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COLUMN

Veilig en gezond 
aan het werk

Juist in deze septembertijd start ook voor veel opleidingen 
het seizoen en de regering stelt op diverse wijzen subsi-
dies beschikbaar voor scholing. Voldoende reden om voor 
uzelf en de werknemers te oriënteren op het verrijken 
van de vaardigheden en kennis. Er is zelfs een site met 
honderden gratis cursussen waarmee je onder meer je 
persoonlijke vaardigheden kunt testen en vergroten. 

Dus deze tijd staat ook in het teken van hard werken aan 
jezelf. Dat is een belangrijke basis om flexibel en succes-
vol te kunnen opereren met het bedrijf en de werknemers 
in deze turbulente tijden.

Let goed op elkaar en op jezelf. En een goede start! ●

Ronald van Bochove

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Het tweede halfjaar begint in september. Iedereen terug 
van vakantie duikt weer de drukte in. In al je enthousiasme 
zou je bijna vergeten te letten op twee belangrijke onder-
werpen die in deze editie van uw vakblad langskomen:  
Veiligheid en gezondheid. De special van deze editie helpt 
u mogelijk op weg hier nog weer een stapje extra te zetten. 
Want dat stapje extra wordt in deze drukke maanden van 
alle kanten weer van ons geëist. 

Samen, in goed overleg, maken we de bouwplaats veiliger. 
Het arsenaal aan hulpmiddelen is elk jaar weer groter. 
Ontwerpprogramma’s helpen om in een vroeg traject al 
de veiligheidsvoorzieningen in te calculeren en voor te 
bereiden. En dat is hard nodig om in alle drukte in ieder 
geval de veiligheid op orde te hebben. Al is er natuurlijk 
altijd een persoonlijke component. Gezonde werkom-
standigheden gaan ook over geest en lichaam die de  
druk aan moeten kunnen. Ook daar moet binnen het 
bedrijf aandacht voor zijn. 

We zullen in dit nieuwe halfjaar ook goed letten op onze 
gezondheid. Op een vakbeurs in Keulen demonstreerde 
een chefkok hoe je gezonde, voedzame maaltijden  
kunt maken, ook onder bouwplaatsomstandigheden.  
Zo ver zullen we in deze editie niet gaan maar wel 
informeren we over de nieuwe tilnorm en besteden we 
aandacht aan diverse aspecten die de gezondheid van  
het lichaam aangaan.

Bovendien werken we in de bouw ook aan een betere 
leefomgeving. De gezondheid van ons allemaal.  
Zelfs met alle regeldruk en prijsonzekerheden door de 
oorlog in Oekraïne, vindt voorvechter Nico Wissing van  
NL Greenlabel, dat we natuurinclusief niet moeten  
schrappen uit de prioriteitenlijstjes. Wat hem betreft  
blijft het belangrijk de waarde van de natuur in nieuwe 
projecten mee te nemen.

En nu we het onderwerp gezondheid toch behandelen,  
bedenk ik dat we in deze editie zelfs de geestelijke 
gezondheid niet overslaan. In het artikel over de samen-
werking tussen Luijtgaarden en Zinkunie wordt gesproken 
over het verbreden van de kennis en de mogelijkheden 
die dat biedt voor de werknemers. Werknemers krijgen 
meer perspectief.

Voor meer informatie kijk op: dakmeester.nl

Onze garantiepartners
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Zink aan zee gaat jaren mee

Mooi en duurzaam  
in Zeeuws-Vlaanderen
Een voormalig bankkantoor in het centrum van Sluis is getransformeerd 
naar een multifunctioneel gebouw. Een wit gestucte gevel en een zinken 
dak geven het gebouw een rijk nieuw uiterlijk. Het strakke lijnenspel en  
de bijna onzichtbare hemelwaterafvoer geven het ambachtelijk vervaar-
digde dak een eigentijdse uitstraling. Door perfecte detaillering en hoog-
waardig materiaalgebruik verwacht dakdekker JVK Daken, specialist in 
ambachtelijke dakbedekkingen, dat dit vakwerk nog vele jaren met  
minimaal onderhoud haar rol zal vervullen in het zoute zeeklimaat van  
de Zeeuws-Vlaamse kust.

over een model met exacte maatvoering. Vloeren en wanden 
zijn hersteld en aangepast aan het nieuwe ontwerp en de 
indeling. Dankzij de toepassing van prefab houtskelet  
elementen voor de buitengevelwanden, vloeren en daken 
ontstond in korte tijd een goede, isolerende schil uit 
duurzaam materiaal. De gevelafwerking is uitgevoerd met 
stucwerk en een baan houten geveldelen. Het dak is voor-
zien van een hoogwaardige zinken dakbedekking. 

De experts van JVK Daken BV uit Breda realiseerden het 
zinkwerk. Ze waren ook al vroeg betrokken bij het proces. 
Directeur Jurgen van Keulen: “Oorspronkelijk was hier een 
andersoortig dak getekend. In het bouwteam overleg is 
besloten een echt duurzaam, een mooi chique zinken dak 
aan te brengen. Met een specifieke, bewuste keuze van de 
opdrachtgever voor Nova zink van Nedzink.”

Techniek
Het dak heeft een netto oppervlak van 658 m2. Van Keulen: 
“Al het zinkwerk aan de daken, loggia’s en dakkapellen de dak- 
kappellen van het bijgebouw en de complete entreepartij 
zijn uitgevoerd in Nedzink Nova 0,8 mm en bevestigd met 
een felsverbinding. Het is geventileerd uitgevoerd op een 
ondergrond van ruwe vuren delen 22-100-106 hart op hart, 
die op prefab sandwich dakpanelen zijn bevestigd.  

Het voormalige Rabobankgebouw aan de Sint Annastraat 
in Sluis biedt nu ruimte aan appartementen, kantoor- en/of 
winkelruimtes. Opdrachtgever SA Invest en architecten  
van VG-Architecten transformeerden het gebouw waarin  
nu ruimte is voor acht appartementen en evenzoveel  
penthouses. De appartementen op de eerste verdieping 
hebben woonoppervlaktes van 86 tot 148 vierkante meter. 
De penthouses met terras beslaan twee verdiepingen.

H4A Bouw uit Goes is nauw bij de ontwikkeling betrokken 
geweest. Na het volledig strippen van het gebouw tot een 
betonnen casco, is dit met de hulp van een pointcloud ver- 
taald naar een 3D model. Hierdoor beschikten alle partijen  

JHet Dak van het  aar 2022
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“Sluis ligt pal aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Dus hebben we  
alles vastgezet met extra en brede klangen van 1,1 mm zink. 
In de loop van de tijd zal zogenaamde pekelvorming vanuit 
de zee, via de lucht op het zinken dak terecht komen.  
Dit zoute water zal bij regelmatig afspoelen met water 
nooit invloed hebben op het zink zelf. Misschien hooguit 
ietwat op de kleur.”

Dat maakt zink zeer geschikt voor een dak in deze omgeving.  
Het regenwater spoelt de eventuele pekelvorming meteen 
weg door de hwa. “Moet je nagaan hoe geschikt zink is  
voor een dak. Wel moet je opletten dat op plaatsen waar  
de regen niet bij kan; zoals plafonds, boeien en de loggia’s 
de glazenwasser of de bewoner zelf met de tuinslang af  
en toe het zink schoon moet spoelen. Niets bijzonders,  
maar wel een formaliteit om de meest perfecte egale kleur 
te behouden. Daarin is opdrachtgever en iedereen van te 
voren goed geïnformeerd en staan deze aanbevelingen  
ook in een speciaal gemaakt onderhoudsvoorschrift.  
Normaliter is zink onderhoudsvrij, alleen voorzien we in 
deze omgeving een uitzondering. Beter voorkomen dan 
genezen, want dat is het waard!” ●

BOUWGEGEVENS
• OPDRACHTGEVER: H4A BOUW UIT SAS VAN GENT
• ARCHITECT: VG ARCHITECTEN UIT SAS VAN GENT
•  UITVOERDER ZINKWERKEN: JVK DAKEN BV  

AMBACHTELIJKE DAKBEDEKKINGEN (ZINK-KOPER- 
LOOD-LEIWERKEN), BREDA, OSSENDRECHT EN  
ANTWERPEN

• ZINK: NEDZINK NOVA 0,8 MM

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

De felsbanen met een breedte van 53 cm zijn vastgezet 
met rvs vaste- en felsklangen en met voldoende geruwde 
Paslode nagels.”

Ongeveer zes grote en kleine dakkappellen zijn volledig  
bekleed met zink. Ook de zijkanten, front- en plafond-
bekleding van de logia’s is meegenomen. Het zinkwerk is 
ook aangebracht op een bijgebouw waarvan de dakkapellen 
en de complete entreepartij voorzien is van zink.

Esthetiek
“Het dak kent zeer veel details en bewerkelijke onderdelen. 
Dit maakt het dak zeer bewerkelijk. Het vergde bijvoorbeeld 
veel werk om de felsnaden synchroon te laten lopen bij de 
loggia’s, dakkapellen en dakramen. Op de mm nauwkeurig 
uitmeten, en ook veel details in de voet en de nok luisterden  
zeer nauw.” Maar het zijn juist deze details die het  strakke 
uiterlijk mogelijk maken. “Neem bijvoorbeeld ook de tussen- 
liggende goot die nagenoeg onzichtbaar is geworden en in 
het dak is verwerkt. Gecamoufleerd met de losse felsbanen 
onder de goot.”

Veiligheid
H4A Bouw zorgde in elke fase voor een goede veilige steiger 
om het werk. En dat was door de vorm van het gebouw  
nog niet eens zo eenvoudig. “Ik dacht bij de calculatie;  
ach Sluis, gewoon te Zeeland. Maar toen ik ging kijken is 
het toch wel wat verder dan we dachten. Dat werd dus 
vroeg het bed uit en lange dagen. De mannen hebben  
goed op elkaar gelet en iedereen is al die dagen gezond  
en veilig thuis gekomen.

Samenwerking
“Dit werk was te mooi om te laten liggen. Bovendien voor 
een welbekende opdrachtgever en architect. We  hadden voor 
deze architect jaren geleden al eens een werk gemaakt.  
Het natuurleien dak voor hun kantoor. Daarom besloten we 
er voor te gaan. 

Toen in het bouwteam werd besloten voor een zinken dak 
te gaan noemde Van Keulen het “een gewaagde keuze,  
omdat het werk in zink veel eist van het vakmanschap.  
We zijn dan ook nauw betrokken geweest met advies 
omtrent de nieuwe dakopbouw en vele detailleringen en 
wijziging die het teweeg bracht. 

De samenwerking met alle betrokken partijen was goed. 
“Ons vakmanschap en onze inbreng kreeg alle ruimte.  
Met een werkelijk prachtig eindresultaat waar niemand spijt 
van zal krijgen. We hebben onze meesters in zink ingezet om  
tot dit mooie resultaat te komen. Dank aan Jos, Bart, Dennis, 
Maros, Martijn, Sjoerd en onze Jan Tiberius, die tijdens  
dit werk met pensioen ging. Ze hebben bijzonder netjes, 
vakkundig en hoogstaand kwalitatief werk geleverd.”

Duurzaamheid
“De duurzame eigenschappen van zink zijn een belangrijke 
overweging geweest om voor zink te kiezen. Het nieuwe 
pand moest een toonbeeld worden van duurzaamheid  
met behoud van kwaliteit en uitstraling. Dit is mijns inziens 
perfect gelukt. Dit zinken dak en de vele zinkwerken zullen 
zeker ruim richting de eeuw mee kunnen gaan en daarna 
weer gerecycleerd kan worden tot nieuw zink. 
We zijn KOMO gecertificeerd zinkwerker en leidekker.  
In dit geval voldoet het werk aan de allerhoogste Komo  
en kwaliteitseisen. En ik durf zelfs te zeggen, gezien de  
vele klangen, het opvangen van expansies, en de manier 
van uitvoeren zelfs meer dan de url / brl voorschrijven”,  
zegt Van Keulen trots. 

JHet Dak van het  aar 2022
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OPLEIDING

Blijf vernieuwen  
en nieuwsgierig
Leen Iseger schrijft aan nieuwe lesstof over bouwfysica en brandveilig-
heid. Belangrijk vindt hij dat de dakdekker van morgen ook aandacht heeft 
voor de theorie achter de getallen die in de bouw worden gehanteerd.  
“Ik wil dat de lesstof uitlegt hoe de waarden voor isolatie worden  
bepaald en welke kennis er achter brandveiligheid van een gebouw zit. 
Een dakdekker levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van een 
gebouw. Dan is het ook belangrijk dat de dakdekker beschikt over enig 
inzicht in de achtergrond.” Iseger hoopt dat de dakdekker nieuwsgierig blijft 
en zich steeds weer blijft scholen om zijn mogelijkheden te verbreden. 
Daartoe heeft ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
cursussen en subsidies klaarstaan.

die waarde bepaald wordt. Het zijn praktische hulpmiddelen 
waar je in de praktijk je voordeel mee kunt halen. Zo laat ik 
leerlingen pannenlatten bevestigen en leg uit dat je er door 
een stuikverbinding aan te brengen, veilig op kunt lopen. 
Daarnaast ziet Iseger het als een groot voordeel als een 
dakdekker ook kennis heeft van andere vakgebieden.  
“Een leerling hoeft niet alleen pannendekker te zijn.  

“Op dit moment ben ik bezig met lesstof voor bouwfysica en 
brandveiligheid de modules D06 en D07 van de opleiding 
Dakdekker (Gaan in de Bouw).De lesstof richt zich op de 
detaillering en slaat daarmee een stuk theorie over die ik er 
graag aan toevoeg. Warmtetransport, vochttransport,  
daglicht, geluid. Al die facetten van de bouwfysica spelen  
in de hedendaagse bouw een belangrijke rol.” 

“Ik leg uit wat geluid is en wat warmtetransport is en  
gebruik grafieken en aanschouwelijk materiaal om het 
verhaal duidelijk te maken. In korte tijd is deze de theorie 
ook naar de praktijk te vertalen. De jongere garde die deze 
kennis ook tot zich neemt is mijns inziens van meerwaarde 
voor de werkgever. Er worden steeds hogere eisen gesteld. 
Daaraan levert de dakdekker een belangrijke bijdrage.  
Als zo’n knaap kennis heeft over de achtergrond begrijpt  
hij veel beter het hoe en waarom van een bepaalde dak-
opbouw of werkwijze.”

De vaktechniek is weinig veranderd maar de eisen waaraan 
je moet voldoen zoals bijvoorbeeld de warmteweerstand 
van 2,5 is het nu bijna 10. Dan is het goed te weten hoe  

Door ook kennis te vergaren over zink-, lood- en koperwerk 
of het aanbrengen van prefab kappen ben je van veel  
meer waarde voor het bedrijf en betalen ze je ook meer.  
Er zijn veel bedrijven waar je in het bedrijf kennis kan  
maken met andere takken van sport. 

STAP
Voor die persoonlijke ontwikkeling is een STimulering  
Arbeidsmarkt Positie (STAP)-budget van maximaal €1000 
per jaar aan te vragen voor scholing en ontwikkeling.  
In september is daarvoor weer een nieuwe ronde gestart. 
Deze subsidie is te gebruiken voor een training, cursus of 
opleiding. De overheid wil hiermee bereiken dat werkende 
of werkzoekende kunt beslissen over uw ontwikkeling  
tijdens de loopbaan. Zo is er meer kans om je baan te  
houden of om een nieuwe baan te vinden. 

Het STAP-budget is aan te vragen via Stapuwv.nl. Dit kan 
per persoon één keer per jaar. Er zijn wel een aantal voor-
waarden. Je moet achttien jaar of ouder zijn en nog geen 
AOW ontvangen. Ook moet de training, cursus of opleiding 
in het STAP-scholingsregister staan. Als de aanvraag is 
goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. 
UWV beheert de aanvragen en voert deze uit. 

Gratis scholing via Nederland Leert Door
Je kunt ook gratis online scholing volgen via  
Nederland Leert Door. Een onderdeel van het  
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
Het is één van een aantal subsidieregelingen van de  
overheid die helpt bij het vinden, behouden of veran- 
deren van werk. Er zijn 800 opleidingen beschikbaar.  
Een korte cursus of training, dat kan van alles zijn. Van een 
veiligheidstraining tot een cursus logistiek en van een  
taalcursus tot een training om te leren presenteren. 
www.hoewerktnederland.nl/campagnes/nederland-leert-door

MKB ondernemers
Nog tot 30 september kunnen individuele MKB bedrijven 
gebruik maken van de SLIM-subsidieregeling. Deze subsidie 
is bedoeld om bedrijven en hun werknemers toekomst-
bestendig te maken. De subsidie kan aangewend worden:
•  voor het de doorlichting van de onderneming ten behoeve  

van een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het 
inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte;

•  voor het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen 
ten behoeve van werkenden in de onderneming;

•  voor het ondersteunen en begeleiden bij het  ontwikkelen 
of invoeren van een methode in de onderneming die 
werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, 
vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen 
tijdens het werk;

•  voor het gedurende enige tijd bieden van praktijk-
leerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of 
een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend 
leerbedrijf;

Per aanvraag kan er maximaal € 25.000 subsidie worden 
aangevraagd. De subsidie wordt verleend op basis van 
cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de 
subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt 
een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt 
de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten.  
De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer 
bedragen. Er geldt één uitzondering waarvoor de onder-
grens van € 5.000 niet geldt. Dat is het geval wanneer de 
subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een 
enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroeps-
opleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per 
gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700. 
Het initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.
Zie: hoewerktnederland.nl/campagnes/slim ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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vanaf 1 maart vijf aanvraagtijdvakken (elke twee maanden).

800400 6002000

Administratief medewerker

Pedagogisch medewerker

Docent

Ondernemer

Verpleegkundige

519

509

348

290

269

Beroep top 5

Aantal aanvragers

Kerncijfers STAP-budget 
Derde aanvraagperiode 2022*

De belangstelling voor STAP in mei 2022.
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Dakpannen aan vernieuwing toe?

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw

van dakpannen daken!

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

Groot onderhoud aan uw pannendak?

www.konrad-rooftech.com

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen 
op uw dak zouden kosten?

Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website  

RUWBOUW DAKKAPEL VOOR HELLEND DAK

Binnen enkele stappen 
een 3D visualisatie en 
uw prijs op maat

Ontwerp en bestel op
www.unilininsulation.com

RUWBOUW DAKKAPEL
VOOR HELLEND DAK
OP MAAT GEMAAKT EN EENVOUDIG TE PLAATSEN

ONTWERP JE EIGEN DAKKAPEL MET DE 3D-CONFIGURATOR
Met onze unieke 3D-confi gurator ontwerp je zelf, in korte tĳ d, 
je eigen ruwbouw dakkapel op maat. Bovendien zie je direct 
een adviesprĳ s verschĳ nen.
Wanneer alle stappen doorlopen zĳ n en het ontwerp naar wens is, 
kun je in de laatste stap een offerte aanvragen.

VERSNEL HET BOUWPROCES
De ruwbouw dakkapellen van Unilin Insulation zĳ n 
speciaal ontwikkeld om snel en eenvoudig te plaat-
sen. Ze zĳ n toepasbaar op rechte en getoogde 
daken, voor zowel nieuwbouw als renovatie.
De ruwbouw dakkapellen bestaan uit 3 losse com-
ponenten, 2 zĳ wangen en een dak. De zĳ wangen 
en het dak van de dakkapellen zĳ n opgebouwd 
uit een P5 spaanplaat binnen- en buitenbeplating 
met daartussen PIR-hardschuim isolatie, verkrĳ g-
baar in RC-waarden 3,5 t/m 7,0. 
De kopse kanten van de zĳ wangen en het dak 
zĳ n van een randhout van 24mm dikte voorzien. 
Met dit dak kan een overspanning van maar liefst 
7 meter (van zĳ wang tot zĳ wang) gerealiseerd 
worden. Hiermee kun je riante dakkapellen creëren 
zodat er een grotere leefruimte ontstaat.

Probeer de dakkapel confi gurator: 
confi gurator.unilininsulation.com

www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. 
In 2018 hebben wij een uitbreiding van 

ons assortiment doorgevoerd waardoor de 

naam Brouwers Zink & Dak is ont-

staan. Hiermee zijn wij uw zinkpartner én 

uw dakpartner geworden. Bij ons staan 

service, deskundigheid en kwaliteit centraal. 

Wij leveren in heel Nederland en indien 

nodig binnen 24 uur. Maar uiteraard bent u 

ook van harte welkom in één van onze filialen 

in het land. 

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

Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Hoevenweg 17 – hal 2 – 5652 AW Eindhoven (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)

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

Binnenkort ook in Nijmegen!
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AAN TAFEL MET… KAREN SANDERSE

“ Met ons artikel willen we de  
markt laten nadenken over  
terugname en hergebruik”
In deze rubriek laat steilDAK  
personen van binnen en buiten  
de dakenbranche aan het woord.  
De insteek is om de visie en  
de persoon achter die visie voor  
het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

Zes juristen publiceerden in het Nederlands Juristenblad een 
artikel waarin zij hun plan voor een terugnamegarantie in 
de bouw uitwerkten. Een van die juristen is Karen Sanderse,  
adviseur Duurzaam Bouwen bij de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO) en juridisch adviseur bij het 
Transitieteam Circulaire Bouweconomie. “Om circulariteit  
te bevorderen, zouden producenten in de bouw hun afne-
mers de garantie kunnen geven dat zij hun producten 
zullen terugnemen als die niet langer in gebruik zijn. Dat is, 
kort samengevat, de kern van ons plan”, licht Sanderse toe.

Jurist doet wat
In het kader van het initiatief ‘Jurist doet wat’, een variant 
op ‘Iedereen doet wat’, de overheidscampagne over hoe  
iedereen kan bijdragen aan een beter milieu, is dit plan 
ontstaan. Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 
en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de 
Radboud Universiteit Nijmegen namen initiatief om juristen 
samen na te laten denken over de vraag wat zij kunnen 
bijdragen aan duurzaamheid en het halen van de klimaat-
doelstellingen. “Een van de onderdelen was de Klimaattafel 
Gebouwde Omgeving”, vertelt Sanderse. “Bij die Klimaat-
tafel gingen we met een groep juristen brainstormen over 
concrete voorstellen en zo kwamen we tot het idee dat de 
terugnamegarantie in de bouw verder uitgediept moest 
worden. Nu is een groot deel van de bouw ingericht als 
lineaire economie: de producent levert producten en is niet 
betrokken bij wat er na levering laat staan na gebruik mee 
gebeurt. Willen we naar een circulaire economie, dan moet 
er iets veranderen in dat uitgangspunt.”

vanuit de markt gekregen. Veel daarvan waren concrete  
vragen: hoe kunnen we dit met ons product vormgeven? 
Wat zijn de gevolgen als wetgeving verandert? Hoe zit het 
met waardering? Wij kunnen dan meedenken. Ons advies: 
ga in je organisatie eerst goed kijken naar risico’s en moge-
lijkheden en schakel vervolgens een jurist in voor de juri-
dische inkadering. In het artikel hebben we een voorbeeld 
gegeven van hoe een terugnamegarantie er contractueel 
uit kan zien. Een jurist kan de productspecifieke afspraken 
voor jouw product verder vormgeven en misschien wil je 
wel verder gaan dan een garantie en overstappen op een 
terugnameverplichting.”
De producent krijgt er iets voor terug: de waarde van de 
grondstoffen en mogelijk ook fiscale voordelen vanuit de 
MIA en Vamil. “Deze fiscale regelingen zijn bedoeld om  
investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en tech- 
nieken te stimuleren. Als een bedrijf aan de voorwaarden 
voldoet, kan het in aanmerking komen voor een fiscale 
aftrek of afschrijving”, licht Sanderse toe. “Het hebben van 
een terugnamegarantie is soms een voorwaarde.”
Sanderse begon haar juridische loopbaan in het vastgoed.  
“Het aantrekkelijke van die branche vond ik dat het zo con-
creet is, je houdt je bezig met iets wat praktisch, zichtbaar 
en tastbaar is. Na verloop van tijd wilde ik mijn kennis van 
vastgoed inzetten voor een organisatie met meer maat-
schappelijke betrokkenheid. Zo kwam ik drie jaar geleden 
bij het Team Duurzaam Bouwen van RVO. We vormen de 

spin in het web tussen de centrale overheid en de markt: 
vragen en problemen van de markt in de uitvoering proberen  
we op te lossen en waar nodig communiceren we knelpunten 
aan de ministeries, we ondersteunen de ministeries met  
inhoudelijke kennis en we helpen de ministeries en de markt 
bij het uitvoeren van diverse regelingen. Het uitgangspunt 
van de overheid is altijd: wat de markt zelf kan regelen, 
moet de markt zelf regelen. Voor wat de markt niet zelf kan 
regelen komt de overheid met beleid en wetgeving. Ik hoop 
dat voor de terugname van producten en grondstoffen geen 
door de overheid wettelijk opgelegde verplichting nodig 
is. Nu grondstoffen zo waardevol zijn, is het aannemelijk 
dat de markt zelf het voordeel van terugname gaat inzien. 
En als consumenten een voorkeur krijgen voor circulaire 
producten, zal dat de producenten nog verder motiveren.  
Zo gaan we op weg naar een circulaire bouweconomie.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

KAREN SANDERSE IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? SAMENWONEND.

KINDEREN? DRIE KINDEREN: VAN 11, 14 EN 16 JAAR.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? DAN BRENG IK  
TIJD DOOR MET MIJN KINDEREN, TENNIS IK, OF ZIT  
IK OP DE RACEFIETS OF SPINNINGFIETS. VERDER  
BEN IK ÉÉN AVOND PER TWEE WEKEN VRIJWILLIGER  
IN DE RECHTSWINKEL EN BEN IK MANAGER VAN  
TWEE HOCKEYTEAMS.

FAVORIETE MUZIEK? IK HOU VAN VEEL VERSCHIL-
LENDE STIJLEN, VAN KLASSIEK TOT EN MET MODERN 
ZOALS BILLY EILISH. EEN FAVORIET IS COLDPLAY.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? DE ALPEN EN 
NOORWEGEN VANWEGE DE NATUUR EN DE BERGEN 
OM TE WANDELEN, TE HIKEN OF TE SKIËN.

FAVORIETE STAD? SIENA BIEDT AL HET GOEDE VAN 
ITALIË: MOOIE GEBOUWEN, FIJNE TERRASSEN, LEKKER 
ETEN, LEUKE WINKELS EN EEN PRACHTIGE OMGEVING.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? HET PANTHEON 
IN ROME HEEFT EEN SIMPELE, STRAKKE VORM MET 
EEN RUSTIGE UITSTRALING. HET STAAT INGESLOTEN 
OP EEN DRUK PLEIN EN BEHOUDT TOCH ZIJN AAN-
TREKKINGSKRACHT.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? 
OP HOE WE MET HET TEAM DUURZAAM BOUWEN 
DE VERBINDING VORMEN TUSSEN DE MARKT EN DE 
OVERHEID BIJ HET VERDUURZAMEN VAN DE GEBOUW-
DE OMGEVING. ZO SPELEN WE EEN WAARDEVOLLE 
ROL BIJ DE ADVISERING EN UITVOERING VAN DIVERSE 
MAATREGELEN UIT HET KLIMAATAKKOORD.

Het plan in het artikel is vooral bedoeld als denkrichting, 
benadrukt Sanderse. “Het hoofddoel van ons artikel is dat 
we producenten willen laten nadenken over wat er met hun 
producten en/of grondstoffen gebeurt als die het einde van 
hun levensloop naderen: is er dan een tweede leven voor 
of gaan ze naar de afvalverbranding? Ons plan is laagdrem-
pelig en berust op vrijwilligheid. Producenten kunnen een 
terugnamegarantie opnemen. Wil de koper of gebruiker van 
het product af, bijvoorbeeld bij sloop of verbouwen, dan kan 
hij het teruggeven aan de producent. De producent wordt 
zo gestimuleerd om na te denken over hergebruik van het 
product of de grondstoffen ervan.” 

Hergebruik
Als producenten een terugnamegarantie hebben afgegeven, 
zijn ze verplicht het product terug te nemen. Maar of ze 
het dan ook hoogwaardig hergebruiken of recyclen, is aan 
hen. “In theorie kunnen producenten het alsnog weggooien. 
Maar we denken dat ze de waarde inzien van het product, 
zeker nu grondstoffen zo schaars en duur zijn. Van alle 
partijen kan de producent het beste beoordelen wat er 
met zijn product waaronder de grondstoffen kan gebeuren. 
Daarbij moet hij de vraag beantwoorden wie er iets mee 
gaat doen: loont het bedrijfseconomisch of financieel om 
de grondstoffen zelf te hergebruiken tot nieuwe producten, 
verkoop ik de grondstoffen, schakel ik Renewi in?”
Veel producten in de bouw, en zeker die in de dakenbranche,  
blijven decennia in gebruik. Als het gebouw wordt gesloopt 
of gerenoveerd, zijn producenten mogelijk niet meer op de 
markt. Hoe kan de terugnamegarantie dan vormgegeven 
worden? Sanderse: “Onder de wet Milieubeheer bestaat de 
regeling ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’,  
waarbij producenten financiële en organisatorische verant-
woordelijkheid dragen voor producten die ze in de markt  
zetten. Die verantwoordelijkheid hoeft niet gedragen te 
worden door individuele producenten; ze kunnen een produ- 
centenorganisatie opzetten waarin ze verzamelpunten rege- 
len en onderling de waardes van de teruggekomen mate-
rialen verrekenen. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk.  
Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een waarborgfonds.”

Markt en overheid
Hoofddoel van het artikel was om de betrokkenen aan het 
denken te zetten en daarmee de discussie aan te zwengelen.  
Dat is gelukt, zegt Sanderse: “We hebben heel veel reacties 

“ WE DENKEN DAT PRODUCENTEN DE  

WAARDE INZIEN VAN HET PRODUCT, 

ZEKER NU GRONDSTOFFEN ZO 

SCHAARS EN DUUR ZIJN”
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Samenwerking tussen Luijtgaarden en  
Zinkunie verbreedt het productpakket

Uitbreiding van de familie
Dakpannenspecialist Luijtgaarden en Zinkunie werken samen.  
Op de 22 vestigingen van Zinkunie in het land zijn ook de Luijtgaarden 
producten verkrijgbaar. Directeur Gert Jan de Gier van Luijtgaarden en 
algemeen directeur Eric-Jan Rutten van Zinkunie vertellen hoe de van 
oorsprong familiebedrijven elkaar versterken op de markt. Klanten krijgen 
een uitgebreider assortiment hoogwaardige dakproducten en gedegen 
advies via de vertrouwde Zinkunie vestiging.

klant kunnen krijgen”, voegt De Gier toe. De samenwerking 
tussen de bedrijven startte al enige tijd geleden maar is 
nu met een vaste plaats in de collectie van de filialen van 
Zinkunie officieel.

Luijtgaarden hergebruik
Dakpannenspecialist Luijtgaarden verkoopt ieder model 
dakpan in diverse kleuren. Naast een ruime voorraad  
bij de vestigingen, leveren ze iedere soort dakpan met  

Na de zomer zijn nu alle 22 vestigingen van Zinkunie in 
Nederland voorzien van producten en informatie over 
dakpannen van Luijtgaarden. Klanten kunnen hier direct 
pannen meenemen voor de klus uit een standaard voorraad, 
maar hebben ook uitgebreide keuze in snel aan te leveren 
nieuwe en gebruikte pannen. “Hiermee voldoen we aan een 
wens van de klanten om op één plek alle producten voor 
hun werk aan te schaffen”, zegt Rutten. “Het is voor ons een 
geweldig netwerk waarmee we onze producten dichter bij de 

30 jaar fabrieksgarantie. Daarnaast beschikt het bedrijf over 
een aanzienlijke hoeveelheid herbruikbare dakpannen die 
al een leven op het dak gehad hebben. De dakpan is een 
bouwproduct dat jarenlang meekan en gemakkelijk weer  
te hergebruiken is. 

De Gier studeerde Bedrijfskunde en Chemische Technologie 
en is nu drie jaar als directeur verbonden aan Luijtgaarden.  
“We maken ons sterk om zonder uitval en afval mooie 
producten die nog goed te gebruiken zijn opnieuw in de 
markt te brengen. Hergebruik van keramische pannen is 
heel goed mogelijk. We zijn er de laatste jaren bijzonder 
actief in geworden en ontwikkelen er nieuwe concepten 
voor. Zo ruil je bij ons bijvoorbeeld daken in. En wij leveren 
nieuw materiaal of combinaties van nieuwe- en gebruikte 

dakpannen. Zelfs voor gebroken dakpannen zoeken we 
innovatieve methoden om ze hoogwaardig te hergebruiken. 
Bijvoorbeeld als schanskorven of bij waterkeringen.” 

Luijtgaarden biedt restauratie aan aannemers en monumen-
tenwachtarchitecten van complete daken van gebruikte 
dakpannen. “Mooi werk leverde dit bijvoorbeeld op bij de 
Westergasfabriek en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 
We sorteren uit per dakvlak en nauwkeurig op type dakpan. 
De ‘oude holle’ werd in het verleden in iets meer dan dertig 
fabrieken vervaardigd en elke fabriek had weer een eigen 
nok of eigenaardigheid. Wij zorgen ervoor dat de dakdekker 
een goede uitgesorteerde voorraad krijgt om een mooi dak-
vlak met herbruikbare pannen te kunnen leggen. We zorgen 
voor een goede documentatie zodat ook ontwerpers met 
deze herbruikbare pannen kunnen ontwerpen.”

Ontzorgen
“Het contact met Zinkunie komt voort uit ons streven  
de klant te ontzorgen. Dat is de ziel van ons bedrijf.  
We constateerden overlap in klanten en besloten de  
mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.” 
Met een achtergrond in bouwmaterialenhandel, directeur 
van Dyka in water- en luchtoplossingen en bij de verlichting 
divisie van Philips, is Eric-Jan Rutten nu drie jaar werkzaam 
als directeur bij Zinkunie. “We zijn eind vorig jaar begonnen 
met een eerste samenwerking. Luijtgaarden past bij Zinkunie.  
Het bedrijf voegt waarde toe voor onze klanten.  
Veel dakdekkersbedrijven doen zowel platte als hellende  
daken. Met de kennis en het productassortiment van  
Luijtgaarden ontzorgen wij onze klanten met een breed  
en hoogwaardig productenpakket. We hebben gezien  
dat het een heel goede match is . Een samenwerking die  
we wilden uitbreiden.”

Landelijke dekking
De Gier: “Drie jaar geleden begonnen we wel al met het 
landelijk aanbieden van onze producten en het vergroten 
van onze naamsbekendheid. We wilden naar de klanten toe 
en probeerden dit met drie vestigingen in het land met elk 
twee collega’s. Maar het was voor ons moeilijk te managen. 
De naamsbekendheid groeide wel. Ons product sluit aan bij 
de wens minder te verspillen en circulair te denken.” 
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Zinkunie beschikt over een landelijk netwerk met  
22 vestigingen. Vestigingen waar de dakdekkers hun  
producten kopen en regelmatig ook vroegen om  
producten voor hellende daken. Rutten: “In de herfst  
van vorig jaar en met de stormen in februari konden  
we onze klanten dankzij de producten van Luijtgaarden  
helpen op één bekend Zinkunie-adres alle spullen te  
vinden om snel schade te herstellen.” Dit jaar richtte  
Zinkunie vier vestigingen in met de producten van  
Luijtgaarden. Het personeel in de vestigingen van  
Zinkunie kreeg een cursus in diverse typen dakpannen en 
technische specificaties. Zo beschikken ze over de basis 
kennis om de klanten te helpen. Luijtgaarden maakt  
Luuk Ernest, een contactpersoon met veel ervaring,  
speciaal vrij om het personeel te ondersteunen en vragen 
te beantwoorden.

Nu, na de zomer, is de inrichting van alle Zinkunie-filialen 
gerealiseerd. Alle vestigingen kunnen nu ook de Luijtgaarden 
pannen aanbieden. Rutten: “Onze service is hiermee  
vergroot; Klanten die met een klus bezig zijn, kunnen de 
paar pannen die ze nodig hebben bij ons halen. Er is een 
basis voorraad op alle vestigingen en daarnaast leveren we 
alle producten die Luijtgaarden heeft aan op aanvraag.”

