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COLUMN

Beschermheilige
aan om niet de héle klus aan 
de bescherm heilige uit te 
besteden. In de Bijbel staan 
immers alleen maar alge-
mene regels, zo’n heilige 
houdt zich helemaal niet 
bezig met de praktische 
invulling daarvan.  
Stom eigenlijk, want dat 
is best een lucratieve 
business. Nu moeten  
de dakdekkers plaatsver-
vangende beschermheiligen 
inhuren, in de vorm van adviseurs, 
experts en leveranciers, en die zijn net zo feilbaar als de 
dakdekkers zelf.

Welbeschouwd hebben we dus, buiten misschien wat 
mentale steun, niet zo heel erg veel aan die bescherm-
heilige. We moeten het hem maar niet kwalijk nemen,  
en bovendien heeft hij in de coronacrisis, althans  
tot nu, best goed werk geleverd. De dakenbranche blijft 
vooralsnog goed doorwerken. Maar de crisis is nog niet 
voorbij: nog steeds worden evenementen afgeblazen  
en/of uitgesteld, met als meest recente voorbeeld onze 
eigen dakenvakbeurs DAKEN & ZAKEN. Tot het uiterste is  
geprobeerd de beurs doorgang te laten vinden, maar met  
de aangescherpte maatregelen die medio augustus bekend  
werden gemaakt, was duidelijk dat dat geen haalbare 
kaart was. 

In dit nummer dus helaas geen beursspecial. We hebben 
wel besloten om de persberichten, die we in die special 
zouden hebben opgenomen, alsnog te publiceren.  
Nieuws blijft nieuws, immers, en het zou raar zijn als het 
vakblad dat nieuws niet zou brengen. Daarom vindt u in 
dit nummer toch een minispecial, als een soort voorproef-
je van het ongetwijfeld mooie dakenevenement dat we 
volgend jaar gaan beleven. Noteert u vast in uw agenda: 
DAKEN & ZAKEN vindt (als de goden een beetje mee-
werken) plaats op 30 september 2021. 

Edwin Fagel

In het centrum van het Belgische Gent staat een voor-
malig klooster, dat tegenwoordig dienst doet als hotel: 
het Monasterium PoortAckere. Ik heb er lang geleden 
eens met een aantal vrienden gelogeerd. Eén van hen 
keerde er deze zomer terug en hij appte me een foto uit 
zijn hotelkamer. De zolderkamer, direct onder het dak dus, 
blijkt te zijn gewijd aan Sint Vincentius Ferrer, de patroon-
heilige van de dakdekkers. Misschien wist u het allemaal 
allang, maar mij was dus niet bekend dat de dakdekkers 
een eigen beschermheilige hebben. Een slag om de arm 
is overigens wel op zijn plaats, want een rondje Google 
leerde me dat hij zo’n beetje de hele gespecialiseerde 
aanneming onder zijn hoede heeft.

Handig om te weten tot wie we onze schietgebedjes 
kunnen richten als we met een zonnepaneel op onze 
schouder op de ladder staan. 

Ik heb het niet verder uitgezocht, maar zou onze 
 beschermheilige ook in actie komen als er een thermisch 
lek in het dak zit? Of verwijst die in dat geval door  
naar de beschermheilige voor de isolatiefabrikanten?  
En hoe verhoudt die beschermheilige zich eigenlijk tot de  
aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?  
Je zou kunnen zeggen dat, als er gebreken worden  
geconstateerd, de beschermheilige beter had moeten 
opletten. Of heeft hij straks eenzelfde positie als de kwali-
teitsborger, die alleen garant staat voor zijn eigen werk  
(dus: de borging van de kwaliteit, niet de kwalitatieve 
uitvoering zelf)?

Misschien is het sowieso maar beter om niet te veel te 
rekenen op hulp van bovenaf. Want, zonder al te veel in 
theologische discussies te willen verzanden: op het  
moment dat een heilige of een engel je moet komen  
redden, zit je al veel te diep in de problemen.  
Het komt er dus op aan te voorkomen dat die problemen 
ontstaan. Niet te veel luisteren naar de duiveltjes in je 
hoofd, in je portemonnee, in de bouwvergadering,  
die je proberen te laten afwijken van het ‘Goede’:  
hetgeen op schrift is gesteld, de verwerkingsvoorschriften 
en de bouwregelgeving. Maar dat is niet altijd even ge-
makkelijk, gewoonweg omdat de regelgeving (het Woord) 
vaak op gespannen voet staat met de praktijk. We weten 
allemaal heus wel hoe het eigenlijk moet, maar niemand 
is roomser dan de paus. 

En eigenlijk is de beschermheilige er helemaal niet voor 
om te zorgen dat de dakdekker zijn werk goed uitvoert. 
Zijn primaire taak is om de dakdekker zodanig te  
beschermen, dat hij ’s avonds weer veilig thuiskomt bij 
zijn gezin. Ook in dat opzicht doet men er verstandig 
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Luxueuze villa’s in een  
natuurlijke omgeving
Onlangs is een plan voor 17 karakteristieke villa’s opgeleverd in het  
recreatie- en woongebied Boseilanden: tussen de Hoofddorpse wijk  
Floriande en Zwaanshoek. De villa’s hebben een bijzonder fraaie vorm-
geving, doordat de nok feitelijk over het dakvlak loopt, en door de keuze 
voor toet en leien sluit het plan mooi aan op de natuurlijke omgeving.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Smit’s Bouwbedrijf

De 17 energiezuinige villa’s van Elzenhove staan vrij  
gepositioneerd tussen de elzensingels in het recreatie-
gebied de boseilanden, om zo het natuurlijke karakter van 
het gebied te behouden. De woningen zijn zodanig ontwor-
pen dat ze met hun kappen als hoeden boven de elzensin-
gels uitsteken. Het plan is door rudy uytenhaak + partners 
architecten ontworpen in opdracht van Smit’s Bouwbedrijf. 

Het plangebied de Boseilanden is volgens het architecten-
bureau geïnspireerd op de kwaliteit van de bijzondere  
kavels, met een sterk landschappelijk karakter en ruimte-
lijke water- en groenpartijen. Binnen het plangebied zijn  
er twee typen villa’s te onderscheiden: het longhouse 
(rechthoekig) en het squarehouse (vierkant). Het idee van de  
twee ruimtelijk verschillende typen, vierkant en lang werpig, 
biedt een concept waarmee eenheid en ver scheiden heid 
wordt geboden. De volumes zijn compact gehouden,  
met een inpandige garage om de groene ruimte tussen  
de woningen maximaal te behouden en energetisch de  
woningen te optimaliseren. De nok loopt diagonaal over 
het huis, waardoor een dynamisch silhouet aan alle  
vier zijden van het huis en daarmee van het totale ensemble 
ontstaat. Dit versterkt het beoogde contrast met de elzen-
singels, waardoor de volumes zich losmaken.  
 

JHet Dak van het  aar 2020

Groene zones zijn een belangrijk onderdeel van Vreewijk.
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grond, met mooi metselwerk en 
hoge puien, geeft de beleving van 
een sokkel. De eerste verdieping 
en het dak ogen als één geheel, 
waardoor de woningen eruit zien 
als hoge hoeden die her en der 
in het landschap verspreid liggen. 
Alleen de toppen van de daken 
steken iets uit boven de lange 
rijen bomen, elzenhagen, die het 
gebied omzomen. De vensters en 
dakvensters zijn esthetisch fraai 
afgewerkt met aluminium.

Duurzaamheid
De villa’s zijn als compacte volumes en met hoogwaardige  
isolatie zeer energiezuinig. Warmtepompen voorzien  
de woningen van warmte, en warmteterugwinning op de 
ventilatie en douche beperken het verlies van energie.  
De nog benodigde energie voor warmtepomp en gebruik 
van de woning wordt door zonnepanelen (BiTile van Robisol)  
opgewekt. De gekozen natuurlijke materialen zijn onder-
houdsarm en verouderen mooi.

Techniek
Het type ‘longhouse’ kreeg een rieten dak. Deze werden aan- 
gebracht door rietdekkersbedrijf H. van Ginkel uit Lunteren. 

De woningen hebben een rijke materialisering met rieten- 
en leienkappen op een sokkel van een witte breuksteen. 
Hiermee krijgen de woningen een landelijke uitstraling  
met een markante, strakke vormgeving. 

Esthetisch
Het ‘squarehouse’ is vierkant, het ‘longhouse’ is langwerpig 
(ongeveer 16 bij 7 meter). Dit lange huis is op twee manieren  
in het landschap geplaatst, waardoor het lijkt of er in 
totaal drie verschillende soorten woning zijn. De leien- of 
rieten daken omvatten de eerste verdieping en de bovenste 
verdieping. De nok loopt diagonaal over het huis, waardoor 
een dynamisch silhouet van het totaal ontstaat. De begane 

Het bedrijf was al vanaf de ontwerpfase betrokken bij het 
project, waardoor men in de gelegenheid was technische 
oplossingen in te brengen. Zo was bijvoorbeeld in eerste 
instantie voorzien in een minder steile dakhelling, wat voor 
rieten daken nogal bewerkelijk is in verband met het water 
dat af moet kunnen lopen. De daken zijn nu voorzien van 
een plat dak op de plaats waar normaal gesproken de nok 
zit. Op dit platte dak zijn de zonnepanelen gemonteerd.  
De nok loopt nu diagonaal over het dakvlak, hierdoor  
ontstaat ook in het zijaanzicht van de kap een schuin 
oplopende helling, hetgeen het dakensilhouet nog extra 
benadrukt. Het rietdekkersbedrijf sleepte met dit project  
de titel Rietgedekt Pand van het Jaar in de wacht. 

Bij het type Squarehouse werd de kap bedekt met leisteen, 
bedekt door leidekkersbedrijf Willem van Boxtel uit Weurt, 
een bedrijf dat al zo’n 150 ervaring heeft met de toepas-
sing van leien dakbedekkingen. Op deze villa’s is gebruik 
gemaakt van de multicolour Braziliaanse leisteen Moinho  
in de kleur grijs met bruinrode nuances en in de formaten  
50x25 (op het dak) en 40x25 (op de gevel). Vanwege de 
flauwe dakhelling was het voor de waterdichting belangrijk 
om extra overlap aan te houden. Op deze daken zijn de 
 zonnepanelen geïntegreerd aangebracht, wat een esthe-
tisch fraaie uitstraling tot resultaat heeft.

Samenwerking
Met name was het belangrijk om in de voorbereidingsfase 
intensief te overleggen, zodat tijdens de uitvoering alles 
op rolletjes kon lopen. Een dergelijk project is altijd een 
logistieke puzzel maar dat was op dit project niet méér het 
geval dan anders. 

Veiligheid
De werkzaamheden konden op een veilige manier worden 
uitgevoerd doordat de villa’s steeds waren voorzien van 
steigers. De steigers waren wat breder dan normaal,  
zodat er voldoende ruimte was voor gereedschappen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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JHet Dak van het  aar 2020
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VAKFEDERATIE RIETDEKKERS 



Onze partners ondersteunen onze vakmensen op het hellende dak:

De Stichting Dakmeester is een platform van gekwalificeerde dakdekkers en toonaangevende producenten van materialen 
voor hellende daken. Dit samenwerkingsverband heeft als doelstelling om de kwaliteit van de hellende daken in Nederland 
naar een nog hoger niveau te brengen, gezamenlijk kennis te delen en ontwikkelingen te doen. De kwaliteit van hellende 
daken bestaat niet alleen uit hoogwaardige producten in hun toepassing, maar vooral ook de kwaliteit die geleverd wordt 
door onze vakmensen.
Onze partners ondersteunen onze vakmensen op het hellende dak: ondersteund door een uniek digitaal bouwdossier en geldt 
voor maar liefst 15 jaar! 

Het werken op het dak vraagt vakmanschap, veilig 
werken en nu ook de extra zorg op de bouwplaats 
in verband met Corona.
Mede door de diversiteit van hellende daken, regel-
geving, toegenomen veiligheidsregels en verhoogde
opleidingscriteria is het vak van dakdekker de 
a fgelopen jaren een stuk complexer en nog verant-
woordelijker geworden. 
Nu zijn de Corona protocollen daar nog eens 
bij gekomen. Onze mensen, vakmensen, houden 

zich hier strikt aan. Opdrachtgevers kunnen gerust 
zijn óók als het gaat om situaties waarin de huizen 
bewoond zijn: Veiligheid voorop.

HET DAK, MIJN VAK
..is niet zo maar een boodschap. Wij willen dit uit-
dragen naar iedereen die het wil zien, vandaar dat 
u deze zomer onze vakmensen kunt herkennen aan 
de gele petten met deze tekst. 

www.dakmeester.nl

HERKEN ONZE VAKMENSEN 
OP HET DAK

Dakmeesters_adv_het dak mijn vak_v3_2020.indd   1Dakmeesters_adv_het dak mijn vak_v3_2020.indd   1 28-05-2020   17:5928-05-2020   17:59

OOHD ACADEMY
De OOHD Academy is het online
leerportaal voor dakdekkers.
Iedereen werkzaam bij een werkgever
die afdraagt aan OOHD kan hier gebruik 
van maken. Met de OOHD Academy 
kunt u gratis e-learnings 
en trainingen volgen.

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

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

Voorkom rompslomp  
en kosten: verduurzaming 
vaak vergunningvrij
De verduurzaming van huizen wordt steeds belangrijker. Rondom het dak 
zijn er verschillende manieren om een huis energiezuiniger te maken.  
De vervanging van een oud dak, het aanbrengen van isolatie en bijvoor-
beeld het plaatsen van zonnepanelen op het dak. In dit artikel wordt  
uiteengezet welke mogelijkheden er zijn om vergunningvrij werkzaam- 
heden te verrichten aan en op het dak en vergunningvrij bijvoorbeeld  
zonnepanelen te plaatsen. 

bouwwerkzaamheden vergunningvrij zijn, maar dat wel 
moet worden voldaan aan het bestemmingsplan.
Overigens moet er wel rekening mee worden gehouden dat 
vergunningvrij niet betekent dat het bouwen ook regelvrij 
is. Het Bouwbesluit 2012 is gewoon van toepassing en 
welstandstoezicht kan ook na vergunningvrije uitvoering 
plaatsvinden. Bovendien gelden voor monumenten en in 
beschermde stads- en dorpsgezichten strengere eisen.

Isolatie aanbrengen
Een voorbeeld van een vergunningvrije verandering van 
een bouwwerk. Het aanbrengen van nieuwe isolatie is 
niet het behouden wat er was, dus er is geen sprake van 
gewoon onderhoud. Dat kan dan toch (bouw)vergunningvrij 
zijn, maar dan geldt als voorwaarde dat het bouwvolume 
niet mag toenemen. Als het dak vanwege het aanbrengen 
van isolatie hoger komt te liggen, is sprake van een toena-
me van het bouwvolume en is een vergunning nodig. 

