het universeel toepasbare Koramic Combidakvoetprofiel 
140 vormt de bescherming voor het dakbeschot op hellende 

daken. Het slimme ontwerp geeft een mooi en strak eind-
resultaat, voorkomt doorschroeven en bespaart op de montagetijd. Wienerberger heeft het product in samenwerking 

met dakdekkers ontwikkeld. Daardoor sluit het combidakvoetprofiel naadloos aan op de wensen van de markt.

MKB OP WEG NAAR GEAUTOMATISEERDE KETENCOMMUNICATIE
De daadwerkelijke toepassing van het Smart Connected Supplier Network (SCSN), een datastandaard voor het uitwisselen 
van berichten binnen de toeleverketen van de maakindustrie, is nog sterk in ontwikkeling. Het ERP-systeem is een sterk  
bepalende factor in de keuze van een passende provider. Ook zijn er duidelijke verschillen in de door de providers aan-
geboden diensten, soorten berichten en gehanteerde kostenstructuur. Het aantal bedrijven dat zich aansluit bij het 
SCSN-platform groeit gestaag, waardoor de markt voor berichtenproviders naar verwachting steeds groter wordt.
Dit zijn de resultaten van een marktverkenning naar providers van geautomatiseerd berichtenverkeer die IPL Advies voor 
Draline bv, Brans Metaalbewerking bv en Geton roestvrijstaalindustrie bv heeft uitgevoerd. De marktverkenning had tot doel 
inzicht te krijgen in de praktische bereikbaarheid voor de genoemde bedrijven en om uit te laten zoeken hoe bereikbaar 
SCSN voor het mkb is. De resultaten van dit onderzoek, gecombineerd met de ervaringen van de betrokken ondernemers 
zijn tijdens een door Koninklijke Metaalunie/Teqnow i.s.m. het Data Value Center – Smart Industry georganiseerde bijeen-
komst afgelopen woensdag 24 november gepresenteerd aan collega-ondernemers.

De FOS panhaken nu nog sneller 
verwerkt met de FOS ClipHOLSTER.
FOS is al ruim 100 jaar dé specialist 
in de ontwikkeling en productie van 
panhaken en vorsthaken. 
De FOS producten worden via de 
bouwmaterialenhandel geleverd.

www.fos.de

Dakpannen verankeren
           steeds
makkelijker. > 

> > FOS panhaak 409®-2

FOS kwaliteitslogo

duidelijke inslagdiepte

geribbelde punt

geoptimaliseerde haaklengtes
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 22 februari

PROJECTBESCHRIJVING
De Nieuwe Tuinderij, Middenbeemster

AAN TAFEL MET…
Jurgen van Keulen, JVK Ambachtelijke Daken

SPECIAL
Zonne-energie

INTERNATIONALE DAKEN
Coal Drops Yard, London

COLOFON

Fijne feestdagen

Aan het eind van een jaar vol uitdagingen, willen we u bedanken  
voor het vertrouwen in BMI Nederland (Monier & Icopal). Volgend  
jaar bouwen we graag samen verder, aan mooie daken en aan een  
prettige samenwerking. De medewerkers van BMI Nederland  
wensen u sfeervolle kerstdagen en een voorspoedig 2022 in  
alle opzichten!

bmigroup.com/nl



TIJDWINST OP DE BOUWPLAATS

NIEUW

www.isobouw.nl/SlimFixFlex

2 nieuwe maatwerk oplossingen 
bij IsoBouw dakelementen 

Kopgevel-muursparing Kopgevel-overstekvoorziening

SlimFix® Flex

•  Een over de gevelmuur doorlopende isolatielaag.
•  Door verbinding met spouw-/ gevelisolatie 

voorkoming van koudebruggen.
•  Geïntegreerde bouwmuur -tolerantie.
•  Minder tot geen WKDO-folie nodig.

•  Esthetische vrijheid, elke gewenste overstek kan 
gerealiseerd worden.

•  Eenvoudige en snelle realisatie van overstekken.
•  Geen lastige verankering meer.
•  Indien gewenst kan de overstek eenvoudig geïsoleerd 

worden met apart meegeleverde EPS-platen.

Zie voor alle maatwerkoplossingen:
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