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Nieuw Dakboek onderstreept 
duurzame meerwaarde EPDM-rubber

Het EPDM Dakboek, het laatste werk van Albert F. van den Hout, is 30 
november uitgegeven bij BDA Dak- en Gevelopleidingen in Gorinchem. 
Dit gebeurde ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de 
Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP). Prof. ir Nico Hendriks 
overhandigde, met zoals hij zelf zei, “de nodige trots én weemoed” het 
eerste exemplaar aan Ankh Brandt, Van den Hout’s echtgenote. Tekst en beeld: Foka Kempenaar

A ls nieuwkomer in de daken-
branche heb ik in korte 
tijd al diverse toepassingen 

van EPDM van dichtbij kunnen 
bewonderen. De praktijk spreekt 
vaak boekdelen. Iets wat Albert van 
den Hout vast zou beamen, gezien 
de enthousiaste verhalen van zijn 
vakgenoot en vriend Nico Hendriks 
over de talloze projectbezoeken die 
ze in binnen- en buitenland afl egden. 
“Eén van de mooiste voorbeelden is 
misschien wel het onderzoek dat we 
voor Shell deden naar daken, bedekt 
met SBS-bitumen. Toen vielen ons de 
schellen van de ogen, want we zagen 
vele mooie, maar ook afgrijselijke 
daken.”
Dat er nu een speciaal Dakboek is 
gewijd aan EPDM, ligt voor de hand, 
want het is een veelzijdige groep 
dakbedekkingsmaterialen, 

die sterk in opkomst is. Eenlaags, 
en met alle denkbare, eenvoudig aan 
te brengen, bevestigingstechnieken. 
Gebeurt dat bevestigen op de 
juiste wijze en wordt het dak 
goed gebruikt en gemonitord, dan 
wijst de praktijk uit dat je op dit 
moment meer dan 50 jaar op deze 
afdichtingsmaterialen kunt rekenen. 
Iets wat Albert van den Hout 
onderstreept in het laatste voorwoord 
dat hij schreef voor Dakenraad. 
Hij ging zelfs nog een stap verder: 
“Ik durf de stelling aan dat de 
huidige dakbedekkingsmaterialen in 
een beschermde omgeving (zoals een 
daktuin) onderhoudsvrij zijn en een 
(mensen)leven lang mee gaan.” 
Van den Hout onderbouwt zijn 
uitspraak met een aparte paragraaf 
in het nieuwe Dakboek, waarin hij 
put uit de uitkomsten van diverse 

internationale onderzoeken naar het 
gedrag op lange duur van EPDM-
daken. Een waardevol onderdeel, 
waarmee volgens Nico Hendriks 
tevens een langgekoesterde wens in 
vervulling ging. 

“Albert, en ook ikzelf, wilden al 
enige tijd onderzoek doen naar de 
duurzaamheid van EPDM. Dit bleef 
knagen, hetgeen ook blijkt uit het 
feit dat Albert al - voordat de vraag 
van VESP kwam - pogingen deed 
om Duitse fabrikanten warm te laten 
lopen voor een dergelijk boek.”

“Dit boek herbergt een 
langgekoesterde wens”

Pieter van Beek over de totstandkoming van het boek.
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Aansprekende voorbeelden
Dat ook architecten het dak 

hebben ontdekt en met dit nieuwe 
domein geïnspireerd aan de 
slag gaan, blijkt wel uit de vele 
aansprekende voorbeeldprojecten 
in Van den Hout’s werk. Platte 
daken zijn in de Benelux in de 
laatste decennia totaal veranderd, 
van een onaantrekkelijk zwartbruin 
oppervlak naar een kleurrijk 
landschap met planten, struiken 
bloemen en meerstammige bomen, 
naar dakparken met waterpartijen, 
wandelpaden, moestuinen 
en sportvelden. We kennen 
tegenwoordig niet alleen groene, 

maar ook rode, blauwe en gele 
daken. De laatste met complete 
zonnecentrales erop. 

In het nieuwe Dakboek zie je een 
mooie dwarsdoorsnede van dit 
soort projecten terug. Om met de 
woorden van Hendriks te spreken: 
“Prachtige, zorgvuldig gekozen en 
in beeld gebrachte voorbeelden van 
interessante en bijzondere gebouwen 
en vormen, dit in combinatie met 
duidelijk teksten, zonder dat deze 
belerend zijn.” Of het nu gaat om 
het dak van een ziekenhuiscomplex 
in Gent, museum De Fundatie in 
Zwolle, of het Belvedèredak op de 

vernieuwde A’DAM Toren. 
Maar het boek biedt meer. 
Het is een gedegen en compleet 
naslagwerk, waarin je eigenlijk 
alles terug kunt vinden als je in 
EPDM geïnteresseerd bent. Van de 
geschiedenis, de productiewijze en de 
belangrijkste materiaaleigenschappen, 
tot en met technische aanwijzingen 
voor bevestigings- en toepassings-
mogelijkheden of gegevens over 
windvastheid en brandveiligheid. 
En ja, ook onderhoud en beheer 
komen aan de orde. Want hoewel 
EPDM-daken op basis van de 
materiaaleigenschappen onder 
normale omstandigheden geen 

Trotse VESP-leden met vormgever Rob Wapstra en prof. ir Nico Hendriks. 
V.l.n.r.:  Nico Hendriks, Geert Jan Vogels, Pieter van Beek, Peter Miltenburg, 
Frank Schrama, Edwin van Dijk, Rob Wapstra, Bart van Beek.