Er is geen toename van het bouwvolume als het isolatie- 
materiaal aan de binnenkant van het dak wordt aangebracht. 
Het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de binnenkant 
van het dak is dan vergunningvrij voor de activiteit bouwen. 
Het dan wel van belang dat de draagconstructie en brand-
compartimentering niet worden veranderd. Is dit wel het 
geval, dan is er alsnog een omgevingsvergunning vereist. 

Robin Evens, advocaat Omgeving en Overheid  
bij Poelmann van den Broek advocaten

Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden aan het dak van  
een bestaand gebouw zijn er twee relevante gevallen waarin 
die bouwwerkzaamheden vergunningvrij zijn. 

Ten eerste is dat gewoon onderhoud. Het vervangen van 
dakpannen is vergunningvrij en valt onder gewoon onder-
houd. Onder gewoon onderhoud vallen werkzaamheden 
die gericht zijn op het behouden van wat er is. Het gaat 
erom dat de detaillering, profilering of  vormgeving van het 
bouwwerk niet wijzigt. Werkzaamheden vallen niet onder 
gewoon onderhoud als de functie wijzigt. Wel kan de kleur 
van de dakpannen gewijzigd worden zonder omgevings - 
vergunning. De wijziging van kleur is geen wijziging van  
detaillering. Het volledig vervangen van de (dragende)  
kapconstructie zal naar alle waarschijnlijk niet te kwalifice-
ren zijn als gewoon onderhoud. 

De tweede categorie vergunningvrije bouwwerkzaamheden 
betreft de verandering aan een bouwwerk, zonder dat de 
draagconstructie en (sub)brandcom partimentering verande-
ren en waarbij het bebouwde oppervlakte en bouwvolume 
niet worden uitgebreid. Voor deze categorie geldt dat de 

Vergunningvrij zonnepanelen op een dak plaatsen
Het is onder voorwaarden ook mogelijk om zonneboilers en  
zonnepanelen vergunningvrij op daken te plaatsen. De voor- 
waarden voor zonnepanelen en zonnecollectoren zijn gelijk. 

De collector of het paneel moet een geheel vormen met de  
installatie voor het opslaan van het water of omzetten van  
de opgewekte elektriciteit. Is dit niet het geval, dan moet die  
installatie aan de binnenzijde van het bouwwerk worden 
geplaatst. Vervolgens gelden er voorwaarden voor schuine 
daken en voor platte daken. Op een schuin dak moeten de 
zonnepanelen binnen, in of direct op het dakvlak worden 
geplaatst en de hellingshoek moet gelijk blijven aan de 
hellingshoek van het dakvlak. De zonnepanelen mogen 
dus niet uitsteken. Op een plat dak moet de afstand tot de 
zijkanten van het dak ten minste gelijk zijn aan de hoogte 
van de collector of het paneel. Is het hoogste punt van  
het zonnepaneel 30 centimeter hoog, dan moet de afstand 
tot de zijkant van het dak ook 30 centimeter zijn.

Vergunningvrij goedkoper en sneller
Het is mogelijk om vergunningvrij gewoon onderhoud te 
verrichten aan een dak, zolang de detaillering, profilering of 
vormgeving van het bouwwerk niet wordt gewijzigd.  
Een verandering van een dak die verder strekt dan gewoon 
onderhoud kan vaak ook vergunningvrij, alleen moet die  

verandering wel in overeenstemming zijn met de plano-
logi sche regelgeving. Zonnepanelen of zonneboilers  
kunnen vaak ook vergunningvrij worden geplaatst.  
Er zijn wel enkele voorwaarden waar rekening mee dient  
te worden gehouden.

Als de werkzaamheden vergunningvrij zijn, is geen vooraf-
gaande toestemming van de gemeente nodig. Dat scheelt 
tijd, omdat niet eerst hoeft te worden beslist op een  
aanvraag. Dat maakt de planning ook eenvoudiger,  
omdat de uitvoering niet meer afhankelijk is van een  
besluit van de gemeente. Bovendien scheelt het leges,  
want voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning 
moeten leges worden betaald. Overigens zijn er enkele  
gemeenten die forse kortingen geven op leges voor  
verduurzamende bouwwerkzaamheden.

Al met al kan het qua kosten en planning dus veel schelen 
als bouwwerkzaamheden vergunningvrij kunnen worden 
uitgevoerd. Het is dan ook aan te raden daar waar mogelijk 
de werkzaamheden zo in te richten dat ze vergunningvrij 
kunnen plaatsvinden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Robin Evens, advocaat Omgeving en Overheid bij Poelmann van den Broek advocaten.
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PROJECTBESCHRIJVING

Luxe daken voor  
woon- en winkelcomplex  
Vinkenplein in Bilthoven
Een commercieel en appartmentencomplex aan het Vinkenplein  
in Bilthoven is onlangs uitgevoerd met een zinken dakbedekking.  
Het gebouw heeft daardoor een luxueuze uitstraling gekregen  
en is bovendien zeer duurzaam. Een fraai project dat is  
uitgevoerd door specialist in leien en zinken dakbedekkingen  
JVK Ambachtelijke Daken uit Breda-Ossendrecht.  

Zinken daken
Het totale dakoppervlak van het complex 
bedraagt zo’n 1700 m² en alle daken zijn 
volgens een traditioneel, geventileerd 
systeem voorzien van een zinken dak-
bedekking. De panden krijgen hiermee  
een luxe uitstraling. Gekozen is voor  
NedZink Nova in het felssysteem. Ook de  
dakgoten zijn uitgevoerd in zink. In verband  
met de KOMO- en ERM-certificering werd 
door SKG-IKOB een uitvoerige kwaliteits-
controle uitgevoerd. 

“De vele detailleringen maakten dit pro-
ject complex,” vertelt Jurgen van Keulen, 
directeur van het zinken dakbedekkings-
bedrijf. “Het complex bestaat uit verschil-
lende, verspringende daken die zijn 
 uitgerust met grote ramen en dakkapellen, 
het was een mooie uitdaging om de 
felsbanen zodanig aan te brengen dat 
het een mooi, harmonieus beeld op zou 
leveren. Het woon- en winkelcomplex is 
een ontzettend beeldbepalend gebouw 
voor het centrum van Bilthoven, dus de 
verantwoordelijkheid is groot.”

Het Vinkenplein in Bilthoven wordt een plek om te ontspannen, te ontmoeten 
en te wonen. De nieuwbouw biedt naast ruimte om te wonen ook een  
nieuwe verblijfsplek in het centrum, te midden van alle voorzieningen.  
In totaal worden er 30 luxe appartementen gerealiseerd van 75 tot 120 m2.

Van Keulen is enthousiast over de keuze voor zink: “Het ziet  
er niet alleen prachtig en sjiek uit, het is ook nog eens een 
duurzame keuze. Zink heeft een zeer lange levensduur en  
is daarna volledig te recyclen. Voorwaarde is natuurlijk  
wel dat het op een vakkundige manier wordt aangebracht, 
wij hebben in dat opzicht een naam hoog te houden.  
Ik wil hierbij de verantwoordelijke ploeg (Martijn, Jeroen, 
Dennis, Maros en Sjoerd) even speciaal in het zonnetje 
zetten, stuk voor stuk vakmensen met liefde voor het  
materiaal. Dat zie je aan het eindresultaat.”
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PROJECTBESCHRIJVING

Just in time
Het zink werd door leverancier Zinkunie ‘just in time’ op de 
bouwplaats aangeleverd, waarna de materialen met behulp 
van de aanwezige kranen en liften naar het dak konden 
worden vervoerd. Het dakbedekkingsbedrijf, dat al in een 
vroeg stadium bij het project betrokken was, is in de gele-
genheid geweest om te adviseren over de juiste uitvoering 
van de detailleringen. Het dak is uiteindelijk uitgevoerd met 
felsbanen met een breedte van 53 cm. De felsbanen zijn 
met RVS klangen aan elkaar bevestigd en met RVS nagels 
aan de ondergrond. De werkzaamheden vonden vanaf  
de steiger plaats, er hoefde voor de uitvoeringsfase geen 
extra veiligheid te worden aangebracht. Ook voor de  
onderhoudsfase was dat niet nodig, want de daken zijn in 
principe onderhoudsvrij. Mochten er, om wat voor reden 
dan ook, toch nog werkzaamheden op het dak moeten  
worden uitgevoerd, dan is dit eenvoudig te realiseren,  
bijvoorbeeld door de inzet van een hoogwerker. 

Van Keulen geeft aan trots te zijn op het eindresultaat.  
“Het is een bijzonder project vanwege de omvang,  
de bewerkelijkheid en de vele details. Een dergelijk project 
staat of valt met het vakmanschap en met een goede samen- 
werking tussen alle betrokken partijen. Dat is bij dit project 
bijzonder goed verlopen en het heeft ervoor gezorgd dat 
Bilthoven er een prachtige blikvanger bij heeft.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

COMMERCIEEL EN WOONCOMPLEX  
VINKENPLEIN, BILTHOVEN
•  OPDRACHTGEVER:  

THE HOUSE OF DEVELOPMENT/ SYNCHROON
• PROJECTONTWIKKELING: BORGVAST, VEENENDAAL
• ARCHITECT: RHPS+, VOORBURG
• HOOFDAANNEMER: CORDEEL NEDERLAND, ZWIJNDRECHT 
• DAKDEKKER: JVK AMBACHTELIJKE DAKEN, BREDA
• LEVERANCIER ZINK: ZINKUNIE, BOXTEL
• FABRIKANT ZINK: NEDZINK, BUDEL DORPLEIN

PASSIE VOOR DAKEN
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Breda T 076 303 2400 M 06 126 46 899 jurgen@jvkdaken.nl
Ossendrecht T 0164 745 430 M 06 537 99 335 info@jvkdaken.nl

WWW.JVKDAKEN.NL

Met spoed gevraagd: aantoonbare ervaren 
zink-koper-en loodwerkers en leidekkers

Ook voor uw Schub, Duits-of Oud-Duitse leibedekkingen door geheel Nederland”.
ERM gecertificeerd (erkende restauratie kwaliteit monumenten)/komo- & KvINL-gecertificeerde metalen dakbedekker
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AAN TAFEL MET… RUDOLF VAN MIERLO

“ Men is veel te vaak onbewust 
onbekwaam als het gaat om 
brandveiligheid”

In deze rubriek laat steilDAK  
markante personen van binnen  
en buiten de dakenbranche aan het 
woord. De insteek is om de visie  
en de persoon achter die visie voor  
het voetlicht te brengen.

In 2008 brandden acht woonhuizen in Hoofddorp af,  
nadat de brand die in één van de huizen was ontstaan,  
via de dakconstructie oversloeg op de andere.  
De VROM-inspectie gaf toen een inspectie-signaal af  
dat alle huizen uit de periode 1950-1970 gecontroleerd 
zouden moeten worden op hun WBDBO. Wettelijk moet 
de WBDBO twintig tot zestig minuten bedragen; bij oude 
woningen is de WBDBO meestal twintig minuten. De vraag 
is dan natuurlijk, wie die aanbeveling ter harte zou moeten 
nemen. De bewoners van die huizen? Van Mierlo: “Individuele  
huizenbezitters hebben niet de expertise om dat te beoor-
delen. Als je bij wijze van spreken over je verlaagd plafond  
naar de buren kunt kijken, snap je dat er iets mis is.  
Maar anders weet je dat als bewoner gewoon niet.  
Bij de verhuurders ligt dat anders. Zij zijn in de situatie  
om onderzoek te doen en problemen met de WBDBO in 
hun panden grootschalig op te lossen. Zij schakelen dan 
een adviesbureau in, zoals DGMR. Wij zien dus alleen de 
verhuurders die de WBDBO willen verbeteren, we hebben 
geen zicht op de partijen die daar niet aan werken.  
Maar mijn schatting is: slechts een klein deel is ermee bezig.”

Een slechte WBDBO maakt het derde onderdeel in de  
keten naar een grote brand risicovol. Van Mierlo vult aan: 
“Door de opkomst van zonnepanelen zien we ook problemen 
ontstaan bij het eerste onderdeel. Op drie manieren kan  
er iets misgaan met PV-systemen. Ten eerste kan er een  
defect ontstaan in de zonnepanelen zelf. Er kunnen hotspots 
ontstaan, als defect in de productie, door beschadiging. 
Zonnepanelen kunnen beschadigen tijdens de plaatsing of 
door bijvoorbeeld hagel, maar ook doordat er lokale ver- 
schillen in instraling zijn als een zonnepaneel gedeeltelijk 
is afgeschermd. Ten tweede kunnen er dingen misgaan 
aan de aansluitingen. Men denkt te snel: als de stekkertjes 
passen, zal het wel kloppen. Maar dat luistert heel nauw. 
Door corrosie gaat de kwaliteit van de aansluiting achteruit. 
Bovendien zijn er minderwaardige producten op de markt 
uit landen waar de controle minder streng is. De bekabeling  
kan zo tot risico’s leiden. En vergeet de omvormers niet: 
deze genereren warmte, met het risico op oververhitting. 
Het is dus heel belangrijk om te kijken naar waar die  
geplaatst worden. Maar het grootste risico zit bij de mon-
tage van de zonnepanelen. Er is een tekort aan opgeleid 
en ervaren personeel. Het gevolg is dat PV-systemen vaak 

Nolanda Klunder

“Hooguit één procent van het onderwijs aan bouwkundigen 
gaat over brandveiligheid,” zegt Rudolf van Mierlo,  
brandveiligheidsadviseur bij adviesbureau DGMR.  
“Dat is natuurlijk heel zorgelijk. Er wordt wel eens een  
college gegeven door een gastdocent, maar er is geen  
vaste plaats voor in het curriculum. De laatste tien jaar  
is er enige verbetering, maar het duurt jaren voordat die 
mensen het voor het zeggen hebben in de bouw.  
Daarom vind ik het heel belangrijk dat er meer kennis 
verspreid wordt. Dat probeer ik te doen via gastcolleges, 
presentaties en publicaties.”

Keten van drie stappen
Van Mierlo legt uit: “Bij een dakbrand zijn er drie stappen  
in de keten: de brand ontsteekt, de brand breidt zich uit in 
het pand, en de brand kan doorslaan of overslaan naar het 
pand ernaast. Om de gevolgen van brand te beperken,  
neem je veiligheidsmaatregelen voor elk van de drie onder-
delen van die keten. Het is dus een redundant systeem: 
faalt een van de onderdelen, dan kunnen de andere onder-
delen de uitbreiding nog beperken. Bij het derde onderdeel  
gaat het over de weerstand tegen branddoorslag en brand-
overslag, de WBDBO. Daarbij gaat het over de brandwerende  
kwaliteiten van de woningscheidende wanden en de aan- 
sluiting op wanden en dakvlak. Bij oudere panden zijn die 
vaak niet in orde. Dat merken bewoners in de praktijk voor-
al aan geluidsoverdracht. Maar niet alleen geluid, ook brand 
kan de aansluitende woningen dan te snel bereiken.”

natuurkunde, bouwkunde, psychologie... Ik kom bijna elke 
dag iets tegen waar ik weinig vanaf weet en waar ik me  
dan in moet verdiepen. Dit onderwerp wordt daardoor 
werkelijk nooit saai.”

