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COLUMN

steilDAK 5 jaar!
vormgegeven door de 
inzet van de redactie-
raad en de redactio-
nele medewerkers, 
en natuurlijk de 
ondersteuning van 
onze gewaardeer-
de adverteerders. 
Ik ben er trots op 
dat ik hieraan heb 
mogen meewerken. 

Is er dan geen ruimte meer 
voor verbetering? Vast wel.  
In samenspraak met de markt blijven we natuurlijk  
kritisch kijken naar steilDAK om te kijken hoe de rol van 
het vakblad in de hellende dakenbranche verder kan 
worden geoptimaliseerd. Maar soms moet je ook even 
stilstaan en blij zijn met wat er is bereikt. Het eerste  
lustrum van steilDAK is een mooie mijlpaal die mag  
worden gevierd.

Edwin Fagel

De tijd vliegt. Ik zie ons nog zitten, ergens in een Brabants 
wegrestaurant, om het idee te bespreken dat Will Verwer, 
voorzitter van de Stichting Dakmeester, namens de  
hellende dakenbranche bij ons neerlegde. In een ver  
verleden beschikte de hellende dakenbranche al eens 
over een eigen vakblad, dat was Dakhelling. Maar dat blad 
werd eind jaren negentig geïntegreerd in het vakblad 
Roofs, dat vanaf dat moment het vakblad werd voor alle 
daken. In dat vakblad werd maandelijks een gedeelte van 
de redactionele ruimte gereserveerd voor interessante 
artikelen over hellende daken. 

Toch bleef de hellende dakenbranche de behoefte houden 
aan een eigen platform. Dat is niet zo verwonderlijk,  
want ook in alle andere opzichten functioneert de branche 
zelfstandig: met een eigen branchevereniging, een eigen 
CAO en eigen opleidingen. Bovendien bestaat de hellende 
dakenbranche, net als de platte, uit verschillende bloed-
groepen, die allemaal behoefte hebben aan een podium 
en het uitwisselen van de eigen, specifieke informatie.  
En dat kan onvoldoende tot zijn recht komen in een  
vakblad voor alle daken.

Dat, ongeveer, was de conclusie van die eerste, verkennende 
bijeenkomst. We gingen uit elkaar met het voornemen  
het nieuwe vakblad op te zetten, met als voorwaarde dat 
we een kundige en enthousiaste redactieraad bij elkaar 
konden krijgen, die de redactie van de juiste input zou 
kunnen voorzien, en natuurlijk op voorwaarde dat het 
financiële plaatje rond zou komen: we zaten toen nog in 
het staartje van de Kredietcrisis. 

Het bleek allemaal niet zo moeilijk. De redactieraad was 
snel samengesteld en na een eerste vergadering in  
Van der Valk Vianen werd voortvarend van start gegaan.  
In eerste instantie verscheen steilDAK nog als kwartaalblad,  
maar al snel werd besloten het vakblad tweemaandelijks  
te laten verschijnen. Het succes leidde al direct ook tot een  
aparte categorie in de prijsuitreikingen voor respectievelijk 
het Dak van het Jaar en de Dakenman of -vrouw van het Jaar. 
Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking in Egmond aan Zee, 
die hopelijk in maart 2022 weer zal kunnen plaatsvinden, 
wordt steeds benadrukt dat de dakenbranche weliswaar 
één geheel is, waarbinnen alle ruimte is voor de eigenheid 
van beide branches. Want hoewel het doel gemeenschap-
pelijk is (namelijk: het maken van waterdichte, zorgeloze 
en, als het even kan, mooie daken), zijn de vraagstukken 
waar men mee te maken krijgt vaak verschillend. 

steilDAK is nu, vijf jaar later, een vaste waarde in de 
hellende dakenbranche. Het oprichten van een apart blad 
voor de hellende dakenbranche was destijds een goed 
idee. Dat idee is naar mijn mening op een mooie manier 
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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



54

HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.4- septem
ber 2021 - 6

e jaargang

5 jaar steilDAK!

DEZE MAAND IN steilDAK

3  Column 
steilDAK 5 jaar!

6  Dak van het Jaar 2021 
Historisch karakter boerderij in ere hersteld

10  Dak van het Jaar 2020  
Shortlist Dak van het Jaar 2020 bekendgemaakt

14  Nieuwe normen en richtlijnen 
Hoe gaat het verder met beoordeling  
brandveiligheid PV-systemen?

18  Vakbeurs Solar Solutions International 
“Er is sinds de vorige beurs ontzettend veel gebeurd”

22  Aan tafel met… Ferdy Bogaerts  
“Leisteen moet je met respect behandelen”

24  Mombers over dakpannen 
Dakpannen met inscripties

27  De dakdekker aan het woord 
Frank van Rijswijk (Konrad Roof Technology)

29  De Achterkant 
Nooit klaar, gelukkig maar

Special Logistiek

32  Logistiek en veilgheid
36  Prijzen riet stijgen explosief door  

containervervoer uit China
38  Circulaire ambitie aangetoond  

met KIWA Innovatiecertificaat  
42  Keurmerk Ritregistratiesystemen waarborgt  

betrouwbaarheid en veiligheid ritgegevens
44  Vergrendeling van de bestelauto 
46  Samenwerking EKH en LEEA maakt hijsen  

nog veiliger
50  VELUX Nederland is ‘Fabrikant van de Toekomst’ 
54  Actualiteiten special 

58  Moeilijk bereikbare plekken haarscherp op beeld  
Inspecteur Drone brengt het dak in kaart

64  Internationale daken 
Een rood dak in het Rio van Rusland

66  Asbest 
Welk dakmateriaal kan asbest het best vervangen? (1)

70  Awards 
Top-10 genomineerden Zakenauto van het Jaar 2022 
bekend Voorplaatfoto: Vrije Oud Gereformeerde Kerk, Oldebroek

6

32

Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van:

2 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

8 Isobouw www.isobouw.nl

12 OOHD www.opleidingenhellendedaken. 

16 Bové www.bove.eu 

17 Beniso www.airflex.nl

20 Dakned www.dakned.nl

21 European Building Supply www. europeanbuildingsupply.com

26 Zinkunie www.zinkunie.nl

28 Brouwers Zink www.brouwerszink.nl 

40 Luijtgaarden www.luijtgaarden.nl

49 All-Up www.all-up.nl

52 Roof Safety Systems www.rss-roof.com

53 Konrad Roof Technology bv www.konrad-rooftech.com

57 Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl

62 Artilan bv www.artilan.nl

 Gilde Software www.gildesoftware.nl

63 Prefa www.prefa.com

68 NedZink www.nedzink.com

77 FOS www.fos.de

79 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com 

80 BMI Group www.bmigroup.com 

72  Wienerberger introduceert het Wevolt Energiedak 
Zonnedak met behoud uitstraling  
keramisch pannendak

75  Bedrijfsnieuws 
Sempergreen en FALK Bouwsystemen  
gaan samenwerking aan

76  Actualiteiten 
Nieuws voor en door de dakenbranche

50

14

72

22

44



6 7

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: BMI Monier

Hoeve Luyterheyde is de boerderij van Frank en Eva Luyten. 
Het bevindt zich aan de rand van de Brabantse Peel op ruim 
10 hectare bos en kruidenrijk grasland. Het is een boerderij 
met ‘levend erfgoed’, want er wordt zeldzaam vee gehouden, 
zoals Brandrode runderen, Bonte Bentheimers (varkens)  
en een Gronings paard. Dierenwelzijn en natuurbehoud 
gaan bij de boerderij hand in hand en op deze manier 
draagt de boerderij bij aan de verdere ontwikkeling van 
natuur en biodiversiteit in de omgeving. 

In lijn met deze filosofie wilde het echtpaar ook het erfgoed  
van het boerderijgebouw in de oorspronkelijke staat her-
stellen. Daartoe ging men in de gemeentelijke archieven  
op zoek naar de oude bouwtekeningen. In de loop der jaren 
is er veel aangepast, wat het gebouw niet ten goede is ge-
komen. De oorspronkelijke dakkapellen waren bijvoorbeeld 
verwijderd, originele gevelopeningen dichtgemetseld of in 
afmeting aangepast, en de oorspronkelijke dakpannen waren 
vervangen door stalen dakpanelementen. Het volledige 
pand is uiteindelijk gerenoveerd, dat wil zeggen: in oude 
staat hersteld, maar wel volgens de huidige eisen.

Techniek
Toen het echtpaar de boerderij kocht, bestond de dakbedek-
king uit stalen dakpanelementen. Die dakbedekking is bij 
de werkzaamheden volledig verwijderd en de ondergrond 

is plaatselijk hersteld. Vervolgens zijn de RenoTwin prefab 
isolatieplaten (9 cm) van fabrikant Isobouw op de onder-
grond aangebracht, een geprefabriceerde isolatieplaat die 
de isolatiewaarde van het gebouw opkrikte naar de eis in 
het Bouwbesluit. Met de toepassing van deze isolatie werd 
direct de ‘knik’ in het dak hersteld, zodat de dakopbouw 
iets dikker mocht worden: bij de aansluitingen kwam men 
precies goed uit. 

Door Pedro Goossens Timmerwerken uit Liessel zijn  
vervolgens op de prefab isolatieplaten de dakpannen  
(OVH 206 roodbont) van BMI Monier gelegd, een rode 
dakpan met blauw gesmoorde varianten. Met deze dakpan 
verkrijgt het dak een klassiek Hollandse uitstraling.  
Speciaal aandachtspunt was hier met name de menging 
van de dakpannen, om de juiste verdeling van de kleuren 
en daarmee de juiste, rustieke uitstraling te verkrijgen. 
Eigenaar Frank Luyten is zelf als bouwadviseur actief en 
heeft de werkzaamheden dan ook zelf begeleid. Zo heeft  
hij ook meegewerkt aan het mengen van de pannen.  
De dakkapellen zijn door het timmerbedrijf in het werk  
gemaakt en ook de dakramen zijn nieuw aangebracht.  
Bij de aansluitingen zijn de dakpannen door een specialist 
netjes geslepen, voor een esthetisch optimaal resultaat.

Esthetiek
En dat resultaat mag bijzonder fraai worden genoemd.  
De mix van de dakpannen geeft precies de juiste uitstraling. 
Het historische dak had een rode dakpan, die meerdere 
malen is gerepareerd met een donkere dakpan. Dat was 
destijds uit geldgebrek: men gebruikte de pannen die voor- 
handen waren. Datzelfde effect is met toepassing van de 
roodbonte dakpan mooi opnieuw bereikt. Door een goede 
menging van de dakpannen heeft het dakvlak een rustige 
uitstraling. De aansluitingen zijn keurig afgewerkt.  

Historisch  
karakter boerderij  
in ere hersteld
Het dak van de boerderij Hoeve Luyterheyde in Neerkant is onlangs  
volledig vernieuwd. Naast een nieuwe isolatielaag werd een  
nieuwe dakpan aangebracht in de vorm van de OVH 206 roodbont.  
Hiermee werd het historische karakter van het gebouw in ere hersteld. 

JHet Dak van het  aar 2021
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het dak op te gaan, dan kan dit d.m.v. een rolsteiger of een 
hoogwerker. Het dak is op deze manier rondom te bereiken.

Het is mooi om te zien hoe een historisch dak, dat behoort 
tot ons cultureel erfgoed, op deze manier weer in oude 
staat is hersteld, met aandacht voor de eisen die tegen-
woordig aan deze daken worden gesteld.●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Met toepassing van de dakkapellen is het historische dak 
weer in zijn oude luister hersteld, en is het dak een genot 
om naar te kijken.

Duurzaamheid
Doordat er een isolatieplaat is toegepast, voldoet de isolatie- 
waarde van het dak aan de eisen uit het Bouwbesluit.  
Bewust is ervoor gekozen om op dit dak geen zonnepanelen 
toe te passen, om de uitstraling van het pannendak niet aan 
te tasten en het gebouw de historische uitstraling te laten 
behouden. Maar op de omringende stallen worden wel  
degelijk zonnepanelen aangebracht, zodanig zelfs dat de 
hele boerderij zelfvoorzienend is.

Samenwerking
Zoals gezegd, coördineerde de gebouweigenaar Frank Luyten 
de werkzaamheden zelf. Hij hielp het timmerbedrijf, dat ook 
verantwoordelijk was voor de uitvoering van het dak,  
zelfs mee met de menging van de dakpannen. Verder werd  
voortdurend overleg gevoerd met Bouwmaterialen Neerkant  
en fabrikant BMI Monier. Met hen werden lastige details 
doorgesproken en de werkmethode bepaald. De vertegen-
woordigers van beide bedrijven kwamen dan ook regel- 
matig langs om de voortgang te bekijken en waar nodig 
extra advies te geven. Al met al is sprake geweest van een 
hechte en goede samenwerking.

Veiligheid
Alle werkzaamheden zijn veilig uitgevoerd vanaf de steiger. 
Mocht het nodig zijn om tijdens de onderhoudsfase nog 

DAKRENOVATIE HOEVE LUYTERHEYDE, NEERKANT
• OPDRACHTGEVER: HOEVE LUYTERHEYDE
•  DAKDEKKER: PEDRO GOOSSENS TIMMERWERKEN, LIESSEL
•  LEVERANCIER ISOLATIE: ISOBOUW SYSTEMS BV, SOMEREN
•  FABRIKANT DAKPANNEN: BMI MONIER, MONTFOORT
• LEVERANCIER: BOUWMATERIALEN NEERKANT

JHet Dak van het  aar 2021

Een isolerend, waterkerend en 
dampopen daksysteem voor indak 
PV-panelen
SlimFix® RenoTwin Solar is een “zonnepaneel-platform” 
waarop direct alle gangbare PV-panelen en 
montagesystemen kunnen worden bevestigd. Het 
bestaat uit vrijdragend monteerbare dakelementen 
gecombineerd met een gepatenteerde waterkerende 
onderlaag. Hiermee wordt de dakconstructie volkomen 
waterdicht. 

•  Vrijdragende montage = oude daken worden weer 
mooi strak.

•  Met messing/groef = een aaneengesloten isolatieschil
•  Voldoet als enige aan de 100 mm ventilatiehoogte-eis 

van PV-fabrikanten.
•  Perfecte ventilatie en koeling van het PV-paneel 

= hoog rendement.
•  Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie 

= langere levensduur.
•  Gootoverstek tot 60 cm mogelijk = meer dakoppervlak 

voor PV-panelen.

SlimFix® RenoTwin Solar 

NIEUW

VOOR RENOVATIEDAKEN

GEPANTENTEERD

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwinSolar 

201589_ISOBOUW_SF_RENOTWIN_SOLAR_ADV_210x297mm_D01.indd   1201589_ISOBOUW_SF_RENOTWIN_SOLAR_ADV_210x297mm_D01.indd   1 30-09-20   10:4730-09-20   10:47
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DAK VAN HET JAAR 2020

Shortlist Dak van het Jaar  
2020 bekendgemaakt
Na een vruchtbare discussie is de jury gekomen tot een shortlist voor  
de verkiezing Dak van het Jaar 2020. Vanwege de coronacrisis was  
er eerder dit jaar geen prijsuitreiking en kon de jury ook niet eerder bij 
elkaar komen. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de eerste editie  
van DAKEN & ZAKEN, op 11 november 2021.

BOAT&CO te Amsterdam

•  Opdrachtgever: BouwInvest, Amsterdam
•  Ontwikkelaar: IQNN vastgoed BV, Den Haag
•  Architect: Kollhoff & Pols architecten BV, Den Haag
•  Bouwer: Vink Bouw, Nieuwkoop 
•  Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Delft
•  Dakbouw: Veenstra & Stroeve, Assen    
•  Dakdekker (zink) : Ridder Skins for Buildings, Zwaag
•  Staalconstructie dak: Constructiebedrijf W. Verweij,  

Gouderak
•  Dakwerk: Cornelissen dak- en installatiewerk, Mijdrecht
•  Aluminium Kozijnen: Kolf & Molijn, Emmeloord
•  Isolatiemateriaal : Kingspan Insulation Nederland,  

Winterswijk

Beschreven in steilDAK april 2020

De verkiezing van het Dak van het Jaar wordt  georganiseerd 
om de kwaliteit in zowel de platte als de hellende daken-
branche zichtbaar te maken. De prijs wordt in de cate-
gorieën platte en hellende daken uitgereikt. Het dak dat op 
diverse beoordelingsgebieden in totaal het hoogste scoort 
is Dak van het Jaar.  
De beoordelingsgebieden zijn:  
• esthetische kwaliteit 
• innovatie 
• functionele kwaliteit 
• onderlinge samenwerking 
• veilig werken 
• duurzaamheid
 
Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de projecten  
volgens deze criteria.

De jury wordt samengesteld uit de redactieraad van 
vakblad steilDAK en eventueel aangevuld met experts 
van buiten de redactieraad. Dit jaar bestond de jury uit de 
volgende personen:

•  Piet Brand (voorzitter Nederlandse Vereniging  
van Leidekkers)

•  Leen Iseger (expert zink- en koperwerk SKG IKOB)
• Karsten Konrad (directeur Konrad Roof Technology)
• Jan van Leeuwen (manager dakservice BMI Monier)
• Will Verwer (voorzitter Stichting Dakmeester)

Tijdens een lunch in Restaurant Wilhelminapark in Utrecht 
werd een longlist van 10 projecten besproken. Uit deze 
longlist werd een shortlist van drie projecten samenge-
steld. De winnaar zal op 11 november 2021 bekend worden 
gemaakt. De drie projecten op de shortlist zijn in volgorde 
van publicatie in steilDAK:

Nieuwbouwvilla te Nistelrode

•  Opdrachtgever: Fam. M. de Lorijn, Nistelrode
•  Architect: Hertroijs Architecten, Helmond
•  Leidekkers-en loodgietersbedrijf: Bogaerts Leidekkers  

& Loodgieters, Ravenstein
•  Bouwkundige aannemer: Aannemersbedrijf  

Hans van der Velden, Vorstenbosch 

Beschreven in steilDAK april 2020

Koepel St. Louis Kapel te Oudenbosch

•  Hoofdaannemer: Van Agtmaal Oudenbosch  
en De Bonth van Hulten, Nieuwkuijk

•  Restauratie-architect: RDH Arvchitecten, Breda
•  Dakdekker: JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen, Breda
•  Leverancier zink: Zinkunie, Breda/Boxtel
•  Fabrikant zink: NedZink, Budel Dorplein

Beschreven in steilDAK oktober 2020

Motivatie jury
Een speciale vermelding is bestemd voor de nieuwbouw 
van een paviljoen op het strand van Scheveningen.  
Het bijzondere ontwerp van architect Wim de Bruijn is  
op een zeer fraaie en vakkundige wijze gerealiseerd door  
Felspartners bv uit Olst. Het project had zeker een plekje 
in de shortlist verdiend, ware het niet dat de concurrentie 
sterk was en er slechts drie plekken waren te verdelen. 