Alles voor de toekomst van het dak
“Zinkunie belooft de klant: ‘Alles voor de toekomst van  
het dak’, en dat betekent dat we naast Non-ferromateriaal 
en goten ook het hellende dak mee willen nemen. En wat is 
nu mooier dan de circulaire dakpannen als we het over de 
toekomst hebben!” De directeuren zien in die toekomst ook 
veel moois voor de beide bedrijven in de samenwerking. 
“We zijn allebei van oorsprong familiebedrijven.  
Dat zit in ons DNA. En dat kenmerkt zich onder meer in alles 
doen voor de klant, innovatie en zorg voor het personeel. 
De samenwerking biedt doorgroeimogelijkheden voor onze 
werknemers die nu ook in een andere bedrijfstak kunnen 
kijken wat de mogelijkheden zijn.” De Gier: “Innovaties komen 

voornamelijk van MKB bedrijven 
als de onze. We denken constant na 
over nieuwe producten en diensten, 
ook op dat vlak kunnen we elkaar 
versterken. En we denken over een 
Zinkunie-Luijtgaarden Dag waarbij 
we onze bedrijven nog hechter met 
elkaar verbinden.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Met trots en genoegen kondigt Luijtgaarden de nieuwe samenwerking met Zinkunie 
aan. Door deze samenwerking voorziet Luijtgaarden de klanten sneller, gemakkelijker 
en lokaal van dakpannen en daktoebehoren. De producten van Luijtgaarden zijn te 
verkrijgen bij alle locati es van Zinkunie. 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op luijtgaarden.nl/dealer-locati es.

EEN NIEUWE SAMENWERKING 
VOOR LUIJTGAARDEN

AL RUIM 105 JAAR DE DAKSPECIALIST MET GEBRUIKTE EN NIEUWE DAKPANNEN!

ONTDEK ONZE PRODUCTEN NU BIJ ZINKUNIE

L

“ WE ZIJN ALLEBEI VAN  

OORSPRONG FAMILIEBEDRIJVEN, 

DAT ZIT IN ONS DNA.”
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Heeft het pannendak  
nog toekomst?

Menig ontwikkelaar kijkt naar de onderdelen van zijn 
project met een Milieu Toegevoegde Waarde (MTW). 
Tuindaken op het plat met bijenkasten en biotopen 
van weet ik wat voor diertjes en zonnecollectoren 
voor warmtepompen scoren bij de overheidsinstanties 
als malle. Platte daken met wateropvangsystemen in 
stedelijke omgevingen en geïntegreerde temperatuur-
regulering voor het gebouw gaan straks dubbele punten 
scoren als het gaat om gunning van nieuwbouw- 
projecten. 

In een land waar bouwgrond schaars is en stikstof met 
fijnstof de politieke agenda beheersen, zullen ook de 
hellend dakdekkers hier iets tegenover moeten zetten. 
We moeten anticiperen op en evolueren naar een  
gezonde toekomst. Leveranciers en verwerkers zullen 
hun koppen bij elkaar moeten steken en samen zoeken 
naar de MTW van hellende daken. Bollebozen van het 
hellende - en pannenmetier steek de koppen bij elkaar 
en werk samen! Geeft samen het hellende dak toe-
komst! Anders gaan we het in het veranderende daken-
landschap van Nederland misschien niet redden. ●

Theo Wiekeraad

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Er is mij altijd verteld dat we moeten leren van onze 
fouten. Wat voor de vroegste mensachtigen gold,  
geldt vandaag de dag nog steeds voor mens, dier en 
bedrijf. Alles dat zich niet aanpast en evolueert sterft 
langzaam uit. Vandaar de oprechte vraag die ik stel  
“Wat is de toekomst van het hellende dak in Nederland?”.

In ons land is een hellend dak met pannen een stan-
daard dakafwerking. Waar je ook komt in ons land, 
overal zie je pannendaken. Van schuren, eengezins-
woningen in een rijtje, immense vrijstaande woningen 
tot midden hoogbouw, overal komen we pannendaken 
tegen. Dus wat zou de reden kunnen zijn dat het beroep 
van pannendakdekker aan het uitsterven is?

Natuurlijk zullen er nog heel lang pannendakdekkers 
zijn, want met miljoenen m2 pannendak in Nederland 
zal er zeker behoefte zijn aan mensen die deze daken 
kunnen onderhouden. Zolang er geen rem komt op het 
ontwikkelen en bouwen van eengezinswoningen met 
pannendaken zit, zal menig koper gaan voor deze tradi-
tionele uitvoering. Maar stel dat er bij wet geregeld  
wordt dat we steeds minder hellend daken gaan maken? 
Ja, dat kan!

Eerlijk gezegd zijn er best wat redenen te verzinnen om 
minder eengezinswoningen en midden hoogbouw met 
een hellend dak te produceren. Daar moeten we onze 
ogen niet voor sluiten.

Onze hellende daken zijn eigenlijk perfect. Ze hebben 
een zeer lange, onderhoudsarme levensduur en voeren 
het regenwater direct naar de buitenranden af.  
Maar precies dat laatste lijkt door veranderingen in  
het klimaat een heus probleem te worden. Water op de  
pannen of in de dakgoot langdurig opvangen, dat gaat 
hem met de huidige techniek niet worden. Plantjes op 
het hellende dak? Qua waterbuffer heb ik daar nog 
geen wonderen van gezien. 

Wat moeten we dan? Lobbyen dat pannendaken  
door hun productiewijze, levensduur en eenvoudige 
her gebruik zeer milieuvriendelijk zijn? Zou kunnen,  
maar dan zijn we afhankelijk van de politiek en niet  
echt pro-actief.

MELD JE AAN 
VOOR EEN 
VAN ONZE 
CURSUSSEN

CURSUS-
AANBOD

ZINK / EPDM ZINK CURSUS 2022/2023
Wil je weten hoe je zink op de juiste 
manier verwerkt voor dak- en 
gevelbekleding? 

1-daagse cursus 
(basis)
• 11 oktober
• 21 november
• 30 januari
• 26 april

2-daagse cursus 
(praktij k en theorie) 
• 20-21 oktober
• 22-23 november
• 6-7 februari
• 20-21 april

3-daagse cursus 
(uitgebreid) 
• 2-3-4 november
• 5-6-7 december
• 14-15-16 februari
• 12-13-14 april

EPDM CURSUS 2022/2023
Wil je de handelingen 
voor het leggen van een 
EPDM-daksysteem onder 
de knie krij gen? Kies een 
1-daagse EPDM cursus naar wens.

COVERGARD cursus
7 november, 1 december, 17 maart 
en 16 mei

ZINCOVER cursus
27 oktober, 29 november, 23 februari 
en 9 mei

RESITRIX cursus
8 november, 20 januari en 6 maart

€225,-
excl. BTW

€400,-
excl. BTW

€575,-
excl. BTW

€100,-
excl. BTW

SKY VAKCENTRUM VOOR DAK & GEVEL • LADONKSEWEG 1B • 5281 RS BOXTEL  • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN FILIAAL IN DE BUURT, KIJ K OP: WWW.ZINKUNIE.NL/FILIALEN

WIL JE MEER WETEN? 
Ga naar de website (www.zinkunie.nl) of stuur een e-mail naar cursus@zinkunie.nl 
om je aan te melden. 

SKY_Adv_Roofs_cursussen_V4.indd   1SKY_Adv_Roofs_cursussen_V4.indd   1 16-08-2022   09:1816-08-2022   09:18
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SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

Iedereen moet meewerken 
aan een veilige bouwplaats
Een veilige steiger om het gebouw, een meter  
hoge dakrandbeveiliging of helemaal niet op  
hoogte hoeven werken. In een ideale wereld  
zou het werk van de makers van onze daken  
er zo uitzien. Helaas is dat niet het geval.  
Nog steeds vinden er jaarlijks ongevallen  
plaats in de bouw. Ook in onze dakenbranche.  
De makers van het dak hebben tal van hulpmiddelen ter  
beschikking. Waarom gaat het dan toch nog zo vaak mis?  
Arbeidsinspecteur André van Vliet vertelt over zijn werk.

een ongeval plaats vindt. “Denk aan een valbescherming 
van een meter hoog langs de dakrand, of een veilige steiger 
rond het gebouw.” Is dit ook niet mogelijk, of onvoldoende, 
dan moeten alle personen die gevaar lopen gebruik maken 
van individuele persoonlijke beschermingsmiddelen, (PBM). 
“Maar vergis je niet. Als je valt in een harnas moet er ook 
een reddingsplan aanwezig zijn. Je kunt bij zo’n val met  
een harnas een ‘suspention trauma’ oplopen. Binnen 10 tot 
15 minuten moet je gered zijn. Er moet dus ook een plan 
zijn om deze persoon snel te redden.”

“De alternatieve oplossing kies je op basis van het redelijk-
heidsbeginsel. Dit houdt in dat als de technische, operatio-
nele en economische haalbaarheid moet wegen. Indien de 
werkgever een maatregel onevenredig inschat, dient hij te 
beargumenteren waarom hij niet aan de doelstelling kan 
voldoen en mag hij naar een lager niveau in de arbeids-
hygiënische strategie gaan. Alleen economische motieven 
mogen bij valgevaar geen reden zijn om af te zien van 
bijvoorbeeld een collectieve maatregel. De Arbeidsinspectie 
stelt dat de totale kosten in de praktijk hoger worden naar-
mate je afdaalt in de arbeidshygiënische strategie.”

Nog steeds nodig
Het lijkt een dichtgetimmerd verhaal . Maar Van Vliet  
begint elk jaar in de wetenschap dat gemiddeld vijftien 
à twintig ongevallen in de bouw een dodelijke afloop 

De ondernemer in de bouw maakt een Risico Evaluatie 
en Inventarisatie (RI&E) van de werkzaamheden die het 
bedrijf in de bouw uitvoert. Voor elke bouwplaats stelt de 
aannemer een Veiligheid en Gezondheidsplan (V&G) op. 
Het V&G-plan ten behoeve van een bouwproces kan gezien 
worden als een risico-inventarisatie en -evaluatie voor de 
bouwplaats. Dit document is op elke bouwplaats aanwezig 
en bepaalt in elke fase van de bouw welke maatregelen 
voor veiligheid getroffen moeten worden. De opdrachtgever 
stelt zichzelf de vraag: ‘Geef ik voldoende tijd en ruimte 
voor veilig werken?’

Arbeidsinspecteur André van Vliet: “Bij ieder bouwproject  
denk je na over de vraag of dit veilig kan worden gereali-
seerd. Hierin is een volgorde aan te brengen. Die is vast-
gelegd in de Arbeidshygiënische strategie, een volgorde  
van denken over veiligheid. Je begint bij het streven om  
helemaal geen mensen op hoogte te laten werken. 
Ongevallen worden voorkomen door de oorzaak van de 
ongevallen weg te nemen. In het meest ideale geval, met 
betrekking tot valgevaar, blijft dus elke werknemer veilig 
op de grond. Oplossingen zijn dan bijvoorbeeld werken met 
prefabdelen of het van binnenuit bevestigen van een licht-
straat of -dakkapel, die een kraan op de juiste plaats hijst.”
Als dat technisch niet kan, tref je collectieve maatregelen. 
Dit zijn maatregelen die iedereen beschermen tegen de 
gevolgen van het gevaar. Hierdoor is het onmogelijk dat 

hebben. “Dat is helaas een statistiek die we elk jaar zien en 
dus is het van groot belang dat iedereen zich blijft inzetten 
voor een veilige werkplek. Het is hartverscheurend om  
de familie in te lichten als er zo’n ongeluk heeft plaats-
gevonden. Ik voer dan gesprekken met familie waarin we 
uitleggen hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden.  
Was de werkgever aansprakelijk, of had de persoon,  
in het geval van een zelfstandige, zelf moeten zorgen voor 
valbeschermende maatregelen?”

Van Vliet is bezorgd: “Er vinden gewoon nog heel veel 
onge vallen plaats. (zie kader 2). Ik signaleer dat veel werk 
in onderaanneming wordt uitbesteedt. Dan komt het voor 
dat we één of twee ZZP’ers op het dak aantreffen.  
Maar ook die moeten alles op orde hebben. Wat ze vooral 
vergeten is dat als de ZZP’er één of twee jongens inhuurt, 
hij ook werkgever is en ook een RI&E moet maken.”

“Het is een moeilijk te bereiken doelgroep. ZZP’ers zijn  
niet vaak aangesloten bij branches, maar al sinds 2007  
zijn ze wel wettelijk verplicht om maatregelen te nemen. 
Het A-Blad Hellende daken bevat informatie voor dak-
dekkers van pannendaken, leidekkers en rietdekkrs.”  
(zie kader 1)

“Veel ongevallen op daken komen door het stappen op 
lichtkoepels of van die transparante golfplaten in daken  
op boerenschuren of fabriekshallen. Een andere, veel  
voorkomende gevaarlijke situatie zien we bij het installe- 
ren van zonnepanelen. We constateren dat installateurs 
nauwelijks maatregelen nemen om het aanwezige val-
gevaar te voorkomen.” “De makers van het dak werken  
altijd op hoogte. Daardoor komt het voor dat je de gevaren 
niet meer ziet of dat werknemer niet gebruikt wat hij of  
zij aan beschermingsmidde len krijgt. Constant informeren 
en toezicht houden is daarom een belangrijke taak van  
de werkgever. Ik zie verschillende voorbeelden van sanctie- 
en beloningsbeleid om de mensen op de bouw scherp  
te houden.”

Verplicht te melden
Van Vliet werkt nu al weer negen jaar bij de inspectie.  
Na twintig jaar in de bouw te hebben gewerkt als uit-
voerder en hoofduitvoerder besloot hij in de bouwcrisis  
in 2013 over te stappen naar de arbeidsinspectie.  
“Je gaat dan een opleidingstraject in van 1 ½ tot 2 jaar.  
In de negen jaar kwam ik in een aantal programma’s  
te werken. Van het programma Bouw en Infra en ongevals-
onderzoek tot nu de laatste zes, zeven jaar in de strafrecht-
poule. De inzet bij dodelijke ongelukken. Dat is een piket-  
en oproepdienst, waarbij wij als inspecteurs worden  
ingeschakeld als er melding gemaakt is van een onge-
val. Soms komt deze via het politie, soms direct via de 
werk gever. Aan deze gevallen zit altijd een strafrechtelijk 
 onderzoek vast. Als inspecteur is het altijd relevant om  
te onderzoeken wat de toedracht is van het ongeval en  
of de werkgever iets nagelaten heeft.” (zie kader 3)

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Iedereen moet meewerken aan een veilige bouwplaats.  
En Van Vliet roept dan ook iedereen op alert te blijven.  
“Wij kunnen nooit de hele bouw in Nederland inspecteren. 
We weten wel waar en hoe lang er gebouwd wordt.  
Onze dienst monitort 1 ½ tot 2 miljoen werkgevers .  
Dat maakt dat we met onze ruim 250 inspecteurs steek-
proefsgewijs bouwplaatsen bezoeken. “
Van Vliet zegt dat werknemers vooral moeten melden aan 
de Arbocoördinator op de bouwplaats als er onveilige situa-
ties zijn. “Als die situatie wordt opgelost, is dat natuurlijk 
het beste. In het andere geval is een melding aan de 
Arbeidsinspectie snel gemaakt. We helpen de veiligheid in 
de bouw verder met het onderzoeken van meldingen door 
werknemers en omstanders. Als een inspecteur op de bouw 
komt en een onveilige situatie aantreft, hebben we een 
aantal instrumenten. In de situaties waar geen voorzorgen 
zijn genomen, leggen wij het werk stil. Zijn er mensen aan 
het werk volgt bovenop het stilleggen nog een boete.  
Bij ernstig gevaar zullen de we de werkzaamheden stilleggen  
en een boeterapport opmaken.”
“We waarschuwen in lichte gevallen. Daarnaast kan ik  
een eis tot naleving stellen, waarin een nadere invulling 
van een werksituatie geëist wordt. Ik geef dan aan hoe de 
onveilige situatie op te lossen is. Mijn ervaring is dat er 
altijd een goede oplossing te vinden is. Met het groeiend 
aantal hulpmiddelen die de industrie ontwikkelt om  
met name valgevaar te voorkomen, is er altijd een veilige  
oplossing te bedenken.” ●

1. A-blad Hellende daken
Het A-blad Hellende daken bevat aanbevelingen om de licha- 
melijke belasting en het risico van valgevaar voor de dakdekker  
hellende daken te beperken. Daarnaast bevat het A-blad aan-
bevelingen om blootstelling aan klimatologische omstandig-
heden (koude, regen, warmte, uv-straling), gevaarlijke stoffen, 
geluid en trillingen te verminderen. De aanbevelingen betref-
fen de ontwerpfase, uitvoeringsfase werkvoorbereiding en de 
uitvoeringsfase dakwerk.

2. Vallen in getallen
In mei verscheen het jaarverslag van de Arbeidsinspectie over 
2021. Hierin is een lichte daling (15 procent) geconstateerd  
in het aantal ongevallen. De rapportage is openbaar en te 
downloaden via www.nlarbeidsinspectie.nl. Begin van de 
zomer komt de nieuwe monitor uit met getallen over de veilig-
heidssituatie in de bouw in 2021.

3. Wanneer melden
Op de vraag ‘Wanneer moet ik als werkgever een arbeidsonge-
val melden?’ geeft de website van de Arbeidsinspectie helder 
antwoord: “U bent verplicht een arbeidsongeval direct te 
melden wanneer er sprake is van dodelijke afloop, ziekenhuis
opname en/of blijvend letsel. Melden kan via dit webadres: 
https://portaal.nlarbeidsinspectie.nl/ongeval, dat u in stappen 
door de verplicht te geven informatie leidt.

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

ARBEIDSINSPECTIE



Functieomschrijving
SVGO-Gaan in de Bouw werkt landelijk en is op zoek naar een instructeur/leermeester. In deze rol deel je als 
ervaren dakdekker je vakkennis binnen de hellende daken branche met deelnemers van de opleiding dakdekker. 

Voor deze functie is kennis van de branche essentieel en ervaring als instructeur of leermeester een pré. Het is van 
belang dat je enthousiast bent, graag kennis overdraagt én blij wordt van het werken met een leergierige club mensen. 
Daarnaast is het handig als je woonachtig bent in de omgeving Almelo, Amersfoort, Groningen of Limburg, omdat 
daar de opleidingen worden gegeven.

De opleiding wordt in een module van een aantal dagen verzorgt en zal plaatsvinden 
in de periode van september 2022 tot mei 2023.