“Daar komt in hoge mate een vorm van idealisme bij.  
Ik zie tot mijn schrik steeds weer hoe weinig kennis er 
gebruikt wordt, en ik vrees dat er vooral weinig kennis 
aanwezig is. Bij problemen is de oorzaak maar zelden dat 
mensen alleen uit de behoefte om geld te besparen voor 
slechte materialen hebben gekozen; bijna altijd is het  
(ook) een gebrek aan kennis. Men is veel te vaak onbewust 
onbekwaam als het gaat om brandveiligheid.  
Ik streef ernaar om met cursussen, presentaties en publi-
caties zoveel mogelijk mensen de noodzakelijke kennis  
te verschaffen. Met Abeltje Tromp publiceerde ik in 2013  
Fire Safety Engineering, Handboek voor de bouw. Dat plan 
hadden we al langere tijd, maar het kostte ons een paar 
jaar voordat het boek werkelijk af was. Zo werkt dat met 
boeken: als je denkt dat je er bijna bent, ben je bijna 
halverwege. Ik ben erg trots dat het boek er is. We werken 
inmiddels aan een vernieuwde en uitgebreide editie.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

RUDOLF VAN MIERLO IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? GETROUWD.

KINDEREN? GEEN.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? LEZEN (NON-FICTIE, 
GESCHIEDENIS, VOORAL OVER DE MIDDELEEUWEN), 
TAFELTENNIS (AL MEER DAN VEERTIG JAAR),  
WANDELEN.

FAVORIETE MUZIEK? POPMUZIEK UIT DE LATE JAREN 
’60, ’70 EN VROEGE JAREN ’80. EN KLASSIEKE MUZIEK, 
VOORAL DE NEGENTIENDE-EEUWSE RUSSEN.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?  
WANDELEN IN GROOT-BRITTANNIË.

FAVORIETE STAD? IK GA NAAR STEDEN VANWEGE  
DE CULTUUR, MAAR HOU EIGENLIJK NIET VAN  
STADSDRUKTE.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK HOU VAN 
ORGANISCHE VORMEN, ZOALS VAN HET HOOFDGE-
BOUW VAN DE NEDERLANDSE GASUNIE IN GRONINGEN.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?  
OP DAT IK KENNIS HEB HELPEN VERSPREIDEN.  
IK BEN ER TROTS OP DAT IK VEEL RAPPORTEN,  
RICHTLIJNEN EN NORMEN HEB GESCHREVEN,  
DIE NA SOMS WEL 30 JAAR NOG STEEDS BRUIKBAAR 
BLIJKEN TE ZIJN VOOR ANDEREN.

worden geplaatst door iemand die gisteren spreekwoorde-
lijk koelkasten installeerde en vandaag zonnepanelen.”
“Als zonnepanelen op dakpannen liggen, is de kans klein 
dat ze brand veroorzaken in het pand: de dakpannen hou-
den dat wel tegen,” zegt Van Mierlo. “Een veel groter risico 
vormen de BIPV’s, de geïntegreerde zonnepanelen. Hier is 
de beschermende laag tussen zonnepanelen en het pand 
weg. Je legt een hitteproducerend ding op je dak.  
Mocht er dan ooit iets gebeuren met de zonnepanelen,  
dan is het maar zeer de vraag of de dakconstructie kan 
voorkomen dat de brand naar binnen slaat. En is de WBDBO 
niet in orde, dan slaat de brand door naar de buren. Je hebt 
dan een situatie gecreëerd waarin alle drie de stappen van 
de keten naar een grote brand genomen kunnen worden.”

Kennis verspreiden
Van Mierlo werkt al decennia in de brandveiligheid. “Ik heb  
natuurkunde gestudeerd, met veel aandacht voor stromings - 
leer. Met die achtergrond kwam ik eind jaren ’80 terecht bij 
TNO Brandveiligheid, bij rookverspreiding. Zo ben ik in dit 
vakgebied begonnen. Ik heb ongeveer twintig jaar bij TNO 
gewerkt en daarna tien jaar bij Efectis, een Europees bedrijf 
gespecialiseerd in brandtesten en brandonderzoek.  
En nu ben ik Senior Consultant Brandveiligheid bij DGMR. 
Het mooie van brandveiligheid is dat het zich op het  
snijvlak van heel veel disciplines bevindt: chemie,  
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Dakpironnen en opsmuk
De trouwe lezer van dit vakblad weet inmiddels wel dat een keramische 
dakbedekking niet altijd louter bestaat uit dakpannen, maar dat er ook 
vaak diverse hulpstukken aan te pas komen, zoals kantpannen, ventilatie-, 
doorvoer-, gevel-, onder- en bovenpannen en natuurlijk de nokvorsten.  
Ik schreef al eerder over vorsten en dakkammen, maar nog niet over de 
Dakpiron, ook wel Puntstuk genoemd.

opdrachten aan klei-ateliers om ze te maken. En het moet 
gezegd: er kwamen ware kunstwerken. De pannenfabrieken 
namen in hun verkoopcatalogus extra bladzijden op met 
een overzicht van wat ze konden of wilden maken.  
Soms tekende de architect een ontwerp dat in de stijl van 
het pand en het daktype paste en de fabriek kon het dan 
leveren, compleet met geglazuurde dakpannen en hulp-
stukken. Wel moest men vooraf de juiste graden van de 

Huub Mombers

In de periode dat de industrialisatie flink doorzette  
(in de tweede helft van de 19e eeuw), kon je dat ook terug-
zien in de huizenbouw en overheidsgebouwen. Het mocht 
wat kosten in die dagen en er werden heel wat mooie pan-
den en villa’s gebouwd. De dakpannenfabrikanten speelden 
daar op in door eens verder te kijken dan de landsgrenzen 
en meer te kijken naar daken van o.a. kerken, stations,  
bank- en beursgebouwen. Daar werden de daken vaak  
voorzien van ornamenten op nokken, hoekkepers en kruis-
punten waar dakvlakken samenkwamen: Puntstukken!  
Dus: kleine torentjes met bolletjes. Alleen: die waren 
meestal uitgevoerd in zink, brons, lood of rood koper.  
Ze speelden daar handig op in door wat zij zagen op die 
knelpunten na te gaan maken, maar dan in keramiek,  
want de kleiberg, de droogkamers en ovens waren volop 
aanwezig! Alleen: wie gaat die puntstukken dan maken? 

Pottenbakkers
Juist ….een pottenbakker, die waren er ook genoeg. De vele  
tientallen fabrieken namen pottenbakkers in dienst of gaven  

dakhelling opgeven, omdat al die pironnen als basis op een  
zogenaamd Broekstuk geplaatst moesten worden, ook van 
keramiek. Bij elkaar was het vaak een flink gevaarte.  
De grootte varieerde van 45 cm tot soms wel 150 cm.  
Ook werd er gekeken naar landen als Frankrijk en Duitsland, 
die nogal uitbundig en soms groots uitpakten. Complete 
voorstellingen als een arend, kat of haan werden gemaakt. 
Ooit zag ik in Duitsland een arend met een dakpan in de 
klauwen! Wilde je niet betalen, of gewoon een eenvoudige 
afdekking, dan had je altijd nog de keus voor een mooie krul 
als ‘kroon’ op het dak. De hoogtijdagen van dakpironnen en 
opvallende versieringen lag zo ongeveer tussen 1880 en 
1930. Toen begonnen de crisisjaren en had men wel wat 
anders aan het hoofd dan een dakversiering.  
Na de oorlog kwam het niet meer terug en nu wordt het 
nog alleen gedaan bij restauraties, of als de eigenaar het 
zelf wil betalen. 

Vastzetten
Heel belangrijk is de wijze van plaatsing van een dakpiron.  
We gaan uit van de meest voorkomende situatie: een schild-  
of tentdak met wolfseind of terugliggend dakschild.  
Er komen in ieder geval drie elementen samen, te weten:  
2 hoekkepers en 1 nokafdekking. Om te zorgen dat dit 
‘kruispunt’ voor de komende 100 jaar lekdicht zal blijven, 
wordt er niet gerommeld met schuin geslepen of behakte 

kepervorsten en nokvorst plus een emmer vol portland-
cement, maar wordt een passend Broekstuk geplaatst.  
Dit ziet er ook uit als een broek: twee afgaande pijpen  
(de kepers) en één horizontale buikrand (de nokvorst). 

Gebruik voor vastzetten van dit broekstuk ook altijd slappe 
specie met veel zand en kalk en minimaal Portland en 
toevoeging van beetje kleurstof in rood of zwart, al naar 
gelang de kleur van de dakpiron. Als de hals van de piron 
met bol op dit broekstuk wordt geplaatst, is het verstandig 
om vooraf als steun een houten, dikke, stevige lat of steel 
van beuken, eiken of grenen vast te zetten  
op de onderliggende onderdaks aanwe- 
zige makelaar. Die is er altijd, want het  
maakt deel uit van de kapconstructie.  
Gebruik nooit een ijzeren staaf!  
Want die gaat altijd roesten en dan  
is uw dure en mooi gedraaide dak- 
piron ten dode opgeschreven:  
zij zal gaan barsten en kapot  
vriezen en dan belandt ze uitein- 
delijk in de dakgoot, of nog erger op  
straat of op een geparkeerde auto!  
In het verleden werden de pironnen  
nogal volgestopt met té sterke  
specie, inclusief ijzeren staaf en dit  
is dus af te raden. Wie goed  
rondkijkt naar oude daken,  
zal zeker aan het eind van  
de straat menig dakpiron  
hebben waargenomen. ●

Dit artikel kunt u lezen op  
www.steildak.nl
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ONTDEK ALLE VOORDELEN VAN HET INRUILCONCEPT

OUDE DAKPANNEN HEBBEN EEN 
RESTWAARDE! WIJ NEMEN ZE IN.

Het A-merk isolatiefolie!

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

Halveer de stookverliezen van een 
ongeïsoleerd dakvlak en houdt het 5°C - 8°C 
koeler in de zomer met Airflex Permovap37!

Dampopen, lucht- en waterdicht (W1)

Toepasbaar op bestaande isolatie

Ideaal voor restauratiewerken van monumenten 

Isolerend vermogen Airflex Permovap37 tot Rc 2

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 nu ook 50 mm)

Isolerende onderdakfolie 
Voor de professional

Energie 
besparend

Eenvoudig te 
installeren

Dampopen
& waterdicht (W1)
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INTERNATIONALE DAKEN

Het Operahuis in Oslo: 
een dak als ijsschots  
op de Oslofjord
Gelegen aan de Oslofjord in de wijk Bjørvika, en bestaande uit een  
strak dakdesign dat is afgewerkt met Italiaans marmer en wit graniet,  
lijkt het Operahuis in Oslo als een ijsberg uit het water op te doemen.  
Het is de grootste cultuurtempel die in Noorwegen werd gebouwd  
sinds de Nidaros-domkerk – een kerk die in de 14e eeuw werd voltooid. 

Inclusiviteit
Het designvoorstel van Snøhetta werd tot winnaar 
gekroond doordat het enerzijds sterk identificeert met 
zijn cultuur en plaats – een ijsschots als basis misstaat 
niet aan een fjord – en anderzijds een ongebruikelijke 
en unieke uitstraling die in veel opzichten innovatief 
was. Daarnaast biedt het ontwerp veel ruimte voor 
inclusiviteit. Waar een gebouw van dit kaliber, en dit 
gebruiksdoel (opera en ballet), normaliter moeilijk te 
benaderen lijkt voor ‘de doorsnee mens’, is dit gebouw 
naast een operahuis ook een ontmoetingsplaats.  
Het doet dienst als een grote, vriendelijke reus waar 
men rustig op mag lopen, zitten, ontmoeten en relaxen. 

Joep Klerx

De eindverantwoordelijke voor het imposante gebouw 
was overheidsadviseur Statsbygg en daarmee was  
het verantwoordelijk voor de professionele coördinatie 
en kwaliteitscontrole van de consultants, aannemers 
en leveranciers. Statsbygg schreef een ontwerpwed-
strijd uit waar uiteindelijk 350 partijen aan deelnamen. 
Uit deze partijen werd Architectenbureau Snøhetta als 
winnaar gekozen.

Dus naast opera-, ballet- of orkestbezoekers, trekt het  
operahuis veel meer uiteenlopend publiek aan dan dat. 

Naast het publiek is het Noors Nationaal Opera en Ballet de 
eindgebruiker van het gebouw. Het is de grootste muziek- 
en theatrale instelling van Noorwegen. Hun kerndoel is om 
de nationale producent te zijn van opera, ballet, muziek- en 
danstheater en concerten. Het operahuis is een werkplek 
voor zo’n 600 werknemers uit meer dan 50 beroepen.  
De operazaal biedt plaats aan 1.364 personen, het podium 
is 16 m breed en 40 m diep. Verlichting wordt geboden 
door een opmerkelijke, ovale kandelaar die 5.800 handge-
maakte kristallen bevat. Twee kleinere zalen zijn geschikt 
voor 400 en 200 toeschouwers. Het gebouw heeft  
maar liefst 1.100 kamers en een totale oppervlakte van 
38.500 m². Per jaar voert Het Noors Nationaal Opera 
en Ballet ongeveer 300 shows op en trekt daarmee zo’n 
250.000 bezoekers. In totaal trok het ‘Operahuset’ zelf  
(dus ook buiten) meer dan 1,7 miljoen bezoekers in het 
eerste jaar dat ze open was.

Kunstenaars
Architectenbureau Snøhetta staat bekend om haar nauwe  
samenwerking met kunstenaars in bouwprojecten. Al tijdens 
de competitie werden kunstenaars uitgenodigd om mee 
te denken en vanaf het begin van de ontwerpfase werd dit 
voortgezet. Snøhetta wilde voorkomen dat de kunstenaars 
de architectuur zouden gaan ‘versieren’, maar stimuleerde 
vooral de dialoog tussen de kunstenaars, ambachtslieden 
en professionals met verschillende benaderingen van  
belangrijke bouwelementen. Met het operahuis en de 
dialoog tussen de verschillende betrokkenen wilde de 
architect ervoor zorgen dat het grote, met marmer beklede 
daklandschap en de aluminium beklede gevels comple-
mentair aan elkaar ontworpen zouden worden. Voor het 
marmeren dak werd een vroege samenwerking tot stand 
gebracht met kunstenaars (Kristian Blystad, Kalle Grude en 
Jorunn Sannes). Een jaar later werd, in overeenstemming 
met de richtlijnen voor bouwprojecten van de staat,  
een commissie voor geïntegreerde kunstwerken opgericht. 
Je kunt dus stellen dat het om een kunstig geheel gaat.