BOAT&CO is de naam van het markante hotel op de kop 
van het reveleiland aan de zuidelijke IJ-oever in Amsterdam. 
Het ontwerp van Kolhoff Architecten kreeg een klassieke 
uitstraling, met als blikvanger de gebogen zinken kap. 
Ridder Skins for Buildings was verantwoordelijk voor de 
uitvoering hiervan. De tot wel vijf meter lange zinken  
felsbanen zijn in de eigen fabriek op maat gesneden en  
op de gewenste ronding gewalst. De vele lastige details, 
zoals de vele kilgoten 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.

Bijzonder aan de nieuwbouwvilla in Nistelrode is dat deze 
is uitgevoerd met de natuurleien van een gesloopte kerk in 
Berlicum. Bogaerts Leidekkers & Loodgieters uit Ravenstein  
houdt voor dit soort projecten altijd een voorraad gebruikte 
natuurleien. In het buitenland komt het al vaker voor dat  
natuurleien worden hergebruikt, in Nederland komt het 
steeds meer in zwang. Het ontwerp is op zichzelf al heel 
fraai te noemen, met veel bijzondere aansluitingen en  
details. Dat het prachtige eindresultaat is bereikt met  
bestaande natuurleien, rechtvaardigt een plekje op de 
shortlist ruimschoots. De leien zijn immers minder makke-
lijk op maat te hakken. Het vereiste kennis en vakmanschap 
om tot dit resultaat te komen.

Het meest spectaculaire project op de shortlist in zonder 
twijfel de koepel van de St Louis Kapel in Oudenbosch.  
De gehele buitenzijde van de (neo)barokke kapel is volledig 
gerestaureerd en voor de koepel betekende dat deze in de 
oorspronkelijke staat werd teruggebracht. Was de oorspron-
kelijke zinken dakbedekking oorspronkelijk vervangen door 
bitumineuze shingles, nu werd er door JVK Ambachtelijke 
Dakbedekkingen weer een nieuwe, zinken dakbedekking 
(NedZink Naturel) aangebracht, volgens alle geldende 
kwaliteitseisen. De extreme hoeveelheid detailleringen en 
bewerkelijke onderdelen maakten dit werk heel bijzonder.

Zoals gezegd zal de winnaar bekend worden gemaakt tijdens 
de eerste editie van DAKEN & ZAKEN op 11 november 2021. 
Als alles goed gaat, zal in maart 2022 weer op de gebrui-
kelijke manier een prijsuitreiking worden georganiseerd 
in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Daar zullen de 
shortlists en winnaars van Dak van het Jaar 2021 bekend 
worden gemaakt. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



Medewerkers betrekken 
bij veilig werken? 

Medewerkers bewust maken van de mogelijke ge-
volgen van onveilig werken
Medewerkers zijn zich vaak onvoldoende bewust van 
welke veiligheidsrisico’s bepaalde werkzaamheden met 
zich mee brengen. Bewustwording van deze veiligheidsri-
sico’s en de mogelijke gevolgen is enorm belangrijk. Laat 
uw medewerkers daarom een VCA-certificaat halen via 
de OOHD Academy. Hierin leren zij risico’s in te schatten 
bij risicovolle werkzaamheden en leren zij welke maatre-
gelen getroffen moeten worden om de risico’s te minimali-
seren. Tegenwoordig stellen veel opdrachtgevers de VCA 
certificering verplicht bij het uitschrijven van opdrachten. 
Het VCA diploma is daarmee een echte must geworden.

Triggers over veilig werken in de interne 
communicatie
Herhaling zorgt voor herkenning. Blijf de veiligheidsrisico’s 
herhalen tijdens werkbijeenkomsten of toolboxmeetings 
met behulp van presentaties of video’s. Op www.opleidin-
genhellendedaken.nl kunt u de toolboxpresentatie Safe-
ty First downloaden. Dit biedt ondersteuning tijdens een 
werkbijeenkomst.

Elk bedrijfsongeval is er één te veel. Vei-
ligheidsregels die medewerkers binnen onze 
sector dienen te volgen worden nog te vaak met 
een korreltje zout genomen. Hoe kunt u het ge-
drag en de houding van uw medewerkers op de 
werkvloer scherp houden? 

In de eerste plaats is het belangrijk dat mede-
werkers betrokken worden bij veilig werken op 
de werkvloer. In dit artikel leest u een aantal 
tips om meer bewustwording en betrokkenheid 
rondom veiligheidsregels en/of gedragscodes 
bij uw medewerkers te creëren.

VCA-certificaat halen? Ga naar oohd.plusport.com en 
laat al uw medewerkers het VCA examen halen. 

Het examen wordt aangeboden in het Nederlands, Engels, 
Duits, Pools, Roemeens en Hongaars.  

Het kan goed werken om iemand die een arbeidsongeval 
heeft gehad uit te nodigen en zijn ervaringen met de me-
dewerkers te laten delen.

Het blijven herhalen van veilig werken hoeft niet alleen 
tijdens werkbijeenkomsten te worden gedaan. Probeer op 
zoveel mogelijke plaatsen, zoals in de kantine of bij de 
koffieautomaat met behulp van posters, het belang van 
veilig werken onder de aandacht te brengen. Ook in an-
dere communicatiemiddelen als e-mails en brieven kunt 
u aandacht besteden aan het feit dat veilig werken geen 
keuze maar een must is binnen het bedrijf.

Laat medewerkers hun eigen persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) uitzoeken
Elke medewerker heeft zijn eigen voorkeur voor bepaalde 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Alleen de medewer-
ker zelf kan bepalen welke veiligheidsbril of welk schoei-
sel het beste zit. Laat daarom de medewerkers hun eigen 
PBM’s uitzoeken. Hiermee stimuleert u het gebruik van de 
PBM’s. Zo voorkomt u ook de discussie dat de persoonlij-
ke beschermingsmiddelen niet goed genoeg zijn.

Vraag elke medewerker om input voor of tijdens de 
toolboxmeeting
Tijdens de toolboxmeeting bespreekt u de veiligheid op 
en rondom de werkplek. Belangrijk bij deze toolboxmeet-
ing is dat iedere medewerker aan het woord komt, zijn 
punten kan aandragen en zijn mening kan geven. Luister 
goed naar de medewerkers en laat zien dat u besproken 
onderwerpen oppakt, zodat medewerkers zich ook ge-
hoord voelen.

Geef medewerkers de reële benodigde uren voor 
werkzaamheden
Zorg dat medewerkers voldoende tijd krijgen om hun 
werk uit te voeren. Als zij gekort worden op het aantal 
uren om meer werk op een dag te kunnen verrichten, zal 
er sneller moeten worden gewerkt en werkt u onveilig 
werken in de hand. Geef medewerkers dus altijd de reële 
tijd die voor een klus staat, zodat zij deze veilig en goed 
kunnen uitvoeren.

Vragen over dit artikel of andere opleidingszaken? Bel 
ons via 010 – 281 91 92 of mail naar 
info@opleidingenhellendedaken.nl.

Op www.opleidingenhellendedaken.nl kunt u de toolboxpresentatie Safety First downloden. 
Gebruik de presentatie om veiligheid op en rondom de werkplek te bespreken met uw medewerkers.  
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NIEUWE NORMEN EN RICHTLIJNEN

Hoe gaat het verder met  
beoordeling brandveiligheid  
PV-systemen?
Op veel fronten wordt er momenteel gewerkt aan nieuwe normen 
en richtlijnen voor de toepassing van zonne-energiesystemen in en 
op de gebouwschil (daken en gevels). Hierbij is heel veel aandacht 
voor een brandveilige toepassing. 

Chris van der Meijden, Technical director Kiwa BDA en  
voorzitter van de commissie NEN 7250 en NEN werkgroep 
Brandveiligheid PVpanelen in en op de gebouwschil

Vaak wordt er aangegeven dat zonne-energiesystemen  
in en op de gebouwschil een nieuwe toepassing zijn.  
Hierbij moet worden opgemerkt dat er, zeker op daken,  
toch al ruim 25 jaar ervaring is met de toepassing van  
zonne-energiesystemen. In het begin weliswaar op zeer  
beperkte schaal, zonder enige richtlijn van betekenis en 
geen normen die waren afgestemd op deze toepassing.  
In de tussenliggende tijd zijn de systemen steeds veranderd, 
maar zo ook de methode van aanbrengen en, ook niet 
onbelangrijk, de afmetingen van de panelen (in oppervlakte 
is het standaard paneel verdubbeld in de afgelopen jaren). 
Daar waar er in de beginperiode juist veel aandacht was 
voor waterdichtheid, ingegeven door optredende water-
dichtheidsproblemen bij toepassing van PV-systemen, 
was er later juist veel aandacht voor de windbelasting en 
windweerstand. In de afgelopen decennia is daarvoor veel 
aandacht geweest en zijn er beoordelings- en testmethoden 
ontwikkeld en sommige normatief verwerkt in Nederlandse 
of Europese documenten.

Omdat de zonne-energiesystemen (montagesystemen) in 
de loop van de tijd wijzigen, blijft er behoefte aan verdere  
ontwikkeling en kennis op deze aandachtsvelden. De afge- 
lopen twee jaar (ongeveer) staan in het teken van een 
brandveilige toepassing van PV-systemen op daken en gevels. 
In steilDAK februari 2021 is hierover een artikel opgenomen,  
als inleiding op het onderwerp. In dit artikel wordt nader 
ingegaan op wat de huidige stand van zaken is.

Nieuwe normen en richtlijnen  
waar momenteel aan wordt gewerkt
NEN 7250
Voor de bouwkundige beoordeling van de toepassing van 
PV-systemen op en in de gebouwschil is vooral NEN 7250 
belangrijk. Er kan gesteld worden dat een ieder die werk-
zaam is binnen dit toepassingsgebied bekend is of bekend 
zou moeten zijn met NEN 7250. Deze norm is binnen dit 
werkgebied zeer bekend en wordt in heel veel documenten 
of bij projecten van toepassing verklaard. 

NEN 7250:2014/A1:2015 is de huidige NEN 7250 die van 
toepassing is, is: In het tweede kwartaal van dit jaar is de 
nieuwe conceptnorm ter commentaar gepubliceerd en 
wordt naar verwachting eind dit jaar definitief gepubliceerd. 
In een volgend artikel (na publicatie van de definitieve 
norm) zal worden behandeld wat de belangrijkste wijzigin-
gen in NEN 7250 zijn. Inzake de brandveiligheidsaspecten 
wordt in deze nieuwe NEN 7250 (alleen) een overzicht 
gegeven, met beperkte uitwerking, wat momenteel in de 
bouwregelgeving is opgenomen aan eisen inzake brand-
veiligheid bij toepassing van PV-systemen in en op de 
gebouwschil. 

NEN Werkgroep brandveiligheid
De huidige bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012) geeft  
onvoldoende invulling aan het beoordelen van de brand-
veiligheid van PV-systemen in en op de gebouwschil. 
Binnen de NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid PV-panelen in 
en op de gebouwschil’ wordt gewerkt aan een beoordeling/
testmethode voor een brandveilige toepassing (zie artikel 
steilDAK februari 2021). 

Het werk binnen deze werkgroep is opgedeeld in drie fases:
•  Fase 1: verkenning van de verschillende toepassingen en 

beschikbare beoordelingsmethoden of een combinatie 
daarvan.

•  Fase 2: ontwikkelen van voorstellen voor de beoordeling 
van brandveiligheidsaspecten van PV-systemen.

•  Fase 3: nadere uitwerking van de voorgestelde beoorde-
lingsmethode, het uitvoeren van onafhankelijke testen 
en vervolgens het uitwerken van de nieuwe beoorde-
lingsmethode in normdocumenten (aangestuurd door het 
Bouwbesluit).

De werkgroep rapporteert aan BZK. Het rapport van fase 1  
en 2 is in april 2021 bij BZK ingediend en momenteel wordt 
er gewerkt aan nadere uitwerking van het projectplan voor 
fase 3 (planning en financiering). Ten tijde van het samen-
stellen van dit artikel is er nog geen planning beschikbaar, 
maar vooralsnog word er rekening mee gehouden dat de 
totale periode tot aan publicatie van nieuwe normdocu-
menten ongeveer twee jaar in beslag kan nemen. 
Omdat de druk om snel te komen tot een beoordelings-
methode groot is, zal worden gestart met de toepassings-
gebieden waar momenteel in de markt de grootste vragen 
zijn in relatie tot het brandveiligheidsaspect. 

ISSO-Handboek Zonne-energie
Als derde kan worden genoemd het ISSO-handboek Zonne- 
energie – Bouwkundige en installatietechnische richtlijnen 
voor zonne-energiesystemen. De huidige versie is van 2019, 
met de kanttekening dat de laatste aanpassingen inzake 
bouwkundige aspecten zijn uitgevoerd in de versie van 
2016. Ook hiervoor geldt dat in de tussenliggende periode 
veel wijzigingen en nieuwe inzichten zijn ontstaan in de 
toepassing van PV-systemen in en op de gebouwschil.  
De werkzaamheden inzake deze aanpassing zijn de zomer-
periode van dit jaar opgestart en er wordt gewerkt met een 
contactgroep. De bestaande tekst inzake de bouwkundige 
toepassing zal waar nodig worden aangepast aan nieuwe 
inzichten en systemen, waarbij ook vooral aandacht zal 
worden besteed aan wijzigingen in normen en richtlijnen. 
De doelstelling is dat de nieuwe versie van het ISSO- 
handboek Zonne-energiesystemen zal worden gepubliceerd 
in de eerste helft van 2022. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Chris van der Meijden is Dakenman van het Jaar 2019-2020
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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

AIF_21008_Adv_steildak_2106.indd   1AIF_21008_Adv_steildak_2106.indd   1 05-06-2021   10:4805-06-2021   10:48
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VAKBEURS SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL

“ Er is sinds de vorige beurs  
ontzettend veel gebeurd”
Solar Solutions International is met meer dan 250 exposanten en  
circa 100 seminars de grootste vakbeurs voor zonne-energie in  
Noordwest-Europa. De beurs kon vanwege de coronamaatregelen vorig 
jaar niet doorgaan, maar dit jaar wel: op 28, 29 en 30 september vindt de 
beurs plaats in Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. “Er is sinds de vorige 
beurs zo veel gebeurd in de solarbranche, dit wordt een recordbeurs”,  
zegt Christian Sparborth, marketing manager van Solar Solutions.

Ontwikkelingen in de markt
Na twee-en-een-half jaar belooft het een ‘record-
beurs’ te worden, verwacht Sparborth. “De sector 
is enorm gegroeid en de ontwikkelingen in de 
solarbranche gaan ongelooflijk snel. Elk jaar 
wordt er 50 % meer volume aan zonnepanelen 
geïnstalleerd. Tussen eind 2018 en eind 2020 
is de totale markt dus verdubbeld. Dat mag ook 
wel, want Nederland loopt achter in Europa als 
het gaat om duurzame energie. De solarmarkt  
is hierin het lichtpuntje. Als je kijkt naar de  
hoeveelheid zonnestroom die gegenereerd 
wordt per inwoner, zit Nederland nu aan de top 
van de Europese markt.”
“Er is sinds de vorige beurs heel veel gebeurd. 
De industrie heeft een nieuw punt bereikt.  

Nolanda Klunder

In september is het inmiddels twee-en-een half jaar geleden 
dat de laatste Solar Solutions International plaatsvond.  
De jaarlijkse beurs stond in 2020 gepland in maart en 
moest op het laatste moment gecanceld worden toen de 
coronapandemie begon. Daarna werd de beurs herhaalde-
lijk verschoven, om telkens weer niet te mogen doorgaan. 
Tot nu. “In de regelgeving is een onderscheid gemaakt 
tussen evenementen, zoals festivals, en zakelijke beurzen”, 
vertelt Christian Sparborth. “De laatste vallen nu onder de 
zogenoemde doorstroomlocaties, zoals de Ikea en bouw-
markten. Daardoor weten we dat we deze september wél 
gewoon door kunnen gaan.” 

De drie pijlers van solar zijn nog altijd de panelen, 
de omvormers en de montagesystemen. Op elk der  
drie gebieden zie je nieuwe en betere producten  
verschijnen. Daarnaast is er nu differentiatie  
gekomen op drie vlakken. Ten eerste esthetisch.  
Er zijn nu producten op de markt die mooi geïnte-
greerd kunnen worden in daken en gevels: de indak- 
pv-systemen en de gekleurde panelen die vooral 
mooi zijn om op gevels aan te brengen. Er zijn 
panelen die eruitzien als bijvoorbeeld steen of als 
een schilderij: er kunnen nu gebouwen ontworpen 
worden met gevels die door hun zonnepanelen 
blikvanger zijn. Hiermee kan een nieuwe markt 
bereikt worden, namelijk de markt van partijen 
die voorheen zonnepanelen ‘gewoon niet mooi’ 
vonden. Ten tweede is er differentiatie ontstaan 
in die zin dat er grotere panelen op de markt zijn 
gekomen en systemen die op meer verschillende 
plekken geïnstalleerd kunnen worden, zelfs drijvend 
op het water. En als derde is er differentiatie bij 
de bijbehorende producten, zoals laadpalen en 
batterijen. Je ziet dus dat de markt van solar zich 
verbreedt en dat er voor elk wat wils is.”

Netcapaciteit
Het opwekken van zoveel zonne-energie kan leiden 
tot problemen in de netcapaciteit. Sparborth:  
“Als er bijvoorbeeld een woonwijk wordt opgele-
verd met op elk dak zonnepanelen, is het stroomnet 
niet berekend op zoveel extra opgewekte stroom. 
Je moet die stroom dus ofwel kunnen opslaan 
– vandaar de ontwikkelingen bij batterijen – of 
meteen gebruiken. Om zonne-energie meteen 
te kunnen gebruiken worden nieuwe producten 
ontwikkeld, zoals laadpalen voor elektrische auto’s 
waarvan de energie uit pv-panelen komt. Een goede  
mogelijkheid is het verwarmen en koelen van 
panden door zonne-energie. Tegelijk met de  
Solarbeurs is er Duurzaam Verwarmd, de vakbeurs 
voor duurzame klimaattechnieken, zodat bezoekers  

zich tegelijkertijd kunnen laten informeren over solarenergie en  
manieren om de zelfopgewekte zonne-energie om te zetten in 
klimaatbeheersing. Daarbij gaat het over warmtepompen, warmte-
netten, airco en ventilatie.”

