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en tien nummers van dit blad. De initiatiefnemers
van Leven op Daken blikken ter gelegenheid van dit
heuglijke feit terug én vooruit.
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Leven op Daken-project: Blok 61, IJburg

Ze herinneren het zich nog heel goed. Ze waren er zelf bij, Marc Evers, commercieel
directeur bij Mastum Daksystemen, en Aart Veerman, commercieel directeur bij
stedelijk hoveniersbedrijf Van der Tol. Het was op een van de Nationale
Dakendagen, nu alweer een jaartje of wat geleden. Daar sprak een architect die
vertelde dat hij een visioen had. Hij droomde van een winkelcentrum met
gelaagde functies: onderin de logistieke afhandeling, daar bovenop winkel- en
woonfuncties, en op het dak parkeergelegenheid. Maar ja, verzuchtte de architect,
de techniek hiervoor is er nog niet. “Op dat moment realiseerden wij ons dat we
iets niet goed hadden gedaan in onze communicatie”, verwoordt Veerman de
gevoelens van beide mannen op dat moment.
Veerman en Evers kennen elkaar al sinds 1996 toen ze de eerste gezamenlijke
groendakprojecten aanpakten onder de slogan ‘Uit kennis van zaken groeien de
mooiste daken’. “Het initiatief hiervoor kwam van de kant van Mastum”, vertelt
Veerman, “die een partner zocht voor het aanleggen van groen- en gebruiksdaken.
Mastum reageerde hiermee op de toenemende vraag uit markt. Wij als hovenier
merkten die ontwikkeling ook en zijn daarom met Mastum in zee gegaan.”
De eerste kennismaking dateert dus al van ver voor de toespraak van de architect
op de Nationale Dakendag, en tot dan ging alles goed. “We maakten leuke en
ambitieuze projecten samen”, vertelt Evers, “zeker voor die tijd. Maar we
merkten ook allerlei problemen om ons heen. We waren namelijk niet de enigen
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die zich op groendaken hadden toegelegd.
Langzaam maar zeker kregen we steeds meer
klanten die door andere partijen een groendak
hadden laten aanleggen, maar die daarna problemen
kregen in de vorm van bijvoorbeeld lekkages en
niet sluitende garanties, en die vervolgens aan ons
vroegen de problemen te komen oplossen. Die
problemen waren overigens vaak niet eens zozeer
het gevolg van een gebrek aan vakmanschap
van de dakdekker en de hovenier, maar van een gebrek aan
afstemming tussen beide. Bij ons speelde dat niet, omdat we al
onze projecten altijd sámen hebben gedaan en niet eerst de één
en aansluitend de ander. Snap je het verschil?”
De samenwerking verliep zo voorspoedig, dat Mastum en Van der
Tol na vijf jaar besloten om op de meest belangrijke vakbeurzen
voortaan een gezamenlijke stand te bezetten. Dat was uniek en
tevens de eerste aanzet tot wat later Leven op Daken zou gaan
worden. Maar zover was het ook toen nog steeds niet. Wel
ontstonden om de dakdekker en hovenier heen steeds meer
soortgelijke samenwerkingsverbanden, maar de voorsprong die
Mastum en Van der Tol hadden opgebouwd met ‘Uit kennis van
zaken groeien de mooiste daken’ bleef behouden. De aanpak
werd steeds professioneler, die dienstverlening steeds beter, en
de bijbehorende garantieregeling steeds sluitender. Daarmee
ontpopte de combi Mastum/Van der Tol zich tot een van de
meest betrouwbare leveranciers van kwalitatief hoogwaardige
groen- en gebruiksdaken; zo niet de meest betrouwbare.
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Tot die nu al een paar keer genoemde architect zich aandiende op de
Nationale Dakendag. “Die man dacht dat de techniek er nog niet was,
maar die was er al lang”, aldus Veerman. “Dat was voor ons een keerpunt.
Vanaf dat moment zouden we ons nóg duidelijker op de markt gaan
profileren. We zouden niet alleen alle mogelijke expertise op ons
vakgebied bijeen brengen, wat we overigens al langer deden, maar we
zouden dat gaan vertellen ook. We zouden diverse betrouwbare
leveranciers bijeen brengen, dat deden we ook al langer, en dat vertellen
we ook. Hetzelfde geldt voor de geleverde kwaliteit. We zouden ons,
anders gezegd, nóg nadrukkelijker gaan profileren. Want als die architect
eerder bij ons had aangeklopt, had hij zijn winkelcentrum al lang kunnen
bouwen.” Zo is het dus gegaan. Uit de kennis van zaken van Mastum en
Van der Tol groeide vijf jaar geleden Leven op Daken. Als reactie op een
onwetende architect.