Marmer
Het grootste deel van het dak van het operahuis bestaat uit  
wit graniet en La Facciata, een wit Italiaans carrara marmer. 
Dat marmeren plein is toegankelijk via een met marmer  
beklede loopbrug over het operakanaal. Het plein maakt 
deel uit van een openbare promenade en fietspad dat 
doorloopt aan de west- en zuidzijde van het gebouw en 
uiteindelijk uitkomt bij een brug over de rivier de Aker in 
het oosten. Reeds bij de inzending voor de wedstrijd stelde 
Snøhetta voor dat het daklandschap openlijk toegankelijk 
zou moeten zijn voor het grote publiek en dat het moest 
worden bekleed met wit steen. Ook moest inkijk in de lobby 
mogelijk zijn vanuit het dak en dat is door de 15 meter hoge 
ramen met minimale omlijsting en speciaal glas goed gelukt. 
Het dak wordt ondersteund door dunne, schuine kolommen 
die ook zijn ontworpen om het uitzicht niet te belemmeren. 

Natuurlijk kan er vanuit de lobby ook naar buiten gekeken 
worden naar de bezoekers buiten en het uitzicht op het 
water, wat de samenloop van interne en externe bezoekers 
weer extra bevestigt. Het Operahuis in Oslo is voor iedereen, 
of je nu op het dak of binnen staat, dat maakt eigenlijk  
niet zo veel uit.

Het project kostte uiteindelijk 4,4 miljard Noorse kronen 
(zo’n 500 miljoen euro), wat 300 miljoen kronen minder was 
dan het geplande budget. In 2008 werd het bouwproject 
bekroond als cultuurgebouw op het World Architecture 
Festival in Barcelona. In 2009 werd het de winnaar van  
de European Union Prize for Contemporary Architecture 
(Mies van der Rohe Award). ●

•  PROJECT: OPERAHOUSE IN BJØRVIKA,  
OSLO, DOOR SNØHETTA

•  PLAATS: OSLO
•  OPDRACHTGEVER: STATSBYGG,  

THE GOVERNMENTAL BUILDING AGENCY
•  PROJECTARCHITECT(EN): CRAIG DYKERS,  
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Wij van Flesst vinden ons systeem natuurlijk het beste en 
het mooiste voor elk dak. Helaas is dat niet altijd waar, 
want een railssysteem op een torenspits gaat bijvoorbeeld 
niet zo goed werken. We zijn dan ook zelf kritisch naar de 
daken die we aangeboden krijgen en wij hopen dat u dat 
ook gaat doen!

ALL-UP KOMT MET PRIMEUR 
All-up komt met een wereldprimeur. Het betreft de 
zogenaamde Klaas K400RSX aanhangerkraan van het 
gerenommeerde Duitse merk Klaas. Deze kraan heeft een 
hydraulisch uitschuifbare jib, en de mogelijkheid om geheel 
op bouwstroom, dus co2 neutraal te werken. Ook toont de 
oostelijke specialist in liften en kranen een groot aantal 
noviteiten uit het productengamma van Paus en Klaas.

Andere noviteiten zijn onder meer een nieuwe grote kraan 
van het merk Klaas. Deze K1003 bereikt een hoogte van  
54 meter, kent een hijslast van 6.000 kg en heeft een 
hydraulische uitschuifbare jib. Ook van Klaas staan er de 
 allernieuwste K700RSX, nu ook met hydraulisch uitschuif-
bare jib, en is nu ook leverbaar op de inmiddels alom 
 bekende BE-combinatie. Deze uiterst succesvolle combi-
natie verkreeg al in 2009 de Nederlandse bouwprijs en 
geldt nog steeds als één van de meest gebruikte kranen  
in het segment. 

LUCHTANKERS!
Door alle innovaties op het dak is de kans op een bezoek 
aan het dak steeds groter. Door hierover na te denken in de 
ontwerpfase kan er ellende worden voorkomen in de toe-
komst. Want als een gebouw opgeleverd wordt zonder een 
goed veiligheidsplan, moet de eigenaar voor onderhoud het 
zoeken in tijdelijke systemen. Wat resulteert in tijd steken 
in onderzoek, prijsvechten van aanbieders en uiteindelijk 
loopt er een stuntman op het dak die het wel doet zonder 
al die lastige steigers en hoogwerkers. 
In het Bouwbesluit staat dat een gebouw veilig te onder-
houden moet zijn en dan het liefst met permanente 
voorzieningen. Waarom willen ze zo graag die permanente 
voorzieningen? Om het prijsvechten en stunten in de toe-
komst te voorkomen. Met een goed ontwerp is een gebouw 
efficiënt te onderhouden en daardoor kan groot onderhoud 
voorkomen worden. Want als we het dak negeren zijn de 
problemen elders groot. 

Er zijn tal van permanente voorzieningen voor platte daken. 
Het is dan ook redelijk ingeburgerd om daar iets voor te 
ontwerpen. Voor het hellende dak zijn we dat nog niet  
gewend. De keuze is dan ook niet zo makkelijk en vergt 
aardig wat expertise. Onze tip: huur die expertise in.  
Leg ze verschillende systemen voor en laat je goed infor-
meren welk systeem bij welk dak het beste past.
 

geven. Oude panhaken worden aangeleverd bij een pan-
hakenfabrikant die zorgt dat er nieuw rvs-draad van wordt  
gemaakt om nieuwe panhaken van te maken. Het kunststof-
afval wordt aangeleverd bij Van Werven Recycling.  
Zij maken nieuw granulaat van het afval. Dit granulaat 
gebruikt EBS om nieuwe daktoebehoren van te maken. 

Een voorbeeld van een product van dit afval is de kunststof 
bevestigingsklem voor de Solarguard Pro vogelwering voor 
zonnepanelen. Vogels nestelen zich graag onder zonne-
panelen. Om schade te voorkomen, is het vogelwerings-
systeem geoptimaliseerd voor zowel in- als opdak zonne-
panelen. De bevestigingsklemmen zijn verbeterd,  
waardoor de montage niet meer onder het paneel hoeft, 
maar in enkele seconden aan de zijkant. De bevestigings-
klemmen zijn universeel toepasbaar en leverbaar specifiek 
op maat om snelheid van installeren te bevorderen.  
Solarguard Pro vogelwering is, naast dat het een circulair 
product is, een voorbeeld van een product dat EBS volledig 
zelf fabriceert.

Naast het duurzame advies, de eigen circulaire lijn en de 
zelf gefabriceerde producten, ondersteunt EBS haar klanten 
met het verzorgen van een eigen branding op dakmaterialen 
en productverpakkingen. De ontwerpers van EBS onder-
steunen daarnaast bij het opmaken van posters, flyers en 
banners. Het plaatsen van een eigen branding op producten 
straalt vertrouwen uit en maakt het eenvoudiger voor 
 bedrijven om zich te onderscheiden van de concurrentie. 

Volgens Ard Nijkamp, van All-up, gaat de Geda-acculift het 
dit jaar helemaal maken. “Als je bedenkt dat de markt voor 
deze noviteit zowel de bouw is als installatiebedrijven van 
zonnepanelen en dergelijke, mensen dus die nu allemaal 
al ladders gebruiken, dan breekt er zometeen een nieuwe 
tijd aan. Want in een handomdraai kunnen deze ladders als 
lift gaan dienen en dat is veel efficiënter. En denk ook maar 
eens aan de ergonomische voordelen…”

Tot slot zijn er van Paus onder andere de Easy 18 en 24 meter, 
de kleine ladderliften met grote prestaties die leverbaar 
zijn in diverse uitvoeringen. Ook zijn er diverse beursacties 
met o.a. RSS dakrandbeveiliging. 

DUURZAME EN CIRCULAIRE DAKMATERIALEN 
VAN EBS
European Building Supply (EBS) werd in 2009 opgericht  
en biedt een ruim assortiment aan daksystemen- en 
accessoires. Het bedrijf is de Nederlandse distributeur van 
Klöber, Rust-oleum in de dakenbranche, MDM (Nederland 
en Vlaams-België) en heeft eigen fabricagelijnen.  
Het houdt zich veelvuldig bezig met duurzaamheid en 
MVO. Ze onderzoeken continu hoe milieuvriendelijk hun 
pro ducten zijn en hoe goed de fabrikanten scoren met 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Producten 
kunnen 4 sterren behalen als de fabrikant aan alle drie de 
normen voldoet. Door middel van deze beoordeling, wordt 
duurzaam ondernemen voor iedereen eenvoudiger.

Met de eigen lijn Circular Green levert men kunststof 
producten, panhaken, vorsthaken, hoekkeperklemmen en 
voegklemmen aan in gerecyclede kunststof verpakkingen. 
Op locatie plaatsen zij (gerecyclede) kunststof palletkratten 
waarin al het kunststof, aluminium, rvs en staal restmate-
riaal en kunststofverpakkingen kan worden weggegooid.  
Het krat wordt opgehaald en vervangen voor een nieuwe.

Alle metaalsoorten en rvs levert men vervolgens aan bij 
Schenk Recycling. Zij sorteren het afval en zorgen ervoor dat  
het naar een opkoper gaat die er een tweede leven aan kan  
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Kan het dakdekbedrijf nog zonder mobiele werkbon?
“Jawel, maar de vraag is of je dat moet willen. Als je met 
een mobiel of tablet op de werklocatie direct de gebruikte 
uren en materialen en uitgevoerde werkzaamheden kunt 
invullen en die staan dan direct op de factuur, waarom zou 
je dan nog papier gebruiken? Digitaal geeft minder fouten, 
je bent nooit meer iets kwijt en het is sneller. Het mooie is 
ook, dat we dit soort tools helemaal naar wens van de klant 
kunnen inrichten. Je krijgt dus een oplossing die bij jouw 
bedrijfsvoering past.”

Wanneer komt Gilde met mobiele bedrijfssoftware?
“Het nieuwste Gilde-systeem is een hybride systeem. Je kunt 
het pakket gewoon op de computer gebruiken. Tegelijk is 
een aantal functies ook op de telefoon of tablet te gebrui-
ken. Je kunt bijvoorbeeld altijd bij de adresgegevens van je 
klanten, bij notities, offertes en werkbonnen. Je kunt zelfs 
kleine calculaties maken. De klanten bij wie we het hybride 
systeem hebben geïnstalleerd, zijn enthousiast. En terwijl ik  
dit zeg, wordt er gewerkt om ook de andere functies digitaal 
toegankelijk te maken. We blijven ontwikkelen.”

BROUWERS ZINK STELT WENS  
VAN DE KLANT CENTRAAL
Brouwers Zink is sinds 1986 actief als groothandel voor 
dakdekkers, loodgieters, installateurs en gevelbouwers 
vooral als zij werken met zink, koper, lood en andere 
metaalsoorten. Als groothandel vervult het bedrijf een 

“ONDERNEMERS HEBBEN HET GEWOON GEMAK-
KELIJKER MET GILDE BEDRIJFSSOFTWARE”
“Gilde overlegt al sinds midden jaren ‘90 met ondernemers  
en brancheorganisaties over hoe je de ‘ideale’ bedrijfssoft-
ware voor dakbedekkingsbedrijven maakt,” zegt branche-
manager Jasper Mondeel. “Daardoor hebben we nu bedrijfs-
software waar ondernemers in de branche mee kunnen 
lezen en schrijven. En we blijven ontwikkelen, want de (da-
ken)wereld verandert en onze bedrijfssoftware wil ook de 
goede oplossing voor die veranderingen. We willen voorop 
blijven lopen met het Gilde-systeem. Een mooi voorbeeld 
is dat onze software langzaam maar zeker helemaal mobiel 
gebruikt kan worden.”

De (daken)wereld verandert, zeg je. Noem eens wat?
“Steeds meer opdrachtgevers verlangen van hun dakbedek-
kingsbedrijf dat het alle activiteiten vastlegt. Een woning-
corporatie wil bijvoorbeeld inzicht in wat, waar, wanneer 
door wie is gedaan. Men wil heldere overzichten.  
Dat kan alleen als je alle gegevens systematisch vastlegt. 
Het Gilde-systeem heeft daar goed werkende oplossingen 
voor. Medewerkers hoeven alleen de gegevens in te vullen 
op telefoon of tablet. Het Gilde-systeem zorgt dan voor  
in- en overzicht; intern en voor de opdrachtgever.”

Zie je nog andere ontwikkelingen?
“In het algemeen gesproken heeft de dakenbranche  
nooit erg vooropgelopen als het om automatisering gaat. 
Maar de jongere ondernemers die nu een bedrijf hebben, 
zijn volledig vertrouwd met wat er mobiel kan. Dat ver-
wachten ze van hun bedrijfssoftware ook. Bij veel al langer 
bestaande bedrijven zie je instroom van jongere mensen 
die meer gebruik maken van automatisering. De oudere 
ondernemer die er zelf niet aan is begonnen, ziet nu dat het 
Gilde-systeem veel tijd bespaart en veel inzicht geeft.  
Een andere trend is de inzet van BI (Busi-
ness Intelligence) ter ondersteuning 
van het management; dit geeft 
veel inzicht hoe het bedrijf 
draait en waar bijgestuurd 
moet worden. Ook daarmee 
gaat het rendement omhoog.”

gemengde functie, waarin producten verhandeld worden, 
maar ook zelf geproduceerd worden. Brouwers Zink is in  
dit kader zeer sterk in maatwerk productie. En alles is  
gebaseerd op een 24 uurs denken: vandaag besteld wordt 
in beginsel morgen al geleverd, door heel Nederland.  
Dat geldt zowel voor de handelsmaterialen en als voor de 
zelf geproduceerde materialen. Brouwers Zink heeft daar-
mee een zeer sterke logistieke functie ontwikkeld waarin 
bijna alles met eigen transport wordt bezorgd.

De laatste twee jaren groeit de groothandel verder met filia- 
len in Gouda en Maastricht. Het is onze ambitie om dat net- 
werk verder uit te breiden en dat zal gebaseerd zijn op ons 
nieuwe Brouwers Zink & Dak concept. Brouwers Zink & Dak 
is de totaalaanbieder van dak- en gevelmaterialen voor de 
lokale klant.Voor dit zink en dak concept kunt u voortaan 
terecht in de gehele organisatie, dus zowel in de filialen als 
in de hoofdlocatie in Maasmechelen. Om dit mogelijk te 
maken, wordt met de beste leveranciers samengewerkt voor 
dakbedekking, isolatiematerialen, EPDM, PVC maar natuur-
lijk ook voor zink, koper, lood, aluminium, RVS etc.

Brouwers Zink is als zelfstandig MKB bedrijf onafhankelijk  
en kiest daarmee voor kwaliteit en deskundigheid als 
uitgangspunten. Daarbij staat de klant met zijn wensen 
centraal.

NIEUWE KLEUREN OP HET DAK
BMI Monier introduceert nieuwe kleuren voor een aantal 
klassieke, keramische Hollandse dakpannen. De nieuwe 
kleuren zijn een antwoord op vragen uit de markt naar 
stoere kleuren zoals grijs en zwart. Een klassiek dak kan  
nu in nog meer eigentijdse kleuren worden uitgevoerd. 