Leren en netwerken
“Bij marktonderzoek leerden we dat 90 % van de bezoekers komt  
om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe producten”,  
aldus Sparborth. “Innovatie krijgt dan ook veel aandacht op de beurs: 
we tonen ongeveer 600 nieuwe producten op de Innovatieboulevard  
bij de ingang. De tweede reden om te komen is om kennis op te doen. 
Daarvoor hebben we drie seminarpleinen waar in totaal honderd 
gratis seminars zijn.”
In de sector is 10.000 fte aan nieuw personeel aangetreden sinds  
de vorige Solar Solutions-beurs, vertelt Sparborth. “Al die mensen 
moeten zich goed laten scholen en goed laten informeren. Daar helpt  
de beurs bij.” Een groot thema bij zonnepanelen is natuurlijk veilig-
heid: brandveiligheid en veiligheid bij montage en onderhoud. 
De beurs besteedt daar uitgebreid aandacht aan met stands en 
seminars, met daarbij aandacht voor Scope 12, de nieuwe inspectie-

methode (sinds 2020) voor zonnepaneleninstallaties. “Verzekeraars 
vereisen Scope 12-certificering. Dat is een van de onderwerpen waar 
verzekeraars op de beurs over komen vertellen.”
Specifiek voor de dakenbranche zijn verschillende  ontwikkelingen 
van belang, benadrukt Sparborth. Voor de hellende daken zijn dat 
vooral de indak-pv-systemen, waar op de beurs dan ook een thema-
middag over zal zijn. Sparborth: “Over de hele breedte worden 
dingen efficiënter. Door nieuwe montagesystemen kunnen pv-panelen 
sneller op het dak geplaatst worden. Verder worden de panelen 
steeds groter. Dat heeft als voordeel dat je meer energie wint met 
minder panelen, maar de plaatsing vergt meer.” Een andere ontwik-
keling is dat de installateur in de praktijk vaak ook adviseur is,  
wat veel up-to-date kennis vereist. Dakdekkers wordt vaak gevraagd 
om hun klant te ontzorgen en niet alleen het dak zelf, maar ook  
de opbouw van bijvoorbeeld pv-systemen te verzorgen. Ook voor 
hen geldt dus: ze moeten op de hoogte zijn én zichzelf op de  
hoogte houden. “Daarvoor is deze beurs de uitgelezen gelegenheid”, 
zegt Sparborth. “Een beurs brengt je helemaal op de hoogte van  
producten en ontwikkelingen, en is daarnaast een netwerkgelegen-
heid bij uitstek. Na anderhalf jaar met coronabeperkingen is  
Solar Solutions International voor veel mensen een mooie kans  
om nieuwe contacten op te doen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Christian Sparborth, marketing manager van Solar Solutions.
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BIJ DAKNED WETEN WE VEEL. WE DELEN DIE KENNIS GRAAG MET JOU. 

MEER WAARDE
DOOR TE DELEN

In onze business moeten we vaak omgaan met uitdagingen waarin je snel moet schakelen. We moeten 
fl exibel zij n en kunnen inspelen op de omstandigheden van een opdracht. Hierdoor leer je te denken 
in oplossingen in plaats van problemen. Samen bekij ken we jouw project en alles wat daarbij  hoort. 
We praten er samen over en komen gezamenlij k tot oplossingen. Wij  zij n de extra leden van jouw team 
en denken en schakelen met je mee. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? We horen graag van je.  

Kevin Loomans is met zijn bedrijf heel bewust de circulaire weg ingeslagen. “ Door iets simpels te veranderen 
ben je zoveel beter voor het milieu en de maatschappij. Goed voor je bedrijf en goed voor de toekomst.”

Duurzaam en circulair worden 
vaak in één adem genoemd. 
Toch zijn het in wezen twee 
verschillende concepten. “ Als je 
overstapt op led-verlichting ben 
je al duurzaam bezig. Circulair 
vraagt meer van je, maar levert 
je uiteindelijk ook veel meer op.”

Bouwen aan een toekomst-
bestendig en winstgevend bedrijf:
in wezen is elke ondernemer
daarmee bezig. En dus blijf je
werken aan productontwikkeling 
en blijf je zoeken naar meer toe-
gevoegde waarde voor je 
afnemers. “Als je daarbij dan ook 
nog focust op circulariteit, dan
heb je het al snel over het grijpen 
van gouden businesskansen”, 
vertelt Kevin Loomans. Sinds zes 
jaar staat hij aan het roer van 
European Building Supply, 
kortweg van EBS. De in 2009 
gestarte leverancier van dak-
materialen legt sinds twee jaar 
de focus volledig op circulariteit 
en duurzaamheid. Tot nu toe met 
succes. “We zijn het afgelopen 
jaar met ruim veertig procent 
gegroeid en de jaren daarvoor 
ook al.

Dus ja, circulair ondernemen 
betaalt zich zeker uit. Het grote 
voordeel is dat je business veel 
stabieler is, omdat je meer regie 
hebt over de prijs in elk stadium. “

Keten van a tot z
Concreet komt circulair er nu bij 
EBS op neer dat ze de complete 
keten van het inzamelen van 
kunststof afval tot de productie 
van nieuwe kunststof-
dakmaterialen beheersen. “We 
verzamelen bij onze afnemers 
kunststof afval in. Dat doen we 
gratis. Vervolgens laten we dat 
afval verwerken tot recyclaat 
korrels. Die korrels gaan naar 
onze fabrikant, die er voor ons 
nieuwe dakmaterialen van maakt. 
En die producten verkopen wij 
weer.”EBS zamelt daarnaast kar-
ton in en start met het inzamelen 
van metaal, rvs en aluminium om 
ook die stromen circulair te ma-
ken. “Karton loopt via GP Groot, 
eigenlijk gaat dat alleen om ver-
pakkingsmateriaal, wij proberen 
dat sowieso tot een minimum te 
beperken. Metaal, rvs en alumi-
nium doen we ook met boxen bij 
onze afnemers. Maar die cirkel is 
nog niet rond, al hebben we de 
eerste stappen om met partners 
samen te werken al wel gezet”, 
legt Loomans uit.

‘Circulair betekent
dat je elke stap van
grondstof tot
eindproduct bekijkt’
Scherp blijven
De focus van EBS mag dan liggen 
op circulariteit, voor afnemers is 
dat toch bijzaak. “Voor hen tellen 
kwaliteit en de toegevoegde 
waarde van onze producten meer. 
Circulair is mooi meegenomen, 
omdat ze daar richting hun op-
drachtgevers, zeker als overheden 
zijn, punten mee scoren.” Wil je 
met je bedrijf circulair dan moet 
je dat dus wel in je achterhoofd 
houden. Bij EBS zitten ze dan ook 
niet stil als het om productont-
wikkeling gaat. De afgelopen ja-
ren ontwikkelden ze bijvoorbeeld 
een universele dakdoorvoer die 
op vrijwel elk type dakpan past. 
Bewust universeel omdat veel 
dakdoorvoeren alleen 
geïntegreerd kunnen worden in 
één type pan.

Solarguard® Pro
“Ook bedachten we de Solar-
guard ® Pro Panel Protection: 
kunststof elementen die rond-
om zonnepanelen gemonteerd 
worden om te voorkomen dat 
vogels eronder gaan nestelen. 
Die elementen leveren we in een 
universele versie en op maat voor 
een aantal types zonnepanelen”, 
vertelt Loomans. Solarguard word 
verkocht via een internationaal 
dealernetwerk dat zich gestaag 
uitbreidt. “In Nederland loop het 
al, België en UK ook per augustus 
dit jaar. In Frankrijk, Spanje en
Amerika zijn we in een
vergevorderd stadium met 
verschillende leveranciers van 
bouwmaterialen.

Circulair? 
Totally in 
control!
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AAN TAFEL MET… FERDY BOGAERTS

“ Leisteen moet je met  
respect behandelen”

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.

kerk van Batenburg, van Appeltern, van Maasbommel,  
van Lith… Al die kerken hebben wij in onderhoud, dat is  
zo’n mooi besef. Je komt er langs en je ziet: daar staat  
onze handtekening.”

Natuurproduct
Leisteen is schitterend materiaal, zegt Bogaerts. “Het is een 
natuurproduct dat ontstaan is door miljoenen jaren samen-
persing van klei. Soms zie je insluitingen van bijvoorbeeld 
schelpen. Het komt in blokken uit de steengroeve, wordt 
gespleten en dan tot leien gekapt, waarbij het grootste deel 
afval wordt. Slechts 7 tot 8% van wat er uit de groeve is 
gekomen wordt een leisteen op het dak. Dit materiaal moet 
je met respect behandelen.” 
Het is ook een materiaal dat niet onbeperkt voorhanden is.  
“Een van de beste leisteengroeven van Europa lag bij Fumay  
in Frankrijk. De meeste kerken in de Maasregio zijn daarmee 
gedekt. Die leisteen kan je niet meer krijgen: de groeve is 
dicht want hij was uitgeput. Het leisteen dat wij gebruiken 
komt uit Wales (Ffestiniog en Penrhyn) of Spanje (Samaca 
of Cupa).” Elke soort lei moet op een andere manier verwerkt 
worden. “Je moet dus goed weten waar je mee bezig bent. 
En dan maak je er een prachtig dak van, dat generaties 
lang meegaat. Als we een dak restaureren ben ik me ervan 
bewust hoe lang die kerk of dat monument er al staat,  
en hoeveel lief en leed het gebouw heeft meegemaakt.”

Restauratie blijft
Wat heeft Bogaerts in 35 jaar in het vak zien veranderen? 
“Vooral de bereikbaarheid van de daken. Vroeger liep men 
onaangelijnd door de goot en klom men via de oude  
klimhaken naar de haan. Nu zijn er betere steigers en zijn  
er bouw- en goederenliften. Dat maakt heel veel verschil.  
Je kunt overal nu veel beter bij en je kunt daardoor beter en 
veiliger werken. De techniek is niet veel veranderd, maar de 
kwaliteit van het werk is nu wel in de nieuwe ERM-normen 
vastgelegd. Een ander verschil is dat wij loodverbindingen 
niet meer solderen maar bij voorkeur lassen. Met lassen 
krijg je een sterkere verbinding.”
“Een andere verandering is dat er wat nieuwbouw opkomt 
in de vorm van villa’s met oude leien daken. In Nistelrode 
hebben wij een villa gedekt met oude leien [genomineerd 
voor Dak van het Jaar 2020, zie steilDAK 2020-02].  
Wij bewaren al jaren gebruikte leien, het is zonde om leien 
weg te gooien.” Leistenen slijten wel, maar vaak worden leien 
eerder (en eigenlijk onnodig) vervangen als de koperen 

Nolanda Klunder

Ferdy Bogaerts is directeur van Bogaerts Leidekkers en 
Loodgieters BV, een bedrijf dat in de markt bekend staat  
om de focus op vakmanschap. Hij kan het best aan de hand 
van een herinnering uitleggen wat er zo mooi is aan zijn 
vak. “Kort voor zijn overlijden in 1987 was ik met mijn vader 
op een receptie op kasteel De Haar. Dat dak had mijn vader 
jarenlang onderhouden en inmiddels had ik het in onder-
houd. Dat was een bijzonder besef. Dat is wat mij telkens 
weer raakt: de wetenschap dat ik voor iets zorg waar  
decennia geleden mijn vader of zelfs mijn grootvader  
voor gezorgd heeft.” 

Jong
Toen zijn vader om gezondheidsredenen zijn bedrijf 
Gebroeders Bogaerts (zijn broer was al eerder gestopt) in 
1986 van de hand deed, raadde hij Ferdy af om het bedrijf 
over te nemen. “Hij vond me te jong en hij voorspelde dat 
het beroep zou uitsterven. Ik werkte al een tijd bij hem.  
Ik vond alles aan een eigen leidekkersbedrijf leuk: het vak 
zelf natuurlijk, maar ook het organiseren en het contact  
met opdrachtgevers. Ik was toen 21. Ik nam één leidekker 
aan en daarna nog één en zo groeide het bedrijf. ”
Inmiddels heeft Ferdy Bogaerts een bedrijf met 14 werk-
nemers, waarmee hij talrijke kerken en monumenten in 
onderhoud heeft. Tot zijn mooiste projecten horen de  
Sint Jan in Den Bosch, het Rijksmuseum in Amsterdam,  
Kasteel De Haar in Haarzuilens en de Cuneratoren in Rhenen, 
die genomineerd was voor Dak van het Jaar 2017. “Ik heb 
een bootje in Ravenstein liggen. Daarvandaan vaar ik graag 
over de Maas naar de Sluis van Lith. Dan kom ik langs de 

leihaken versleten zijn. “De overweging is dan dat je dan 
wel alleen de leihaken kunt vervangen, maar dan weet je 
dat over een jaar of dertig de leistenen zelf aan vervanging 
toe zijn. Dus om financiële redenen wordt er dan vaak  
voor gekozen om de leistenen ook meteen te vervangen. 
Die leistenen kunnen we dan sorteren en opslaan. In België 
en Frankrijk bestaat er al langer een markt voor gebruikte 
lei, waarmee een nieuw dak een historische uitstraling 
krijgt. Ik heb het idee dat die markt in Nederland begint  
op te komen: een markt voor recuperatielei.”
“Mijn vader zei tegen me: ‘Doe het niet, het is een uitster-
vend beroep.’ Inmiddels is wel duidelijk dat dat gelukkig 
niet zo is. De markt is al decennia stabiel en dat verwacht 
ik ook voor de toekomst. Enige groei zou kunnen komen 
door nieuwbouw, maar leisteen zal nooit massaal worden 
toegepast. Ons werk zal grotendeels blijven bestaan uit 
restauratie. Je moet die monumenten in ere houden,  
want het alternatief is slopen. Maar als je dat doet,  
komen ze nooit meer terug.”

FERDY BOGAERTS IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? ONGEHUWD.

KINDEREN? GEEN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK HOUD VAN LEKKER 
ETEN EN DOE AAN TENNIS, GOLF, BADMINTON, SKIËN EN 
WANDELEN.

FAVORIETE MUZIEK? IK HEB EEN HEEL BREDE MUZIEK- 
SMAAK, VOORAL POPMUZIEK EN EEN BEETJE LICHT 
KLASSIEK. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK HOU VAN  
REIZEN, DE WERELD IS ZO MOOI. MEERDERE KEREN 
KEER PER JAAR GA IK NAAR SPANJE. IK HOU VAN DE 
WARMTE EN VAN HOE SOCIAAL EN GEÏNTERESSEERD  
DE MENSEN ZIJN. 

FAVORIETE STAD? SEVILLA.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? CUYPERS. ZIJN 
WERK IS GROOTS, OVERWELDIGEND, RIJK AAN DETAILS.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?  
EIGENLIJK OP AL ONS WERK. EEN PROJECT DAT ME  
HET MEEST BIJ IS GEBLEVEN IS DE PIETERSKERK  
IN OIRSCHOT, VOORAL VANWEGE DE FIJNE SAMEN- 
WERKING MET DE AANNEMER, DE ARCHITECT EN  
HET KERKBESTUUR. 
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Dakpannen met inscripties
Dakpannen werden in het verre, 
maar ook in het recente verleden 
voorzien van inscripties. De redenen 
hiervoor liepen nogal uiteen.  
Huub Mombers zet de ontwikke-
lingen op een rijtje.

Ik laat dat graag verder aan degenen over die zich hier in 
willen verdiepen. Dit artikel gaat over schrijven, mededelen  
of inscriptie op materialen. Wees blij dat men in het 
verleden een boodschap of mededeling achterliet op een 
voorwerp. Zo kom je iets te weten over wat men graag aan 
anderen te zeggen had. 

Neem bijvoorbeeld de Feierabend Ziegel*), gewoon een 
keramische dakpan. In Nederland bestaat die gewoonte  
niet zo, maar in Duitsland kom je ze regelmatig tegen.  
Tussen de honderden dakpannen of daktegels op het dak 
ligt er vaak één exemplaar met inscriptie. Dat kan een  
tekening zijn, een tekst of een jaartal. En dat laatste is 
interessant. Je hebt dan gelijk het jaar dat het dak is gelegd 
of het huis is gebouwd. 

Zonnesymbolen en onheil afwerende tekens zijn het  
meest gebruikt. Dat is begrijpelijk, want bijgeloof was  
alom aanwezig. Net als het geloof in duivels en heksen.  
Er zijn talloze gebouwen bekend met een zogenaamde 
donderbezem in baksteen gemetseld, met name in kerken 

Huub Mombers

Het spreekwoord ‘Gekken en dwazen schrijven hun naam  
op muren en glazen’ wordt veel gebruikt. Eigenlijk ben ik 
het daar niet zo mee eens. Het is nogal wat dat je voor gek 
of dwaas wordt uitgemaakt als je je naam op iets achterlaat 
wat geen papier of document is. Het dateert uit de tijd dat 
de wereld waar men in leefde anders in elkaar stak dan 
waarin wij nu leven. 

of kastelen, uiteraard met de bedoeling dat onweer en  
bliksem dit gebouw niet zou treffen. Ook het dak was 
voorzien van deze merktekens en dat allemaal om boze 
krachten, onweder en heksen buiten de deur te houden. 

In menig Duits museum komt men een collectie van deze 
dakpannen tegen. In de loop der tijd zie je dat verdwijnen 
en maakt het plaats voor mededelingen, geboortejaren en 
dergelijke. Een heel bijzondere dakpan met mededeling 
bevindt zich in de DakpannenCollectieMombers. Het betreft 
een OVH dakpan in rood naturel uit 2010 met de tekst - 
Holland Wereldkampioen 2010 - van de producent Monier, 
compleet met voetbal! 

Terwijl u dit leest, heeft de echte voetbalkenner zijn wenk-
brauwen zitten fronsen. Nederland is geen wereldkampioen 
voetbal geworden in 2010. Dat was Spanje! Maar hoe zit 
dat dan? Want het staat wél op die OVH dakpan! Ik zal u 
verklaren hoe dat komt. Toen het zo spannend was in die 
laatste finalewedstrijd Nederland – Spanje, en wij natuurlijk 
in de overtuiging waren dat we de wereldbeker mee naar 
huis zouden nemen, heeft Monier het idee geopperd op  
die dag, om de mal van de pan te voorzien van die tekst. 
In eerste instantie werden er enkele honderden pannen 
geperst, gedroogd en gebakken. Dan zouden na het behalen 
van de overwinning alle afnemers, groothandels en relaties 
uit de bouw de volgende dag zo’n dakpan in de zaak hebben 
als reclame, was dat even een Topper!

Maar helaas: gaandeweg die avond in de wedstrijd werd 
duidelijk dat Nederland het niet zou halen. Dus daar zaten 
ze met een flinke partij dakpannen met onjuiste tekst  
en datum. Wat nu? De hele partij is toen vernietigd,  
met uitzondering van drie exemplaren: één als souvenir, 
één voor de ontwerper en één voor de collectie Mombers. 
Het toen bestaande Dakpannenmuseum heeft de pan op 
verzoek afgesloten in een kist moeten bewaren, uit het 
zicht van de concurrent, want over 4 jaar (in 2014) wilde 
men weer een poging wagen: dan hoefde alleen het cijfer 0 
in 4 te worden aangepast. 

Het is er jammer genoeg nooit van gekomen. Maar de pan 
heeft inmiddels wel geschiedenis gemaakt en dat is niet  
zo gek of dwaas. 