Dit bieden wij jou
Voor deze uitdagende rol van instructeur/leermeester voor Gaan in de Bouw bieden we uiteraard een passende uur- 
en km- vergoeding. Wij vinden het belangrijk dat iedereen uit de verf komt en zich op een prettige wijze kan ontwikkelen. 
Daar dragen wij graag een steentje aan bij door het aanbieden van een goede begeleiding en prettige werksfeer.

Wie zijn wij?
Gaan in de Bouw is opleidingsinstituut dat ontstaan is vanuit de behoefte aan vakbekwaam personeel in de hellende daken. 
Wij bieden vakopleidingen voor deze branche op niveau 2 en 3 op een modulaire, fl exibele manier aan. Het unieke aan 
onze opleidingen is, de aantoonbare waarde die onze (deel) vakbekwaamheidsbewijzen vertegenwoordigen.

Is deze rol jou op het lijf geschreven?
Wil je direct reageren of heb je inhoudelijke vragen over deze vacature, bel of mail dan met Gideon Verhoeven. 
Je kunt Gideon bereiken op telefoonnummer 06-53449532 of via gideonverhoeven@gaanindebouw.nl

dé opleider
van vakmensen

Welke ervaren dakdekker wordt 
onze instructeur/leermeester?

Contact    >     Floris Grijpstraat 2     >     2596 XE Den Haag     >     www.gaanindebouw.nl

GaanindebouwVacatureInstructeurA4.indd   1GaanindebouwVacatureInstructeurA4.indd   1 31-08-2022   10:1331-08-2022   10:13

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK! Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen
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Veiligheid met de hulp 
van de computer en  
het gezonde verstand
De veilige werkplek is van te voren goed voor te bereiden. Nu kunt u in  
een BIM model al in een vroeg stadium in overleg met opdrachtgevers  
en steigerbouwers de hele bouwplaats overzien. Maar natuurlijk is het 
inzicht van de werknemers op de werkplek net zo belangrijk.

Om de vakbekwaamheid voor het monteren en  demonteren 
alsook het inspecteren aantoonbaar te maken, is in de 
Richtlijn Steigers een scholingsstructuur vastgelegd.  
Met de vakbekwaamheid die hiermee wordt verworven, 
wordt bijgedragen aan veiligheid, veilig werken en veilig-
heidsperceptie op elk niveau.

Tijdens de cursus Monteur Steigerbouw leren de cursisten 
eenvoudige steigerconstructies te monteren en demonteren 
met behulp van tekeningen en de risico’s bij het monteren 
en/of demonteren van steigers te herkennen en te beoor-
delen. De opleiding steigerbouwmonteur is bestemd voor 
iedereen die steigers monteert en demonteert. 
De cursus wordt in diverse talen aangeboden.  
De cursus Monteur Steigerbouw bestaat uit vier lesdagen  
van 9:00 tot 15.00 uur bestaande uit 2 theorie- en 2 praktijk - 
dagen. Op de 5de lesdag wordt het theorie- en praktijk-
examenexamen afgenomen. De cursisten ontvangen bij 
goed resultaat een DNV-GL, Certificaat Vakbekwaamheid.

VSB-erkende opleider steigerbouw
Megasafe uit Ridderkerk is gespecialiseerd in het verzorgen 
van veiligheidsopleidingen en certificeringen van bedrijven. 
Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat bedrijven nationaal 
en internationaal voldoen aan alle (wettelijke) eisen en 
regelgeving op het gebied van veiligheid en certificering. 
Onlangs is het bedrijf door de VSB erkend als opleider voor 
de functies Monteur, 1e Monteur, Voorman en Inspecteur 
Steigerbouw. De erkenning vond plaats na toetsing door 
een onafhankelijke auditor en voordracht door het bestuur.
Het (de)monteren van steigers is een specialisme, dat alleen 
door goed geschoolde en ervaren medewerkers wordt 
beheerst. Het is immers de verantwoordelijkheid van de 
monteur en het montagebedrijf, dat in de latere gebruiks-
fase tientallen beroepsgroepen dagelijks veilig op steigers 
kunnen werken. Daarmee is de monteur niet alleen verant-
woordelijk voor zijn eigen veiligheid, maar juist ook voor 
die van anderen. 

Transparantie en kostenbesparing
Steigerbouwproducten specialist Layher ontwikkelde het 
Scaffolding Information Modeling (SIM) om mee te gaan in 
de toenemende digitalisering van de bouw. Met het effectief 
inzetten van steigers tijdens de bouw optimaliseer je de 
projectplanning en zorgt het voor transparantie en kosten-
besparing als van te voren nauwkeurig het steigerwerk 
ingetekend kan worden in het computermodel. ‘Met SIM 
kunt u niet alleen tijdelijke steigerconstructies efficiënter 
plannen, monteren en beheren, het biedt tegelijkertijd ook 
toegang tot BIM,’ belooft de fabrikant. 

Het programma werkt met het Allround en Blitz systeem van 
Layher. SIM communiceert met de LayPLAN CAD programma’s 
dat de getekende objecten snel naar hoeveelheden en  
elementen vertaalt. Zo creëert LayPLAN CLASSIC Op basis 
van in te geven afmetingen een Blitz- of Allroundsteiger. 
Deze steiger kan met enkele eenvoudige tools worden 
aangepast (veranderen van slaghoogtes, vakmaten,  
het (ver)plaatsen van ladders, trappen, vloeren, leuningen,  
diagonalen, ankers, consoles en dakranden). Steigers worden 
in een eenvoudige 2D-presentatie weergegeven en kunnen 
samen met projectinformatie worden opgeslagen en geprint.

De materiaalbehoefte en gewichten van de steiger worden 
getoond. De software is ingericht voor het creëren van gevel-
steigers, ronde steigers en daksystemen. Het is zelfs moge-
lijk de 3D ontwerpen om te zetten naar VR (virtual reality). 
Hiermee kan met een 3D bril of computer volledig door  
het model worden gelopen om het toekomstige resultaat  
te bekijken, beoordelen of bespreken. Met externe software-
pakketten kunnen steigerontwerpen worden getoond  
en doorlopen door verschillende gebruikers en met gelijk-
tijdige presentatie.

Valbeveiliging in de hele levenscyclus
Eurosafe Solutions, specialist in veilig werken op hoogte  
en in besloten ruimten, omarmt het werken met het  
Bouw Informatie Model. Zo stelt het bedrijf dat het  
3D BIM model fouten voorkomt in het gehele bouwproces. 
Het bedrijf biedt daarom valbeveiliging aan in 3D.  
Al vanaf de ontwerptekening kan een betrokken partij  
rekening houden met veilig werken.

Op de website is een BIM bibliotheek beschikbaar waar 
valbeveiligingsproducten te vinden zijn voor veilig werken  
op hoogte én in besloten ruimten. Dit is handig voor ont- 
werpers, tekenaars en iedereen die bij een ontwerpfase 
van een object betrokken is. Zij kunnen de objecten uit de 
bibliotheek importeren in hun tekening en hebben daarmee 
ook alle technische specificaties tot hun beschikking.

De experts van Eurosafe Solutions werken samen met  
de projectontwikkelaar en architect om veiligheid in en  
om het gebouw of object gedurende de hele levenscyclus 
te garanderen. De productenbibliotheek is software onaf-
hankelijk. Verschillende partijen kunnen de beschikbare 
bestanden van de valbeveiligingsproducten uitwisselen en 
communiceren in dezelfde taal van de deelnemers in het 
project. Valbeveiliging kan hiermee al in de ontwerp fase 
van een project worden meegenomen.  
Dat scheelt in de kosten en tijd.●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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“ MET HET EFFECTIEF INZETTEN  
VAN STEIGERS TIJDENS DE  
BOUW OPTIMALISEER JE DE  
PROJECTPLANNING EN ZORGT 
HET VOOR TRANSPARANTIE  
EN KOSTENBESPARING”

“ IEDEREEN DIE BIJ EEN ONTWERP-
FASE VAN EEN OBJECT BETROKKEN  
IS. KAN DE OBJECTEN UIT DE 
 BIBLIOTHEEK IMPORTEREN IN HUN 
TEKENING EN HEBBEN DAARMEE 
OOK ALLE TECHNISCHE SPECIFI-
CATIES TOT HUN BESCHIKKING”



DIGITALE
RI&E
SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DE
HELLENDE DAKEN BRANCHE

Breng arbeidsrisico's tijdig in kaart, 
bevorder duurzame inzetbaarheid, voorkom
gezondheidsklachten, ongevallen en boetes!

www.hellendedaken.nl

Tel: 085 – 489 90 50

De branche RI&E
Hellende Daken is
erkend voor
toetsingsvrijstelling.

 
Een RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) is een lijst met alle

(veiligheids- en gezondheids) risico’s specifiek voor uw bedrijf en een
plan van aanpak voor het oplossen daarvan. Met die twee samen
kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. 

Wat is een RI&E?

Is een RI&E verplicht?
JA! De overheid heeft de RI&E via de Arbowet
verplicht gemaakt voor alle werkgevers vanaf 1
FTE! Het maakt niet uit of er gewerkt wordt met
vaste mensen, tijdelijke krachten,
uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires. De
RI&E is verplicht voor iedereen, behalve ZZP’ers.  

Hoe kunt u gebruik maken van de digitale RI&E?

Geen RI&E? U riskeert een boete!

Kunt u bij controle door de Inspectie SZW
geen geldige RI&E tonen? Dan riskeert u een
boete van € 4.500.

Vul uw RI&E in tijdens een van de volgende workshops:

Meld via info@hellendedaken.nl dat u gebruik wilt maken van de digitale RI&E.
Voor het aanmaken van een persoonlijke login zijn er een aantal gegevens van u
nodig. Deze gegevens zullen door het CAO-secretariaat worden ingevoerd, waarna
de inloggegevens per mail worden verstuurd en u aan de slag kunt om de digitale
RI&E in te vullen. Iedere werkgever die afdraagt aan het SFHD kan gratis gebruik
maken van de digitale RI&E.

Vrijdag 16 september van 10.00 - 15.00 uur, fysieke bijeenkomst VGR (Nijkerk)

Vrijdag 7 oktober 10.00 - 15.00 uur, fysieke bijeenkomst VFR (Nijkerk)

Donderdag 13 oktober van 13.00 - 17.00 uur, online bijeenkomst GNL, VFR, NVVL
 

Vrijdag 14 oktober van 10.00 - 15.00 uur, fysieke bijeenkomst GNL (Veenendaal)

Aanmelden is kosteloos voor leden en kan via info@hellendedaken.nl of bel naar 085-489 90 50.
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De internationale norm voor tillen 
en dragen NEN-ISO 11228-1:2003 
is herzien. Aan de herziening hebben 
experts uit 15 verschillende landen 
meegewerkt. De herziening is tot 
stand gekomen onder begeleiding 
van een Nederlandse voorzitter en  
onder secretariaatvoering van NEN.  
In de norm staan onder andere grens- 
waarden voor tillen in samenhang 
met het aantal keren dat je tilt en de 
tilafstand. “Het is een hele concrete  
norm die direct toepasbaar is in 
de praktijk”, zegt Aleid Ringelberg, 
voorzitter van de normcommissie.

tot 30 procent van het totaal bedroegen. Dat is echt enorm. 
Het gebruik van normen kan daarbij echt helpen.”

Bewust over belasting
Om verzuim te doen dalen en de gezondheid van werk-
nemers te verbeteren, moet er wel een nieuw bewustzijn 
over het onderwerp ergonomie, en meer specifiek fysieke 
belasting, worden gekweekt Ringelberg: “Het onderwerp 
wordt nog steeds onderschat. De nieuwe norm is concreet 
en direct toepasbaar in de praktijk. Bedrijven kunnen er  
meteen mee aan de slag en hij is heel duidelijk.” De norm 
staat wat Ringelberg betreft model voor de richting die 
normalisatie van fysieke belasting zou moeten opgaan.  
“Er is zoveel kennis beschikbaar. Het zou mooi zijn, zowel 
voor het bestrijden van ziekteverzuim als voor het verbete-
ren van de fysieke gezondheid van de werknemers, om die 
kennis te ontsluiten en toe te passen in de praktijk.”

De nieuwe norm NEN-ISO 11228-1:2021 beschrijft  
vijf stappen voor het opstellen van een risico-analyse.  
De belangrijke wijzigingen die zijn aangebracht in de norm 
hebben betrekking op de manier van beoordelen van tillen, 
neerzetten en dragen. Neerzetten wordt voortaan gezien  
als beweging en ook wordt er onderscheid gemaakt in  
herhaald tillen. “Werknemers moeten beschermd worden. 
Dat staat in de Arbowet maar ook in het enorm brede 
spectrum aan normen voor de werkplek. Ergonomie wordt 
daarbij echter vaak over het hoofd gezien”, zegt Ringelberg 
in een interview voor de NEN. “Veel rug-, schouder- en 
nekklachten ontstaan door overbelasting en verkeerde 
werkhouding. Dat komt in heel veel beroepen voor.  
Normen bieden een basis waar je je als werkgever en werk-
nemer aan kunt houden. Zo voorkom je een hoog percen-
tage aan verzuim. In het verleden is wel eens becijferd dat 
ziekmeldingen in relatie tot het bewegingsapparaat wel  

Samenvoegen
Momenteel is Ringelberg met haar werkgroepen bezig om 
te kijken of de Europese en internationale normen die nu 
nog een verschillende insteek hebben, samen te voegen 
zijn. Dat verhoogt de duidelijkheid en toepasbaarheid,  
stelt ze. “Door de normen samen te voegen willen we zorgen 
dat ze toegankelijker en begrijpelijker worden zodat meer 

partijen ze gaan gebruiken, en ook de drempelvrees om  
met fysieke belasting aan de slag te gaan, lager wordt.”
“Ik weet dat de interesse er is, het is een kwestie van het  
op de juiste manier toegankelijk maken van de kennis.  
Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kleine inkijk 
te krijgen in een norm, waarvoor niet betaald hoeft te 
worden. Van die mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt.” 
NEN werkt aan nieuwe manieren om normen nog toegan-
kelijker te maken. Ze adviseert bedrijven die met normen 
aan de slag gaan zich te laten bijstaan door bijvoorbeeld 
een ergonoom of productontwikkelaar. “Het is niet zomaar 
een onderwerp waar je even op een regenachtige zondag-
middag mee aan de slag gaat. Het vergt veel kennis en 
kunde om een norm goed toe te passen.” Informatie over  
de norm is te vinden op nen.nl ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Gratis Risico Inventarisatie- en Evaluatie
Een RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) is een lijst  
met alle veiligheids en gezondheidsrisico’s specifiek voor  
uw bedrijf en een plan van aanpak voor het oplossen  
daarvan. De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht 
gemaakt voor alle werkgevers vanaf 1 FTE! Het maakt niet 
uit of er gewerkt wordt met vaste mensen, tijdelijke krachten, 
uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires. De RI&E is verplicht 
voor iedereen, behalve ZZP’ers.

Werkgevers die lid zijn van Gebouwschil Nederland, sectie 
daken (GNL), Vakfederatie Rietdekkers (VFR) of Nederlandse 
Vereniging van Leidekkers (NVVL) en afdragen aan het SFHD 
kunnen gratis gebruik maken van de digitale RI&E. 

Snel scannen
De site ergonomiesite.be/iso11228-1/ biedt handige toegang 
tot snelle risico-analyse van het tillen en dragen van lasten. 
Door het invullen van tabellen uit de NIOSH methode en  
een link naar de calculator kunt u zelf al aan de slag met  
de analyse.

Als elke vraag met ja is beantwoord, dan is er geen verdere  
berekening nodig en is het risico van tillen van lasten  
aanvaardbaar. Wanneer de situatie niet ideaal is (groen),  
maar ook niet extreem (rood), dan kan men het risico op 
overbelasting kwantificeren aan de hand van een uitgebreide 
NIOSH methode.

SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

 ja neen ja neen
3 - 5kg Voorwaarden
Romp symmetrisch (geen torsie) Verticale hoogte >175cm
Last dichtbij het lichaam Verticale verplaatsing >175cm
Last tussen heup- en schouderhoogte Horizontale afstand >armlengte
Max. 5x/min tillen Asymmetrie: extreme torsie

Frequentie
5 - 10kg * <1u/dag: max. 15x/min
Romp symmetrisch (geen torsie) * <2u/dag: max. 12x/min
Last dichtbij het lichaam * >2u/dag: max. 8x/min 
Last tussen heup- en schouderhoogte
Max. 1x/min tillen

Max. 10kg

 ja neen ja neen
1 - 5 meter 1 - 5m
6-8u: max. 4800kg 6-8u: max. 6000kg
4u: max. 4000kg 4u: max. 5000kg
1u: max. 2000kg 1u: max. 2500kg
1min: max. 60kg 1min: max. 75kg

5 - 10 meter 5 - 10m
6-8u: max. 3600kg 6-8u: max. 4500kg
4u: max. 3000kg 4u: max. 3750kg
1u: max. 1500kg 1u: max. 1875kg
1min: max. 45kg 1min: max. 56kg

Max. 10 meter Max. 20 meter
2 handen
Hoogte: 75 - 110cm
Harde en vlakke vloer
Comfortabele omgeving (temperatuur)
Ruimte voor vrije houding

TILLEN

DRAGEN

ISO 11228-1 : Quick Assessment

www.ergonomiesite.be

Beweging herhaaldelijk tillen,  
neerzetten en dragen afzonderlijk bekeken

Norm voor tillen en dragen herzien
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SPECIAL VEILIG & GEZOND WERKEN

De werknemers  
van de toekomst
TNO testte in samenwerking met 
Knauf begin dit jaar de effectiviteit  
van een arm-ondersteunend  
exoskelet bij werkzaamheden van 
stukadoors. Metingen wezen uit  
dat het gebruik van het exoskelet 
de spieractiviteit van de armen  
30 tot 40 procent verminderde.  
Een ondersteunend mechaniek 
maakt het zware werk in de bouw 
lichter. Is de bouwvakker van de  
toekomst daarmee een oude man 
van boven de 60 die dankzij het 
exoskelet nog jaren meekan of wordt 
de mens langzaam maar zeker  
vervangen door echte robots?