De fabrikant produceert al jarenlang de echte klassieke 
Hollandse dakpannen, en alle toebehoren, in de originele 
maatvoeringen. Dit aanbod draagt bij aan het behoud van 
het klassieke Hollandse dakenlandschap. De Tuile du Nord, 
de Grote Romaanse én de Kruispan zijn nu verkrijgbaar  
in de kleur antraciet. Stuk voor stuk op de originele en  
ambachtelijke wijze geproduceerd en voorzien van een 
egale engobelaag. De kwaliteit van deze dakpannen  
garandeert jarenlang optimale esthetische en functionele 
prestaties. De kleur antraciet kan ingezet worden bij reno-
vatieprojecten waarbij gekozen wordt om de bestaande 
kleur te vervangen door een meer eigentijdse kleur of bij 
een nieuw gebouw met een klassieke uitstraling. 

De Tuile du Nord, de Grote Romaanse en de Kruispan zijn 
nu verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren. Een andere 
klassieker is de Verbeterde Holle Variabel. Deze dakpan 
heeft een kenmerkende V-vormige extra watergeleiding 
waardoor waterafvoer sneller verloopt. De lichte golving 
van deze dakpan geeft het dak een rustige uitstraling.  
De VH-Variabel was al verkrijgbaar in dertien verschillende 
kleuren. De twee uitbreidingen bestaan uit een grafietgrijze 

dakpan die voorzien is van een mooie egale engobelaag 
en een edelzwarte dakpan, voorzien van een vol donkere 
edel-engobe. De donkere kleur van beide varianten zorgt 
ervoor dat de kilgoot en de zaagsnedes bij dakdoorbre-
kingen vrijwel onzichtbaar zijn, hierdoor ontstaat een zeer 
strak, effen eindresultaat.

Bij BMI Monier wordt het dak niet gezien als een verzame-
ling losse componenten, maar als een compleet systeem. 
Ook alle bevestigingsmaterialen en dakcomponenten 
worden in huis, op maat voor elk daksysteem afzonderlijk, 
ontwikkeld en geproduceerd. Dat betekent dat ook alle 
hulpstukken zoals vorsten, ventilatiepannen, broekstukken 
en knikpannen in de juiste maatvoering én de juiste kleur 
leverbaar zijn. Elk dak vormt daardoor zowel esthetisch  
als technisch één geheel. 
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LEI IMPORT VX PLUS, FOLIEOPLOSSING  
VAN DAK EN GEVEL
Lei Import is een samenwerking aangegaan met  
Morgo Folietechniek uit Zutphen. Al zoekend naar een  
partner voor folieoplossing voor dak en gevel, leek het  
voor de leverancier van leien dakbedekkingen direct  
al een goede match. Vanuit de samenwerking is de  
Lei Import VX Plus Folie tot stand gekomen.

Lei Import is met meer dan 25 jaar ervaring in natuurleien 
specialist op het gebied van leisteen. Met de wensen van 
de opdrachtgevers als uitgangspunt, ontfermt het team  
zich graag over alle soorten natuurleien daken en gevels. 
Het bedrijf heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten en  
is altijd op zoek naar innovatieve producten, zoals het  
Cast PMR dakraam, een authentiek stalen dakraam en  
in dezelfde gedachte een volledig geïntegreerd indak  
zonne-energie systeem. 

De Lei Import VX Plus Folie is een kwalitatief zware  
vierlaags dak- en wandfolie, voorzien van een fijnmazige 
wapening, een High Breathable Film (HBF) en dubbele 
kleefrand. De folie beschikt met een W1 classificatie  
over uitstekende waterkerende eigenschappen.  
Dankzij onder meer de interne wapening, beschikt de  
folie over uitmuntende mechanische eigenschappen, 
waardoor deze zelfs onder de meest extreme omstandig-
heden een langdurige bescherming biedt tegen vocht in 
het isolatiemateriaal. 

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

DAKEN & ZAKEN

Naast deze hoogwaardige folie adviseert men over de ver-  
schillende folieoplossingen voor uw dak, gevel én folieoplos-  
sing voor uw (indak)zonne-energiesysteem. Indien gewenst 
kan dit tijdens een bijeenkomst en/of online webinar. 

UNILIN LANCEERT NOVITEITEN MET WEBINARS
Unilin Insulation vindt het jammer, maar ook begrijpelijk 
dat de Vakbeurs Daken & Zaken niet doorgaat. Zij had graag  
haar innovaties op het platte dak, onze verbeterde uitvoe-
ringen Roof PIR B en BG, willen laten zien. Bovendien had 
op de beurs de lancering van de nieuwe Renopir renovatie-
plaat plaatsgevonden. De nieuwe Renopir waarmee op 
slimme wijze een thermische en regendichte sluiting in één 
handeling gerealiseerd wordt en als optie een overstek van 
45cm zonder extra timmerwerk mogelijk is. We gaan deze 
introducties nu in de vorm van webinars inzetten.  
We zien elkaar op de beurs volgend jaar! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Check onze laatste aanbiedingen op:

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij 

ons staat service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland 

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.
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WWW.DAKRENOVATIEHOLLAND.NL 

OOK VOOR MONUMENTAAL ONDERHOUD
EN RENOVATIE BENT U BIJ DAKRENOVATIE
HOLLAND AAN HET JUISTE ADRES!
Naast de Dom in Utrecht op de Voetiusstraat zijn wij bezig met de renovatie van de oude bibliotheek.
Dit pand is een voorbeeld van Hollandse neo-renaissance en onderdeel van het oeuvre van architect
J. Stuivinga. 15 jaar geleden is dit pand volledig verbouwd tot 5 appartementen. Het dak is destijds niet 
meegenomen en is nu aan de beurt. Dakrenovatie Holland heeft dit mooie project in opdracht gekregen 
en voert dan ook grootschalig onderhoud uit.

Het dak wordt gerenoveerd met onze speciale glasvezel isolatiefolie die dankzij zijn beperkte dikte 
perfect geschikt is voor een historisch dak. Nadat de folie is aangebracht, vervangen we het latwerk 
en worden de oude pannen na een grondige inspectie teruggeplaatst en indien nodig aangevuld 
met goede tweedehandse pannen. De nokvorsten worden vervangen en gemetseld teruggebracht.
Alle loodaansluitingen worden vervangen voor 30 ponds lood (gefelst), denkende aan de daken van 
de dakkapellen. Ook worden de gevelaansluiting inclusief loketten en de loden kilgoten vervagen.
Dit alles wordt uitgevoerd onder het toeziend oog van Monumentenwacht Utrecht.
KWALITEIT DOOR VAKMANSCHAP

KWALITEIT DOOR VAKMANSCHAP
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BMI Benelux neemt  
aandelen RBB over
BMI Benelux heeft per 2 juli 2020 
de resterende 50% aandelen in 
RBB N.V. in Tessenderlo België over-
genomen van Etex N.V. Met deze 
overname bouwt BMI Benelux  
haar marktpositie op de Belgische 
dakenmarkt verder uit.

De overname van het RBB betonportfolio en de 
betonproductie van Etex sluit perfect aan bij de 
strategie van BMI Benelux. Als totaalaanbieder 
van complete daksystemen biedt deze overname 
BMI Benelux de mogelijkheid haar activiteiten 
op het gebied van het hellende dak verder uit 
te breiden. Bert de Ru, Managing Director BMI 
Benelux: “De overname van het resterende aan-
delenpakket uit de voormalige joint venture RBB 
in Tessenderlo sluit nauw aan bij de wereldwijde 
BMI Group strategie en ambitie om een totaal-
pakket aan oplossingen en systemen voor zowel 
het platte als het hellende dak aan te kunnen 
bieden. Deze overname maakt het mogelijk de 
markt en onze Belgische klanten nog beter van 
dienst te kunnen zijn. We zijn nu immers fysiek 
dichter bij onze klanten gelokaliseerd en we 
beschikken over eigen productiefaciliteiten in 
België. We kijken er dan ook naar uit om het 
team van RBB Tessenderlo welkom te heten in 
onze organisatie.”

BMI Group is medio 2017 ontstaan door de samenvoeging 
van Braas Monier (dakpannen) en Icopal (bitumen en  
kunststof dakbanen). Met deze fusie is de grootste producent  
van dakbedekkingssystemen voor platte en hellende daken 
in Europa ontstaan. Het assortiment omvat onder meer 
bitumen en kunststof dakbedekkingen, keramische en  
betonnen dakpannen, geïntegreerde zonne-energie-
systemen, lichtgewicht stalen dakpanelementen en  
technisch advies. BMI Group heeft een hoofdkantoor in 
Engeland en heeft circa 9.600 medewerkers in meer dan  
40 landen wereldwijd. 

Betondakpannen
Etex (voorheen Eternit) zit in een periode van transitie.  
Het bedrijf is een internationale specialist in bouwmate-
rialen. Het hoofdkantoor van het familiebedrijf bevindt zich 
sinds 1905 in België en inmiddels heeft het wereld wijd 
meer dan 13.000 werknemers. Het bedrijf heeft  
101 productielocaties in 42 landen, en heeft in 2019 een 
omzet van 2,9 miljard euro gerealiseerd. Onlangs werd  
de bedrijfsnaam aangepast, zodat men wereldwijd onder 
een eenduidige naam en duidelijk profiel kan opereren.  
Hier hoort ook een herijking van de activiteiten bij  
en daarbij hoort een sterkere focus op de productie van 
keramische dakpannen. De productie en verkoop van  
betondakpannen werd daarom afgestoten. Toen dit duidelijk 
werd, kwam BMI Benelux direct in actie. 

De Ru: “De BMI Group is lekker in beweging. De overname 
betekent voor ons een uitgelezen kans om onze positie  
op de Belgische markt te versterken. De voordelen van een  
eigen productielocatie in het land zelf zijn niet te over-
schatten. Deze overname biedt veel voordeel voor de klanten 
in België. Wij zijn een sterke leverancier in totaaloplossingen 
voor zowel het hellende als het platte dak en beschikken 

dus over een zeer brede kennis van het dak. Daar gaan  
de klanten van profiteren: wat ons betreft is het een  
echte win/win situatie.”

De respectievelijke teams, en ook de klanten, hebben vol - 
gens De Ru inmiddels positief gereageerd. “Voor de mede-
werkers van RBB N.V. was deze overname natuurlijk een  
geruststelling. Ze weten nu dat de activiteiten zullen  
worden voortgezet en dat ze worden ondersteund door  
een krachtige en ambitieuze partij. Ook de klanten  
reageren enthousiast.”

Coronacrisis
De timing van de overname is precair, zo middenin de 
coronacrisis, die in België nog wat zwaarder heeft huisge-
houden dan in Nederland. Hoe ziet De Ru de toekomstige 
ontwikkelingen? “Eigenlijk is er over het virus zelf niet 
zo veel zinnigs te zeggen,” reageert hij. “Wij hebben onze 
maatregelen genomen en het is nu afwachten hoe het 
zich ontwikkelt. Het heeft er alle schijn van dat we aan het 
begin van de tweede golf staan. Hoe dit economisch zal 
uitpakken, is ook nog de vraag, maar gunstig is het natuur-
lijk hoe dan ook niet. Tot nu toe heeft de bouw zich redelijk 
staande kunnen houden en wij draaien dan ook tot nu toe 
een goed jaar. De renovatiemarkt, waar de betondakpannen 
toch voornamelijk in worden toegepast, is nog steeds  
redelijk stabiel. Traditioneel is dat de markt die de grootste 
conjuncturele klappen op kan vangen en ook in deze  
situatie richt men zich op de renovatie van de woningen, 
zowel het interieur als het exterieur, zoals het dak.  
We zullen kortom de ontwikkelingen moeten aankijken en 
de zaken waar we controle op hebben zo goed mogelijk 
moeten organiseren.” ● 

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

Euroroof® Reno: 
Optimale thermische isolatie én winddichtheid ineen
De lat ligt hoog; de komende jaren wacht een groot deel van de  
woningen in ons land op verduurzaming. Vele hebben een niet of slecht geïsoleerd hellend dak. 
Goede isolatie en winddichtheid zijn de eerste voorwaarden voor een lager energieverbruik en CO2 reductie.

Recticel Insulation heeft belangrijk nieuws voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en aannemers:  
Euroroof® Reno, de beste oplossing voor het bestaande hellende dak. Optimale thermische isolatie én  
winddichtheid ineen, standaard Rc vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W verkrijgbaar.

Totaaloplossing voor een gemakkelijke en snelle installatie
De Euroroof® Reno panelen worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren is reeds langer  
in gebruik, maar Recticel heeft Euroroof® Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor dakisolatie zijn nu optimaal in één paneel 
geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete dakisolatie wordt in een handeling aangebracht zonder  
na schuimen. Dat is winst in tijd en materiaal.

Euroroof® Reno heeft 4 essentiële pluspunten en een extra optie:
• Sponning aan langszijden, waardoor geen thermische brug. Naschuimen van langszijden niet nodig.
• De dampopen waterwerende onderdakfolie biedt extra gemak en bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden.
• Deze onderdakfolie draagt bij aan de winddichtheid en dus een lager energieverbruik.
• Recticel Insulation heeft doordacht Euroroof® Reno ontwikkeld. Hiervan getuigt ook de toegevoegde waarde van Euroroof® Reno bij 

indaksystemen met zonnepanelen. Bij dergelijke indaksystemen worden zonnepanelen als dakbedekking toegepast, waarbij dakpannen 
niet meer nodig zijn. De zonnepanelen zijn weliswaar waterafvoerend, maar men mag hierbij de condensvorming aan de onderzijde niet 
onderschatten. Euroroof® Reno panelen zijn dankzij de onderdakfolie hiervoor uitermate geschikt!

Extra optie: een flexibele laag aan de onderzijde is op aanvraag leverbaar om bestaande oneffenheden van het dak op te vangen en 
convectie te voorkomen.

Een uitstekende isolatieoplossing voor bestaande hellende daken
Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde is bouwfysisch 
het meest ideaal. Bovendien zijn er geen bouwwerkzaamheden in  
de woning. Euroroof® Reno is leverbaar in diktes vanaf 51 mm.
• Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,022 W/mK
• Breedte 1200 mm (werkend 1180 mm)
• Diktes: zie tabel op www.recticelinsulation.nl
• Licht in gewicht
• Eenvoudig hanteerbaar en te verzagen
• ISSO gecertificeerd
• Sponning aan lange zijde
• Geïntegreerde onderdakfolie, met overlap aan langszijde en onderzijde
• 3 vurenhouten tengels 15 x 45 mm (FSC of PEFC leverancier)
• Aangepaste Rectifix® schroeven per dikte beschikbaar

Extra zekerheid bij de juiste aanpak
Pannen, panlatten en tengels er af, nieuwe panelen er op! Ja zo eenvoudig is het. De panelen worden van goot tot nok op het (bestaande) 
dakbeschot van het hellende dak aangebracht. Extra zekerheid bij de juiste aanpak geven de verwerkingsrichtlijnen, om te borgen dat de 
Euroroof® Reno panelen optimaal presteren. Een lange levensduur van ieder hellend dak is dan gegarandeerd.  
De volledige verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar op www.recticelinsulation.nl.