*) Feierabend Ziegel 
Het begrip Feierabend Ziegel kennen wij in Nederland niet. 
In Duitsland des te meer. Letterlijk: de laatste dakpan na een 
dag van arbeid voorzien van tekst of geluksteken voor huis 
en haard, gedrukt of gekrast in de nog natte klei. De oudste 
dateren uit de 12e eeuw. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

OVH dakpan met inscriptie: HOLLAND Wereldkampioen 2010.  
Helaas! Relatiegeschenk, fabricaat Monier (NL), 2010.

Biberschwanz, gedateerd 1866, met zonnesymbolen. 37 x 16 cm (D)
Feierabend Ziegel, model Biberscwanz, gedateerd 1805. Met diverse 
gekraste motieven. 37 x 16,5 cm (D).

Biberschwanz, vermoedelijk fabrikant en eenmalig. Tekst staat op  
voorzijde, in plaats van rugzijde pan. Gedateerd 1888. 36 x 18 cm (D).
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DAKENPRAAT

Dakdekker in woord en beeld: 
Frank van Rijswijk  
(Konrad Roof Technology)

Waar erger je je regelmatig aan  
(mag ook niet dakgerelateerd zijn)? 
Als afspraken niet worden nagekomen. Dan loopt alles  
vast en moet je weer in overleg met de partners en de 
bewoners, dat is heel irritant.

Stel, je mag morgen een maand op vakantie en geld  
speelt geen rol, wat zou dan de bestemming zijn? 
Dan ga ik lekker naar het strand in Spanje.

Wie mogen er dan mee? Iedereen die wil, gezellig! 

Stel, je gaat morgen met pensioen en je bent gezond,  
wat zou je dan nog willen doen? 
Ik zou sowieso nog een paar dagen in de week willen  
blijven werken. En daarnaast genieten natuurlijk.

NAAM: FRANK VAN RIJSWIJK 
LEEFTIJD: 28 
GETROUWD, VRIENDIN, VRIEND? ALLEENSTAAND 
WOONPLAATS: SLOOTDORP 
GROOTSTE HOBBY? HANDBAL 
FAVORIETE MUZIEK? METAL 
FAVORIETE ETEN EN DRINKEN? EEN PATATJE  
MET EEN VISJE ERBIJ GAAT ER ALTIJD WEL IN.  
MET EEN LEKKER BIERTJE ERBIJ. 

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Voor welk bedrijf werk je en hoe lang?
Ik werk sinds een jaar of zes voor Konrad Roof Technology. 

Op welk werk ben je momenteel actief?
Een renovatieproject van ongeveer 30 huurwoningen in 
Geertvliet, de woningen worden direct verduurzaamd.

Werk je meestal met een vast team?
Ik heb één vaste collega. We werken meestal in groepjes 
van vijf met een redelijk vaste samenstelling. 

Heb je voor dit werk een opleiding gevolgd? 
Nee, ik kwam er met twee linkerhanden in en heb het  
werk in de praktijk geleerd. Mijn vaste collega heeft wel  
een dakdekkersopleiding gevolgd. 

Waarin ben je op je best als het om dakdekken gaat? 
Ik ben op mijn best bij het contact met de bouwpartners  
en de bewoners tijdens de wat grotere, algemene  
renovatieklussen.

Wat voor soort opdrachten/projecten voor je het liefst uit? 
Zie hierboven.

Ben je tevreden over je werkgever (eerlijk antwoorden)? 
Jazeker. Ik krijg alle mogelijkheden om te groeien:  
zo heb ik al een kraancursus gehad en een vrachtwagen-
rijbewijs gehaald. Bij ons geldt dat als je het snapt,  
je alle kansen krijgt om je verder te ontwikkelen.  

Wat wilde je vroeger worden? 
Vrachtwagenchauffeur. Daarna wilde ik bedrijfsleider in  
een winkel worden.

Hoe ben je in de dakdekkerswereld terechtgekomen? 
Mijn huidige werkgever was mijn handbalcoach,  
hij vertelde dat hij werk voor me had en het leek  
me wel wat.

Wat bevalt je hierin het meest?  
Het contact met de bewoners. En dat elke klus een  
uitdaging is, elke dag gebeurt er weer iets nieuws.

En het minst?  
Nieuwbouw. Dat is echt een andere discipline en  
dat moet je liggen. 

PARTNER IN PREFAB 
Met meer dan 3.500 artikelen op 
voorraad, hebben we alles in huis 
om je te ondersteunen bij jouw 
dagelijkse werk. Van primer tot 
uitloop en van lood-vervanger tot 
aan een zinken HWA. Wij hebben 
alles onder één dak.

Voordelen
• Één contactpersoon
• Éen handeling
• Éen factuurstroom
• Éen leverancier voor al jouw 

producten

Neem vrijblijvend contact op!
Kijk bij interesse & vragen op onze 
website of neem contact op met 
een van onze 17 filialen.

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

ZINKUNIE,
MEER DAN ZINK

BEKIJK HIER ONS TOTALE 
PREFAB ASSORTIMENT:
www.zinkunie.nl/prefab

DOWNLOAD
BROCHURE

Steildak_Advertentie_PREFAB_V2.indd   1Steildak_Advertentie_PREFAB_V2.indd   1 19-8-2021   13:58:5519-8-2021   13:58:55
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DE ACHTERKANT

Nooit klaar,  
gelukkig maar

te verwarmen huis. Dat jij de baas mag zijn van een clubje 
mensen dat dagelijks daar mee bezig is. Als je er zo naar 
kijkt, dan is wat wij doen nog niet zo slecht en maakt dat 
die moeilijke momenten toch wat makkelijker te verwerken.

Daar sta je dan met een smile van oor tot oor naar boven 
te kijken. ‘Wat sta je te lachen?’ hoor je achter je zeggen. 
‘Is toch weer een puik stukkie werk van ons, vind je niet?’ 
reageer je en je loopt weg. ‘Mannen! Op naar de volgende 
klus!’ ’We zijn nooit klaar’, is de reactie. Gelukkig maar,  
denk je.

Theo Wiekeraad

Daar sta je dan: nog een klein beetje afwerken en het  
dak is klaar. Daarna nog even wat telefoontjes doen en je 
e-mails bekijken, dan zit de dag er weer zo’n beetje op.  
Maar wees eens eerlijk, ben jij ooit klaar? Niet echt toch?

Het is goed om de baas te zijn, maar soms, als het weer  
gezeur lijkt i.p.v. productief zijn, zou je wel eens uit de 
grond van je hart willen zeggen: [….]! Maar ja, je bent de 
baas, dus glimlach je en ga je weer geduldig voort.

Natuurlijk is het niet altijd makkelijk voor je. Dat hoeft ook 
niet, want de meesten onder ons hebben het niet altijd 
makkelijk. Verre van dat! Maar tussen moeilijk hebben  
en moeilijk hebben zitten gradaties, veel gradaties.  
Zelfs onvergelijkbare niveaus van moeilijk hebben. Het is 
net als met pijn. De pijn van een ander kan jij niet voelen 
en heb je zelf langdurige pijn, dan ga je die in de loop van 
de tijd anders ervaren. 

Dat het ondernemen en ‘de baas’ zijn niet altijd meevalt, 
weet iedereen. Ook al willen sommige ambtenaren,  
vakbondsvertegenwoordigers en soms uw eigen personeel 
u anders doen geloven. Die laatsten kunnen het trouwens 
weten, want die werken zo hard voor u, dat het leven voor 
u eigenlijk heel makkelijk moet zijn. Maar de meesten zien 
dat u er echt heel veel energie in steekt. Zoveel, dat ze 
soms zeggen ‘als je zoveel uren voor een baas zou werken, 
verdiende je stukken meer!’.

Toch ga je verder met ondernemen. Verder aan jouw toko 
bouwen en met jouw daken pronken. Ze kunnen zeggen  
wat ze willen, maar de daken die jullie maken, daar kun  
je trots op zijn. Jij en jouw dakdekkers kunnen tegen de 
kleinkinderen zeggen: ‘Kijk, de mensen daar wonen onder 
opa’s daken en zorgen dat ze er al jaren warm en droog bij 
zitten. Ja, vroeger kon opa wel meer dan op jou oppassen, 
maar dit is ook leuk’. 

Wat is het toch mooi, dat je in een maakindustrie zit,  
waar met de blote hand iets wordt verwezenlijkt en mensen, 
duizenden mensen, plezier van hebben. Nee: dat tot de 
allereerste levensbehoeften van de mens hoort een droog, 

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

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

www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij 

ons staan service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland 

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd. 

In 2018 hebben wij een uitbreiding van ons 

assortiment doorgevoerd waardoor de naam 

Brouwers Zink & Dak is ontstaan. 

Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw 

dakpartner geworden.

• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen
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SPECIAL LOGISTIEK

Logistiek en veiligheid
Een goede logistieke organisatie is niet alleen van belang voor de  
kwaliteit en efficiëntie van de werkzaamheden, maar ook voor de veilig-
heid van de medewerkers. In dit artikel een aantal aandachtspunten.

Als je het hebt over logistiek en veiligheid, zijn voor de 
dakdekker tijdens de dagelijkse werkzaamheden met  
name twee onderwerpen van belang. Het veilig vervoer  
van personen, materiaal en materieel – en vervolgens is  
de inrichting van een veilige werkplek ook in hoge mate 
een kwestie van logistieke organisatie.

Personenvervoer
Tot voor kort was het veilig vervoer van personen een-
voudigweg een kwestie van verkeersveiligheid. Sinds het 
coronavirus haar intrede deed, ligt dat wat gecompliceerder. 
Het protocol Samen Veilig Doorwerken stelt strenge regels 
aan het personenvervoer in de bouw. Sinds de coronamaat-
regelen zijn versoepeld, zijn modkapjes niet meer verplicht, 
maar het advies blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. 

Als het niet anders kan, dan mag men met twee personen 
in een vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij de nodige 
extra hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Bij meer 
dan twee personen in één vervoersmiddel moet minimaal 
1,5 meter afstand tussen alle personen aanwezig zijn.

Veilig vervoer van materialen
Alle materialen die op het dak moeten worden aangebracht, 
dienen zodanig te worden vervoerd, dat ze onbeschadigd op 
de bouwplaats aankomen. Dat spreekt vanzelf, maar is lang 
niet altijd het geval. Een nette, overzichtelijke laadruimte is 
een noodzakelijkheid. De laadruimte van de bestelauto is 
feitelijk een rijdend magazijn. Een goede inrichting van de 
bestelauto kan een hoop tijd, geld en ergernis schelen.

Voor veel dakdekkersbedrijven is het 
meest risicovolle dat zij vervoeren de  
gasfles. Het hoeft geen betoog dat het 
risico hiervan explosiegevaar is. Dit risico 
ontstaat als men te veel of verkeerd ver-
voert, of als de cilinder/afsluiter bescha-
digd is of als de gasfles om is gevallen.  
Ook kan resterend gas uit de slangen 
komen. Hierdoor kunnen gasdampen zich 
in de laadruimte ophopen.
Daarom is het van belang dat in, of in de 
nabijheid van, de bus niet wordt gerookt: 
niet tijdens het vervoer, maar zeker niet 
tijdens het laden en lossen. Personen en 
gasflessen moeten zich ook in een aparte 
ruimte bevinden, daarbij is het van belang 
dat de laadruimte waar de gasflessen 
zich bevinden goed wordt geventileerd. 
De gasflessen dienen rechtop te worden 
vervoerd, geborgd tegen het omvallen. 

Foto: Manutan

Foto: Manutan
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Veiligheidsvoorzieningen
Als het goed is, wordt aan de hand van een Risico Inven-
tarisatie & Evaluatie (RI&E) bepaald op welke manier de 
dakwerkzaamheden op een veilige manier kunnen worden 
uitgevoerd. Hiermee is dus vooraf duidelijk welke maat-
regelen moeten worden aangebracht. Het uitvoeren van 
een gedegen en complete Dak RI&E omvat de volgende 
werkzaamheden:

Bestaande bouw: het uitvoeren van een opname op locatie;
Nieuwbouw: beoordeling van het bestek en de ontwerp-
tekeningen. Tijdens de inventarisatie wordt vastgelegd:
•  Risico’s waaraan personen worden blootgesteld;
•  Type kortdurende werkzaamheden;
•  Frequentie van deze werkzaamheden;
•  Het evalueren van de risico’s en bepalen van beheers-

maatregelen conform de Arbeidshygiënische strategie;
•  Het rapporteren van bevindingen en maatregelen;
•  Het opstellen van een dakveiligheidsplan  

(digitale ontwerptekening op schaal).

Veilig vervoer en een veilige werkpraktijk beginnen met het 
bewustzijn van de risico’s en het vooraf nadenken over hoe 
deze risico’s het hoofd te bieden. Veiligheid begint bij een 
goede logistieke organisatie. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het kan zeker geen kwaad om voorafgaand aan het vervoer 
te controleren of de afsluiters gesloten zijn. De maximaal 
te vervoeren hoeveelheid gas is 333 kg, inclusief gewicht 
van de fles. Het gas moet (als er meer dan 333 kg wordt 
vervoerd) worden aangemerkt op de laadlijst. Als de laad-
lijst ontbreekt is dit beboetbaar door zowel de politie als 
Inspectie SZW.

Veilig magazijn
Doorgaans zijn er in magazijnen vele hoeken en gaatjes 
waar ongelukken kunnen gebeuren. Vooral magazijnen die 
in de loop der tijd verder zijn uitgebouwd, hebben vaak 
onveilige hoeken. Een stelling die een keer is aangereden 
door een vorkheftruck, hoge rekken zonder doorvalbevei-
liging, slecht of helemaal niet verankerde stellingen.  
Zeker een magazijnstelling of een palletstelling waar een 
looproute achterlangs loopt, moet aan de achterkant bevei-
ligd zijn met een doorvalbeveiliging. Dit zijn gaaswanden 
die achter de palletstelling gemonteerd worden. Als een 
vorkheftruckchauffeur dan per ongeluk een pallet over de 
rand duwt, komt deze op de grond terecht zonder het risico 
dat er een collega gewond raakt.

Alle magazijnstellingen moeten daarom voorzien zijn  
van een aanrijdbeveiliging, waardoor een stelling na een 
kleine aanrijding niet meteen gevaarlijk beschadigd raakt. 
Deze aanrijdbeveiligingen zijn er voor alle hoeken en  
kopse kanten van stellingen. Niet alleen als er vorkhef-
trucks in het magazijn rondrijden is aanrijdbeveiliging 
nuttig, maar ook als werkbusjes ’s avonds in het magazijn 
worden geparkeerd, kunnen er ongelukken gebeuren.

Juiste verankering van magazijnstellingen is van essentieel 
belang om de veiligheid in het magazijn te borgen. Dit kan  
op de standaard manier door in vloeren te boren en even- 
tueel onderling te verankeren. Maar ook als dat niet mogelijk 
is, is er een oplossing in de vorm van chemische verankering.

Het is verstandig een medewerker verantwoordelijk te 
maken voor de veiligheid van het magazijn. Dat betekent 
dat beschadigingen en ongelukken bij hem of haar gerap-
porteerd worden en deze persoon er actie op onderneemt. 
Ook heeft deze persoon een checklist die regelmatig wordt 
doorgelopen. Naast beschadigingen, staat ook de maximale 
belasting op de checklist van de veiligheidsmedewerker. 
Op alle stellages moet staan wat de maximale belasting 
is en de medewerker moet controleren of die niet wordt 
overschreden. Het is ook de verantwoordelijkheid van 
deze medewerker dat de taken worden overgedragen als 
hij of zij afwezig is. Ook als alle stellages staan en alle 
veiligheidsmaatregelen zijn genomen, is het belangrijk de 
veiligheid in de gaten te blijven houden. Dat kan door het 
plaatsen van veiligheidsborden, maar ook door het maga-
zijn jaarlijks te laten keuren. Het geniet de voorkeur dit te 
laten doen door monteurs die zijn gecertificeerd volgens 
het BMWT keurmerk.
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Prijzen riet stijgen explosief 
door containervervoer uit China

Zo’n 70% van het riet op de Nederlandse markt is afkomstig uit China.  
Het vervoer van riet is in de afgelopen periode explosief gestegen.  
Als gevolg hiervan heeft de rietmarkt te maken met extreme prijsstijgingen.

Jarenlang was de prijs van riet stabiel, een jaarlijkse prijs-
verhoging van een paar procent was normaal. In korte tijd 
is het containervervoer van riet onbetaalbaar geworden. 
Ooit was de prijs 1300 dollar per container, nu is dat  
18.000 dollar. Die prijsexplosie leidde eerder dit jaar ook 
tot minder toevoer van riet. Een paar maanden kwam de 
aanvoer zelfs helemaal stil te liggen, waardoor rietdekkers-
bedrijven die niet voldoende riet in eigen voorraad hadden 
met een tekort werden geconfronteerd. Wachttijden voor 
klanten liepen op en sommige klanten kregen door het 
duurdere vervoer een herziene, hogere offerte. 

Een andere oorzaak is wellicht de populariteit van het mate-
riaal, want riet wordt als dakbedekking de afgelopen jaren 
steeds vaker toegepast. De vraag naar rieten daken neemt 
toe, aldus Joost Kreuger van de Vakfederatie Rietdekkers. 
Volgens schattingen van de branchevereniging worden 
er in ons land jaarlijks zo’n 3000 huizen en boerderijen 
voorzien van een rieten dak. Hoeveel rietgedekte daken er 
in totaal in ons land zijn, weet de federatie niet, maar naar 

schatting gaat het om zo’n 200.000 woningen, boerderijen en 
bijgebouwen en talloze kleinere objecten zoals hooibergen 
en schuren. En niet alleen oude gebouwen of boerderijen 
worden met riet bedekt. Ook nieuwe woningen krijgen 
een rieten dak. Op allerlei projecten zoals bijvoorbeeld de 
grootschalige nieuwbouwwijk De Blaricummermeent in 
Blaricum, worden huizen met een rieten dak gemaakt.

Bulktransport
In de rietsector zijn momenteel zo’n 1200 mensen werkzaam. 
“De uitdaging van onze branche is om jonge mensen te  
vinden die dit werk willen doen”, zegt Joost Kreuger namens 
de Vakfederatie Rietdekkers. “Rietdekken ziet er fantastisch 
uit, een prachtig ambacht. Maar het is lichamelijk zwaar werk. 

Je moet van het buitenleven houden, geen hoogtevrees 
hebben. En je moet van aanpakken weten.”

Sinds kort heeft de sector iets bedacht om deels onder  
die hoge transportkosten uit te komen. Er werd gezocht 
naar een andere vorm van transport: rollen riet gaan 
nu niet in de container, maar in het ruim van een schip. 
“Bulktransport”, net zoals ijzererts. 