TNO koos het zware beroep van de stucadoor voor een 
eerste praktijktest met een ondersteuend exoskelet.  
De stukadoor werkt zowel aan de muur, van onder tot boven, 
als aan het plafond, met verschillende houdingen en bewe- 
gingen. Het geteste exoskelet ondersteunt de arm, met een 
veermechanisme, bij werk met geheven armen. Het onder-
steunende effect ervan werd eerder aangetoond in laborato-
riumstudies, maar nog niet eerder in praktijksituaties.
De stukadoors gaven aan het ondersteunende effect van 
het exoskelet positief te ervaren. Voor alle taken, behalve 
het aanbrengen van gips op de muur, vonden ze de ervaren 
belasting lager wanneer het exoskelet gedragen werd.  
Sterke afnames in de ervaren belasting werden voorname-
lijk bij het werken aan het plafond gevonden. Als nadeel 
werd aangegeven dat het warm is en de beweging beperkt.
Rob van Groningen, Algemeen Directeur Knauf ziet kansen 
voor verder onderzoek: “De resultaten van deze TNO-test 
tonen aan dat het exoskelet de belasting van de spieren 
daadwerkelijk vermindert. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen bij welke handelingen optimale ondersteuning 
kan worden geboden en hoe het exoskelet toegepast kan 
worden in de dagelijkse praktijk van de stukadoor.”

In de garage
Hyundai ontwikkelt een exoskelet met de monteurs in de 
garages in gedachten. Hun werkhouding onder een auto  

op de brug lijkt op die van de stucadoor. Het als vest te  
dragen Vest EXoskeleton ofwel VEX ondersteunt de rug  
en de heup en vermindert vermoeidheid en vergroot de 
fysieke kracht van de gebruiker door de bewegingen  
van de gewrichten te imiteren en te ondersteunen bij de 
activiteiten onder zware belasting.

Het exoskelet bevat als eerste ter wereld multi-axiale con- 
structies, waarbij meervoudige draaipunten worden gecom-
bineerd ter ondersteuning van de spieren. Dat vergroot  
de efficiency. Een accu heeft het exoskelet van Hyundai niet 
nodig. Mede daardoor is het zo’n 22 tot 42 procent lichter 
dan soortgelijke producten van concurrenten, stellen de 
ontwikkelaars.

Onlangs nam Hyundai het beroemde Boston Dynamics over. 
In augustus kondigde Hyundai Motor Group de lancering 
aangekondigd van het Boston Dynamics AI Institute, met als 
doel fundamentele vooruitgang te boeken op het gebied 
van kunstmatige intelligentie (AI), robotica en intelligente 
machines. De Groep en Boston Dynamics zullen een initiële 
investering doen van meer dan $ 400 miljoen in het nieuwe 
Instituut, dat zal worden geleid door Marc Raibert, oprichter 
van Boston Dynamics.

Als een research-first organisatie zal het Instituut werken  
aan het oplossen van de belangrijkste en moeilijkste 
uitdagingen voor de creatie van geavanceerde robots. 
“Onze missie is om toekomstige generaties geavanceerde 
robots en intelligente machines te creëren die slimmer, 
wendbaarder, scherpzinniger en veiliger zijn dan alles wat 
vandaag bestaat”, zegt Raibert. “Het Instituut zal ons helpen 
om robots te creëren die gebruiksvriendelijker en produc-
tiever zijn, een grotere verscheidenheid aan taken kunnen 
uitvoeren en waarmee veiliger kan worden gewerkt.” Met het 
tekort aan instromend personeel kan de Nederlandse bouw 
niet wachten op de resultaten! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

EXOSKELET IN SOORTEN EN MATEN
Een rapport van het Ierse Business Wire meldt dat de markt 
voor exoskeletten in de periode 2022 tot 2028 jaarlijks  
exponentieel zal toenemen met een jaarlijkse groei van  
42.6 procent.
Exoskeletten kunnen we onderscheiden op basis van de  
lichaamsregio’s die ze ondersteunen: exoskeletten die het  
lopen of staan kunnen ondersteunen, exoskeletten die de 
armen ondersteunen bij hand-arm taken, exoskeletten die de 
romp ondersteunen en de zogenoemde ‘full-body’ exoskeletten.
Een antropomorf exoskelet omvat segmenten en gewrichten, 
dicht tegen het lichaam bijvoorbeeld de knie. Non-antropomorfe 
exoskeletten kunnen de oplossing bieden daar waar het nauw 
aansluiten van op het bewegende menselijk lichaam uitermate 
complex wordt, bijvoorbeeld rond het schoudergewricht.
Actieve exoskeletten zijn uitgerust met bijvoorbeeld elektrische 
motoren. Passieve exoskeletten hebben die niet. Deze systemen 
gebruiken bijvoorbeeld veersystemen.
(bron Tijdschrift voor Human Factors)

“ DE STUKADOORS VONDEN  

DE ERVAREN BELASTING LAGER 

WANNEER HET EXOSKELET  

GEDRAGEN WERD”
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Ladders, handig maar  
wel verstandig?
Hoe moet je met een ladder omgaan en wat mag  
je met een ladder? Die vraag krijg ik regelmatig.  
Nu hangt het ervan af wat je wilt doen. Laten we uit- 
gaan van veilig werken binnen de grenzen van de wet.  
Werken op een ladder mag bijna nooit. Een ladder is bedoeld om  
een hoogte te overbruggen. 

In het vervallen Arbeidsomstandighedenbesluit art 3.16 lid 6  
staat iets over laddergebruik. Onder “het verrichten van ar-
beid waarbij valgevaar bestaat” wordt ook verstaan het zich 
begeven naar de arbeidsplaats. Doelmatige voor zieningen 
hiervoor kunnen ladders zijn, mits deze bij klimhoogten van 
10 meter of meer op maximale afstanden van 7,50 meter 
zijn onderbroken door rustbordessen. Op het te betreden 
vlak is aan weerszijden van de toegang randbeveiliging 
aangebracht over een lengte van 4,0 m of sluit de toegang 
aan op de aanwezige randbeveiliging.

In de laatste versie van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
staat dit niet meer. Elders in het arbeidsomstandigheden-
besluit wordt ook niets vastgelegd over een maximaal te 
overbruggen hoogte. Onvindbaar is een branche-afspraak 
die iets vastlegt over het gebruik van een ladder om naar 
een ander niveau te gaan. Mijn voorstel is om uit te blijven 
gaan van die 10 meter. Voor de veiligheid zie ik geen proble- 
men. Wel moeten we natuurlijk rekening houden met een  
stabiele opstelling onder 75 graden, de verankering tegen  
wegschuiven regelen en de ladder plaatsen op een ladder-
mat. Regelmatig de ladder zelf controleren op gebreken is 
ook noodzakelijk. Doe dat voorafgaand aan elk gebruik.  
In het warenwetbesluit draagbaar klimmateriaal en in de  
norm EN 131 staan handzame controlelijstjes. De leverancier 
kan u hier zeker aan helpen. Wie omhoog is geklommen, 
moet de ladder één meter doorsteken zodat er houvast is bij  
het afstappen. Hiervoor is een handige ‘ladderuitstap’ te koop. 
Hiermee is gelijk de ladder tegen wegschuiven te borgen. 
De eerder genoemde hoogte van 10 meter komt overigens 
overeen met de grootste lengte van tilbare ladders. 

Ladders blijven handig. Bij verstandig gebruik blijven ze  
ook veilig. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Er is veel spraakverwarring rond het gebruik van ladders.  
De spraakverwarring rondom het ‘ladderverbod’ komt voort 
uit de richtlijn 2001/45/EG. Hierbij staat 2001 voor het jaar 
dat de richtlijn in werking is getreden. Hij is dus al 21 jaar 
oud, de vraag over het laddergebruik is net zo oud. De vraag 
komt, denk ik, voort uit heimwee naar de ladderstelling en 
de schuifplank. Doel van de richtlijn is het aantal valonge-
vallen terug te brengen. De richtlijn gaat dan ook verder 
dan het verbieden van het werken op ladders. De richtlijn is 
ingevoegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 
7.23 en is onverkort in Nederland van kracht.

Het werken op ladders veroorzaakte veel valongevallen. 
Daarom mag alleen nog op ladders worden gewerkt als op 
geen enkele andere wijze een veilige werkplek kan worden  
gemaakt. In de richtlijn staat dat bij het kiezen van de werk- 
plek op hoogte, economische overwegingen niet mogen 
meespelen bij het maken van de keuze. Het vaak gebruikte 
argument dat je wel op een ladder moet werken, omdat het 
werk anders te duur wordt, gaat dus niet op. Eigenlijk zeg je 
met die uitspraak dat het werk niet goed is begroot.

Als je kijkt wat er allemaal beschikbaar is aan hulpmiddelen, 
is het maken van een veilige werkplek op hoogte vrijwel  
altijd mogelijk. Vaak is het niet alleen veiliger, maar levert 
een veilige stabiele werkplek ook kwaliteitswinst en produc-
tiviteitswinst op. Er zijn bordestrappen in verschillende 
hoogten waarvan de poten op verschillende hoogtes kunnen 
worden ingesteld. Er zijn éénpersoons liftjes, handbediend  
of met een motortje. Er zijn éénpersoons rolsteigers, die je 
ook nog eens in je eentje kunt opbouwen. Keuze genoeg.  
Nu zullen de lezers van dit blad voornamelijk op daken  
werken, dus fungeert de ladder bijna nooit als werkplek. 

Hoe hoog mag je dan klimmen met een ladder? Dat zegt  
de richtlijn niet. Jammer, daarvoor moest ik dieper graven. 

Adri F
rijt

er
s



GRATIS PAGO
Dit onderzoek wordt gratis aangeboden aan iedere werknemer 
waar premie voor wordt afgedragen en die valt onder de 
werkingssfeer van de CAO Hellende Daken.

Een initiatief van

GEZONDER
IS MEER 

WERKPLEZIER!
GEZONDER 

IS MEER 

PAGO!
PERIODIEKE

ARBEIDSGEZONDHEIDS

ONDERZOEK VOOR 

UW WERKNEMERS!

www.hellendedaken.nl - Tel. 085-489 90 50

Loodgieters, leidekkers, koperslagers en zinkwerkers  

sinds 1922    
www.jobsebv.nl 

1962 

1980 

1922 

Trots op 100 jaar vakmanschap!   
Talloze prachtige daken van paleizen, landhuizen, kerken en huizen    

door heel Nederland! 

2022 

ZB Krantenbank Zeeland    Zeeuws Archief     Beeldbank Zeeland 
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LADDERS MET  
GEÏNTEGREERDE VEILIGHEID

Veiligheid op de werkvloer wordt steeds 
belangrijker. Daarom heeft Smart Level 

Ladder twee geïntegreerde veiligheidssys-
temen ontwikkelend, waarmee het werken 
met ladders veel veiliger en gemakkelijker 
wordt. Met het Smart Level-systeem staat 
een ladder binnen één seconde veilig en 

recht en met Top Safe staat deze vast aan 
een muur. De systemen zijn onafhankelijk 

van elkaar te verkrijgen. Smart Level ladders 
voldoen aan de hoogste internationale 
kwaliteitsnormen EN 131 en NEN2484.  

Het geïntegreerd levelingsysteem is TÜV 
gecertificeerd. www.smartlevelladders.com.

INSTAPPERS MET AN-GECERTIFICEERDE  
ENKELBESCHERMING
Met de introductie van de Buckbootz bANg guardz® 
BSH heeft Buckler Boots een comfortabele en water-
dichte instapper met AN-gecertificeerde enkelbescher-
ming op de markt gebracht.
Goede enkelbescherming is volgens Buckler Boots 
nog een ondergeschoven kindje op de markt. Goed 
schoeisel, inclusief de maximale normering anti-slip-
zool en de enkelbescherming, helpt tegen verzwikken 
en verkleint de kans op blessures en uitval. De nieuwe 
schoen is samen met de vetervariant BSH012 de eerste 
AN-gecertificeerde instapper op de markt. Het geheim 
van Buckbootz bANg guardz® zit niet alleen in de en-
kelbescherming zelf, maar ook in de positionering van 
het stretchgedeelte van de schoen. Dit stretchgedeelte 
zit traditioneel aan de zijkanten; door het elastiek 
naar de voorzijde van de bovenkant van de instapper 
te verplaatsen, kan de enkelbescherming optimaal in 
de schoen geplaatst worden. Vervolgens is de zijkant 

van de schoen van leder gemaakt en hierin is 
de enkelbescherming verwerkt. Daardoor 

zijn de enkels van de drager optimaal 
beschermd. www.buckbootz.nl

KOOILADDERSPECIALIST
Kooiladderspecialist BV is onlangs door de NCI gecertificeerd voor VCA*2017/6.0. De specialist op 
het gebied van veilig werken op hoogte produceert en levert kooiladders, vluchtladders, hangladders, 
dakrandbeveiliging en andere vormen van valbescherming. De laatste toevoeging aan het brede 
assortiment is een nieuwe neerklapbare dakrandbeveiliging, die Kooiladderspecialist zelf heeft ont-
wikkeld en in de verkoop heeft genomen. www.kooiladderspecialist.nl

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

KIJK NOOIT IN DE OPENING  
VAN ZENDENDE ANTENNES 
Regelmatig zie je op daken de antennes van GSM, 
UMTS of andere zenders staan. Deze antennes stralen 
elektromagnetische velden uit die bij hoge stralings-
intensiteiten schadelijk voor de gezondheid zijn.  
Bij blootstelling aan deze velden kan weefsel worden 
opgewarmd. De werking van medische hulpmiddelen 
in het lichaam zoals pacemakers, kan verstoord worden. 
Het aanraken van ongeaarde elektrisch geleidende 
objecten in het stralingsveld van een antenne kan een 
schok veroorzaken.

Maatregelen bij het werken in de buurt van zendanten-
nes: voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen 
moet door de werkgever beoordeeld worden of er risico 
is voor zijn medewerkers die in de buurt van de anten-
nes moeten werken. Als er gevaarlijke velden aanwezig 
zijn, dan moet de werkgever vooraf contact opnemen 
met de gebouwbeheerder of de eigenaar van de anten ne; 
er moet dan worden bepaald hoe de werkzaam heden 
veilig kunnen worden uitgevoerd.
Een personal monitor (kastje dat meet of er gevaarlijke 
elektromagnetische velden zijn) moet ter beschikking 
worden gesteld indien het niet duidelijk is of en waar 
er een gevaarlijk stralingsgebied aanwezig is of dat er 
af en toe een sterk signaal kan worden uitgezonden.

Overige maatregelen: Vermijd zoveel mogelijk het  
stralingsgebied (minimaal 2 meter uit de antenne blij-
ven); Kijk nooit in de opening van zendende antennes; 
Blijf zo kort mogelijk in de hoofdbundel; Laat eventueel 
de installatie uitschakelen. www.arbotechniek.nl voor 
het document Veilig-werken-in-de-buurt-van-antennes.

Foto:Lilla Frerichs

KEUREN MET EEN APP
De hiView keuringsapp is ontwikkeld door Kedge in samen-
werking met bedrijven die veel keuringen uitvoeren.  
De app maakt het keuren van valbeveiliging en persoon-
lijke beschermingsmiddelen gemakkelijker. De app biedt 
ondersteuning voor het keuren van alle permanente val-
beveiligingssystemen, persoonlijke beschermingsmiddelen, 
ladders en trappen. 
De keuringsapp is op 
ieder mobiel apparaat 
beschikbaar. Zo is de app 
op het dak voor iedereen 
gemakkelijk bij de 
hand. HiView maakt het 
mogelijk om eenvoudig 
een foto te uploaden 
en toe te voegen aan 
de inspectie. Zo ben 
je niet afhankelijk van 
papierwerk en is het 
keuringsrapport direct 
te downloaden. Verder 
zijn alle gegevens gemakkelijk te bereiken, doordat ze in de 
Cloud zijn opgeslagen. Daarmee zorgt de app ervoor dat dit 
proces sneller en eenvoudiger gaat. www.kedge.nu



DAKEN&ZAKEN

Wij verwelkomen u graag op donderdag 3 november 2022 tijdens de tweede 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 18.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 3 november bij DAKEN & ZAKEN!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

•mawipex

De volgende bedrijven nemen deel aan

DAKEN & ZAKEN 2022

80 
Anjo

® 

Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

•mawipex

D É  D A K B E G R O E N E R

... en haal de hemel in huis

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ... 

NIEUW

Voor de best mogelijke isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow3™. Deze 
vlakke lichtkoepel is superisolerend (Ug-waarde van 0,5 W/m2K) dankzij het compacte en 
isolerende pvc-raam en het 3-wandige en erg isolerende veiligheidsglas HR+++.

• geschikt voor alle platte daken en bij helling 0° en 25°. 
Advies 5° (om vervuiling & waterstagnatie te voorkomen)

• veilig dankzij het verharde 3-wandige glas
• geluidsdempend 41 dB
• onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
• perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische boord en slanke

omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm
• maximale lichtinval (lichtmaat = dagmaat) 

www.skylux.be

adv roofs NL Skylux iWindow2 Opengaand 2017.indd   1 20/12/16   10:15

100%
CIRCULAR

Zie voor meer informatie www.dakenenzaken.nlDAKEN&ZAKEN

E X P E R I E N C E
C E N T E R

NEDERLAND

Met het nieuw ontwikkelde Retentie-element RS 60 en de instelbare 
Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige en zeer effectieve 
oplossing om tijdens piekbuien een overbelasting van het rioolstelsel
te voorkomen. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

ZinCo Benelux b.v.   •   Postbus 9092, NL  •  1006 AB Amsterdam   •   Tel. (020) 667 48 52   •   daktuin@zinco.nl   •   www.zinco.nl

De simpelste oplossing 
is vaak de beste

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO
www.qualityroofingsystems.nl

D&Z2022deelnemers.indd   1D&Z2022deelnemers.indd   1 29-08-2022   10:0129-08-2022   10:01
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ISO 14021 EN BRL 7010

Mogelijkheden voor certificatie van   recycled en biobased content

Er is een sterk verhoogde focus op de milieu-impact van bouwmaterialen. (Foto: Shutterstock)

In het voorstel voor de nieuwe Verordening bouwprodukten of  
Construction Products Regulation (CPR) is er een sterk verhoogde  
focus op de milieu-impact van een bouwmateriaal. Zoals het er nu voor-
staat zal er in de prestatieverklaring (DoP) ook een milieuverklaring  
(Environmental Performance) voor een bouwproduct moeten worden  
opgenomen. Hierbij wordt het hergebruik van bouwmaterialen,  
het gebruik van gerecy clede grondstoffen en het gebruik van hernieuw-
bare grondstoffen (biobased) gestimuleerd, schrijft Marco de Kok,  
Certification Expert bij SGS INTRON BV in het vakblad Roofs.
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KOMO-certificaat wordt een bijlage toegevoegd met daarin 
de informatie over de content van recyclede grondstoffen 
en biobased grondstoffen.