De tijd is rijp voor Euroroof® Reno
De markt voor renovatie en onderhoud neemt in rap tempo én fors toe, met dito investeringen in tijd en geld. Labelverbetering staat hoog 
op de agenda van menig gebouweigenaar, betere dakisolatie en CO2-reductie domineren de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning). 
Wensen van bewoners gaan vooral over comfort en een lagere energierekening. 
Het verduurzamen van woningen start met het optimaliseren van de gebouwschil. Warme lucht stijgt op, verlies via het dak is dus het 
grootst. Met een goed geïsoleerde woning is tot 75% energie te besparen. De eerste winst is dakisolatie, de eerste keuze Euroroof® Reno 
van Recticel Insulation, een uitstekende isolatie voor het bestaande hellende dak.

RECTICEL INSULATION
+ 31 488 489 400
verkoopisolatie@recticel.com

recticelinsulation.nl
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Om mijn rekeningen te betalen. Dit was de eerste reactie van een enkeling, maar gelukkig dachten  
veel er anders over. Dakdekken is namelijk zoveel meer. Veel vaste werknemers bij Konrad benoemden 
hoe afwisselend dit werk is. Zo sta je de ene dag kraan te draaien en de andere dag ben je een  
dakkapel aan het timmeren. 

Uitzendkrachten uit landen zoals Polen of Roemenië vinden niet alleen het buiten werken heerlijk,  
maar ook hoe er samengewerkt wordt binnen het bedrijf.

Passie voor het dakdekken komt soms niet direct naar voren  
uit een antwoord maar wel bij deze werknemer. 

Deze toewijding levert veel tevreden klanten op. Niks doet beter 
dan een oprecht complimentje van de klant. Het is namelijk  
altijd fijn als je harde werk gewaardeerd wordt. Dit motiveert je 
om zo door te gaan met het vakwerk. Want vakmensen, dat zijn 
onze dakdekkers zeker.  
 
 
 
Kijk voor informatie op: www.konrad-rooftech.com

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 540 001

‘�Ondanks�dat�wij�altijd�kijken�
naar�wat�beter�kan,�ben�ik� 
erg�trots�op�de�projecten�die�
mijn�groep�en�ik�voltooien.� 
Je�maakt�Nederland�steeds�een�
beetje�mooier�bij�een�afgerond�
project�en�dat�voelt�goed.’

Waarom ben je eigenlijk gaan dakdekken?
Vragende gezichten keken ons aan. Op kantoor zijn we, mede door de stukjes geschreven voor dit  
vakblad, goed op de hoogte van de technische eigenschappen die bij het vak dakdekken horen.  
Maar waarom onze dakdekkers voor dit vak gekozen hebben wisten wij niet. Aan de reacties van  
de medewerkers te zien, hadden ze daar zelf eigenlijk ook niet vaak over nagedacht.

‘�In�moeilijke�situaties�komen�we� 
samen�tot�een�oplossing�en�dan� 
telt�ieder�zijn�mening.’

‘Zomers�is�buiten�werken�heerlijk.’
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NedZink bouwt moderne 
en duurzame fabriek
Begin 2018 is het Griekse ElvalHalcor 50% eigenaar geworden van  
NedZink en dat was meteen de aftrap van het ambitieuze Project Olympus. 
Hiervoor installeert de zinkfabrikant onder meer nieuwe machines  
en moderniseert men de infrastructuur en haar gebouwen, waardoor het 
mogelijk zal worden om nog efficiënter en nog duurzamer gewalst  
titaanzink te produceren en de productie ongeveer te verdubbelen.  
Bovendien reduceert men met de nieuwe apparatuur het gebruik van 
aardgas met meer dan de helft en daarmee zet men sterk in op  
elektrificatie van het productieproces, grotendeels met stroom van de  
eigen zonnepanneleninstallatie.

Gunther Guinée

NedZink produceert een breed assortiment aan oplossingen 
voor gevels, daken, hemelwaterafvoer en accessoires.  
De producten worden wereldwijd toegepast in prestigieuze 
projecten, zoals o.a. het NAVO-hoofdkantoor in Brussel,  
het grootste titaanzinkdak in Europa. Tot begin 2018  
was de fabrikant volledig in handen van de Belgische 
 Koramic Groep. In dat jaar tekenden Koramic en het  
Griekse ElvalHalcor een joint venture-overeenkomst,  
waarbij ElvalHalcor via een kapitaalsverhoging voor  
vijftig procent eigenaar werd van NedZink bv in Budel.  
ElvalHalcor S.A. is wereldwijd één van de grootste  spelers 
op het gebied van industriële koper- en aluminium-
productie. Een slimme zet van de Kortrijkse ondernemer 
Christian Dumolin, eigenaar van Koramic.

De zinkfabrikant zou als onafhankelijke onderneming blijven 
opereren onder leiding van het Nederlandse management, 
maar als onderdeel van de nieuwe joint venture meteen 
ook een grootschalig investeringsprogramma uitvoeren  
om de productiecapaciteit in Nederland te vergroten,  
het productaanbod uit te breiden en het productieproces  
te optimaliseren. Tijdens dit ‘Project Olympus’ zou het  
service center een uitbreiding krijgen en de walserij  
grotendeels verbouwd en vernieuwd worden.  
Verschillende machines in de walserij en het service center 
worden vervangen, waarbij er voor de nieuwste productie-
technologieën is gekozen, om zodoende nog efficiënter en 
duurzamer gewalst titaanzink te produceren.

“We stappen over naar wat ‘continuous casting’ heet,  
een state-of-the-art productietechnologie en eigenlijk  
een compleet ander productieproces dan voorheen,”  
verduidelijkt CEO Olaf Sterkenburg. “Dit continugieten is 

een methode om het vloeibaar titaanzink tot 
banden te transformeren, door het te gieten 
tussen twee traag roterende gekoelde rollen. 
Voorheen werd er steeds gebruik gemaakt van 
het blokgieten, een discontinu proces, waarbij 
van het zink eerst blokken werden vervaardigd 
die vervolgens tot banden werden verwerkt.  
Het continuproces is sneller en beter regelbaar, 
het warmwals-proces valt compleet weg.  
Op deze manier zullen we in staat zijn onze  
productiecapaciteit te verhogen, de kwaliteit 
verder te verbeteren en dus onze competitiviteit 
verder te vergroten.”

Diverse fasen
In de bestaande gebouwen in Budel werd  
intussen ook al een nieuwe ‘slitting line’  

geïnstalleerd, om rollen zink te versnijden  
tot kleinere rollen. Dat alleen al was goed voor een 
investering van 3,2 miljoen euro. Daarnaast werd er een 
nieuw gebouw opgetrokken, waarin de ‘continuous casting’ 
productielijn wordt geïnstalleerd. 

“Onze Griekse aandeelhouder had al een succesvolle  
continugiet-plant in werking en twee van de machines  
uit die vestiging worden nu – samen met alle kennis en 
ervaring over deze productiemethode – hier in Budel  
geïnstalleerd, samen met nog een extra, nieuwe machine. 
Er komt ook een zestigtal Griekse specialisten naar Budel 
om de opstart in goede banen te leiden. Het is dus geen 
experiment, maar een ‘proven technology’.  
Als we in oktober volledig operationeel zijn, wordt de 
productiecapaciteit verhoogd van 25.000 T per jaar naar 
36.000 T… en er is nog plaats voor verdere uitbreiding tot 
48.000 T. Dus zeg maar een verdubbeling van de capaciteit. 



42 43

In oktober zal het eerste zink van deze nieuwe lijn naar  
de klanten vertrekken en dan gaan we stap voor stap  
verder opschalen.”

“Dat is inderdaad het grote voordeel,” vult Peter Van Esbroeck, 
General Manager van NedZink België aan. “Er is absoluut 
geen druk. We kunnen de productie in onze nieuwe  
gebouwen gaandeweg opvoeren en gecontroleerd over-
stappen, zonder risico’s te nemen. De bestaande productie 
blijft gewoon doorlopen. Ons geprepatineerd materiaal 
bijvoorbeeld zal hoogstwaarschijnlijk pas in 2021 op de 
nieuwe manier worden gemaakt, maar er is geen haast  
bij. We maken ons er wel klaar voor, ook op personeel  
gebied. Er zijn al nieuwe mensen in dienst genomen  
en we ontwikkelen ons van een drieploegendienst naar  
een vijfploegendienst.”

Geprepatineerd zink
“Na de joint venture met de Griekse partner is niet  
alleen dit project van start gegaan, maar zijn er nog  
meerdere zaken in een stroomversnelling gekomen,”  
vertelt Van Esbroeck. “De afdeling research en ontwikkeling 
in Griekenland is enorm en daardoor hebben we meteen 
op meerdere gebieden een flinke zet in de rug gekregen. 
Bestaande processen werden herzien en verbeterd en  
nieuwe ontwikkelingen zijn erg veelbelovend. Met name 
ons programma geprepatineerd zink is in korte tijd 
‘volwassen’ geworden. Daar waar we aanvankelijk geen 
volledig assortiment konden aanbieden, is dat nu absoluut 
wél het geval en bovendien van topkwaliteit. En dat opent 
veel deuren. Niet alleen ons NedZink Noir maar zeker ook 
Nedzink NEO neemt een vlucht. Dit is een geprepatineerd 
titaanzink in een mineral grijze kleur met anti-fingerprint 
behandeling en een snelle verwerkbaarheid. Door het  
geborstelde oppervlak, de natuurlijke uitstraling en de 
kleurvastheid is NedZink NEO toepasbaar voor zowel 
nieuwbouw als renovatie. Duurzaam, onderhoudsvrij én 
100% recycleerbaar. Het is sterk, maar ondanks deze  
corona-tijden hebben we deze maand zelfs meer verkocht 
dan in dezelfde periode vorig jaar.”

Verdringingsmarkt
Olaf Sterkenburg: “We weten best dat de markt voor zink 
niet echt groter wordt. We leven dan ook in een verdrin-
gingsmarkt. Met name Frankrijk is voor ons erg interessant. 
Dat is de tweede grootste zinkmarkt en daar hebben we 
nog flink wat groeipotentieel. Het komt erop aan om  
marktaandeel te veroveren van klanten die vroeger met 
concurrenten werkten, maar daar zijn we niet bang voor.  
Ik kom persoonlijk uit de rental-sector, waar overcapaciteit 
standaard is. De klant is bereid om een prijs te betalen  
als hij er iets degelijks voor in de plaats kan krijgen:  
we moeten goed weten waarover hij nadenkt en wat hij 
belangrijk vindt. We zetten verder ook sterk in op digi-
talisering en klantenondersteuning. Niet enkel BIM –  
wat essentieel is – maar ook online en mobile tools voor 
klanten en eindgebruikers, onze nieuwe website en ga  
zo maar door. Dat digitale aanbod is nu al een troef,  
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maar zal ons in het post-coronatijdperk zeker ook nog  
ten goede komen.”

Klanten tevreden, aandeelhouders tevreden
“Ons bedrijf is op meerdere vlakken volwassen en compleet 
geworden en dat schept vertrouwen bij de aandeelhouders,” 
besluit Sterkenburg. “Ruim twee jaar geleden zijn wij een 
erg sterke familie geworden, met zowel financiële draag-
kracht als technische kennis en ervaring en die combinatie 
geeft ons een enorme boost. Het is een kettingreactie: 
tevreden en veilige werknemers, die gepassioneerd doen 
waarvoor ze zijn aangenomen, resulteren in tevreden  
klanten en die resulteren op hun beurt in tevreden aan-
deelhouders… en de cirkel is rond. Begin dit jaar hebben we 
heel even een hapering gekend door een aanzienlijke uitval 
vanwege de coronacrisis. De carnavalsperiode in Budel 
heeft op dat gebied ongetwijfeld haar tol geëist, maar 
intussen zitten we zelfs op ons hoogste niveau.  
Ik ben dan ook erg trots dat we op dit moment opnieuw 
op volle kracht produceren en dat elke kilogram ook is 
verkocht. Wij zeggen soms dat het zink nog warm de fabriek 
verlaat en dat is vaak niet gelogen.” 

Duurzame productie
De nieuwe productie zal niet alleen efficiënter en kwali-
tatiever zijn, maar bovendien erg duurzaam. Het gebruik 
van aardgas wordt namelijk ingeruild voor elektriciteit,  
grotendeels afkomstig van de eigen zonnepanelen.  
Oranjedak heeft in samenwerking met Solaris 2.950 zonne-
panelen geplaatst op het dak van het warehouse en het 
servicecenter. In een tweede fase volgden er nog eens  
630 extra panelen op de nieuwgebouwde productiehal.  
In totaal zal hiermee jaarlijks 1 miljoen kilowattuur zonne -
-stroom opgewekt worden, wat overeenkomt met het 
stroomverbruik van 400 huishoudens op jaarbasis.  
Door deels eigen opwekking van energie, maar ook door de 
elektrificatie van het productieproces (grote gasverbruikers 
zullen worden omgezet naar elektro) zal NedZink dus nog 
groener worden. ● 

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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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

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
WEIJERSEIKHOUT, WAAR KLASSE DAKSPECIALISTEN ZICH THUISVOELEN

WWW.WERKENBIJWEIJERSEIKHOUT.NL

Als ik op mijn werk kom, 
voelt dat als thuiskomen.voelt dat als thuiskomen.

Ben jij op zoek naar een baan waarbij je op vrijdagmiddag alweer uitkijkt naar maandag? Dan ben je 

klasse bezig, want zo’n baan vind je bij Weijerseikhout! Bij ons kom je te werken bij een ambitieuze, 

energieke familie van dakspecialisten, waar het goed geregeld is. Wist je dat 95% van onze 

collega’s onze bedrijfsuitjes klasse geregeld vindt? We zien jou graag op ons volgende bedrijfsuitje. 

Bekijk onze website voor de vacatures: (leerling) dakspecialist en teamleider. 

Klasse dakspecialisten verdienen een klasse werkgever.

SOLLICITEER HIER!
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Marc Rotmans.

De jeugd heeft  
de toekomst
Onlangs is Stichting Duza opgericht, met als missie kinderen (4-12 jaar) 
kennis te laten maken met de verschillende onderwerpen op het gebied  
van duurzaamheid. steilDAK sprak met initiatiefnemer Marc Rotmans.

De dakenbranche kent Marc Rotmans wellicht via zijn  
adviesbureau MHR Advies in Hendrik-Ido-Ambacht.  
Hij is oud-voorzitter van de Stichting Roof Update en treedt 
op als ‘Groendakcoach’. Dit voorjaar richtte hij de Stichting 
Duza op, waarmee een onderwijspakket (op spelende wijze) 
op het gebied van duurzaamheid wordt geboden. 

Rotmans: “Duurzaamheid is een bijzonder breed onderwerp 
en omvat onderwerpen als recycling, energiebesparing, 
energieopwekking, milieuvriendelijkheid, biodiversiteit, etc. 
Het is belangrijk dat de kennis en het bewustzijn hierover 
verder wordt vergroot en uiteindelijk gemeengoed wordt. 
Daarbij moet worden begonnen met de jongste generatie: 
de jeugd heeft de toekomst. Als het bewustzijn van de 
generaties die na ons komen op dit gebied wordt vergroot, 
kunnen veel initiatieven die nu in de startblokken staan 
op een goede manier worden voortgezet. Daartoe zetten 
wij ons in, in eerste instantie op nationaal niveau, maar we 
willen ook de samenwerking aangaan met vergelijkbare 
organisaties in het buitenland.”