De verwachting is dat de markt voorlopig nog wel te  
maken heeft met hoge prijzen, zodat voorlopig nog per  
bulk verscheept zal worden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Circulaire ambitie  
aangetoond met KIWA  
Innovatiecertificaat
Als eerste leverancier binnen de bouwbranche is het Luijtgaarden gelukt 
om in het bezit te komen van het KIWA Innovatiecertificaat: een onaf
hankelijke bevestiging van de innovatie- en duurzaamheidsclaim die het 
bedrijf communiceert.

Als specialist in dakpannen draagt Luijtgaarden bij aan  
een wereld zonder afval en daarmee de circulaire doelstel-
lingen die binnen het Klimaatakkoord beschreven zijn.  
Dat doen zij door in te zetten op hoogwaardig hergebruik 
van dakpannen aan de hand van de Ladder van Lansink  
of R-ladder. Kwaliteitsborging en reststroomgarantie staan 
hierbij centraal volgens Gert Jan de Gier, Algemeen Directeur 
van de Luijtgaarden Groep.

Kwaliteitsborging 
“Binnen de circulaire bouweconomie zien wij de noodzaak 
ontstaan om kwaliteitsborging van tweedehands materialen 
te kunnen bieden”, aldus De Gier. “Door ons specialisme en 
jarenlange ervaring hebben we voldoende kennis en kunde 
opgebouwd om wat ons betreft te voldoen aan de beno-
digde kwaliteitsnormen om te bouwen of te renoveren met 
gebruikte materialen. Niet voor niets geven wij garanties 
af op onze ‘re-use’ dakpannen. Wij willen echter een stap 
verder gaan wat kwaliteitsborging betreft en kwamen zo in 
contact met KIWA en het innovatiecertificaat”. 

Volgens De Gier heeft Luijtgaarden veel opgestoken van het 
traject met KIWA. “Uit de audits bleek ons proces goed in 
elkaar te steken, maar lagen er ook kansen in de registratie 
na uitsortering van de hoeveelheden dakpannen per ladder 
aan de hand van de Ladder van Lansink of de R-ladder. 

SPECIAL LOGISTIEK
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Inmiddels is het gehele proces van dakpannen sorteren en 
registreren dusdanig geautomatiseerd dat per project of 
opdrachtgever inzichtelijk gemaakt kan worden hoeveel 
dakpannen er binnen welke categorie hergebruikt worden.”

Inzicht in circulaire KPI’s 
Door de optimalisatie van het circulaire proces binnen 
Luijtgaarden is het bedrijf inmiddels in staat om haar 
opdrachtgevers te voorzien van concrete data die bijdragen 
aan de circulaire KPI’s die nu en of in de toekomst gevraagd 
worden door opdrachtgevers. 

“Op de dakpan nauwkeurig weten we inmiddels op welke 
wijze iedere dakpan hergebruikt kan worden. Dit inzicht 
helpt ons om bijvoorbeeld de bespaarde CO2-uitstoot te  

berekenen op project, object of opdrachtgeversniveau”, 
geeft Tom Blomaard aan, Manager Marketing & Sales  
binnen de Luijtgaarden Groep. “De praktische circulaire  
oplossingen voor het hellende pannendak in combinatie 
met het kunnen voorzien van diverse data met bijbehorende 
certificeringen zorgen ervoor dat we steeds beter ingericht 
zijn op het vraagstuk van morgen: hoe dragen we bij aan de 
doelstellingen die in het klimaatakkoord beschreven zijn”, 
aldus Blomaard. 

Luijtgaarden is de laatste jaren actief bezig met het commu- 
niceren van haar identiteit. “Van handelaar naar dakspecia-
list. Dat is simpelweg het doel”, aldus Blomaard. “De dakpan 
blijft daarin centraal staan. Als specialist op het gebied van 
dakpannen denken we mee in oplossingen. Niet alleen op 
technisch gebied met de dakpan zelf als uitgangspunt,  
maar inmiddels dus ook op het gebied van duurzaamheids-
vraagstukken waarin bijvoorbeeld circulariteit een onder-
werp van gesprek is. Onze klanten en relaties mogen van 
ons verwachten dat we voorop lopen in dergelijke ontwik-
kelingen. Het is prettig te merken dat wij hiermee een  
duidelijke behoefte vervullen en daardoor steeds vaker 
naast leverancier als partner worden beschouwd.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“ BINNEN DE CIRCULAIRE BOUW-

ECONOMIE IS HET NOODZAAK  

OM KWALITEITSBORGING VAN  

TWEEDEHANDS MATERIALEN  

TE KUNNEN BIEDEN”

Manager Marketing & Sales Tom Blomaard (links) en Algemeen Directeur Gert Jan de Gier.
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Keurmerk Ritregistratiesystemen  waarborg
betrouwbaarheid en veiligheid  ritgegevens

Er zijn wel 100 leveranciers van 
ritregistratiesystemen die grote 
verschillen hebben in betrouwbaar-
heid en zekerheid van een juiste 
rittenregistratie. Zo ook de veilig-
heid van o.a. de persoonsgegevens. 
Ritregistratiesystemen met het 
Keurmerk Ritregistratiesystemen 
(Keurmerk RRS) voldoen aan alle 
eisen van de Belastingdienst en aan 
de strengste regels met betrekking 
tot privacy, veiligheid en fraude-
bestendigheid.

De Belastingdienst garandeert bij belastingcontroles  
bij bedrijven en zakelijk rijders die met een keurmerk  
ritregistratiesysteem werken een verlicht regime.  
De Belastingdienst geeft aan: “Maakt u gebruik van  
een systeem met een Keurmerk Ritregistratiesystemen,  
dan gaan wij ervan uit dat uw rittenregistratie sluitend is.  
Wij kunnen nog wel controleren of een rit zakelijk of privé is.”

Uitgereikt aan systemen
Bij aanschaf van een ritregistratiesysteem kan men op  
de website van de stichting nagaan of een ritregistratie-
systeem het keurmerk heeft. Het keurmerk wordt uit-
sluitend uitgereikt aan ritregistratiesystemen, dus niet  
aan leveranciers. Bij aanschaf van een ritregistatie - 
systeem dient men hier goed op te letten: soms geven  
leveranciers onterecht aan het keurmerk te hebben en aan 
het normenkader van de Belastingdienst te voldoen. 

Keurmerk Ritregistratiesystemen is een gedeponeerd certifi- 
ceringsmerk van SKRRS. Alleen door SKRRS gecertificeerde  

Het keurmerk ritregistratiesystemen (RRS) is de enige  
onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratie-
systemen die een sluitende ritadministratie oplevert  
voor fiscale toepassingen.

Producten met het keurmerk voldoen aan de eisen  
van de Belastingdienst en aan de strengste regels met 
betrekking tot privacy en fraudebestendigheid. 

Het keurmerk wordt beheerd door de Stichting Keurmerk 
Ritregistratiesystemen. Vanuit de markt ontstond de be-
hoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te 
scheppen over de wensen en eisen rond rittenregistraties. 
Naar aanleiding hiervan zijn met enkele vooraanstaande 
leveranciers en branchepartijen het normenkader en de  
auditfile ontwikkeld. Deze documenten zijn geaccordeerd 
door de Belastingdienst en vormen de basis voor het keur-
merk. De stichting is formeel opgericht in augustus 2013. 
Een eis van de Belastingdienst is dat het keurmerk objectief 
en onafhankelijk is.

keurmerkhouders mogen het keurmerk gebruiken en ver -
-melden op hun website voor het product waar zij het 
keurmerk op gekregen hebben. Systemen met het Keurmerk 
Ritregistatiesystemen herkent men aan het keurmerk logo.  

Privacy
Met het Keurmerk Ritregistratiesystemen is ook de privacy 
van de berijder gewaarborgd. 
Een branche of sector kan een gedragscode opstellen voor 
de manier waarop deze omgaat met persoonsgegevens.  
In een gedragscode maak de branche of sector de alge-
mene normen uit de Algemene Verordening Gegegevens-
bescherming (AVG) concreter. In de privacy gedragscode 
staat omschreven op welke manier het keurmerk ritregi-
stratie omgaat met persoonsgegevens binnen de branche. 
Deze gedragscode is beschikbaar bij de leverancier van  
het ritregistratiesysteem.

Om een goede invulling te geven aan de privacy  
gedragscode wordt de werkgever geadviseerd om een  

privacyverklaring met de ondernemingsraad of het indivi-
duele personeelslid overeen te komen. Een voorbeeld  
van een dergelijke privacyverklaring is gratis te downloaden 
op de website van de Vereniging Zakelijke Rijders.

De stichting roept belangenorganisaties op om deze 
 gedragscode bindend te verklaren voor hun leden. 
 Onderdeel van de gedragscode is de bijbehorende  
beroepscommissie. Maakt men gebruik van een ritregistratie-
systeem met een keurmerk en heeft men een klacht over 
het gebruik van de gegevens in het kader van uw privacy? 
Dan kan men zich melden bij de beroepscommissie RRS. 

De beroepscommissie RRS is laagdrempelig, behandelt 
klachten en voorkomt dat men een uitgebreide procedure 
moet opstarten. Iedereen die een ritregistratiesysteem 
heeft met een keurmerk kan zich bij de beroepscommissie 
melden.

Welk ritregistratiesysteem kiezen? 
Welk van de goedgekeurde systemen moet je nu nemen? 
Martin Huisman, voorzitter van SKRRS: “Dat hangt af van de 
eigen wensen van de zakelijke rijder of het bedrijf af.  
Vrijwel alle systemen zijn modulair opgebouwd met functies 
die je kunt stapelen. Lees de specificaties dus goed door en 
voer overleg met de degene die het wagenpark beheert  
en de administratieafdeling. Daarnaast zijn er verschillen  
in prijs, gebruikersvriendelijkheid, rapportagevormen en  
andere fabrikant-specifieke eigenschappen. Het makkelijkste 
startpunt is het overzicht van keurmerksystemen op onze 
website www.keurmerkritregistratiesystemen.nl.” 

Wie al over een ritregistratiesysteem beschikt, kan op  
de website van SKRRS ook het bijgeleverde certificaat  
controleren op geldigheid en eventueel het kenteken  
of de berijdersgegevens wijzigen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Vergrendeling  
van de bestelauto
Diefstal uit de bestelauto is een 
kostbare zaak, niet alleen vanwege 
de directe schade, maar ook van-
wege de vervolgschade. Een goede 
vergrendeling van de bestelauto is 
daarom belangrijk. Cargo Lock uit 
Geldermalsen is specialist op dit 
gebied. steilDAK sprak met vader  
en zoon Johan en Chris Dijkstra  
van het bedrijf.

zoeken. Men is internationaal actief: Duitsland, België en 
Luxemburg zijn belangrijke markten, maar het bedrijf heeft 
ook bijvoorbeeld Zwitserse en Oostenrijkse klanten.

“Het doel van de dieven is om zo snel mogelijk geld te 
maken van hetgeen ze uit de bestelauto stelen”, opent 
Johan Dijkstra het gesprek. “Geen enkele dief steelt een stuk 

Dakdekkers- en installatiebedrijven 
vervoeren dikwijls kostbare mate-
rialen en gereedschappen. Diefstal 
uit de wagen, terwijl men bijvoor-
beeld op het dak aan het werk is,  
of ’s nachts, als de wagen bij een  
medewerker voor de deur staat, 
heeft dikwijls zeer vervelende  
gevolgen. De gestolen waar verte-
genwoordigt een behoorlijke waar-
de. En niet zelden wordt door een 
dergelijke calamiteit de planning 
in de war geschopt, met de nodige 
vervolgschade tot gevolg.

Cargo Lock is sinds 33 jaar specialist op het gebied van 
vergrendelingen. Daarbij zit men bewust in het hogere 
segment: men levert de automatische, computergestuurde 
vergrendeling op maat, op specificatie van de klant, onaf-
hankelijk van de originele voertuigelektronica. Het bedrijf 
levert aan de meest uiteenlopende (overheids)instanties en 
bedrijven die om veiligheidsredenen niet de openbaarheid 

gereedschap voor eigen gebruik. Dat betekent dus dat de 
aandacht vooral gericht zal zijn op spullen die niet of lastig 
te traceren zijn, zoals elektronica, gereedschap en materia len. 
De vergrendeling van de (bestel)auto heeft niet de prioriteit 
van de meeste autofabrikanten. De meeste bestelauto’s zijn 
relatief eenvoudig te openen. Wij produceren en plaatsen  
een aanvullende vergrendeling die het voor de dief veel 
lastiger maakt om binnen te komen. Natuurlijk: met vol-
doende tijd en middelen valt iedere auto te openen,  
maar dat is precies de crux: de dieven richten zich op de 
bestelauto’s die snel zijn te openen. Als ze een obstakel tegen-
komen, zullen ze doorgaan naar de volgende. Wij krijgen 
nooit meldingen van inbraken in auto’s waar ons systeem  
in is toegepast, alleen meldingen van pogingen daartoe.”

Menselijke factor uitschakelen
Met de ruime ervaring die het bedrijf op dit gebied heeft,  
is men in staat om voor elk type (bestel- of personen)auto, 
en voor elk gebruik, een oplossing op maat te maken.  
Chris Dijkstra vertelt: “Belangrijk is dat de vergrendeling 
voor de chauffeur eenvoudig is om mee te werken. Het moet  
dus zo weinig mogelijk handelingen vragen, want dat ver-
hoogt de kans dat de handeling wordt overgeslagen als 
gevolg van gemakzucht of haast. Het zijn allemaal mense-
lijke factoren die ertoe leiden dat de noodzakelijke hande-
ling van het vergrendelen van de auto achterwege wordt 
gelaten. Daarom zijn onze systemen erop ingericht om de 
factor ‘mens’ zo veel mogelijk uit te sluiten. De systemen 
zijn goedgekeurd volgens de Europese typegoedkeuring.”

“Voor de bestelauto van een dakdekker of installateur,  
waar veel waarde mee in de laadruimte wordt vervoerd,  
is het bijvoorbeeld raadzaam dat de laadruimte standaard 
is vergrendeld. Het vergt dan andersom een bewuste 
handeling om de laadruimte te openen. De vergrendeling 
kan zodanig worden ingesteld dat de laadruimte enkele 
seconden na het sluiten van de deur weer op slot gaat.  
Het gewenste aantal seconden wordt voorgeprogrammeerd.  
De vergrendeling wordt zodanig in het voertuig gemonteerd, 
dat er geen gaten hoeven te worden geboord. Dit laatste is 
belangrijk bij de inruil van de wagen: de leasemaatschap-
pij wil de auto niet met gaten terugkrijgen. Wij nemen na 
gebruik het systeem weer in. We passen het echter niet 
meer toe in een andere wagen omdat we de probleemloze 
werking van het systeem willen kunnen blijven garanderen.  
Dat wordt lastig als het systeem jarenlang intensief is  
gebruikt. Van buitenaf is het systeem onzichtbaar, tenzij men 
met een sticker aangeeft dat een systeem van ons in het 
voertuig is aangebracht. Veel van onze klanten kiezen daar 
echter niet voor, omdat je met een dergelijke sticker ook 
aangeeft dat je waarde vervoert.”

“De basis van het systeem is het kastje met printplaatjes 
waar alle bijzonderheden die voor de specifieke klant  
van belang zijn in staan geprogrammeerd. Deze stuurt  
de vergrendeling aan, laat het alarm afgaan en kan des-
gewenst de gebruiker een sms sturen zodra het alarm 
afgaat. Dat laatste is natuurlijk wel handig, maar het is het  

belangrijkste dat de vergrendeling voorkomt dat er daad-
werkelijk in de auto wordt ingebroken. Want op het moment  
dat de sms wordt verstuurd, kan de chauffeur in veel 
gevallen weinig meer uitrichten: óf hij bevindt zich op te 
grote afstand, óf hij staat in zijn eentje tegenover meerdere 
criminelen. Het kastje houdt ook een logboek bij van de 
handelingen, wat gezien kan worden als het equivalent van 
de zwarte doos in een vliegtuig.”

Maatoplossing
Welke procedure wordt gevolgd als een potentiële klant 
interesse heeft? Johan Dijkstra legt uit: “Wanneer men  
geïnteresseerd is in de toepassing van een systeem van 
Cargo Lock, zal eerst middels een gesprek worden bepaald 
welke oplossing voor de specifieke klant het meest geschikt 
is. Welk merk rijdt de klant, hoe degelijk is de (bestel)auto, 
hoe wordt de wagen gebruikt, welke mate van beveiliging 
is nodig, hoeveel grendels zijn gewenst, hoe vaak per dag 
wordt de auto opengemaakt, hoe snel na het openen moet 
de auto weer vergrendeld zijn? Wij adviseren hierin en  
stellen naar aanleiding van het gesprek een offerte op.  
Op basis van de offerte zal na akkoord de opdracht worden 
uitgevoerd, wat betekent dat er geen onverwachte kosten 
bij zullen komen. Wij werken uitsluitend met eigen mensen 
die de montage van het volledige systeem verzorgen. 
Gemiddeld duurt de montage twee dagen, wij hebben 
eventueel vervangend vervoer beschikbaar.”

Al met al biedt het bedrijf niet de meest goedkope oplossing.  
Chris Dijkstra: “Er zijn natuurlijk eenvoudigere en goed-
kopere oplossingen denkbaar, die allemaal ook een mate 
van beveiliging bieden. Wij kiezen er bewust voor om geen 
afbreuk te doen aan de kernwaarde die wij ons hebben 
gesteld, en dat is een vergrendeling die optimaal is ingericht  
naar het gebruik van de klant. Bij toepassing van ons sys- 
teem kan worden besloten dat het eigen risico van de verze- 
kering omhoog (en dus de premie omlaag) kan. Wij advise-
ren hierover van begin tot eind en zorgen er op deze manier 
voor dat onze klant een grote zorg minder heeft.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Samenwerking EKH  
en LEEA maakt hijsen  
nog veiliger

EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- & Hefmiddelen) en LEEA (Lifting  
Equipment Engineers Association) gaan nauwer samenwerken.  
Veilig hijsen is daarbij het centrale uitgangspunt. Beide organisaties  
hebben als doel om de veiligheids- en kwaliteitsstandaarden binnen  
de hijs en hefindustrie naar het hoogst mogelijke niveau te brengen.  
Door het uitwisselen van ervaringen, werkvoorschriften en expertise,  
kunnen de leden van EKH en LEEA nog beter ondersteund worden.  
En dit biedt de gebruikers (werkgevers én werknemers) van hijs- en  
hefmiddelen meer zekerheid dat ze met veilige middelen werken.

LEEA is een wereldwijde handelsvereniging die meer  
dan 1.200 leden in ruim 70 landen vertegenwoordigt.  
EKH is de overkoepelende vereniging voor erkende  
keurbedrijven voor hijs- en hefapparatuur, met 65 leden  
gevestigd in Nederland. Doordat de uitgangspunten  
van beide organisaties vergelijkbaar zijn, zal de samen-
werking van hijsexperts maximale synergie opleveren  
om beider visies te realiseren en de industrie vooruit  
te helpen.