Andere gerelateerde schema’s
Naast de twee behandelde schema’s zijn er nog meer  
certificatieschema’s gerelateerd aan het onderwerp van 
recycled en biobased content. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan REDcert, ISCC en ISCC Plus. Allemaal initiatieven die 
bijdragen aan bijvoorbeeld de Green Deal en Ecodesign for 
Sustainable Products Regulation (ESPR). De Kok hoopt dat 
de verschillende initiatieven niet al te versnipperd raken 
en dat er uiteindelijk één of hoogstens twee schema’s 
zullen zijn die wereldwijd worden erkend en geaccepteerd. 
Dat maakt het leven voor de productie-industrie een stuk 
makkelijker. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Veel fabrikanten spelen hier al een tijdje op in en de  
marketing afdelingen van die bedrijven willen maar wat 
graag vertellen aan de bouwende wereld hoe milieu-
vriendelijk hun producten zijn. De Kok vraagt zich af  
hoeveel waarde je aan die uitspraken en claims kan hechten. 
“Zeker uitspraken over het gebruik van gerecycelde en/of  
hernieuwbare grondstoffen zijn snel gedaan. Je kunt je 
namelijk afvragen of de geclaimde content wel goed is  
berekend. En verstaan we met zijn allen wel hetzelfde 
onder wat we recyclede grondstoffen en hernieuwbare 
grondstoffen noemen. Al deze vragen roepen om standaar-
disatie en dat is inmiddels ook voorhanden, meerdere zelfs.” 
De Kok houdt er een tweetal tegen het licht.

ISO 14021
Deze ISO-norm heeft als titel: ‘Milieu-etiketteringen en - 
verklaringen – Zelfvastgestelde milieu-uitspraken’.  
Volgens deze norm kunnen diverse claims gedaan worden, 
onder andere voor composteerbaarheid en afbreekbaarheid, 
maar dus ook voor gerecyclede content. Biobased content 
kan nou net weer niet volgens deze norm.

Zoals de titel van de norm al zegt, verklaring van de milieu-
claim die de fabrikant zelf doet. De gerecyclede content 
wordt in die claim uitgedrukt in een massapercentage  
gere cyclede grondstoffen in verhouding tot de totale 
massa van het product. De producent dient een inzichtelijk 
document op te stellen met daarin argumentatie waarom 
een bepaalde grondstof ook daadwerkelijk een gerecycelde 
grondstof is. Daarnaast dient de berekening van het  
aantal massaprocent content te worden vermeld.  
De norm geeft houvast voor een gestructureerde fabrikant 
eigenverklaring.

Het vertrouwen in de uitspraak kan nog hoger op de  
Pyramid of trust komen als een onafhankelijke partij meekijkt. 

Een  certificatie-instelling als SGS INTRON Certificatie doet 
in dit geval het volgende:
•  We kijken of de claimende producent de definities van 

recycelde grondstof op de juiste manier interpreteert;
•  We controleren ook de door de producent gemaakte  

berekening van de recyceld content. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat een producent een grondstof inkoopt die niet  
zelf geheel gerecyceld is, maar alleen een gedeelte bevat 
dat gerecyceld is;

•  We controleren ook de productie van het product.  
Klopt de berekening van de klant ook werkelijk met het 
recept dat men voor de productie gebruikt?

•  En tenslotte volgt er nog een administratieve controle van 
de boekhouding. We bekijken of de hoeveelheid ingekochte 
recycelde grondstof, volgens het recept, ook overeenkomt 
met de hoeveelheid geproduceerd eindproduct.

Met al deze checks overtuigen wij onszelf van de juistheid 
van de fabrikant eigenverklaring. Als wij overtuigd zijn, 
geven wij een verklaring af waarin wij bevestigen dat het 
geclaimde percentage recycled content in de verklaring  
van de fabrikant ook daadwerkelijk klopt. De fabrikant met 
een eigenverklaring mag een markering aanbrengen op  
zijn product en in brochures. De zogenaamde Möbius loop 
moet als markering gebruikt worden, aangevuld met het 
geclaimde percentage recyceld content.

BRL 7010
De gloednieuwe KOMO-beoordelingsrijchtlijn, BRL 7010, 
heeft als titel: ‘Hernieuwbare, dan wel gerecyclede content 
van het KOMO gecertificeerde product’. Wat direct opvalt is 
de duidelijke overlap met ISO 14021, namelijk: recyclede 
grondstof content. De BRL 7010 verwijst voor de definitie 
Recycled Content zelfs naar ISO 14021. Hierbij worden 
voorbeelden gegeven, zoals:
•  Een batch kunststof kozijnen met een productiefout die 

verwerkt wordt tot grondstof voor een nieuwe batch 
kozijnen wordt wel als gerecycelde grondstof gezien 
(pre-consumer materiaal); dit klopt echter niet helemaal. 
ISO 14021 zegt dat interne recycling niet als recycled 
content aangemerkt mag worden.

•  Wanneer de foutieve batch door een ander bedrijf 
 gerecycled wordt, en het oorspronkelijke bedrijf het 
gerecycelde materiaal weer terugkoopt, wordt weer wel 
aangemerkt als gerecycelde grondstof.

Ook hier is het is daarom van belang dat er controle is  
op de interpretatie van de definitie door een onafhanke- 
lijke partij.

Biobased
Een ander verschil tussen BRL 7010 en ISO 14021 is  
dat men bij de BRL 7010 naast een gewichtpercentage  
content ook een volumepercentage content mag claimen. 
Het verschil tussen BRL 7010 en ISO14021 zit hem verder 
in het feit dat hernieuwbare grondstoffen (biobased) in 
deze BRL ook geclaimed kunnen worden.

De controles voor de BRL 7010 zijn in principe dezelfde als 
die bij ISO 14021, maar uitgebreid met een bepaling van  
de content biobased grondstoffen middels een test volgens 
EN 16640, methode B of C.

KOMO
De BRL 7010 is een zogenaamde ‘add on’ beoordelings-
richtlijn. Dit wil zeggen dat alleen producten beoordeeld 
kunnen worden die al gecertificeerd zijn met een  
KOMO- productcertificaat of een KOMO-attest-met-product-
certificaat. Wanneer de beoordeling naar tevredenheid is,  
wordt het product ingedeeld in één van bovenstaande 
klassen. Daarbij is de producent en KOMO-certificaathouder 
verplicht om één van beide of allebei de logo’s, behorende 
bij de klasse, achter het KOMO logo te plaatsen.  
Afhankelijk van de klasse wordt het cirkeltje groener.  
Dit maakt het voor de gebruiker of verwerker makkelijker 
om producten met elkaar te vergelijken. In het bijbehorende 

ISO 14021 EN BRL 7010

Percentage  
hernieuwbare/ 
gerecyclede content

Hernieuwbaar Klasse Gerecycled Klasse

Klasse 1 >90% 
(5 groene pijlen)

Klasse 2 61% - 90% 
(4 groene pijlen)

Klasse 3 31% - 60% 
(3 groene pijlen)

Klasse 4 11% - 30% 
(2 groene pijlen)

Klasse 5 5% - 10% 
(1 groene pijl)

10%
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Dakpannen aan vernieuwing toe?

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw

van dakpannen daken!

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

Groot onderhoud aan uw pannendak?

www.konrad-rooftech.com

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen 
op uw dak zouden kosten?

Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website  

Een wereld van kleur

Alustar is een nieuw compleet 

en kleurrijk aluminium hemel-

waterafvoersysteem. Dakgoten, 

hemelwaterafvoerbuizen en 

vele toebehoren zijn verkrijg-

baar in zeven op de natuur 

geïnspireerde kleuren. 

Er kan zo een perfecte 

combinatie gemaakt 

worden met de kleur 

van de kozijnen, 

dakbedekking of 

gevelbekleding.

Een wereld van kleur

Twee opties:

TX: een structuurcoating met een mat uiterlijk

SX: een glad oppervlak met een zijdeglanzend uiterlijk 

MosgroenLichtgrijsDonkerbruinAntraciet OxyderoodKoperbruinWit

Wentzel B.V. - Scharenburg 2 - 1046 BB  Amsterdam - 020-435 20 00 - verkoop@wentzel.nl - www.wentzel.nl

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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HUUB MOMBERS

Stadsbranden
Gezien de berichten in steilDAK en andere vakbladen zijn er de afgelopen 
jaren weer veel jongeren toegetreden tot de “wereld“ van de daken.  
Ik ben van mening dat die groep nieuwkomers het interessant vindt en 
wat achtergrondinformatie wel waardeert. Ik schreef al eens eerder over 
stadsbranden in 2006, tijd dus om ook de nieuwe generatie te informeren.

dat er een binnenbrand ontstond snel aanwezig, die vaak 
uitgroeide tot uitslaande of nog erger overslaande brand.  
Pas veel later in de tijd werden bouwmaterialen voor  
muren en wanden in baksteen en “harde” daken met  
dakpannen algemeen. Immers daken kun je indelen in weke 
(stro en riet) en harde daken (klei/keramische dakpannen). 
Dan nam ook het aantal branden af. 

Het was met recht tobben als er weer eens brand was. 
Brandbestrijding bestond uit emmers water uit de grachten  
en sloten scheppen en tegen de gevels gooien. Die emmers 
waren vaak ook nog van hout of leder. En als je lef had  
ging je de ladder op met zo’n emmer om te blussen, zelfs de  
ladder was van hout. Al met al was het tobben geblazen 
toentertijd. Wees maar blij dat we nu leven met al onze 
drukpompen, stalen ladders, brandwerende kleding en 
georganiseerde korpsen. Bekend is dat sommige houten 
huizen grote haken in de gevels hadden zodat het huis met 
dikke natte touwen uit elkaar getrokken kon worden om 
een overslaande brand te voorkomen. 

Enkele cijfers wil ik u niet onthouden. In 1361 brandde  
Gouda geheel af en later in 1438 nog een keer. In de zuide-
lijke Nederlanden (tegenwoordig België ) vielen in  
de stad Gent meer dan 300 huizen aan het vuur ten prooi. 

Stadsbranden kwamen in vroeger eeuwen regelmatig voor. 
Bijna elke inwoner van een stad heeft in zijn leven wel een 
stadsbrand gezien. Soms beperkt tot een straat of buurt 
maar soms ook een hele stad als de wind ongunstig stond. 
Ook toen stonden de huizen behoorlijk dicht bij elkaar net 
als nu. In de middeleeuwen waren in ons land de meeste 
steden ommuurd, veilig voor bandieten, roofridders en  
ander onheil. Maar ja, de bevolkingsdichtheid nam toe. 
Vooral in de 16e eeuw. Immers in de stad was werk en 
ambacht te vinden. Bekend voorbeeld is Amsterdam dat in 
de 16e eeuw een geheel nieuwe woningring om het oude 
centrum legde, compleet met grachten en opgehoogde 
gronden. Het werden de Heren- , Prinsen- en Keizersgracht, 
laatste genoemd naar Keizer Maximiliaan van Oostenrijk 
(1459-1519) toen regerend vorst over de Nederlandse 
Gewesten. 

Als nu al die huizen van baksteen en daken van keramische 
dakpannen waren voorzien, was de meeste schade wellicht 
beperkt geweest, maar dat was niet het geval! Het is bijna 
niet denkbaar, maar meer dan de helft van de huizen in die 
tijd waren van hout gebouwd en de daken bekleed met 
stro en riet. Als dan iemand in de straat onveilig omging 
met kaarslicht, brandend haardvuur of kookpot was de kans 

In Brugge gingen in 1412 circa 100 huizen in vlammen op. 
Drie jaar later volgde een tweede grote brand. Zaltbommel 
brandde op 24 juni 1524 deels af en Antwerpen in 1546.  
De stad Londen werd meermaals door verwoestende  
branden getroffen. 

Stadskeuren
Om dergelijke rampen te voorkomen werden er maatrege-
len genomen. De stadsbesturen ordonneerden dat er niet 
meer gebouwd mocht worden in hout, alleen in baksteen 
en de daken niet meer gedekt met stro of riet, maar kera-
mische dakpannen of natuur leien. Tegenwoordig noemen  
we zo’n besluit een gemeentelijke verordening , toen heette 
dat een Stadskeur. Na de grote brand in Amsterdam in  
1452 was het verboden om te herbouwen in hout en riet. 
Per stad verschilde zo’n verbod. “Gheen huysen van houte en 
stro te maeken“. Bij overheidsgebouwen, zoals kerken, kloos-
ters en ziekengasthuizen waren deze strenge bepalingen 
niet van toepassing. Zij bouwden al in steen en daken van 
leien of gebakken dakpannen. Het verschilde in ons land 
van stad tot stad omdat zij autonoom waren. Maastricht 
verbood pas in 1612 om daken met riet of stro te dekken. 
Kampen al in 1324 en Utrecht en Zwolle in 1400. Leeuwarden  
in 1530, Tiel pas in 1750! Deze ingreep noemde men ook 
wel het “verstenen“ van de steden. Ook bekend is dat een 
burger die de wet had overtreden en beboet werd, dit moest 
betalen in het leveren van een duizendtal bakstenen of 
dakpannen aan het stadsbestuur. Het bestuur verkocht die 
bouwmaterialen aan een aanstaande bouwer, inde het geld 
en was verzekerd dat het huis niet meer in hout of strodak 
werd gebouwd, het mes sneed dan aan 2 kanten! 

As-emmers uit de haarden moesten voortaan buiten de 
stad worden geleegd. In hout opgetrokken rookafvoer-
kanalen moesten vervangen worden door bakstenen 

schoorstenen. “Onachtsaemheit van eenige persoenen nu er 
etlicke mael brandt geweest is sal worden bestraft“ schreef men 
rond 1650. Na het midden van de 17e eeuw, toen stenen 
huizen en harde daken in de binnensteden algemeen waren 
en er georganiseerde brandbestrijding was, kwamen stads-
branden zelden meer voor. 

De in Amsterdam woonachtige werktuigkundige en later  
Generale Brandmeester Jan Van Der Heyden (1637-1712)  
was ook de uitvinder van de brandspuit. Naast dat hij een 
geniale uitvinder was op het gebied van brandbestrijding,  
was hij ook nog eens een uitstekend tekenaar en etser. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Grote brand in Amsterdam in suikerbakkerij op  
de Lauriergracht in 1669. Rechts is men bezig 
via de houten ladder en doorgeven van emmers 
het buurpand nat te houden. In het midden 
met 2 brandspuiten zowel blussen suiker-
bakkerij als nathouden buurpand met water 
uit de gracht. Tekening: Jan van der Heyden.

Brandspuit uitvinding Jan van der Heyden. 
Midden 17e eeuw.

Binnenbrand in eenvoudige houten woning in 
de Goudsbloemstraat Amsterdam. De daken 
zijn al gedekt met model  Holle dakpannen.  
In het midden is nog te zien een houten rook-
gas afvoer. Tekening: Jan van der Heyden 1682.

Beeld: Rijksstudio Rijksmuseum.

Beeld: Rijksstudio Rijksmuseum.

Beeld: Rijksstudio Rijksmuseum.
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Opleiding leidekken  
van Gaan in de Bouw  
succesvol van start gegaan
De grote personeelstekorten zien we overal om ons heen en ook  
binnen de bouw is het gemis aan goed opgeleide- en vakmensen groot.  
Bedrijven zijn daardoor meer en meer bereid te investeren in het  
opleiden van medewerkers om zich zo te voorzien van volwaardige  
vakmensen. Immers, de werkgever die beschikt over de gekwalificeerde 
werknemer heeft het werk en zorgt daarmee voor de continuïteit van zijn 
bedrijf en is voorbereid op de toekomst.

mogelijk gemaakt door het Opleidingsfonds Hellende Daken. 
De modellen voor de opleidingen zijn in overleg met de 
branche bepaald en gemaakt door leerlingen van de oplei-
dingslocatie. De materialen voor de opleidingen zijn door 
de diverse leveranciers aangeleverd. Velen hebben deze 
gratis of tegen een lage kostprijs ter beschikking gesteld. 
Een mooie samenwerking vanuit diverse hoeken om tot 
deze opleiding te komen.

Piet Jacobs, voorzitter van  
Gaan in de Bouw zegt hier- 
over “Deze nieuwe opleiding  
is een mooie basis voor de  
aanwas en instroom in het  
leidekkers vak, maar ook om  
als werkgever aantrekkelijk te  
zijn voor de medewerkers. Het  
binden van de werknemers aan  
het bedrijf, de branche,  
de sector door in de  
werknemer(s) te in- 
vesteren. Wordt door  
werknemers ervaren  
als een waardering”.

Begin mei was de primeur van deze opleiding bij de oplei-
dingslocatie in Horst waar de modules L05 (zink, koper 
en loodwerken leien daken) en L06 (energiesystemen en 
dakramen in het leien dak) werden gegeven.  

Gaan in de Bouw is enkele jaren geleden ontstaan vanuit 
deze behoefte aan vakbekwaam personeel in de bouw.  
Met het aanbieden van diverse vakmodules zoals dakdekken, 
metselen en voegen proberen zij nieuwe werknemers het 
vak te leren. Dat deze leermethode werkt blijkt wel uit de 
honderden deelnemers die een certificaat of een vakbe-
kwaamheidsbewijs van Gaan in de Bouw hebben behaald. 

Begin 2022 is de opleiding Leidekken niveau 2 gelanceerd. 
Deze opleiding bestaat uit 6 verschillende modules, die ook  
afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. Het lesmateriaal is 
ontwikkeld door o.a. de input van diverse experts uit de 
leidekkerswereld. Het financieren van de te ontwikkelen les- 
stof en het inrichten van de opleidingswerkplaats is mede 

Een module begint met een theorie gedeelte, verzorgd  
door een bevoegd vakdocent, waarna aansluitend onder  
leiding van een ervaren praktijk instructeur in de praktijk-
hal gestart wordt met het praktisch oefenen van de theorie.  
Elke module wordt afgesloten met een examen, een proeve 
van bekwaamheid waarin de deelnemer moet aantonen  
het vak zowel theoretisch als praktisch te beheersen.
Bij het met goed gevolg afsluiten van een module ont- 
vangt de deelnemer hiervoor een deel vakbekwaam-
heidsbewijs op basis van het NLQF systeem.
Als de deelnemer alle modules op een niveau met goed  
gevolg heeft afgesloten heeft hij recht op een vakbekwaam-
heidsbewijs op dat niveau.