Duurzame Doelen
De stichting zoekt de samenwerking met zowel de scholen 
als de markt. “We richten ons op de jeugd, met als doel dat 
over 17 jaar, in het jaar 2037, alle kinderen en volwassenen 
tot de leeftijd van 29 bekend zijn met duurzaamheid en 
hun kennis kunnen overdragen aan de volgende generatie. 
Het gaat er dus om de kennis wijd te verspreiden zodat de 
jeugd die nu opgroeit kennismaakt met de verschillende 
onderwerpen op het gebied van duurzaamheid en erover 
nadenkt. De missie is volbracht als de thema’s algemeen 
bekend zijn en worden overgedragen op de volgende 
generatie.”

“De Sustainable Development Goals (SVG’s) zijn hierin leidend.  
Dit zijn 17 doelen op het gebied van duurzaamheid die door 
de Verenigde Naties zijn geformuleerd. Elk jaar omarmt 
Stichting Duza één van deze werelddoelen en pre senteert 
het de behaalde resultaten van de projecten op de website.

STICHTING DUZA OPGERICHT
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STICHTING DUZA OPGERICHT

Dit jaar, 2020, zal speciale aandacht uitgaan naar het onder-
werp ‘armoede’. Het doel is om armoede overal en in al haar 
vormen uit te bannen, wij richten ons dit jaar met name op 
armoede in (jonge) gezinnen met kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar. In de tweede helft van dit jaar zullen wij 
diverse activiteiten op dit gebied ondernemen.”

DuzaDorp
“In de voorlichting en educatie ontbreekt naar mijn mening 
vaak nog het plezier,” aldus Rotmans. “Wij willen de ver-
schillende onderwerpen op een leuke en vrolijke manier 
onder de aandacht brengen. Daarom hebben wij een  
‘dorp’ in het leven geroepen, DuzaDorp, dat wordt bevolkt 
door allerlei figuren die met duurzaamheid te maken  
hebben. Op dit moment zijn dat o.a. Semmy Sedum,  
Zoë Zonnepaneeltje, de Recycle Broertjes, Isa Isolatie en  
Bas Boom. Het aantal bewoners kan in de toekomst  
natuurlijk ontzettend worden uitgebreid. Zelf denk ik vooral 
aan het Smurfendorp, waarbij in elk verhaal een andere 
Smurf de hoofdrol speelde.”

Er zijn via de website van de stichting kleurplaten van deze 
figuren te downloaden. De figuren zullen later dus een rol 
gaan spelen in verschillende verhalen rond duurzaamheid. 
Rotmans: “Die verhalen zijn er nog niet: in het nieuwe 
schooljaar worden alle basisschoolkinderen in Nederland 
gevraagd om een eerste verhaal over DuzaDorp te tekenen, 
te schrijven of een ander kunstwerk over DuzaDorp te 
maken. Dit in de vorm van een wedstrijd, onder het motto: 
‘wij hebben de bewoners bedacht, we vragen de kinderen 
om de verhalen’. Elke klas die meedoet maakt kans op een 
klassenfeest, kaartjes voor voorstellingen of een groendak 
voor de school.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN (SDG’S)
DE 193 LIDSTATEN VAN DE VERENIGDE NATIES (VN) 
HEBBEN DEZE ONTWIKKE LINGSAGENDA VOOR  
2015-2030 VASTGESTELD. DE AGENDA BESTAAT UIT  
17 DOELEN. DEZE SDG’S HETEN VOLUIT DE  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS MAAR WORDEN 
VAAK AFGEKORT NAAR SDG’S. ZIJ GELDEN IN ALLE 
LANDEN EN VOOR ALLE MENSEN. 

DE DOELEN ZIJN:

•  UITBANNEN VAN ALLE VORMEN VAN (EXTREME) 
ARMOEDE

•  EINDE AAN HONGER, ZORGEN VOOR  
VOEDSELZEKERHEID EN DUURZAME LANDBOUW

•  GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN
•  INCLUSIEF, GELIJKWAARDIG EN  

KWALITATIEF ONDERWIJS VOOR IEDEREEN
•  GELIJKE RECHTEN VOOR MANNEN EN VROUWEN  

EN EMPOWERMENT VAN VROUWEN EN MEISJES 
•  SCHOON WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN 

VOOR IEDEREEN
•  TOEGANG TOT BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE 

VOOR IEDEREEN
•  INCLUSIEVE, ECONOMISCHE GROEI, WERKGELEGEN-

HEID EN FATSOENLIJK WERK VOOR IEDEREEN
•  INFRASTRUCTUUR VOOR  

DUURZAME INDUSTRIALISATIE
•  VERMINDEREN ONGELIJKHEID  

BINNEN EN TUSSEN LANDEN
•  MAAK STEDEN VEILIG, VEERKRACHTIG  

EN DUURZAAM
•  DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
•  AANPAK KLIMAATVERANDERING
•  BESCHERMEN EN DUURZAAM GEBRUIK  

VAN DE OCEANEN EN ZEEËN
•  BESCHERMEN VAN ECOSYSTEMEN,  

BOSSEN EN BIODIVERSITEIT
•  BEVORDEREN VAN VEILIGHEID,  

PUBLIEKE DIENSTEN EN RECHT VOOR IEDEREEN
•  VERSTERKEN VAN HET MONDIAAL PARTNERSCHAP 

OM DOELEN TE BEREIKEN

STICHTING DUZA
DE STICHTING IS NOG OP ZOEK NAAR PARTNERS EN 
VRIJWILLIGERS OM TE HELPEN DE DOELSTELLINGEN 
TE VERWEZENLIJKEN. DIT KAN VIA EEN PARTNERSHIP, 
SPONSORING, DONATEURSCHAP OF VRIJWILLIGERS-
WERK. BIJ INTERESSE HIERTOE KAN CONTACT WORDEN 
OPGENOMEN VIA INFO@DUZADORP.NL

DuzaDorp • Noordeinde 88 • 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht 
Telefoon: +31 (0)78 221 00 21 • E-mail: info@duzadorp.nl • www.duzadorp.nl

Een groene omgeving is vandaag 
de dag belangrijk! En die wordt 
alleen maar belangrijker, voor 
iedereen. Met de hulp van 
kinderen, kunnen we zorgen 
voor het groen van morgen. 
DuzaDorp (Stichting DuZa) is op-
gericht om iedereen te informeren 
over duurzaamheid en groen.  

Groene oplossingen zijn mogelijkheden 
om de buurt zo duurzaam en gezond mogelijk te 
houden. Denk bijvoorbeeld aan isloatie, windenergie, 
zonnepanelen en groene daken. Een groendak is 
een laag groene sedumplanten die op een een (plat) 
dak gelegd wordt zodat het dak beter beschermd 
blijft, het water beter afgevoerd wordt en het zorgt 
voor een fraai gezicht in de buurt.

Al deze groene oplossingen 
komen terug in DuzaDorp om  
de jeugd zo vroeg mogelijk 
bekend te maken met 
duurzaamheid en groen.  
Kijk voor meer informatie 
over groene daken op  
www.groendakcoach.nl en 
voor info over DuzaDorp 
op www.duzadorp.nl.

Maken we het 
samen groen?
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Digitale branche RI&E 
Hellende Daken
nu gratis beschikbaar

Vanuit het Sociaal Fonds voor Hellende Daken is er een digitale RI&E  
speciaal voor de Hellende Daken branche ontwikkeld.  
Iedere werkgever die afdraagt aan het SFHD  
kan hier gratis gebruik van maken. 

Wat is een RI&E precies 
Een RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) is een lijst met 
alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s specifiek voor uw 
bedrijf en een plan van aanpak voor het oplossen daarvan. 
Met die twee samen kunt u de risico’s voor uw personeel en 
uw bedrijf terugdringen. 

Is een RI&E verplicht? 
De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt  
voor alle werkgevers vanaf 1 FTE! Het maakt niet uit of er  
gewerkt wordt met vaste mensen, tijdelijke krachten, uitzend- 
krachten, vrijwilligers of stagiaires. In principe is de RI&E 
verplicht voor iedereen, behalve ZZP’ers. Toch kan het voor-
komen dat een RI&E voor ZZP’ers wel verplicht is. Wanneer 
verschillende ZZP’ers gezamenlijk aan een klus werken, moet 
er gekeken worden wat de precieze rol is, wie de klus aan-
neemt, wie de echte opdrachten geeft (gezag). Dan kan er 
vastgesteld worden, in de zin van de Arbowet, of iemand de  
rol van werkgever wellicht heeft. Ook geldt de RI&E verplich- 
ting als een ZZP’er een andere ZZP’er inhuurt en gezag uit-
oefent over de werkzaamheden van de ingehuurde ZZP’er.

Toetsing RI&E 
Volgens de Arbowet hoeven bedrijven met ten hoogste  
25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in 
de CAO vastgesteld RI&E instrument, de RI&E niet meer te 
laten toetsen door eengecertificeerde arbodienst of arbo-
deskundige. De branche RI&E Hellende Daken is erkend  
voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 werknemers 
of minder die gebruik maken van dit instrument en onder 
deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. 

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

Voor het aanmaken van een persoonlijke login, zijn er een aantal gegevens nodig. Neem contact op met het CAO-secretariaat en 
u ontvangt de benodigde formulieren. Wanneer u deze heeft geretourneerd ontvangt u de inloggegevens en kunt u aan de slag 
om de digitale RI&E in te gaan vullen. 

Draagt u niet af aan het SFHD, maar wilt u wel gebruik maken van de RI&E, neem dan contact op met het CAO-secretariaat en 
informeer naar de mogelijkheden. 

Wat zijn de gevolgen van het ontbreken  
van een geldige RI&E? 
Kunt u bij controle door de Inspectie SZW geen geldige 
RI&E laten zien, dan kan dat een boete van 

€ 4.500 betekenen. Wanneer het plan van aanpak ont-
breekt kunt u een boete van € 3.000 krijgen. Tot halver-
wege 2019 kreeg een bedrijf dat tijdens een bedrijfsbe-
zoek niet beschikt  
over een RI&E of een plan van aanpak een waarschu-
wing. De huidige aanpak is dat er niet meer wordt ge-
waarschuwd, maar er direct een boete volgt. 

Maar belangrijker nog dan de hoogte van de boetes is de 
veiligheid van uw personeel. De RI&E vormt als het ware 
de basis van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risi-
co’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van 
deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen en 
zorgen voor een veilige werkomgeving. 

Wilt u meer informatie?  
Neem dan contact op  
met het CAO-secretariaat  
Hellende Daken

Mail naar info@cao-hd.nl 
of bel 085 489 90 50



DE JUISTE INFORMATIE 
OP HET JUISTE MOMENT

VOOR DAK EN GEVEL:
LEVENSLANG GENIETEN 
VAN VESTIS ALUMINIUM
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Of het nu waait, regent of stormt: VESTIS kan het allemaal aan! Dit 

materiaal voor dak- en gevelkleding is een welkome nieuwkomer in de 

branche. Niet alleen vanwege de natuurlijke uitstraling en de eenvoudige 

bewerking maar ook vanwege de vele kleuropties waar ook nog eens tot 

40 jaar garantie op zit. Genoeg redenen om Productmanager van Zinkunie, 

Guido van Erp, naar dit mooie materiaal te vragen.

NAAR EIGEN ONTWERP
“Architecten zijn er dol op! Eenvoudig te bewer-
ken materialen in eigentijdse kleuren die wei-

nig onderhoud behoeven”, zegt 
productmanager Guido van Erp. Hij 
heeft het hier over VESTIS: duur-
zaam aluminium, geproduceerd 
door middel van het coil coating 
proces waarbij de zichtzijde van het 
aluminium voorzien is van een hoge 
kwaliteit laklaag met een dikte van 
35µm en de onderzijde van 25µm 
superpolyester coating. Met als 
gevolg dat de lak alle soorten weer-
types gemakkelijk weerstaat en 

het materiaal eenvoudig te plooien is naar eigen 
ontwerp voor dak en gevel.

OUDE LIEFDE ROEST NIET
VESTIS  wordt geproduceerd met diverse soorten 
oppervlakten coating: van zijdeglans tot mat en 
van lichte structuur tot een gemêleerde coating. 
Het materiaal is leverbaar in maar liefst 18 kleuren 
waarvan er 6 zelfs al één dag na bestelling door 
Zinkunie geleverd worden. Zo ook Guido's favorie-
te kleur Cortex.

“Cortex is een kleur die zowel op oude als op mo-
derne gebouwen veel toegepast wordt vanwege 
zijn koper en roestachtige uitstraling dat een pand 
extra flair geeft. Uiteraard zonder dat het gaat 
roesten en mét een garantie tot 40 jaar zodat je er 
levenslang van kunt genieten”, zegt Guido. 

FELSSYSTEEM
Een veelvoorkomende manier om VESTIS te 
monteren is via een felssysteem. Een felssysteem 
is een montagesysteem waarbij het aluminium 
in de lengterichting met felsnaden als het ware 
in elkaar ‘gevouwen’ wordt voor een waterdichte 
verbinding. 

Van Erp: "In het geval van het pand in Terschuur is 
er gebruik gemaakt van een staande felssysteem 
met getoogde felsbanen van ongeveer 4,5e meter. 
Een techniek die niet iedere firma eigen is, maar 
die Van Manen Dak- en Zinkwerk uit Barneveld wel 
aandurfde om er een stijlvol en luxueus geheel 
van te maken. Ook vanwege het feit dat Zinkunie 
het materiaal VESTIS in grote afmetingen kon 
produceren."

Naast de dak- en gevelbekleding zijn ook de 
dakkappelen aan weerszijden volledig bekleed 
met VESTIS aluminium. 

Steildak_Advertorial_Ontwerp_final_jul2020_v4.indd   2Steildak_Advertorial_Ontwerp_final_jul2020_v4.indd   2 15-7-2020   14:47:0415-7-2020   14:47:04



Mooi & duurzaam
Zinkunie heeft voor dak- en 
gevelbekleding een nieuwe lijn 
genaamd VESTIS!

VESTIS aluminium is duurzaam, 
eenvoudig te bewerken en 
verkrijgbaar in maar liefst 18 
eigentijdse kleuren waarvan er 6 
al één dag na bestelling geleverd 
kunnen worden. 

Benieuwd naar de kleuren? 
Vraag via de webshop of in een 
van onze filialen een gratis 
kleurenwaaier aan. 