Ross Moloney, CEO van LEEA: “Wij zijn verheugd om  
samen te werken met EKH, een organisatie die hoog  
aangeschreven staat en is uitgerust met de toekomstvisie 
die nodig is om de wereldwijde hijsindustrie te onder-
steunen. Deze stap is niet alleen gunstig voor onze leden, 
maar gaat ook over het samenstellen van een netwerk  
van partners die samen kunnen pleiten voor verbeterde  
veiligheidsstandaarden wereldwijd, wat een cruciaal  
aspect is van de internationale aanpak van LEEA.”

Maarten van der Velden, voorzitter van EKH: “Met deze 
samenwerking kunnen wij onze leden nog beter onder-
steunen, door ze exclusief toegang te geven tot het  
wereldwijde kennissysteem van LEEA op het gebied  
van richtlijnen, technische vragen, nieuws, relevante  
docu menten en veiligheidswaarschuwingen.  
Samen streven we de hoogste standaard in de wereld- 
wijde hijsindustrie na. En nog belangrijker, we maken  
hijsen voor de gebruiker veiliger.”

Samenwerking
Binnen EKH zijn keurbedrijven van hijs- en hefmiddelen  
(dit zijn zowel hijs- en hefgereedschappen als hijs- en  
hefwerktuigen) verenigd. Deze bedrijven kunnen partici-
peren in een sectie Hijs- en hefgereedschappen (“onder de 
haak”) en/of een sectie Hijskranen (“boven de haak”).  
Om haar doel (maximale veiligheid) te kunnen bereiken, 

heeft EKH voor beide secties werkvoorschriften opgesteld 
en opleidingen tot keurmeester geïnitieerd. Hiermee wordt 
bereikt dat de klanten van EKH-leden ervan verzekerd 
zijn dat de inspectie en keuring van hun hijsmiddelen op 
vakkundige en uniforme wijze gebeurt door vaklieden die 
aantoonbaar deskundig zijn. Daarmee voldoet de klant 
volledig aan de wettelijke zorgplicht op dit gebied.

De Lifting Equipment Engineers Association (LEEA) is  
over de hele wereld gevestigd als de toonaangevende 
vertegenwoordigende instantie voor iedereen die betrok-
ken is bij de hijsindustrie wereldwijd. De vereniging speelt 
al meer dan 75 jaar een sleutelrol op dit gespecialiseerde 
gebied, van training en normstelling tot gezondheid en 
veiligheid, het verstrekken van technisch en juridisch advies 
en de ontwikkeling van examen- en vergunningensystemen. 
LEEA vertegenwoordigt haar leden op het hoogste niveau 
in een reeks van zowel openbare als particuliere instanties, 
waaronder verschillende overheidsdiensten, evenals natio-
naal en internationaal erkende professionele en technische 
instellingen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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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

DAKEN&ZAKEN

•mawipex

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland
Wij verwelkomen u graag op donderdag 11 november 2021 tijdens de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, 

de vakbeurs voor platte en hellende daken, bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

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

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis* toegangsticket voor de beurs? 

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

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

Tot ziens op 11 november bij DAKEN & ZAKEN!
*Gratis t/m 31 oktober, daarna kost een toegangsticket 15 euro.
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VELUX Nederland is  
‘Fabrikant van de Toekomst’

Met de ‘take-back recyclingdienst’ is  
VELUX Nederland door de vakjury  
op 8 juni uitgeroepen tot Fabrikant  
van de Toekomst 2021 in de cate- 
gorie ‘Minder primaire grondstoffen’.  
Daarnaast mocht de dakramenfabri- 
kant de ‘overall’ publieksprijs voor de  
Take-back Service in ontvangst nemen. 

van alle door VELUX gerealiseerde CO2 uitstoot door het 
planten van nieuwe bossen. Op deze manier kunnen we in 
2041 - wanneer VELUX 100 jaar bestaat - zeggen dat we 
levenslang klimaatneutraal zijn. Verder ondernemen we 
flinke stappen om ons eigen productieproces te vergroenen.  

Om bouwafval tegen te gaan en dakramen van de afvalberg 
te redden, worden VELUX dakramen via de ‘take-back service’ 
gescheiden ingezameld en gedemonteerd door bedrijven die 
veelal onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen 
of bedrijven die werken aan de re-integratie van gedeti-
neerden. Met de hieruit ontstane grondstoffen zoals glas, 
hout, aluminium en kunststoffen, worden nieuwe producten 
gemaakt en realiseert de fabrikant een CO2 reductie van 28% 
per dakraam in vergelijking met bouw- en sloopafval in de 
laatste fase van de levenscyclus. 

“Duurzaamheid staat bij VELUX voorop en daarom zijn  
we dankbaar dat we – middels de Fabrikant van de  
Toekomst-award en -publieksprijs – op dit gebied worden 
erkend”, zegt Ronald Bal, Sustainable Development  
Improvement Manager bij VELUX Nederland. “Zo zijn we 
druk bezig met het op terugwerkende kracht compenseren 

Met de ‘take-back recyclingdienst VELUX dakramen’  
willen we voorkomen dat oude dakramen op de vuilstort 
belanden en willen we juist het hergebruik van grondstof-
fen, gewonnen uit ‘oude’ ramen, stimuleren.”

Tijdens de Fabrikant van de Toekomst verkiezing werden 
fabrikanten beoordeeld op procesinnovaties in de catego-
rieën Bouw- en renovatieopgave, Minder primaire grond-
stoffen, Data voor stroomlijning van de bouwsector en 
Hindervrije bouwlogistiek.

Alle winnaars van de Hibin Fabrikant van de Toekomst- 
verkiezing zijn:
 
Vakjury categorieprijzen
•  Minder primaire grondstoffen: Take-back recyclingdienst 

VELUX dakramen - VELUX Nederland
•  Data voor stroomlijning van de bouwsector: Voortrekkers-

rol datamanagement en -classificatie - Wienerberger
•  Hindervrije bouwlogistiek: Afbouwpakketten - Gyproc
•  Versnelling van de bouw- en renovatieopgave:  

Terugwingevel - Rc Panels

Vakjury overallprijs
Terugwingevel - Rc Panels

Publieksprijs
Take-back recyclingdienst VELUX dakramen - VELUX Nederland

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

SPECIAL LOGISTIEK



Wij van Konrad Roof Technology vinden het belangrijk 
dat een bedrijf zo compleet mogelijk is. Dit geldt  
niet alleen voor de werkzaamheden aan uw dak,  
waarbij u kunt denken aan een complete renovatie,  
die van begin tot eind gedaan wordt door één bedrijf.  
Maar ook de algemene diensten die wij aanbieden  
als bedrijf, die verdergaan dan alleen het dekken van 
het dak zelf. Hiernaast een overzicht van de door ons 
geleverde diensten:

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

Roofservice

Vrijblijvende dakinspectie

Dakadvies

Cursus, trainingen & opleidingen

Solar energy

Kijk voor informatie op: www.konrad-rooftech.com

Genomineerd voor Dak van het Jaar 2021

Uw dak is ons vak!
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PAUS EASY 18WH-M VOOR SOLAR ZAANSTAD
Onlangs investeerde Solar Zaanstad in een nieuwe zonne-
panelenlift. All-up leverde een Paus Easy ladderlift met 
een werkhoogte van 19 meter. Met de elektromotor met 
frequentieregelaar, het in hoogte verstelbare breedplateau 
en wielen aan het kopstuk, dé ideale uitvoering voor de 
montage van zonnepanelen.

De lift heeft een hefvermogen van 250 kg. De ladderlift 
weegt minder dan 750 kilo, hierdoor mag er enkel met  
een B-rijbewijs mee gereden worden.

SUNBEAM NOVA IS EERSTE 
KLIMAATNEUTRALE MONTA-
GESYSTEEM IN NEDERLANDSE 
 SOLAR-BRANCHE
Sunbeam BV, toonaangevend leverancier 
van montagesystemen voor de zonne- 
energie sector, is als eerste Nederlandse 
bedrijf in de branche gecertificeerd volgens 
het Climate Neutral Certification programma  
van Climate Neutral Group. Sunbeam ont- 
ving na een zeer strenge audit het certifi-
caat ‘Climate Neutral Certified – Product’ 
voor zijn montagesysteem Nova.  
Dat betekent dat de Nova-systemen  
vanaf nu volledig klimaatneutraal zijn.

‘RIJDEN OP ZONNESTROOM HEILIGE GRAAL,  
ELEKTRISCH VERVOER WORDT LICENSE TO OPERATE’
Het combineren van het snelgroeiende volume aan zonnepanelen en 
elektrische auto’s versnelt de energietransitie. Roland Steinmetz,  
TU Delft,: ‘Vooral laden op zonnestroom op het werk biedt nu al 
enorme kansen, ook commercieel. De heilige graal. Zo noemt Steinmetz 
laden van zonnestroom, maar dan wel op eigen oogst en niet op 
certificaten. Het volume zonnepanelen neemt snel toe en zal een flink 
deel van het hernieuwbare-energiesysteem van de toekomst voor zijn 
 rekening nemen. Voor het komende decennium zorgt dat echter ook 
voor  onbalans: overproductie op de tijden dat het stroomverbruik het 
laagst is. Steinmetz: ‘Tegelijkertijd neemt de behoefte aan stroom toe 
door die vele elektrische auto’s die de weg opgaan. Wat is er dan  
logischer dan overdag laden waar de meeste auto’s geparkeerd staan, 
dus op het werk, en wel direct van de zonnepanelen op het bedrijfsdak.’
BRON: Solar Magazine

NEPROM LANCEERT WHITEPAPER: DE WKB VOOR PROFESSIONELE OPDRACHTGEVERS
Om de professionele opdrachtgevers in de bouw te ondersteunen bij de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen, heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs in opdracht van de NEPROM een informatief whitepaper 
opgesteld. De wet treedt naar verwachting 1 juli 2022 in werking. 

Jan Fokkema, directeur NEPROM: “De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is niet alleen een zaak van aannemers. 
Ook de professionele opdrachtgever dient haar rol in het proces op te pakken. Er zijn verschillende manieren om daar 
invulling aan te geven. We hopen dat het whitepaper inspiratie en ideeën biedt voor de juiste inbedding in de hele 
bouwketen. Nieman is van meet af aan betrokken geweest bij het onderwerp kwaliteitsborging en heeft het opstellen 
van het whitepaper professioneel begeleid.” 

De meest wezenlijke suggestie die de NEPROM en Nieman doen in het kader van een tijdige voorbereiding op de  
WKB is: ga in de keten aan de slag met pilots en oefen gezamenlijk met het nieuwe systeem voor kwaliteitsborging, 
want alleen dan gaat de kwaliteitslat echt omhoog.

PREFAB SPECIALIST VEENSTRA & 
STROEVE DRAAGT ROER OVER
Anton Veenstra en Marcel Stroeve, oprichters 
van prefab specialist Veenstra & Stroeve in 
Assen, droegen onlangs formeel de leiding over. 
Het bedrijf is verkocht aan Antea Participaties, 
samen met het managementteam en een  
co-investeerder. De nieuwe directie wordt 
gevormd door Jos van der Laan (algemeen 
directeur), Eelke Brink (operationeel directeur) 
en Ferdy Oostveen (technisch directeur).  
Grondleggers Veenstra en Stroeve blijven tot 
eind dit jaar nog actief in de onderneming om 
hun taken over te dragen.

Veenstra & Stroeve staat bekend als prefab specialist (dakelementen, daken, dakkapellen, gevelelementen en binnen-
spouwbladen). De klanten zijn professionele bouwers die in geheel Nederland gevestigd zijn. Het bedrijf fabriceert de 
prefab producten voor zowel grotere als kleinere projecten, ook als het gaat om uitdagende dakconstructies.  
Bij Veenstra & Stroeve werken 70 mensen, de jaaromzet bedraagt 15 miljoen. 

STELLANTIS WAARSCHUWT  
VOOR HOGERE AUTOPRIJZEN
CEO Carlos Tavares van Stellantis waarschuwt voor  
de gevolgen van de voortdurend stijgende kosten  
voor materialen en grondstoffen voor de autoprijs.  
“We zien die kosten dagelijks omhoog vliegen.”  
Autofabrikanten en de toeleveranciers staan volgens  
Tavares voor een enorme uitdaging om de productiviteit op peil  
te houden, niet alleen vanwege de effecten op de volumes, maar ook  
om de middenklasse te beschermen als kopers van nieuwe auto’s. “Als we  
dat niet doen, dan krijgen we grote problemen bij de omvang van ons  
klantenpotentieel en dan met de omvang van bedrijven en met banen.  
Dat is wat we proberen te voorkomen.” BRON: Automobiel Management

REGIE OVERHEID NOODZAKELIJK  
BIJ CIRCULAIR MAKEN ECONOMIE
In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van I&W 
roept de NRK (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunst-
stofindustrie) 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.
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Sigma-pan 
EasyLife

· Ergonomisch, minder fysieke belasting
·  Milieuwinst, meer te laden op een vracht dus besparing 

vrachtbewegingen en CO2 uitstoot
·  Nieuwe toepassingsgebieden door lichtgewicht constructie

EasyLife-SIGMA-PAN
Projectgericht 
in ClimaLife*

EasyLife 
dakpannen 

reductie 30% in gewicht én CO2besparing door meer pannen ineens 
te vervoeren.

* Met 100 m2 ClimaLife dakpannen jaarlijks tot 950 gram minder stikstofoxiden
Laagste milieubelasting van alle dakbedekkingsmaterialen
www.nelskamp.nl/nieuws/actueel/nelskamp-climalife-op-nummer-1-beste-keuze/
www.nelskamp.nl/nieuws/actueel/climalife-luchtreinigende-dakpannen-dragen-bij-om-het-stikstof-probleem-op-te-lossen/

Nieuwe lichte betondakpan 
weegt 3 kg/stuk = 30 kg/m2

adv_EasyLife_25112020-A4.indd   1adv_EasyLife_25112020-A4.indd   1 12-01-2021   15:0612-01-2021   15:06

Roofs is hét vakblad voor de 
dakenbranche in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen over projecten, nieuwe ontwikkelingen 
en technieken op het gebied van daken. Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.

Wij stellen dakdekkers, aannemers, architecten 
en opdrachtgevers in de gelegenheid projecten 
in te zenden voor publicatie. Mogelijk wordt  
deze dan genomineerd voor de verkiezing  
Dak van het Jaar!

Uiteraard staat de redactie ook open voor 
uw persberichten, de laatste carrièreswitches, 
nieuwe producten en productiemethoden, 
agendapunten, opleidingen en andere 
nieuwswaardige onderwerpen.

U kunt deze informatie rechtstreeks sturen naar tjerk@lumail.nl

Roofs     76     Roofs

Parkeergarages zijn doorgaans functionele gebouwen die plek bieden aan het 

overschot van auto’s in de stad. Dat stralen ze meestal ook uit: grote blokken 

metaal en beton die zo veel mogelijk auto’s kunnen bevatten. Dat gold ook 

voor het parkeerhuis met de naam Konditaget Lüders in Århusgadekvarteret, 

een havenwijk in het noorden van Kopenhagen. Daar wilde de gemeente iets 

aan doen, dus schreven ze een prijsvraag uit met als uitgangspunt een con

ventionele parkeergaragestructuur. Op de vraag ‘Hoe creëren we een functio

nele parkeerstructuur die ook aantrekkelijk is als openbare ruimte?’ kwam het 

lokale bureau JAJA Architects volgens de gemeente met het beste antwoord.

Kopenhagen 
INTERNATIONALE DAKEN

Tekst: Joep Klerx 
Fotografie: ©Rasmus Hjortshøj – COAST

Uitgangspunt was een betonnen gebouw, iets wat parkeer
garages vaker kenmerkt. Dat kan saai, koud en benauwend 
overkomen als je er naartoe loopt om de auto op te halen. 
De architecten van JAJA kwamen met het voorstel om er  
een tweede, speelse laag overheen aan te brengen.  
Nog steeds met een ruwe, industriële uitstraling die past bij 
het havengebied, maar dan in een rode kleur. Die kleur zorgt 
voor een speels karakter en past goed bij de rode bakstenen 
van de huizen in de omgeving. Daarnaast zijn op de gehele 
gevel plantenbakken bevestigd die het eentonige gevoel 
van de gevel doorbreken. De groene klimoppen die vanuit 
de plantenbakken omhoog zullen klimmen, tekenen kleurrijk 
af tegen de rode façades. Daarnaast geeft het de gevel een 
dynamisch reliëf, wat het speelse karakter van het gebouw in 
de hand werkt. De historie van het havengebied is af te lezen 
in de abstracte tekeningen in de gevel. Zo kan iedereen 
vanaf straatniveau, of als men via de trappen naar het dak 
loopt, de historie van het havengebied aanschouwen.

Vorm, functie en plezier 
komen samen in parkeerhuis

Konditaget Lüders, een bijzondere verschijning in de haven van Kopenhagen.

De rode draad slingert zich voort.

Geen saai volume meer.

steilDAK is het gespecialiseerde vakblad 
voor de hellende dakenbranche

Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  
het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Vindt u het als lezer van Roofs interessant om steilDAK maandelijks gratis te ontvangen?
Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.nl

steilDAK
HET VAKBLAD VOOR 

HELLENDE DAKEN

nr.1- februari 2021 - 6
e jaargang HET VAKBLAD VOOR 

HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.2- april 2021 - 6
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.3- juni 2021 - 6
e jaargang
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MOEILIJK BEREIKBARE PLEKKEN HAARSCHERP OP BEELD

Inspecteur Drone  
brengt het dak in kaart
Zelfstandig vliegende drones  
inspecteren het dak terwijl uw  
medewerkers veilig op de grond elk detail  
nauwkeurig kunnen bestuderen. De nieuwe  
techniek biedt tal van kansen om het inspec- 
tiewerk sneller te doen en heel veel  
informatie op te slaan voor onderhoud, communi- 
catie en planning. De grote keuze aan drones, fotografiekwaliteit,  
regelgeving en de hoge eisen aan veiligheid vereisen een professionele, 
goed opgeleide dronepiloot.

Ronald van Bochove

Eind januari 2019 vlogen de eerste drones langs gevels 
en daken van woningen van Woningcorporatie Alliantie 
in Almere. De met camera’s uitgevoerde drones werden 
ingezet om op innovatieve manier onderhoudsinspec-
ties uit te voeren. De camera’s registreerden de status 
van het dak, het metselwerk en kozijnen, met als doel 
de kwaliteit en de betaalbaarheid van het onderhoud 
te verbeteren.

Het testen van drones voor woninginspecties is een 
initiatief van het innovatieplatform ‘De Corporatie-
woning van de Toekomst’ dat in 2018 is opgericht.  
Dit innovatieplatform bestaat uit een negental 
 corporaties, waaronder KleurrijkWonen, Haag Wonen, 
Mitros, en de Alliantie. Initiatiefnemer Octo en drone- 
operator AeroScan zorgden voor goedkeuring van 
de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en het 
 Ministerie van Defensie. Daarmee kregen zij de vergun-
ning om de pilot uit te voeren.