Edwin van Dijk heet de aanwezigen 
welkom.

Het EPDM Dakboek is zeer lezenswaardig.
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groot onderhoud nodig hebben, 
betekent dit nog niet dat deze 
dakbedekkingen geen oppervlakte-
onderhoud nodig hebben gedurende 
de lange levensduur. Een voorbeeld 
is vervuiling. Die ontstaat in de 
meeste gevallen door slecht afschot, 
waardoor slib en zwerfvuil in 
stilstaand water terechtkomen.  
Dat leidt weer tot veralging, 
mosvorming en plantengroei. EPDM-
dakbedekking is bestand tegen 
worteldoorgroei, maar vervuiling 
verstoort de waterafvoer. 

Belangrijke milieukwaliteiten
Jubilaris VESP houdt zich 

al meer dan twintig jaar bezig 
met de promotie van EPDM-
dakbedekkingssystemen. “Met dit 
EPDM Dakboek onderstrepen we 
de prestaties van onze elastomere 
afdichtingsproducten. We tonen de 
mogelijkheden door een diversiteit 
aan toepassingen op spraakmakende 
gebouwen en we bieden de 
ontwerper inzicht in voorwaarden 
voor een levenslange toepassing.  
Niet alleen met het aanbrengen van 
een duurzame dakbedekking wordt 
een duurzaam daksysteem bereikt, 
maar meerdere aspecten spelen 
hierbij een rol”, aldus VESP-voorzitter 
Edwin van Dijk in het voorwoord 
van het boek. Zijn voorganger (de 
eerste voorzitter van VESP na de 
oprichting) Pieter van Beek laat 
tijdens een korte toelichting bij de 
boekpresentatie in Gorinchem cijfers 
zien die we inmiddels allemaal 
kennen: ondanks de crisis steeg het 
marktaandeel EPDM naar 21,7% in 
2016. ”Iets dat we weten dankzij 
Albert van Hout, die ooit de wijsheid 
had om de Dakmeter op te zetten. 
Een onafhankelijke rubriek in 
Dakenraad, uniek in Europa.”  
Terug naar de duurzaamheid van 
EPDM: wie het nieuwe Dakboek hier 
op naslaat, ontdekt inderdaad dat dit 
thema hierin uitgebreid naar voren 
komt, onder andere in een apart 
hoofdstuk over de milieukwaliteiten.  
Want die spelen bij de keuze voor 
EPDM een rol van toenemend 
belang. Zo valt in het boek te lezen: 

“We zagen vele  
mooie, maar ook 

afgrijselijke daken”

“De producenten spreken met opzet 
niet over een ‘milieuvriendelijk’ 
of een ‘minder milieubelastend’ 
materiaal, maar bij voorkeur 
steeds over een ‘milieu-neutrale’ 
dakbedekking. Hiermee wordt 
aangegeven dat EPDM geen 
schadelijke stoffen afgeeft of 
opneemt. Hetgeen ook de reden  
is dat EPDM-membranen vaak 
worden toegepast in (drink)
waterreservoirs en vijvers.” 
Een ander voorbeeld van een 
duurzaamheidsaspect is het feit  
dat EPDM tegenwoordig helemaal  
te recyclen is.

Passie
Een nieuw Dakboek, dat volop 

inspiratie biedt. De inhoud ademt 

één en al passie en inzet. Niet 
vreemd als je bedenkt dat deze is 
opgetekend door een bijzonder mens 
met een grote voorliefde voor daken. 
Iets wat Ankh Brandt met een In 
Memoriam voorin het boek beaamt: 
“Van zeer nabij heb ik - als zijn 
echtgenote - mogen zien met hoeveel 
enthousiasme en vooral met hoeveel 
inzet en plezier Albert dit boek  
vorm heeft gegeven. Geen moeite 
was hem te veel om de juiste kennis 
of de beste afbeelding te plaatsen. 
Moge alle wijsheid uit dit boek  
een weg vinden naar de handen  
van vakmensen.” 

Het boek is te verkrijgen  
via de leden van de VESP:  
zie www. vesp-benelux.com

Prof. ir Nico 
Hendriks.
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