De eerste opleiding werd gehouden in het Limburgse Horst, 
maar er zijn nog meer erkende opleidingslocaties verspreid 
over heel Nederland. Hiermee probeert Gaan in de Bouw 
zoveel mogelijk deelnemers in de gelegenheid te stellen de 
opleiding in de regio te kunnen volgen.

Gideon Verhoeven spreekt vanuit zijn rol als opleidings-
adviseur bij Gaan in de Bouw met veel werkgevers en  
werknemers. Gideon: “Voor veel werknemers is het van groot  
belang dat zij een erkende opleiding kunnen volgen en op  
deze wijze aan kunnen tonen dat zij het vak beheersen.  
Daarnaast sluit het ook prima aan bij het thema Een Leven 
Lang ontwikkelen, een begrip waar we vandaag de dag niet 
meer omheen kunnen, ook de werkgever ziet het nut hiervan in.  
Een werkgever die opleidingen aanbiedt aan zijn werknemers 
wordt gezien als een aantrekkelijke werkgever om bij te  
werken en dat is in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt 
een groot gewin.”

De opleidingen van Gaan in de Bouw zijn toegankelijk voor 
iedereen die werkzaam is in het vak. Ongeacht of je een 
ZZP-er bent, de vakman die zich in bepaalde onderdelen 
verder wil bekwamen, de zij-instromer, maar ook voor de 
jongere die het vak leidekken of dakdekken graag wil leren. 
Gaan in de Bouw is er voor iedereen. Om het financieel  

ook aantrekkelijk te maken zijn er 
diverse subsidie mogelijk heden 
om de opleidingen te volgen.  
Gideon Verhoeven kan samen met 
de werkgever of werknemer uit-
zoeken welke van deze subsidies 
mogelijk zijn. ●

“ Het financieren van de te ontwikke 
len lesstof en het inrichten van de  
opleidingswerkplaats is mede mogelijk 
gemaakt door het Opleidingsfonds  
Hellende Daken”
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Acht vragen over natuurinclusief bouwen:  
“De waarde van groen overstijgt alles”

De afgelopen zomer maakte eens te meer duidelijk dat klimaatverandering 
geen theorie meer is. Steeds meer mensen gaan inzien dat er iets nodig  
is om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Maar hoe ver willen  
we daarin gaan? Een brede coalitie van partijen vraagt in een petitie de 
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om natuurinclusief 
bouwen als verplichting op te nemen in de nieuwe Omgevingswet.  
Nico Wissing van NL Greenlabel, één van de initiatiefnemers van de petitie, 
licht dat standpunt toe.

1. In jullie petitie vragen jullie om wetgeving. Waarom nu?
Wissing: “Omdat de regering, de ministeries en de ambte-
naren nu zo ver zijn dat ze ervoor openstaan. Toen we 
twaalf jaar geleden begonnen, waren we roependen in de 
woestijn. Er zijn nu nog steeds mensen die niet willen zien 
dat er een zware crisis is, maar de bewustwording wordt 
groter. Dat maakt de tijd rijp. Het is rijkelijk laat, je zou 
kunnen zeggen dat het al te laat is en we het tij niet meer 
kunnen keren. Maar het heeft geen zin om zo te denken.  
We kunnen met de hele maatschappij onze schouders 
eronder zetten. We kunnen bomen planten, de omgeving 
vergroenen, de monocultuur doorbreken, onze gewoontes 
veranderen. Ook al is het laat, ik kan wel juichen dat er nu 
eindelijk aandacht voor is.”

Nolanda Klunder

Nu er plannen zijn om een miljoen nieuwe 
woningen te bouwen is het van het grootste 
belang om dat te doen met respect voor de 
natuur, zeggen de opstellers van de petitie 
Natuurinclusief bouwen. Een brede coalitie 
van partijen pleit er in de petitie voor dat 
natuurinclusief bouwen verplicht wordt in  
de nieuwe Omgevingswet. Initiatiefnemers 
van de petitie zijn NL Greenlabel en Ballast 
Nedam Development. “Het begrip ‘Natuur-
inclusief bouwen’ is jaren geleden op ons 
kantoor ontwikkeld, maar deze petitie is 
nadrukkelijk een samenwerking met heel 
veel partijen”, vertelt landschapsontwerper 
Nico Wissing. 

Samen met Lodewijk Hoekstra richtte  
Wissing in 2010 NL Greenlabel op,  
een organisatie met als doelstelling om te komen tot een 
eenduidige norm over duurzaamheid van groen in de leef-
omgeving. “Bij NL Greenlabel zeiden we vanaf het begin:  
als je iets bouwt, laat dat zich dan voegen naar het  
landschap en niet andersom. Geef ecologie de hoofdrol,  
zodat de natuur zich kan herstellen en misschien zelfs 
uitbreiden. Er moet meer balans komen tussen mens en 
ecologie en dat begint aan de tekentafel. Dáár moet je 
kiezen voor de juiste materialen en de juiste inpassing  
in de omgeving, zodat je klimaatbestendig bouwt met  
respect voor de biodiversiteit.” Als er iemand is die heel  
erg veel weet over natuurinclusiviteit, is het Nico Wissing.  
steilDAK legt hem acht kritische vragen voor.

2.  Is wetgeving de weg ernaartoe,  
is vrijwilligheid niet beter?

Wissing: “Het zou beter zijn als we het zonder wetgeving 
konden regelen. Dwang levert weerstand op. Maar het 
helpt wel. Ambtenaren zeggen soms dat bepaalde dingen 
niet kunnen omdat ze niet overeenkomen met de regel-
geving. We vragen met deze petitie om nieuwe regelgeving. 
Als je een gebouw laat neerzetten, kan dan de architect 
of de ambtenaar van de gemeente je erin meenemen om 
de juiste beslissingen te nemen. Het gaat er niet om om 
dingen van bovenaf op te leggen, maar om bewustwording 
te creëren. Zo creëren we een systematiek waarin je aan  
de slag kunt om het juiste te doen.”

3.  Er speelt heel veel in de bouw. Waarom zou natuur-
inclusief bouwen voorrang moeten hebben?

Wissing: “Omdat natuurinclusief bouwen heel veel voor-
delen biedt. Bijvoorbeeld: op de Floriade zijn prachtige 
natuurlijke bouwmaterialen te zien, zoals miscanthusgras, 
lisdodde, algen, hennep en vlas. Deze culturen kan je in  
Nederland laten groeien. Daardoor kan de agrarische wereld 
in Nederland economisch voordeel krijgen. Sommige van 
die gewassen kunnen meer vocht verdragen, waardoor het 
waterpeil verhoogd zou kunnen worden en we verdroging 
tegengaan. Ook heb je geen transport nodig om ze hier-
naartoe te brengen en ecosystemen aan de andere kant 
van de wereld worden niet verwoest voor onze producten. 
Bij natuurinclusief bouwen heb je het niet over een groen 
dakje, maar over zo bouwen dat je samen werkt aan natuur-
herstel. De biodiversiteit kan weer toenemen, men kan zijn 
eigen voedsel verbouwen en de eigen energie opwekken.”

4.  In de petitie wordt gepleit voor drie maatregelen.  
De eerste: “In elke woning moeten nestelgelegenheden 
worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten 
waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen”.  
Hoe verhoudt natuurbehoud zich hier tot ongedierte-
bestrijding? Waar ligt de grens tussen wat we wel of  
niet willen in de bebouwde omgeving?

Wissing: “Natuurlijk wil niemand ongewenst gedierte in 
huis. Het woord ‘ongedierte’ gebruik ik niet, net zoals er 
geen ‘onkruid’ bestaat. Wat men ‘onkruid’ noemt, is vaak een 
prachtige plant. Je houdt gedierte uit huis door het huis 
netjes afgesloten te bouwen. Maar buitenshuis mag alles 
rondrennen en -vliegen. We zullen misschien weer moe-
ten wennen aan meer dieren rondom het huis. Bewoners 
vinden dieren rondom het huis te vaak schadelijk en eng. 
Veel mensen proberen mollen bijvoorbeeld uit hun tuin te 
houden, terwijl de mol een heel nuttig dier is dat de grond 
los houdt. Vergeet trouwens niet dat er minder overlast van 
dieren zal zijn als de natuur weer meer in balans is.”
 
5.  De tweede maatregel: “Alle platte daken dienen dubbel 

te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen  
en/of vegetatie.” En de hellende daken?

Wissing: “Die moeten uiteraard ook meer gebruikt worden. 
Er kan ook op hellende daken heel veel. Ik heb al 27 jaar een 
groen dak op mijn kantoor met een hellingsgraad van 45°. 

Men zei dat dat niet kon. Natuurlijk kan dat wel. En water-
opslag kan ook op een hellend dak.”

6.  De derde maatregel: “Elke woning dient uitzicht te  
hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient 
voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet  
op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.”  
Waar halen we die ruimte vandaan?

Wissing: “We kunnen blik en beton vervangen door groen. 
We kunnen parkeerplekken groen maken. Neem een  
straat met aan weerszijden een betegeld trottoir van  
anderhalve meter breed: daar maak je één trottoir van met 
een wandelpad, de rest kan groen worden. Bij renovatie 
van een flatgebouw vervang je de appartementen van één 
woonlaag door een binnen-/buitentuin. Er kan zo veel,  
maar we doen te weinig.”

7. Is dat niet duur? 
Wissing: “Het is van groot belang dat men gaat inzien dat  
groen waarde vertegenwoordigt. Bij NL Greenlabel werken 
we er daarom aan om groen te kapitaliseren, door data  
over hittestress en wateroverlast te verzamelen en te  
ontsluiten. Groen verhoogt het welzijn en de gezondheid  
in een woonwijk. De waarde van groen overstijgt alles.  
Een stadsplein met tegels, riolering en straatmeubilair  
kost veel geld, terwijl niemand blij wordt van beton.  
Als je die tegels vervangt door groen, help je de biodiver-
siteit, stroomt hemelwater niet naar het riool, zorg je voor 
verkoeling en heb je een omgeving gecreëerd waar mensen 
zich fijn voelen. Denk aan de voordelen van groene daken 
voor verkoeling, waterbuffering en insecten. De waarde  
van groen zal steeds duidelijker worden naarmate de 
temperaturen stijgen. Van groen kan je eten, je kan ervan 
genieten en er gelukkiger van worden. Wat we natuur-
inclusief bouwen noemen, is in wezen biofilie. Je maakt 
gebruik van de diensten van je ecosysteem: weer, wind, zon, 
water en bodem bieden talrijke voordelen. Die mogen we 
gratis gebruiken.”

8.  Even concreet naar de dakenbranche. Wat moet men  
in de dakenbranche morgen anders doen dan nu?

Wissing: “Groene daken zouden vanzelfsprekend moeten 
zijn. De pakketten voor groendaken zouden integraal uit  
de fabriek moeten rollen, zodat het helemaal geen keus is 
of je wel of geen groen op het dak aanbrengt. En dan moet 
het niet meer gaan om sedumdaken, maar om leefbare, 
inheemse daken. Kruidenrijke daken. Misschien zelfs eetbare 
daken, zodat je groente kunt plukken van je eigen dak. 
Verder moeten materialen minder gericht zijn op schoon 
blijven. Veel bouwmaterialen zijn zo gemaakt dat mossen er 
niet makkelijk op groeien. Maar dakbedekkingsmaterialen 
zouden juist ruimte moeten bieden aan het leven om ons 
heen. Waar groen groeit, is het koeler.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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Groen boven alles
Met zo’n 40.000 bezoekers per jaar zijn de tuinen van A.Vogel in ’t Harde 
een attractie van formaat. Een nieuw bezoekerscentrum naar ontwerp  
van architect Johan Hofman zal in het voorjaar van 2023 het vertrek- en 
eindpunt zijn voor de bezoekers. Op het dak mag groen natuurlijk niet 
ontbreken. En wat ons direct opvalt was dat de zonnepanelen in een 
strook aan de onderzijde van het dak zijn gesitueerd. Daarboven is een 
groendaksysteem aangebracht op het hellende dakvlak aan de voorzijde 
van het gebouw.

‘In het gloednieuwe A. Vogel bezoekerscentrum  
op de Veluwe word je meegenomen in het  
verhaal achter de kracht van de natuur voor  
je gezondheid. In de tuinen zelf oogsten ze  
jaarlijks zo’n 50.000 kilo heilzame planten.  
Het verhaal achter die planten, hoe ze worden  
gekweekt, hoe de werkzame stoffen eruit  
worden gehaald en verwerkt tot producten  
wordt getoond door middel van foto’s, video,  
een luistertour, proeverijen en verschillende  
interactieve elementen Het bezoekerscentrum  
past qua ontwerp hele maal in het landschap en  
is straks de toegangspoort tot de A.Vogel tuinen.  
Eind 2022 is het pand gereed en in het voorjaar  
van 2023 zullen ze de deuren feestelijk openen’,  
schrijft de geneeskrachtige kruiden producent. 

Bouwbedrijf Salverda zorgde voor een bovenbouw uit een 
gelamineerde houtconstructie met Cross Laminated Timber 
(CLT)-vloeren en een CLT-dak. Deze kruislings verlijmde  
platen zijn toegepast op de verdiepingsvloer en in de kap.  
De gevels zijn dichtgezet door een samengestelde houten 
vliesgevel, passend bij de houtconstructie. Enkele dichte  
delen zijn voorzien van HSB-elementen. Omdat het gevel-
ontwerp relatief veel glas bevat, is ervoor gekozen om 
houtlamellen te plaatsen aan de buitenzijde voor het glas. 

Hierdoor wordt een deel van het zonlicht tegengehouden.
De verwarming van het pand gebeurt middels een warmte-
pomp, die de energie onttrekt uit de bodem.  
Daarvoor worden bodemlussen aangebracht direct naast 
het gebouw. Een deel van de energievoorziening wordt 
gerealiseerd met zonnepanelen op het dak.

De experts van Daktec Bewust Groen hebben het groendak 
aangelegd op basis van het advies van groendakleverancier 
Sempergreen. Sjors Wessels van Sempergreen: “Een hellend 
groendak is altijd weer een uniek project en moet met de 
juiste zorg gebeuren. Ik schoof daarom graag aan bij het  
bouwoverleg waarbij ook een enthousiast team van A. Vogel 
aanwezig was. Met name voor het onderhoud in de komende 
jaren adviseren we dat bij hellende daken in deze boomrijke 
omgeving liefst drie tot vier keer per jaar onderhoud wordt 
gepleegd. Op deze manier voorkom je onder meer dat 
boomzaden wortel gaan schieten.”

“Het groendak ligt er nu al goed bij. Boven de zonnepanelen  
is een dakrandprofiel aangebracht, zodat regenwater onder 
de panelen door naar de goot stroomt. De keuze om de pane- 
len aan de onderzijde aan te brengen is puur esthetisch. 
De opbouw van dit Sempergreen groendaksysteem bestaat 
uit een waterbufferend vlies, met daarop een anti-afschuif-
voorziening waarin het daktuinsubstraat is aangebracht. 
Hierop zijn de Sedummatten aangebracht. Dit zijn speciale 
vegetatiematten met een versterkte drager die toepasbaar 
is op een hellend dak tot 45 graden.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nlArtist impressions: Johan Hofman.

Sempergreen / Daktec bewust groen.

Foto: Sempergreen / Daktec bewust groen.
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Een spectaculaire golf op 
de Canarische Eilanden
Op de Canarische Eilanden staat een van de iconen van de moderne 
Spaanse architectuur: het Auditorio de Tenerife. Het neofuturistische  
ontwerp van Santiago Calatrava wordt vooral gekenmerkt door een 
wit-betonnen sculptuur die als een dreigende golf over de rest van het 
gebouw hangt. De golf is 58 meter hoog en het eerste voorbeeld van  
een dergelijke vrij hangende constructie.

Nolanda Klunder

Er zijn veel redenen om de Canarische Eilanden te bezoeken 
– zoals zon, zee en schitterende natuur – maar architectuur 
staat voor de meeste toeristen niet hoog op het lijstje. 
Ten onrechte, want een hoogtepunt van Spaanse moderne 
architectuur bevindt zich in Santa Cruz de Tenerife:  
het Auditorio de Tenerife.

Lange aanloop
Al in de jaren ’70 werd besloten dat Santa Cruz de Tenerife 
– samen met Las Palmas de Gran Canaria de hoofdstad  
van de Canarische Eilanden – een nieuw concertgebouw 
moest krijgen als vaste locatie voor het Symfonieorkest van 
Tenerife. Een architect werd gevonden in Antonio Fernández 
Alba. In 1987 werd diens ontwerp onthuld. Kort erna echter 
besloot de gemeente dat er een ander type concertgebouw 
wenselijk was en werd Santiago Calatrava Valls benaderd 
met het verzoek een ontwerp te maken. Zijn spectaculaire 
ontwerp werd in 1991 getoond. In 1997 begonnen dan 
eindelijk de voorbereidingen voor de bouw, twintig jaar na 
de eerste plannen.
Santiago Calatrava Valls is een Spaanse architect en  
civiel ingenieur. Op zijn cv staat een indrukwekkende lijst 
gebouwen en bruggen wereldwijd. Deze zijn veelal opge-
trokken in een voor hem typerende stijl: meestal zijn zijn 
ontwerpen wit en voorzien van niet-functionele elementen 
die doen denken aan vleugels, zeilen of ribben. Zijn werk 
wordt omschreven als avantgardistisch, expressionistisch  
of neofuturistisch. 
Calatrava is een veel gelauwerde, maar ook regelmatig 
bekritiseerde architect. Kritiek behelst onder meer dat zijn 
ontwerpen sterk op elkaar lijken, het budget en de bouw-
termijn vaak ver overschreden worden en de extravagantie 
van zijn ontwerpen vaak niet in verhouding staat tot hun 
(geringe) functionaliteit. 