In totaal zijn er drie vluchten uitgevoerd. Tijdens  
de eerste vlucht werd er een kaart getekend van  
het gebouw. Tijdens de tweede vlucht werd er een  

3D-model gescand/ingelezen van het gebouw en tijdens 
de derde vlucht werden er via een cirkelend vliegpatroon 
foto’s van de gevel gemaakt. De drones vlogen zelfstandig 
en voerden hun inspectie uit volgens een voorgeschreven 
script. Aeroscan zorgde alleen voor stijgen en landen.  
Het was de eerste keer dat in Nederland beeldherkenning 
in combinatie met machine learning werd toegepast om 
woninginspecties uit te voeren. 

Jasper ’t Hart, adviseur vastgoeddata bij de Alliantie,  
ziet voordelen voor de nieuwe tech-
niek. Hij zegt op de website van het 
platform: “Een drone kan op plekken 
komen waar onze inspecteurs lastig  
of zelfs helemaal niet bij kunnen.  
Bovendien zijn gegevens van compu-
ters objectiever dan het menselijk oog. 
In deze pilotfase onderzoeken we of  
het mogelijk is met kunstmatige intel-
ligentie beelden van de drones auto-
matisch om te zetten tot informatie.” 
De eerste dronevluchten waren vooral 
gericht op schilderwerk van kozijnen. 
Een volgende stap is te kijken naar 
andere bouwelementen, zoals gevels 
en daken. “De informatie via de drones 
helpt de inspecteurs om hun werk beter 
te kunnen doen”, benadrukt ’t Hart. 

“Hiermee kunnen corporaties betere inspectierapporten 
maken en ook onderling informatie uitwisselen over  
vergelijkbare gebouwen.”

Sneller, nauwkeuriger, goedkoper
Het inzetten van drones in de corporatiewereld was een 
primeur in Nederland. De Alliantie was eind 2020 in staat 
zelf dronevluchten uit te voeren. Een medewerker van de 
Alliantie heeft recent het dronecertificaat RPA-L behaald, 
waarmee hij voor de corporatie drone-inspecties mag doen. 

De woningcorporatie maakt gebruik van de kennis van 
Dronestars en hun ontheffing om te mogen vliegen  
in bewoond gebied. De luchtbeelden van het dak,  
kozijnen en gevels zijn met de software van Octo 
meteen beschikbaar en worden omgezet in bruikbare 
gegevens. “Drones doen het werk sneller, nauwkeuriger  
en goedkoper”, zegt directeur vastgoedonderhoud 
Maartje Brans in een artikel voor de Alliantie. “Met de  
informatie kunnen we ook beter de kosten en het goede 
moment van het onderhoud bepalen. Ons onderhoud 
wordt daardoor duurzamer, omdat je niet te vroeg en  
niet te laat bent. En dat heeft ook weer voordelen voor  
onze huurders. Wat we het liefst willen, is onze huurders 
nét voor zijn zodat ze geen meldingen meer hoeven te 
maken. Maar dat is nog toekomstmuziek.”

De Alliantie onderzoekt de mogelijkheid voor een 
eigen vergunning om dronevluchten uit te mogen 
voeren in bewoond gebied. Er is nu een gecertificeerd 
dronepiloot. De volgende stap is een licentie van de 
IL&T om te mogen vliegen. Daarvoor is onder meer 
een operationeel handboek nodig; tot die tijd werken 
ze samen met Dronestars. Diverse bedrijven bieden 
hun expertise aan en het is aan te raden om bij een 
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Rolf Vogel, directeur van VisualXperience maakt 
met de hulp van de Matterport camera een 
nauwkeurig 3D model met coördinaten in .xyz files 
voor een BIM-model. Het gefotografeerde object is 
direct nauwkeurig te meten. De punt-cloud camera 
zorgt voor het vastleggen van afstanden en voor 
scherpe foto’s. “Die gebruiken we vooral bij het 
vastleggen van gebouwen, waarmee architecten 
een extra hulpmiddel hebben om een bestaande 
situatie te beoordelen.”

“Deze techniek biedt een goedkoop alternatief 
voor het maken van een puntenwolk met zware 
apparatuur. We experimenteren nu met het vliegen 
met punt-cloud camera aan een drone langs de 
gebouwen. Er mag straks iets meer in de  openbare 
ruimte en met de juiste vergunningen op het  
gebied van drone fotografie. De regelgeving is  
al zo goed als klaar, nu moet er alleen nog een 
drone ontwikkeld worden die aan deze nieuwe  
CE norm voldoet.”

Voor wie liever met beide benen op de grond  
blijft, is er naast de Matterport camera ook de 
Pegasus Backpack van Leica Geosystems.  
Deze verzamelt al lopend door de straten vol-
doende gegevens voor een 3D-model van de  
gepasseerde huizen en straten. Een laser maakt 
een puntenwolk waarin de gelijktijdig gemaakte 
foto’s van de omgeving worden geïntegreerd.  
“Het lijkt op Google streetview, maar dan nauw-
keurig meetbaar en te importeren in 3D teken-
programma’s, zoals AutoCAD”, zegt senior marketing 
executive Benelux Arno Kijzerwaard van Leica 
Geosystems. “Tijdens het bouwen controleer je 
door middel van mobiel 3D laserscannen met  
de Pegasus Backpack, of de ‘hand held’ versie  
BLK2GO eenvoudig of wat gebouwd is, overeen-
komt met het BIM-model. Het instrument creëert 
een puntenwolk met een nauwkeurigheid op  
centimeterniveau. Deze draagbare apparatuur is 
met name geschikt voor het maken van de  
‘As Is’-beelden van de bouwplaats. En we hebben 
ook klanten die de scanapparatuur gebruiken voor 
het maken van realistische modellen, bijvoorbeeld 
van winkelcentra of ziekenhuizen. De op basis van 
een puntenwolk gemaakte mock ups, worden dan 
gebruikt in een meer gaming-achtige omgeving. 
Brandweer en hulpverleners gebruiken deze  
modellen in een virtual reality-omgeving om te 
leren hoe te handelen tijdens brand of rook-
ontwikkeling in een gebouw.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

verkenning van de mogelijkheden hiervan gebruik 
te maken. Want vliegen met drones is omgeven 
met vakmanschap en regelgeving die nog volop  
in ontwikkeling is.

Regels en CE
Vanaf 31 december 2020 gelden in de Europese 
Unie voor alle dronevliegers dezelfde regels.  
Mensen die met een drone vliegen die zwaarder 
is dan 250 gram, of een lichtere drone met een 
camera, moeten zich verplicht registreren bij de  
RDW. Is de drone zwaarder dan 250 gram, dan moet  
er ook een vliegbewijs worden gehaald. “De nieuwe 
regelgeving”, stelt het ministerie, “maakt de ver-
schillende toepassingen van drones door profes-
sionals eenvoudiger en geeft meer ruimte voor 
testen en experimenten met nieuwe toepassingen.” 
Zo zijn er testen met pakketvervoer, medicijn-
bezorging tussen ziekenhuizen en inspecties van 
dijken of verkeersmanagement.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
startte op 1 januari een online campagne om 
dronebezitters uit te leggen wat de nieuwe 
regelgeving voor hen betekent. Een uitgebreide 
kaart van Nederland (map.godrone.nl) geeft een 
overzicht van de vergunningen en voorwaarden 
die nodig zijn om in een gebied te vliegen. En in 
het drukbevolkte Nederland kun je er van uitgaan 
dat overal goed overleg nodig is met instanties 
voor het verkrijgen van vergunningen.

Het zelf aanschaffen van een drone vergt naast 
gedegen kennis van de mogelijkheden en een  
goede definitie van wat je er mee wilt, ook nog 
een andere beperking: vanaf 2023 moeten alle 
drones voorzien zijn van een nieuw CE-label.  
Dat label is nu nog in wording. Drones die dat niet 
hebben, kunnen na die tijd dus niet meer gebruikt 
worden. Het is niet mogelijk om na de aankoop 
nog een sticker toe te voegen.

Om volledig up-to-date te zijn over de meest  
actuele verandering in de regelgeving, is de 
website van het ministerie IL&T de bron van 
alle informatie rond regelgeving. Ook de website 
DroneWatch geeft wekelijkse updates over de 
Europese en Nederlandse drone-wetgeving.

Vanuit de hand of in de lucht
Bij onderhoud, renovatie, maar vooral bij nieuw-
bouw wordt gewerkt rond een Bouw Informatie 
Model (BIM). Een 3D weergave van de realiteit of 
het te bouwen object. Alleen het vastleggen van 
beelden met een camera is dan niet voldoende. 

MOEILIJK BEREIKBARE PLEKKEN HAARSCHERP OP BEELD
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INTERNATIONALE DAKEN

Een rood dak in  
het Rio van Rusland
In het Russische Essentoeki bouwt men sinds 1999 aan een christelijk  
themapark. De Maria-Hemelvaartkerk in het park heeft een fraai pannendak 
dat uit diverse hellende onderdelen bestaat.

al twee eeuwen een geliefde reisbestemming. Toen er 
vanaf 1810 op meerdere plekken natuurlijke waterbronnen 
gevonden werden, werd Essentoeki een populair kuuroord 
waar grote Russen als de schrijver Maksim Gorki en de 
componisten Sergej Rachmaninov en Sergej Prokofjev  
zich kwamen laven aan de diverse soorten mineraalwaters  

Nolanda Klunder

In het uiterste zuiden van Rusland, op honderd kilometer 
van de grens met Georgië, ligt de stad Essentoeki.  
Ondanks de mooie zomers en de fraaie ligging – de stad 
ligt tussen groene heuvels aan de voet van de Kaukasus 
– is Essentoeki niet een plaats waar je als West-Europese 
toerist snel verzeild raakt. Voor Russen is de stad echter 

met hun verschillende heil-
zame werkingen.

Rio de Kaukasus
Nog altijd is de stad een 
geliefd reisdoel. Essentoeki is 
een mooie stad met fonteinen 
en veel groen. Het straat-
beeld wordt bepaald door de 
uitbundige negentiende- en 
vroeg-twintigste-eeuwse architectuur van de kuurhuizen, 
sanatoria, kerken en hotels. Er is een aardig museum over 
de lokale geschiedenis en een ‘Zooexotarium’ met reptielen 
en kleine apen. In een buitenwijk van de stad bevindt zich 
een opmerkelijk park: het uitgestrekte kerkcomplex van  
de Petrus en Pauluskerk. 

De geschiedenis van dit complex begon in 1999 toen de 
plaatselijke Griekse kerkgemeenschap geld had ingezameld 
voor de bouw van een kerk. In 2004 werd deze Petrus en 
Pauluskerk ingewijd. Daarmee waren de plannen echter  
nog lang niet afgerond, want de kerk zou niet op zichzelf 
blijven staan. Men bouwt sindsdien onafgebroken door  
aan het complex, met als doel om het grootste pelgrims-
oord of christelijke themapark in het zuiden van Rusland  
te worden. 

Het complex heeft inmiddels naast de Petrus en Pauluskerk 
vier kapellen en een tweede kerk, de Maria-Hemelvaartkerk. 
Rondom deze gebouwen bevindt zich een park van enkele 
hectares, waar men vrij kan rondwandelen of van het uit-
zicht kan genieten op een bankje. Wie langs de paden in 
het park wandelt, komt langs uiteenlopende sculpturen:  
bustes van Griekse filosofen, beelden van dieren en 
beelden groepen rondom bijbelse thema’s, zoals een kerst-
stal en engelen. Het park bevat daarnaast een speeltuin, 
een boomgaard met fruitbomen die de Tuin van Gethsemane 
wordt genoemd en een dierentuintje met kamelen,  
jakken, konijnen en pony’s waar kinderen op mogen rijden.  
Maar bovenal is er een enorm Christusbeeld, gemaakt van 
witmarmeren spaanders, dat in 2013 werd geplaatst.  
Het 22 meter hoge beeld is het grootste beeld van Jezus 
in Rusland. De witmarmeren Christus strekt zijn armen 
zegenend uit naar de Kaukasus en doet sterk denken aan 
het soortgelijke maar nog grotere beeld in Rio de Janeiro. 
Vandaar de bijnaam van het kerkcomplex: Rio de Kaukasus.

Maria-Hemelvaartkerk
De blik van de dakenliefhebber wordt echter al snel naar 
de Maria-Hemelvaartkerk (Oespenskaja Tserkov) getrokken. 
Hoewel deze kerk gloednieuw is, ziet ze eruit als een histo-
risch gebouw. Die historische uitstraling is het resultaat van 
verschillende architectonische keuzes. In het oog springt 
allereerst de ongepleisterde gevel van natuursteen.  
Een tweede historiserende keus is dat alle ramen in de 
gevel smalle rondboogvensters zijn. Het gebouw heeft een 
kruisvormige grondslag met vier gelijke armen. De kerk laat 
zich misschien het best beschrijven door te zeggen dat het 
centrale deel van de kerk een toren op vierkante grondslag 
is, met aan elk der vier kanten een zijbeuk met daaraan  
een lagere uitbouw. 

De vierkante toren loopt ter hoogte van het dak van de 
zijbeuken uit op een rond deel met rondboogvensters.  
Waar het vierkant naar rond overgaat, is een rand van dak- 
pannen aangebracht. De kap van de toren is een licht  
hellende, achtvlakkige spits. De vier zijbeuken hebben elk 
een zadeldak. Van de vier lagere uitbouwen hebben er  
drie een tondak, één heeft een meervlakkig hellend dak.  
Boven de centrale ingang is dan nog een afdak in de  
vorm van een zadeldak aangebracht. Alle hellende delen 
zijn gedekt met rode dakpannen van BMI Braas  
(BRAAS model ‘Frankfurt’).

Je kunt lang kijken naar dit dak met de verschillende 
hellingen. Als een reis naar Essentoeki met zijn bijzondere 
themapark en dit fraaie dak er niet in zit, kan je overwegen  
om een beetje Essentoeki in huis te halen: op diverse 
internetsites zijn halveliterflesjes Essentoeki-bronwater 
te bestellen – het bronwater waarmee alles in deze stad 
begonnen is. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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ASBEST

Welk dakmateriaal kan asbest  het best vervangen? (1)
Het verwijderen van asbest uit onze leefomgeving blijft belangrijk voor 
ieders veiligheid en gezondheid. Het Rijk stimuleert daarom provincies en 
gemeenten om het voor particuliere dakeigenaren zo eenvoudig en aan-
trekkelijk 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 leien.

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?

SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) heeft in opdracht 
van het Rijk een maatwerklening ontwikkeld. Het Rijk stelt 
12 miljoen euro beschikbaar ter dekking van de kosten en 
financiële risico’s voor het verstrekken van deze lening.  
In het eerste kwartaal van 2021 is 1,5 miljoen m2 aan asbest- 
daken gesaneerd. Dit is gelijk aan het aantal gesaneerde m2 
in het eerste kwartaal van 2020 en minder dan het vierde 
kwartaal van 2020 (1,7 miljoen m2).

Over de juiste asbestsanering heeft steilDAK eerder verschil- 
lende artikelen gepubliceerd. Laat het te asbesthoudende 
dak altijd saneren door een gecertificeerde partij.  
Professionele dakdekkers doen er verstandig aan een samen-
werkingsverband aan te gaan met een gecertificeerde asbest-
saneerder. Vervolgens is het de vraag welke dakbedekking 
in de plaats komt van het asbesthoudende materiaal. 

Leisteen wordt met name toegepast bij renovatie van  
oude leidaken, het materiaal is er in veel soorten en maten. 
Het is een sterk natuurproduct, er zitten geen schadelijke 
stoffen in leisteen en het ziet er ook nog eens mooi uit.  
Met natuurleien wordt het huis of gebouw niet alleen veili-
ger dan met elk ander soort dakbedekking, het wordt ook 
veel fraaier. Het verhoogt de waarde van uw project.

Het materiaal kan tegen een stootje, warmte, kou, vorst, storm  
en chemicaliën. Het laat geen water door, verkleurt niet, 
brandt niet en heeft geen onderhoud nodig. Ook esthetisch  
heeft het duidelijke voordelen, want de leien hebben alle- 
maal dezelfde vorm en ze werken niet. Leien zijn verkrijg-
baar in verschillende kleuren. Weinig bekend is dat leistenen 
in alle prijsklassen verkrijgbaar zijn en dus ook voor elk 
budget. Vanwege het gewicht is het materiaal vanzelfspre-
kend niet op alle te saneren daken te gebruiken, laat u zich 
hierover vooraf goed adviseren. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Titaanzink: 
een populair bouwmateriaal

Duurzaam en luxueus tegelijk

Zink wint aan populariteit in de bouw. Steeds meer opdrachtgevers  
profiteren van de vele voordelen van het gebruik van zink op het dak,  

aan de gevel of als bekleding van een dakkapel of risaliet.  
Het Nederlandse NedZink Titaanzink is een duurzaam en  

onderhoudsvrij bouwmateriaal dat met de jaren en onder invloed  
van de weersomstandigheden steeds mooier wordt.  
Een exclusieve uitstraling is bij de prijs inbegrepen.

NedZink heeft een breed programma aan dakaccessoires 
met vele tientallen standaard HWA-hulpstukken in  
NedZink NATUREL, NedZink NOVA (grijs), NedZink NEO  
(mat, geborsteld mineraal grijs), NedZink NOIR (zwart) of 
NedZink NUANCE - procesmatig gepatineerd titaanzink 
voorzien van pigmenten. Een bijpassende boeiboord, 
dakkapel en/of risaliet in zink maken het dak helemaal af. 
Een risaliet, oftewel een gevelvoorsprong, is een bekend 
stijlkenmerk uit de barokperiode en wordt de laatste jaren 
weer veel toegepast in de moderne architectuur. Nu júist in 
combinatie met zink vanwege de duurzame en exclusieve 
uitstraling, en lange levensduur. Daar waren opdrachtgevers  
ruim een eeuw geleden ook al van overtuigd. Een mooi voor- 
beeld daarvan is de ronde dakbedekking en rijke detaillering 
in zink van de 150 jaar oude kapel St. Louis in Oudenbosch 
die recent een grondige restauratie heeft ondergaan.  
Letterlijk en figuurlijk een werk op hoog niveau.