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

VESTIS Aluminium
In 18 eigentijdse kleuren

Bestel de kleurenwaaier gratis:
www.shop.zinkunie.nl/acties/kleurenwaaier
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COMPLETE LIJN
“Dak- en gevelbekleding van VESTIS  aluminium, 
maar de toebehoren van een andere materiaal? Dat 
past niet, vonden we bij Zinkunie”, zegt van Erp. 
“En daarom hebben we sinds kort naast de dak- en 
gevelbekleding ook de stadsuitlopen, de HWA-bui-
zen en de vergaarbakken (zelfs in de vertrouwde 
Nederlandse modellen!) in VESTIS ontwikkeld als 
complete lijn. Zo sluit alles mooi op elkaar aan als 
één geheel. Het oog wil ook wat, nietwaar?"

DE  VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gemakkelijk te verwerken
• Eenvoudig plooibaar
• Licht van gewicht
• Duurzaam
• Inclusief VESTIS toebehoren
• Ruim kleurassortiment
• Diverse coatings
• Onderhoudsarm
• Tot 40 jaar garantie
• Snelle levering

GRATIS KLEURENWAAIER
Benieuwd naar de 18 VESTIS kleuren? Vraag een 
gratis kleurenwaaier aan via  www.shop.zinkunie.
nl/acties/kleurenwaaier of bel (0411) 688 339 voor 
meer informatie over de kleuren, levertijden, toe-
passingen en mogelijkheden. 
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PRODUCTNIEUWS

Veiliger gebruik  
van imperiaal  
op bedrijfswagen
De nieuwe telescopische Q-Top Get-Up ladder is een gebruiksvriendelijk  
arbeidsmiddel dat het op- en afladen van materiaal op een imperiaal nóg  
veiliger maakt. Door kennis over klimoplossingen en bedrijfswagenaccessoi-
res te bundelen, is deze ladder de eerste in de markt die alle waardevolle 
functionaliteiten, conform de laatste veiligheidsrichtlijnen combineert. 

De wens om een professionele ladder te ontwikkelen,  
is ontstaan vanuit de visie om de veiligheid van de  
gebruiker van een imperiaal nóg beter te waarborgen.  
“De Get-Up ladder is op alle posities aan een Q-Top imperiaal  
aan te haken en zelfs als arbeidsmiddel op het werk te 
gebruiken. Ingeschoven neemt de ladder minimale ruimte 
in beslag. De huidige ladders, die toegang verschaffen tot 
de imperiaal, zijn functioneel en sterk, maar permanent op 
de bedrijfswagen aanwezig. Deze ladder is flexibeler in 
gebruik, gebruiksvriendelijker, duurzaam en voldoet aan  
de strengste veiligheidsnormen”, aldus marketingmanager 
Bas Verschoor. 

Multifunctioneel 
“Deze klimoplossing is uiterst gebruiksvriendelijk,” stelt  
Maarten Hogervorst, Manager Marketing & Development 
bij Altrex. “De telescopische ladder kan gebruikt worden 
om de imperiaal te betreden, maar ook op het werk zelf. 
De ladder wordt met speciale veiligheidsklemmen aan 
de zij- of achterkant van de imperiaal gehaakt of tegen 
een achtergrond geplaatst. De lengte van de ladder wordt 
automatisch afgestemd op de afstand tussen imperiaal en 
ondergrond, ook als deze ongelijk is. De rubberen voet biedt 

optimale grip. Omdat de ladder alleen bij daadwerkelijk 
gebruik toegankelijk is, kunnen ongenodigde gasten het 
voertuig niet beklimmen.”

Conform meest recente EN-norm
De Get-Up ladder is van aluminium, dus licht in gewicht.  
De ingeschoven ladder neemt weinig ruimte in beslag en 
past zelfs in de kleine bestelwagen. Tijdens het ontwikkel-
traject is vooruitgelopen op de aanscherping van regel-
geving op klimmaterieel; de ladder voldoet aan de EN131-6 
en aan de eisen die gesteld zijn vanuit de Warenwet.  
De ladder is alleen geschikt voor een Q-Top imperiaal en 
kan aan de lange zijde of aan de opsteekrol aan de achter-
zijde gehaakt worden. 

Altrex, specialist in klimoplossingen, en Q-Tech, specialist  
in bedrijfswagenaccessoires, hebben kennis en ervaring  
gedeeld en verwachten dat het product omarmd wordt 
door de eindgebruikers. Een vervolgontwikkeling wordt  
niet uitgesloten. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Maarten Hogervorst (links)
en Bas Verschoor.



www.isobouw.nl/Avi-nestkast

Nestkast-voorziening in isolerende 
dakelementen
De Avi-nestkast kan bij SlimFix® RenoTwin

dakelementen fabrieksmatig worden 
aangebracht in de isolatiekern aan de 
gootzijde. Zo kunt u zonder extra 
werkzaamheden snel en eenvoudig invulling 
geven aan de ‘Wet natuurbescherming’.

• Geïntegreerd in de dakelementen.
•  Geen extra bijkomende werkzaamheden.
• Voorkomt projectvertragingen.
• Extra BREEAM-punten.
•  Ontwikkeld i.s.m. mitigatiespecialist* 

Miecon.

*  Mitigatie is het nemen van maatregelen bij bouwprojecten om 
schade aan beschermde planten en dieren te voorkomen.

IsoBouw Avi-nestkast

NIEUW
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HENK SMIENK
Commercieel Technicus

T +31 653 85 53 20
E Henk.Smienk@prefa.com

DAK- EN GEVELSCHINDEL
ALUMINIUM - MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

WWW.PREFA.COM

TECHNISCHE GEGEVENS DAK- EN GEVELSCHINDEL

MATERIAAL  gecoat aluminium, 0,7 mm dik
MAAT   420 × 240 mm in volle vlakken
GEWICHT   1 m² = ca. 2,5 kg = 10 schindels
DAKHELLING  vanaf 25°
INSTALLATIE  op bebording (min. 24 mm dik)
BEVESTIGING  1 bevestigingsklang per dakschindel 
  = 10 bevestigingsklangen per m²
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ACTUALITEITEN

RENEWI EN ROCKWOOL  
VERNIEUWEN SAMENWERKING ROCKCYCLE®

Rockcycle is de recycling service waarmee steenwolresten 
worden ingezameld en teruggehaald via bouwplaatsen. 

Geen nieuw concept, want ROCKWOOL en Renewi  
ontwikkelden de service jaren geleden al. Onlangs  

hebben ze de samenwerking vernieuwd en de service  
verbeterd. Naast de recycling van steenwol voortkomend  

uit grote projecten, werken de beide partijen ook  
samen aan de opzet van diverse inzamelpunten voor  
de verwerking van kleinere hoeveelheden steenwol.  

Want in een tijd waarin circulariteit en circulair bouwen 
steeds belangrijker worden, is deze service steeds meer  

in focus in bouwprojecten.

A G E N D A
29 september 2020
Expertwebinar ‘Brandveilig verduurzamen  
bestaande gebouwen’.
Info: www.bouwwereld.nl

27-29 oktober 2020
Building Holland 2020
RAI, Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

P E R S O N A L I A
Altrex bv
Per 1 augustus 2020 draagt  
Eugène Derksen de functie van  
Algemeen Directeur bij Altrex bv over 
aan Barry de Haas. Eugène Derksen 
blijft nauw betrokken bij de organisatie. 
Op holding-niveau is hij verantwoordelijk 
voor het directeurschap van  
de totale groep. 

Conduct Technical Solutions
Conduct Technical Solutions breidt  
per 1 augustus de afdelingen Sales, 
Marketing en Logistiek uit.  
Arjan de Jong is gestart als logistiek 
medewerker bij Conduct. Arjan is geen 
onbekende in de wereld van logistiek 
en heeft al ruim 13 jaar ervaring in deze 
functie. Marco Stelleman versterkt het  
salesteam als accountmanager. Hij was voor-
heen werkzaam bij diverse bedrijven als accountmanager.  
Het marketingteam is uitgebreid met Melissa Snelleman als marketing 
medewerkster. Ook voor Melissa is dit geen onbekende tak van sport,  
zij is al jaren werkzaam in de marketingbranche.

SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL 
EN DUURZAAM VERWARMD  
UITGESTELD
Op verzoek van de exposanten heeft de  
organisatie besloten om de vakbeurzen  
Solar Solutions International en Duurzaam 
Verwarmd nogmaals uit te stellen, en wel naar 
dinsdag 16 t/m donderdag 18 maart 2021.

Het is weer toegestaan om op verantwoorde  
wijze vakbeurzen te organiseren. Aan de  
hoeveelheid ticketaanvragen merkte men  
dat er veel animo is vanuit professionals om 
weer een vakbeurs te bezoeken.  
Toch twijfelen veel exposanten of het op dit 
moment verantwoord is om veel mensen  
bij elkaar te brengen, en of zij hun deelname  
in de komende twee maanden wel kunnen 
regelen. Daarop is besloten om de beurzen  
te verplaatsen.

NIEUWE NPR OVER BRANDGEDRAG VAN BOUWPRODUCTEN GEPUBLICEERD
NPR 6051:2020: ‘Brandgedrag van bouwproducten – Geldigheid van beproevingsresultaten’ geeft richtlijnen bij de toe-
passing van bouwproducten op basis van hun brandgedrag. Met name betreft het de variaties van producteigenschappen  
en producttoepassingen waarbinnen producten veilig kunnen worden geklasseerd en gebruikt. Dit wordt gedaan op basis 
van één of enkele beproevingsresultaten.

De herziening van NPR 6051 was noodzakelijk, omdat verwijzingen naar Nationale en Europese wet- en regelgeving,  
DtS- en CWFT -producten en geharmoniseerde productnormen niet meer actueel was. Deze zijn waar mogelijk vervangen 
door verwijzingen naar (Europese) websites waar een actuele status wordt bijgehouden.

APP VOOR DE DAKDEKKER 
Met de introductie van de Dakassistent heeft Wienerberger  
het spiekboekje voor de dakdekker in ere hersteld.  
De gedrukte zakformaat-uitgave is doorontwikkeld tot een 
handige app met altijd actuele kennis over de dakpannen 
van de keramisch producent, inclusief technische tekeningen, 
bijpassende daktoebehoren en instructievideo’s.

De Dakassistent komt bijvoorbeeld van pas als je in de 
bouwmaterialenhandel op zoek bent naar niet-keramische 
daktoebehoren bij het panmodel waarmee je aan de slag 
gaat. Of als je op de bouwlocatie aan de hand van het 
filmpje uit de app nog even wilt controleren of je de juiste 
werkwijze hanteert. De app is gratis te downloaden in de 
Google Play Store of Apple App Store. 

NIEUW VIRTUEEL DAGLICHT ADVIES CENTRUM  
VOOR CONSUMENTEN EN PROFESSIONALS
Voortaan kan iedereen vanaf kantoor of huis de nieuwste producten van VELUX 
 bekijken in het virtuele VELUX Daglicht Advies Centrum. De digitale omgeving biedt 
op een gebruiksvriendelijke manier en op ieder moment van de dag de mogelijkheid 
alle daglichtoplossingen te ervaren. Naast de bekende dakramen levert men ook 
dakkapellen, lichtkoepels, lichtstraten, oplossingen voor dakramen in zonnepaneel-
daken en bijpassende accessoires die zorgen voor een gezonde leefomgeving met 
veel daglicht en frisse lucht. Deze producten zijn al jaren te bekijken in de showroom 
in De Meern, maar vanaf nu ook digitaal te ontdekken.

TEMPERATUURCOËFFICIËNT SPEELT 
STEEDS GROTERE ROL BIJ AANSCHAF 
ZONNEPANELEN
Een hete zomer is niet per se goed nieuws 
voor de eigenaren van fotovoltaïsche panelen 
(PV-panelen). Want hoewel veel zon goed is 
voor de opbrengst van zonne-energiesystemen,  
zijn lange periodes van warmte eerder 
 contraproductief. Zo lopen de prestaties terug bij een stijgende omgevings- en dus ook moduletemperatuur.  
Deze relatie tussen temperatuur en het vermogen van PV-modules wordt in beeld gebracht met de temperatuurcoëfficiënt.  
De toekomst brengt ons door klimaatverandering naar verwachting vaker hete zomers. De temperatuurcoëfficiënt wordt  
dan ook naast de module prestaties steeds belangrijker bij het nemen van aankoopbeslissingen.

Gestandaardiseerde testen maken het mogelijk fotovoltaïsche modules (PV-modules) met elkaar te vergelijken.  
De PV-modules van Panasonic presteren op dit gebied opvallend goed. De temperatuurcoëfficiënt van de  
HIT high-performance PV-modules van Panasonic ligt sinds 2017 rond -0,258% / ° C. Dit betekent dat bij een module  
van 330 watt uit de HIT-serie het verwarmingsvermogen per graad Celsius met 0,851 watt vermindert. Indien de modu-
letemperatuur stijgt van de standaard 25 °C naar 26 °C, levert dat geen noemenswaardig verlies op. Loopt de module-
temperatuur op een warme zomerdag op tot 60 °C? Dan bedraagt het verschil 35 °C, wat een vermogensverlies van  
slechts 29,78 watt met zich meebrengt. Het module-vermogen bedraagt dan nog 300 watt.
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 20 oktober 2020

AAN TAFEL MET…
Walter de Koning, Stichting ERM

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

2 All-Up www.all-up.nl

9 Vakfederatie Rietdekkers www.riet.com

10 OOHD www.opleidingenhellendedaken.nl

11 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

16 JVK Daken www.jvkdaken.nl

22 Luijtgaarden www.luijtgaarden.nl

23 Beniso www.airflex.nl

32 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

34 Dakrenovatie Holland www.dakrenovatieholland.nl

35 Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

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

39 Recticel Insulation www.recticelinsulation.nl

44 FOS www.fos.de

 Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl

45 Weijers Eikhout www.weijerseikhout.nl

48 DuzaDorp www.duzadorp.nl

50 Roof Safety Systems www.rss-roof.com

51 SFHD www.cao-hd.nl

52 Zinkunie www.zinkunie.nl

58 Isobouw www.isobouw.nl

59 Prefa www.prefa.com

63 European Building Supply www. europeanbuildingsupply.com

64 BMI Group www.bmigroup.com

DUURZAAMHEID
Het programma Dakenstroom

SPECIAL
Duurzaamheid en energie

DAK VAN HET JAAR 2020
Restauratie Kapel Saint Louis Oudenbosch

SOLARGUARD PRO

x4x20 x108

Wil jij schade, brandgevaar 
en rendementverlies

aan je zonnepanelen voorkomen?
Vogels nestelen zich graag onder 
zonnepanelen. Om schade hieraan te 
voorkomen is de solarguard pro
het vogelwering systeem geoptimaliseerd
voor opdak zonnepanelen. 

Daarnaast is de kamlengte 
aaaangepast naar 15 centimeter
en voorzien van extra stevigheid. 

Alle systemen worden inclusief 4 hoekstukken
en bevestigingsmateriaal als complete set geleverd.  

Zo zijn de universele bevestigingsklemmen
verbeterd waardoor je niet meer onder
het paneel hoeft te monteren maar in
enkele seconde van de zijkant.  

ZONNEPANEELTOEBEHOREN.NL
LUCHTDICHT BOUWEN, CIRCULAIRE DAKMATERIALEN IN JOUW EIGEN BRANDING



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

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.