De golven van muziek
Dergelijke kritiek zou je ook op het Auditorio kunnen 
hebben. Het meest in het oog springende aspect van dit 
ontwerp is een grote witte golf van beton die over de rest  
van het gebouw heen hangt: een element zonder gebruiks-
functie, die de kosten voor de bouw opstuwde. De 30 miljoen 
die begroot waren in de beginjaren van het project waren 
opgelopen tot 72 miljoen toen het gebouw er eenmaal 
stond, waarbij we er natuurlijk wel rekening mee moeten 
houden dat er in de tussentijd ruim dertig jaar verstreken 
waren. 

Calatrava’s ontwerp lijkt het meest op drie kabbelende 
witte golven, waar een grote vloedgolf in tegengestelde 
richting overheen stort. Men kan er ook andere dingen  
in zien, zoals de maan, een helm of een puntige tong.  
Daar is de architect blij mee: “Het gebouw roept verschil-
lende associaties op, net zoals muziek”, zegt hij daarover.  
“En todo caso, es un edificio que conserva siempre fresco el 
oleaje de la música”: het is in ieder geval een gebouw dat  
de golven van muziek altijd fris houdt.”

Middendeel, vleugels en golf
Het Auditorio is gebouwd aan de westkust van Tenerife. Pal 
naast het gebouw ligt de baai waarin het Castillo de San 
Juan Bautista zich bevindt, een zeventiende-eeuws fort dat 
een belangrijke rol heeft gespeeld in de verdediging van 
Santa Cruz de Tenerife in het verleden.

Het Auditorio staat op een plein van 23.000 m2. In de plint 
van het gebouw bevindt zich de kleine zaal voor kamer-
muziek met 400 zitplaatsen. Verder zijn daar de kleedkamers, 
voorraadruimtes en de enorme centrale hal van 1200 m2.  
De grote houten deuren van de centrale hal kunnen hele-
maal open, waardoor er één geheel ontstaat met het terras 
dat uitkijkt over de Atlantische Oceaan. Aan beide zijden 
van de plint bevinden zich grote bogen van 50 meter.  
Een deel van de plint is bekleed met basalt, het typische 
vulkanische gesteente van de eilanden. 
Boven op de plint bestaat het gebouw uit een middendeel 
met hellend dak, geflankeerd door twee ‘vleugels’, met daar-
boven de golf. De concertzaal bevindt zich in het middendeel  
en de vleugels. Deze zaal heeft de vorm van een amfitheater 
met 1800 zitplaatsen. Het middendeel heeft een geprefa-
briceerd betonnen ribbendak. De architect omschrijft de 
vorm van het middendeel als volgt: “Geometrisch is het  
dak opgebouwd uit twee elkaar kruisende kegelsegmenten.  
Daarentegen is de symmetrische binnenschil van de 

Een golf van wit beton  
hangt over het gebouw heen.  

(©Auditorio de Tenerife - J.R. Oller)

De gebouwschil is bedekt met witte keramische tegels.  
(©Auditorio de Tenerife - Miguel Barreto)

De concertzaal biedt plaats aan 1800 toeschouwers.  
(©Auditorio de Tenerife - José Ramón Oller)
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dat het bouwwerk van binnen en van buiten spierwit werd 
zonder dat het daartoe nog gestukadoord, geschilderd of 
gecoat hoefde te worden.

Voor het bouwen van de uitdagende betonnen constructie 
werd een partner gevonden in PERI, een van de grootste 
fabrikanten van steigersystemen en bekistingen. Om de 
complexe vormen van het gebouw te maken, was een breed 
scala aan bekistingsexpertise nodig: voor de fundering 
werd TRIO paneelbekisting ingezet, voor de symmetrische 
ronde en gebogen wanden klimbekisting. 
De golf op het gebouw werd prefab gemaakt in Sevilla en 
vervolgens in zeventien stukken naar het eiland gebracht. 
Het grootste stuk woog 54.000 kilo.

Het gebouw heeft een lange aanloopt gehad, maar op  
26 september 2003 werd het Auditorio de Tenerife dan 
officieel geopend door Felipe de Borbón, de derde zoon  
van de Spaanse koning en koningin. Sindsdien kunnen de 
Tinerfeños en andere Canarios de mooiste concerten en 
opera’s bijwonen in dit opzienbarende gebouw. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

•  PROJECT: AUDITORIO DE TENERIFE
•  ADRES: AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN 1,  

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
•  ONTWERP: SANTIAGO CALATRAVA
•  HOOFDAANNEMER: NECSO, DRAGADOS,  

PROMOTOR PUNTA LARGA
•  ADVISEURS: ALFONSO GARCÍA GARCÍA, BBM  

(AKOESTISCHE AKOESTIEK); MC2 (ENGINEERING  
EN SYSTEEMTECHNIEK EN SYSTEMEN)

•  BEGIN BOUW: 1997
•  OPLEVERING: 2003
•  GRONDOPPERVLAKTE INCLUSIEF PLEIN: 23.000 M2

•  GRONDOPPERVLAKTE GEBOUW: 6.471 M2

•  KOSTEN: € 72 MILJOEN 

concertzaal, die 50 meter hoog is, een roterend lichaam, 
gegenereerd door het roteren van een curve om een ellips 
te beschrijven. Uit het midden van dit lichaam is een wig 
van ongeveer 15° verwijderd, zodat de twee segmenten 
(om akoestische redenen 60 cm dik) een geprononceerde 
richel vormen.” Het hoogste punt van deze richel vormt de 
belangrijkste ondersteuning van de neerstortende golf.  
In vleugels en middendeel zijn ramen aangebracht die 
zorgen voor een natuurlijke ventilatie. De gebouwschil is 

bedekt met 18.000 m2 witte keramische tegels volgens de 
‘trencadís’-techniek. Deze techniek – vooral bekend van het 
werk van Gaudí – houdt in dat kleine tegels, met een maxi-
male grootte van 8x8 cm, onregelmatig zijn gerangschikt 
zoals in een mozaïek. 
Over dit alles heen stort zich de golf. Deze rijst op tot  
58 meter hoogte en buigt dan dreigend over het gebouw 
heen. Het uiteinde van de golf hangt vrij; het is in de archi-
tectuur het eerste voorbeeld van een dergelijke constructie.

De bouw
De bouw begon in 2001 met het installeren van de belang-
rijkste zeventien metalen platen die de mantel van het 
gebouw gingen vormen. Het jaar daarna werden het beton 
en daarna de trencadís betegeling aangebracht.
Het bouwwerk is opgetrokken uit wit beton. Hiertoe werd 
gebruik gemaakt van cement type III, gemengd met een 
hoog gehalte aan zand en titaniumdioxide om de witheid 
van het mengsel te verhogen. Het voordeel daarvan was 
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Het gebouw is opgetrokken uit wit beton. 
(©Auditorio de Tenerife -Miguel Barreto)

De vrij hangende golf is het vroegste voorbeeld van een dergelijke 
constructie. (©Auditorio de Tenerife - Efraín Pintos)
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Nieuwe VELUX 2in1 en 3in1 dakramen 
zorgen voor meer daglicht én zijn  
makkelijk te plaatsen
 
Dakramen zijn een uitstekende manier om de hoeveelheid daglicht in een woonruimte te vergroten. Daarom heeft VELUX nieuwe 2in1 en 
3in1 dakramen gelanceerd, die nog meer daglicht en frisse lucht binnenhalen. Daar komt bij dat ze zeer gemakkelijk te monteren zijn;  
door de combinatie van één kozijn en het bekende montageprincipe, zijn ze binnen één dag te plaatsen. 
 

Meer daglicht in één montage 
Daken worden steeds dikker. Waar ze vroeger met 10cm isolatie werden ingepakt, gaat het tegenwoordig al gauw om 40cm. Het gevolg:  
er komt steeds minder daglicht woningen binnen. In de praktijk betekent dit vaak dat één enkel dakraam niet meer volstaat. De 2in1 en 
3in1 dakramen van VELUX zijn dan ook een uitkomst. Hierbij gaat het namelijk om meerdere dakramen in één kozijn. Deze ramen met 
smalle profielen laten, in het geval van 2in1, wel 249 procent meer daglicht toe dan een enkel dakraam. Bij het 3in1 dakraam is dat  
vanzelfsprekend nog meer. 
 
De 2in1 en 3in1 dakramen zijn ook verkrijgbaar als op afstand bediende variant. Wanneer bewoners niet thuis zijn, kunnen ze deze  
VELUX dakramen gerust openlaten. Als het begint te regenen, sluit de regensensor het open dakraam automatisch. Ook zijn de dakramen 
handmatig te bedienen met de VELUX App Control of VELUX Active. 
 
Gemakkelijk te plaatsen 
De nieuwe dakramen zijn zeer gemakkelijk te plaatsen. Ze bestaan uit één kozijn en één installatiepakket. Alle onderdelen kunnen  
eenvoudig uit het kozijn worden gehaald. Dat maakt het product lichter, waardoor het gemakkelijker van de begane grond naar het dak  
kan worden gebracht. Het kozijn is te monteren volgens de ongecompliceerde bekende principes, maar telt minder onderdelen dan  
twee of drie losse dakramen. 
 
Voordeliger uit  
De VELUX 2in1 en 3in1 dakramen zijn eenvoudig te bestellen, namelijk met slechts één productcode en één installatiepakket.  
Daarnaast zijn de 2in1 en 3in1 dakramen goedkoper dan een vergelijkbare gekoppelde oplossing. Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker 
om meer daglicht woningen binnen te laten.

veluxNL210x297+3mmsteilDAKjuni2022.indd   1veluxNL210x297+3mmsteilDAKjuni2022.indd   1 10-06-2022   10:5510-06-2022   10:55



68 69

ACTUALITEITEN

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

WIENERBERGER VERGROENT HAAR  
TWEEHONDERD BEDRIJVENTERREINEN
Als bedrijf aan de slag met het vergroenen van je eigen  
bedrijventerrein? Een goede zet. Maar de schaal, zelfstandigheid 
en participatie waarmee Wienerberger, producent van keramische 
bouwmaterialen, dat doet, dát is nieuw voor Zef Hermans,  
adviseur ecologie bij idverde Advies. Samen met zijn collega’s  
helpt hij Wienerberger met de ambitie om de biodiversiteit op  
zo’n tweehonderd productielocaties wereldwijd te verbeteren.  
‘De werknemers worden vanaf het begin meegenomen bij het 
traject. Mooi om te zien hoe enthousiast zij reageerden toen ze 
ontdekten welke diersoorten er al aanwezig waren, en welke  
kansen er nog liggen voor hun locaties’, zegt Hermans.

LEDEN REDUCEREN CO2
Grote aannemers moeten hun CO2-footprint nauwkeurig 
in kaart brengen. Ook particulieren kiezen steeds vaker 
voor duurzame alternatieven. Alle reden dus voor  
Gebouwschil Nederland (GNL) om hun leden te helpen 
bij het in kaart brengen en reduceren van hun  
CO2-verbruik. “Door dit op een professionele en bewuste 
manier te doen, heb je meer kans op opdrachten.  
Plus: CO2-reductie is een goede investering die zich  
terugverdient in lagere energiekosten, materiaal-
besparing en innovatiewinst,” schrijft de vereniging. 

GNL is daartoe een samenwerking aangegaan met  
een drietal nieuwe partners: GP Groot, GPS-Buddy en 
SmartTrackers. GP Groot brandstoffen en oliehandel 
is groothandelaar in vloeibare en gasvormige brand-
stoffen, voert een breed pakket aan smeermiddelen, 
exploiteert meer dan 60 tankstations en levert tank-  
en laadpassen. GPS-Buddy heeft een duidelijk doel voor 
ogen: grip op voertuigen en materiaal. Dat doen we 
door middel van ritten- en tijdregistratie (keurmerk), 
berekening van CO2-uitstoot, 4G-communicatie, het uit- 
lezen van de tachograaf en schaalbare oplossingen.  
En SmartTrackers, tenslotte, helpt slagvaardig te sturen 
op CO2-reductie en slim te certificeren. Dit digitale  
platform geeft inzicht in emissiestromen, doelen, maat-
regelen, voorspellingen, resultaten en vereiste rappor-
tages. De partners bieden GNL-leden kortingen  
en andere voordelen op hun diensten.

Daniel Case Wikimedia Commons

DIVERSE REGELINGEN VOOR  
DUURZAMER MATERIEEL
Veel ondernemers kennen de Milieu-investeringsaftrek (MIA)  
en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 
Maar wat te denken van de SSEB regeling of SEBA en EIA? 
De overheid stimuleert het toepassen van meer schoon 
materieel in de bouw. 

Als u nieuwe emissieloze bouwmachines wilt kopen of 
leasen voor uw bedrijf, komt u mogelijk in aanmerking voor 
de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel 
Aanschaf (SSEB). Deze regeling stimuleert de aanschaf van 
emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen, hulpfuncties  
en bouwvoertuigen. De subsidie bedraagt per nieuwe  
machine maximaal 40 procent (voor midden- en klein bedrijf 
maximaal 50 procent) van de meerkosten ten opzichte van 
een bouwmachine met verbrandingsmotor. Vanaf 1 juli 2022 
is een aanvullend budget van € 20,2 miljoen beschikbaar 
gekomen voor de SSEB-regeling. Uw aanvragen kunt u 
indienen tot en met 30 december 2022 (12.00 uur).
De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)  
geldt voor bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot 
een maximum gewicht van 4.250 kg) die zijn ontworpen 
en gebouwd voor het vervoer van goederen. En heeft u een 
bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor 
minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie 
toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie- 
investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5 procent van de 
investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw 
fiscale winst. (zie rvo.nl)

FAMILIEBEDRIJF SKYLUX INVESTEERT  
10 MILJOEN EURO IN DE TOEKOMST 
Skylux, familiebedrijf van de derde generatie, heeft sinds een 
aantal jaar haar focus verscherpt op drie productgroepen: 
schuine dakramen, platdakramen en outdoor living. In volle 
transitie wist Skylux een aantal mooie successen te boeken, 
met een sterke groei als gevolg. 

Om deze groei op lange termijn te overstijgen, deed het  
bedrijf een aantal belangrijke investeringen voor de  
komende jaren. Automatisering van de productie van kunst-
stofkoepels, een nieuwe poederlak installatie voor aluminium 
profielen en een vernieuwde productiesite in Stasegem (B) 
met een aanbouw van extra opslagruimtes en productie-
hallen, alsook de verdere uitbreiding en automatisering  
van het machinepark. 
Hiermee maakt Skylux haar productie efficiënter.  
Bijvoorbeeld met automatische detectie van pickfouten, 
minder kans op beschadiging tijdens de bewerking en  
een verhoogde kwaliteitscontrole. 

Jean Glorieux, eigenaar en CEO van Skylux: “We investeren 
ook in een eigen ‘gigabatterij’ van Tesla om onze opge- 
wekte zonne-energie zelf op te slaan. We verwachten  
in het eerste kwartaal van 2023 dit BESS-systeem  
(Battery Energy Storage System) in gebruik te nemen”.
De combinatie van dit alles is goed voor een totale inves-
tering van meer dan 10 miljoen euro in de komende jaren. 
Skylux is meer dan ooit vastberaden om een sterke groei 
neer te zetten en hierbij te zorgen voor een stabiele  
werkomgeving in de regio.

KABINET ZET STAP NAAR VERPLICHT CERTIFI-
CERINGSSTELSEL VOOR UITZENDBUREAUS
Malafide uitzendbureaus omzeilen regels, en maken misbruik 
van kwetsbare mensen waaronder veel arbeidsmigranten. 
Dat leidt tot schrijnende situaties, onderbetaling, slechte 
huisvesting, en slechte arbeidsomstandigheden. Het over-
treden van de regels levert hen ook een financieel voordeel 
op: zij zijn goedkoper uit dan bedrijven die wel goed voor 
hun personeel zorgen. Om deze misstanden tegen te  
gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel 
voor uitzendbureaus inrichten. Dat schrijft minister  
Karien van Gennip in juli in een brief aan de Tweede Kamer.
Een verplicht certificeringsstelsel heeft meerdere doelen. 
Allereerst wil het kabinet de positie van arbeidskrachten 
beter beschermen. Daarnaast wil het kabinet een gelijk 
speelveld voor uitzendbureaus waarborgen. Onder andere  
door ervoor te zorgen dat partijen die zich niet aan de 
regels houden van de markt worden geweerd.
Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet een 
uitzendbureau laten zien dat het zich aan de regels houdt. 
Uitzendbureaus worden periodiek gecontroleerd, op onder 
andere betaling van het juiste loon en het juist doen van 
belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus een verkla-
ring omtrent het gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom 
van € 100.000 betalen en gecertificeerde huisvesting  
aanbieden. Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, 
mag het niet meer op de markt opereren.
De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezien op de naleving 
van de certificeringsplicht en daarvoor wordt structureel 
€10,5 miljoen uitgetrokken. Op dit moment zijn er zo’n 
15.000 uitzendbureaus in Nederland en naar verwachting 
zal de certificeringsplicht vanaf 2025 gaan gelden.

Foto Joenomias via Pixabay
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 18 oktober

COLOFON

KUNSTSTOF DAKBEDEKKING
Amazonica in Blijdorp is toe aan een 
renovatie. De nu bijna tien jaar oude 
dakbedekking is niet meer wat het was. 
steilDAK onderzoekt welke toekomst  
de imposante dome heeft.

INTERNATIONALE DAKEN
Metaal en glas als een kunstwerk in 
de Weense Falkestrasse.

DAKEN & ZAKEN
Netwerken, productontwikkeling en  
innovatie. De volgende editie van  
DAKEN & ZAKEN brengt alle relevante 
partijen in een geweldige sfeer bij elkaar. 
En natuurlijk is steiDAK er bij.

KUNSTWERKEN
Hoe fotografen ons hellende dak 
en materiaal gebruiken in prachtige 
producten die inspireren.

 Reno Dek Plus
 Dé renovatieoplossing op doorgebogen dakbeschot

www.unidekdakelementen.nl

 Eenvoudig uitvlakken van doorbuigingen

 Zelfdragend te monteren

 Toepassing op bestaand dakbeschot met of zonder
tengels en over reeds aanwezige dakelementen

 Snelle verwerking dankzij zelfborende schroeven

 Op maat geleverd inclusief nok- en gootafschuining

 Uniek gootdetail

 Leverbaar tot en met Rc-waarde 8.0

 Uitermate geschikt voor indak PV-panelen

 Geschikt om elementen te koppelen

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

bmigroup.com/nl

Building New Horizons