Nationale Milieudatabase
Zink is dus een bewezen duurzaam bouwmateriaal. In de  
Nationale Milieudatabase blijkt dat zink zelfs beter presteert  
dan alternatieve materialen voor gevels, daken en goten.  
Het is een element dat van nature ook in het milieu voor-
komt in gesteenten, bodem, lucht en water. Bovendien speelt 
zink een essentiële rol in de biologische processen van 
mens, dier en plant. Zink is dus een onmisbare stof voor een 
duurzame maatschappij en als bouwmateriaal in dakbedek-
king, gevelbekleding en in hemelwaterafvoersystemen een 

bewust duurzame keuze. NedZink Titaanzink staat bovendien 
synoniem voor kwaliteit. De kwaliteitsprocessen en produc- 
ten van de Nederlandse zinkverwerker voldoen aan de 
hoogste Europese kwaliteitseisen. NedZink Titaanzink heeft 
zelfs de beste LCA (ecologische voetafdruk) van alle zink-
leveranciers. Omdat zink voor 100% recyclebaar is, kan het 
oorspronkelijke metaal zonder verlies van eigenschappen 
keer op keer opnieuw worden toegepast. Dat verlaagt over 
de hele levenscyclus genomen de energiebehoefte voor  
(re)productie, de hoeveelheid emissies en het afval. 

Met ruim 130 jaar ervaring is NedZink uitgegroeid tot een 
van de grootste en modernste zinkverwerkers van Europa. 
De Nederlandse zinkverwerker is een promotor van creatieve 
mogelijkheden in zink met een uitgebreid Titaanzink- 
portfolio voor een duurzame en luxueuze architectuur. 

“ EEN RISALIET IS EEN BEKEND  

STIJLKENMERK UIT DE BAROK- 

PERIODE EN WORDT DE LAATSTE 

JAREN WEER VEEL TOEGEPAST  

IN DE MODERNE ARCHITECTUUR.  

JÚIST IN COMBINATIE MET ZINK”

Verwerker: Antoine Verbree Koper- en Zinkwerken
Materiaal: NedZink NOVA
Geleverd door: Zinkunie
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AWARDS

Top-10 genomineerden Zakenauto  van het Jaar 2022 bekend

De shortlist is bekend. Slechts tien 
auto’s maken nog kans op de titel 
Zakenauto van het Jaar 2022. Welk 
model treedt in de voetsporen van 
de Tesla Model 3, de winnaar van 
vorig jaar? Tijdens de importeurs-
dag eind juni kregen de importeurs 
van de betreffende tien modellen 
de gelegenheid om de juryleden te 
overtuigen. De uitreiking staat ge-
pland op woensdag 6 oktober 2021 
tijdens de Driving Business Awards 
van vakblad Automobiel Management.

Top-10 Zakenauto van het Jaar 2022  
(in alfabetische volgorde)
• Ford Focus
• Hyundai Kona
• Kia Niro
• Opel Corsa
• Peugeot 208
• Peugeot 2008
• Polestar 2
• Skoda Octavia 
• Volkswagen ID.3 
• Volvo XC40

De jury van de verkiezing kwam afgelopen maanden al  
een aantal keer bijeen voor de eerste stemronden.  
Daaruit is de shortlist van kanshebbers tot stand gekomen. 
In de vervolgronde krijgen alle juryleden per genomineerd 
merk extra informatie die door de deelnemende leasemaat-
schappijen wordt geleverd.

Die informatie gaat met name over praktijkervaringen en 
een oordeel over operationele aspecten in de leasewereld. 
Om een kijkje achter de schermen te geven: denk aan 
garantieafwikkeling, onderdelenvoorziening, support bij 
sales- en aftersalesproblemen, de procesefficiëntie ROB 
en prijsinformatie in JATO. Nuttige praktijkgegevens voor 
bijvoorbeeld de journalisten in de jury.

Gewapend met deze kennis zal de jury in een volgende  
stap in de stemprocedure de uiteindelijke winnaar van de  
Zakenauto van het Jaar 2022 en de Beste Nieuwkomer 2022 
bepalen. De afspiegeling van de juryleden uit de branche  
is dit jaar weer compleet met wagenparkbeheerders,  
journalisten en vertegenwoordigers uit de leasebranche.

AM Driving Business Awards
De AM Driving Business Awards op woensdag 6 oktober 
belooft een waardevol event te worden met boeiende 
 sprekers, vakinhoudelijke informatie en netwerkmogelijk-
heden met vakgenoten. Centraal staan de eerste inzichten 
van het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2021  
en de uitreiking van de Zakenauto van het Jaar 2022 en  
de Beste Nieuwkomer 2022. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Juryleden Zakenauto &  
Beste Nieuwkomer van het Jaar 2022
• Remco Nieuwenbroek, Automobiel Management
• Rob van Ginneken, Journalist
• John Spies, S-Point-Consultancy
• Jochem Lubbers, Fleet Knowledge
• Ferry Weijers, LeasePlan Nederland
• Pravin Chaturi, ALD Automotive
• Armand van Veen, International Car Lease Holding
• Ad van Seventer, Alphabet Nederland
• Jack Knol, Capgemini Nederland
• Maaike–Hofwijk van Hemmen, G4S 
• Bettina de Bruin, HumanTotalCare
• Lennert Terwel, Oracle
• Niek Schenk, Niek Schenk Communicatie
• Odiel Mennink, FemmeFrontaal/Daily Drive Media
• Jaap Peters, Auto Review
• Roland Tameling, Auto AD / De Ondernemer

De winnaar van vorig jaar, de Tesla Model 3.
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WIENERBERGER INTRODUCEERT HET WEVOLT ENERGIEDAK

Zonnedak met  
behoud uitstraling  
keramisch pannendak
Duurzame energie opwekken zonder 
concessies te doen aan de schoon-
heid van het dak. Wienerberger 
maakt het mogelijk met het Wevolt 
Energiedak. Dankzij de combinatie 
van keramische en zonnedakpannen  
krijgen bewoners het uiterlijk van  
een karakteristiek dak en tegelijker- 
tijd de voordelen van zonne-energie. 

de pannen probleemloos te plaatsen rond schoorstenen, 
dakdoorvoeren en vensters. Een erkende installateur zorgt 
voor de aansluiting op de micro-omvormer of optimizers  
en voor de technische installatie. Bewoners kunnen via de 
app zelf de werking en opbrengst volgen.

De zijkant van het dak wordt gedekt met keramische gevel- 
pannen. Deze hebben exact dezelfde kleur als de basisdakpan  

Om zijn duurzaamheidsambitie vorm te geven, ontwikkelt 
Wienerberger een portfolio van producten die bijdragen aan 
de energietransitie. Het Wevolt Energiedak is een esthe-
tische oplossing voor opdrachtgevers die energie willen 
opwekken, maar het conventionele dakbeeld niet willen 
opgeven. Het dak wordt opgebouwd met de keramische 
Alegra 10 dakpan in combinatie met de Alegra 10 Wevolt 
zonnedakpan. De in zwart edel-engobe uitgevoerde dak-
pannen hebben een vlakke buik en ronde wel en geven als 
resultaat een licht-golvende, harmonieuze structuur.  
Voor een consistente afwerking zijn ook alle hulpstukken 
uit het Koramic-assortiment leverbaar in zwart edel-engobe. 
Het energiedak biedt daardoor de combinatie van duurzame 
energie en de uitstraling van een vertrouwd keramisch 
pannendak.
 
Snel en eenvoudig
De zonnedakpannen kunnen onderling worden gekoppeld 
door de stekkers ‘plug and play’ met elkaar te verbinden. 
Het dak is snel en eenvoudig volledig met de zonnedak-
pannen te bedekken, of later uit te breiden door keramische 
dakpannen te vervangen. Door het compacte formaat zijn 

en de zonnedakpan. De zonnedakpannen worden van onder 
naar boven gelegd. Dankzij de standaard in de solarwereld 
gebruikte MC4-stekkers kunnen ze plug & play aan elkaar 
worden gekoppeld. De zonnedakpannen worden per circa 
40 stuks in één string aangesloten op de optimiser of 
micro-omvormer. Deze zijn op de onderzijde van het dak 
bevestigd op een panlat. Het middendeel bestaat uit  
zonnedakpannen. Aan de randen van het dakvlak worden de 

basispannen, gevelpannen, ventilatiepannen en nokvorsten 
toegepast. Een erkende installateur zorgt vervolgens voor 
de aansluiting op de optimiser of micro-omvormer en voor 
de technische installatie in het huis.
 
Voldoen aan energie-eisen
Met dit systeem kunnen ontwerpers en bouwers voldoen aan  
de energie-eisen voor de gebouwde omgeving. Vrijwel het 
gehele dak kan worden benut. “Daarmee is de energie-
opbrengst minimaal gelijkwaardig aan het pannendak met 
traditionele zonnepanelen”, zegt new business manager 
Jacco Venema. “Zo kunnen we gezamenlijk invulling geven 
aan het huidige energievraagstuk met behoud van de 
 karakteristieke uitstraling.”
 
Tijdens de plaatsing worden ventilatiepannen onder de 
nokconstructie toegepast om luchtcirculatie te creëren.  
Dit zorgt voor veiligheid en een hoger rendement.  
Het Wevolt Energiedak wordt door een groot aantal 
gemeenten toegestaan voor gebouwen die vallen onder 
een beschermd dorps- of stadsgezicht. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

zal later in het jaar op een andere manier plaatsvinden.

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

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

BEDRIJFSNIEUWS

Sempergreen en  
FALK Bouwsystemen 
gaan  samenwerking aan
Sempergreen en FALK Bouwsystemen zijn een samenwerking aangegaan. 
Hierbij worden de circulaire sandwichpanelen voor dak en gevel van FALK 
Bouwsystemen gecombineerd met de groene gevel- en groendaksystemen 
van Sempergreen. 

panelen ook geschikt waren als drager van 
een verticale of horizontale groenoplossing. 
Samen met Sempergreen hebben we hier nu 
een oplossing voor bedacht die zowel groen 
als circulair is.”

Circulaire gebouwen
Circulair bouwen is voor veel partijen in de 
bouwwereld nog een abstract begrip. Om de 
transitie naar circulair bouwen te vereenvoudi-

gen zullen de twee bedrijven samen producten ontwikke-
len, waarbij circulaire doelstellingen vertaald worden naar 
de praktijk. De gecombineerde systemen dragen bij aan het 
behalen van punten in BREEAM- en LEED-projecten.

Henriette Vink, directeur Sempergreen Vertical Systems,  
legt uit: ”Circulair en gezond bouwen vraagt om een inte-
grale aanpak. In de producten van FALK Bouwsystemen 
zagen we duidelijke kansen tot synergie. Door samen inno-
vatieve systemen te ontwikkelen, willen we het bereiken 
van het doel ‘Nederland circulair in 2050’ versnellen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Beide bedrijven signaleerden een groeiende marktvraag 
naar producten die groen en isolatie combineren. Dit heeft 
geleid tot een samenwerking tussen deze twee Nederlandse 
leveranciers, beiden marktleider binnen hun eigen vakgebied. 

Beide bedrijven hebben de focus op circulaire en duurzame 
producten. Door de krachten te bundelen, vergroten zij  
de keuze in hoogwaardige oplossingen op het gebied  
van natuur-inclusief bouwen. De komende tijd zullen  
de partijen intensief samenwerken aan de technische uit-
werking van de nieuwe dak- en gevelsystemen:  
de FALK SemperGreenwall en FALK SemperGreenroof.  
Hiermee richten zij zich voornamelijk op architecten en 
(groen-)aannemers binnen de grootzakelijke projectmarkt.

Dennis Jordaan, commercieel directeur FALK Bouwystemen, 
vertelt: ”Na de lancering van CradleCore®, ons circulaire 
sandwichpaneel, kregen we steeds vaker de vraag of onze 

Gran Casino in Leusden waarbij een FALK SemperGreenroof is toegepast. 
Foto: MooiBeeld.
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ACTUALITEITEN

AGENDA
14 september 2021
DAG VAN DE DAKDEKKER
Info: www.dagvandedakdekker.nl

22-23 september 2021
VAKBEURS OPENBARE RUIMTE
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.openbareruimte.nl

28-30 september 2021
SOLAR SOLUTIONS 2021
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

28-30 september 2021
DUURZAAM VERWARMD
Expo Haarlemmermeer
Info: www.duurzaamverwarmd.nl

12-14 oktober 2021
VAKBEURS ENERGIE
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Info: www.vakbeursenergie.nl

11 november 2021
DAKEN & ZAKEN
Evenemtentenhal Gorinchem ‘Next Level’
Info: www.dakenenzaken.nl

PERSONALIA
VSB sectie Steigerbedrijven
Tijdens de vergadering van de Vereniging van 
Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven 
(VSB) heeft Arjan de Velde de voorzittershamer 
van de sectie Steigerbedrijven overgenomen 
van Gijs Buijs. Als nieuwe voorzitter van de 
sectie treedt Arjan de Velde ook toe tot het 
Algemeen Bestuur van de VSB, dat verder bestaat uit Frank Klessens  
(voorzitter, Sectie Hoogwerkbedrijven) en Jan Remmits (penningmeester, 
Sectie Betonbekistingbedrijven).

NOA
Het hoofdbestuur van de Nederlandse Onder-

nemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) 
heeft John Kerstens voorgedragen als opvolger 

van voorzitter Ger Jaarsma. 

VERHUIZINGEN
Aalberts hydronic flow control
Aalberts hydronic flow control, met haar twee hoofdmerken Flamco en 
Comap, heeft in juni intrek genomen in haar nieuwe hoofdkantoor in 
Almere. De verhuizing maakt een forse uitbreiding en bundeling van haar 
bedrijfsactiviteiten mogelijk. Het multifunctionele gebouw, dat voldoet 
aan de BREEAM ‘Outstanding’ rating, huisvest niet alleen uitgebreide 
faciliteiten voor productie, logistiek en kantoren. Er is ook een nieuwe 
afdeling R&D en een hightech opleidingscentrum.

Arvas BV 
Arvas bv, specialist in A-merken op het gebied van o.a. tapes, werkhand-
schoenen en kleding groeit. Per 8 juli vestigt het bedrijf zich aan de 
Amert 601 in Veghel. De nieuwe locatie biedt volop ruimte en mogelijk-
heden om de komende jaren het productassortiment en bijbehorende 
diensten verder uit te breiden. 

NVDE: VOLGEND JAAR TWEE MILJARD EURO EXTRA VOOR KLIMAAT, VOORAL VOOR DUURZAME 
WARMTE  
De NVDE bepleit een forse uitbreiding van het budget voor de SDE++ in 2022. Er is op korte termijn extra actie nodig 
om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, zeker voor duurzame warmte. Uit analyse van CE Delft blijkt dat de recent 
gepresenteerde Europese Green Deal zal leiden tot lagere SDE-uitgaven. De NVDE schat in dat er hierdoor zeker  
twee miljard extra ruimte is in 2022. Dit kan zo snel mogelijk worden ingezet als extra budget voor duurzame warmte. 
 
“Het doel van 49% emissiereductie in 2030 is met de huidige plannen nog niet in beeld. De SDE++ is de belangrijkste 
motor om die reducties te realiseren,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Omdat het tijd kost projecten te reali-
seren, moeten er op korte termijn een paar tandjes bij, ook in de SDE++. Afgelopen jaren is er budget voor duurzame  
energie onbenut gebleven, en soms zelfs teruggestort in de staatskas. Met een stijgende Europese CO2-prijs door de 
Green Deal komt er de komende jaren meer geld vrij in de SDE++. Al dat geld is keihard nodig om voldoende CO2  

te reduceren en de klimaatdoelen te halen. Op basis van het CE-Delft onderzoek denken wij dat er ruimte is om de 
energietransitie een extra boost te geven van twee miljard, met name voor duurzame warmte.” 

INTERACTIEVE ONLINE TOOL MEET KENNIS VAN 
WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN
PlanGarant, Develop Inc. en Merkvast hebben een online game 
ontwikkeld om de marktkennis van de Wet Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen (WKB) te testen. De game is bedoeld voor 
projectontwikkelaars, architecten, bouwers, woningcorporaties 
en het bevoegd gezag. Doel van het spel is kennisontwikkeling 
en bewustwording van de kansen en risico’s van de WKB te 
stimuleren.
Per spelronde krijgt de deelnemer 8 vragen over de WKB 
voorgeschoteld. Na iedere vraag draai je aan het digitale rad voor een nieuwe vraagcategorie. Na iedere ronde wordt 
de score getoond en zie je direct of je kans maakt op een prijs. Categorieën gaan van ontwerp tot oplevering en van 
vergunningen tot garanties. Naast een kennistest is het spel ook bedoeld voor marktonderzoek.

KORTRIJK XPO EN GOOD!  
SAMEN NAAR EUROPA
Kortrijk Xpo bundelt de krachten met het Nederlandse Good! 
Events & Media in een joint venture. Het doel is om  
Solar Solutions Nederland, de tweede grootste vakbeurs voor 
zonne- energie in Europa, te internationaliseren. De eerste 
stap hierbij is de uitrol van Solar Solutions Düsseldorf dat 
plaatsvindt op 1 en 2 december 2021 in Messe Düsseldorf.  
De kennis van beide partijen, net als het enorme potentieel 
van de Duitse en Europese markt, creëren hoge verwach-
tingen bij beide partijen. 

NIEMAN-KETTLITZ VERZORGT 
‘FACADE-CURSUS’
Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies 
verzorgt in november en december 
dit jaar in opdracht van Metaaltech 
wederom de ‘Facade-cursus’, de cursus 
betreffende voorgehangen geventi-
leerde gevels. Dit gesloten geveltype 
wordt op grote schaal toegepast in 
Nederland met uiteenlopende afwer-
kingen van metaal, keramiek, hpl,  
hout etc. etc. op diverse ondergronden 
(hout, metaal, kunststof). Dit geveltype 
is geschikt voor nieuwbouw, maar 
wordt ook op grote schaal toegepast 
t.b.v. renovatieprojecten. Het geeft 
architecten veel speelruimte in het 
ontwerpen van de gebouwschil en 
kan bouwfysisch aanzienlijk voorde-
len opleveren.

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 19 oktober

ASBEST
Welk dakmateriaal kan asbest  

het best vervangen? (2)

AAN TAFEL MET…
Palmyra Lindeman, Lindeman Uitgevers

SPECIAL
DAKEN & ZAKEN

INTERNATIONALE DAKEN
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé  

in Parijs.

COLOFON

DAKEN&ZAKEN

NA-ISOLATIE
VAN DAKBESCHOT
MET OVERSTEK

  Slank en duurzaam isoleren met PIR-hardscshuim

   Regendichte afsluiting

  Na-isolatie zonder condensatiegevaar

  Symmetisch voor e�  ciëntere toepassing

  Licht in gewicht, makkelijk te verwerken

  Alles op maat, geen afval op de bouwplaats

  Leverbaar tot 8000mm lengte

  Leverbaar in Rc-waarden 3,5 tot 8,0

USYSTEM ROOF RENO PLUS IS HET IDEALE 
DAKELEMENT VOOR JOUW RENOVATIEPROJECT.

Extra robuust 
uitgevoerde tengels 
speciaal voor 
overstekken tot 
450mm.

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP
WWW.UNILININSULATION.COM

Roof Reno Plus



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

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.