Kennisplatform
Inmiddels is Leven op Daken uitgegroeid tot een kennisplatform waarbinnen partijen uit verschillende dak- en groendisciplines samenwerken
aan meervoudig ruimtegebruik. Althans, zo liggen de kaarten nu.
Dit moest natuurlijk wel eerst nog worden opgebouwd.
“We zijn begonnen heel duidelijk te omschrijven hoe we ons werk
precies doen”, vertelt Evers. “Daaruit zijn al vrij snel de praktijkbladen

Leven op Daken-project: Klanderij, Enschede

Nieuw tijdperk

De uitbreiding van
Leven op Daken houdt op
bij een landelijke dekking
gegroeid, die we in samenwerking met het Bureau Dakadvies hebben
opgesteld voor diverse daksystemen. De bladen kunnen worden gebruikt
in de ontwerpfase door architecten en in de uitvoerings- en beheerfase
door uitvoerende partijen. Ze bieden informatie over productgegevens,
aandachtspunten en inspectiewijzen.”
Zo heeft Leven op Daken meer trends gezet. Het ontwerpen van een
uiteindelijke uniek en honderd procent zekere garantieregeling bijvoorbeeld. En deze: bestekservice op internet, op de site van Leven op
Daken. Het voordeel van deze vorm van serviceverlening laat zich niet
moeilijk raden. Architecten hoeven niet lang meer te zoeken naar de
bestekteksten die horen bij multifunctionele daken en kunnen aan de
hand van een visuele beslisboom diverse keuzes maken, waarna ze
vanzelf naar de bijbehorende bestektekst worden geleid. De bestekservice beslaat vijf mogelijke dakfuncties die de architect voor ogen heeft:
kijken, recreëren, parkeren en rijden, sporten en wonen. Daarna kan
gekozen worden voor de soort begroeiing (extensief of intensief), de
dakconstructie (geïsoleerd of ongeïsoleerd) en de levensduurverwachting
(langer of korter dan 25 jaar). De uitkomst leidt naar de soort dakbedekking en de bijbehorende bestekteksten.
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In de loop der tijd is de markt voor groen- en gebruiksdaken evenredig mee
veranderd. Meervoudig ruimtegebruik is een serieus onderwerp geworden.
Leven op Daken was hierin een voorloper en de markt is gevolgd.
Nu is echter een nieuw tijdperk aangebroken. Het is tijd om nieuwe
disciplines bij Leven op Daken te betrekken om zo de voorsprong op
de markt te kunnen behouden. Volgens Evers en Veerman moeten we
hierbij vooral denken aan duurzame oplossingen als energieopwekking
op daken (windenergie, zonnepanelen e.d.), milieuvriendelijke daken,

Leven op Daken-project: Centrumplan, Hardenberg

Leven op Daken-project: FNWI, Amsterdam
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het toepassen van duurzame materialen en daken met een aanzienlijk langere
levensduur. “Het is heel chic om een mooie combinatie te vinden tussen deze
zaken en bijvoorbeeld recreëren op daken”, meent Veerman. “Daar gaan we dan
ook voor, want we willen ons blijven onderscheiden.”
Overigens speelt Leven op Daken tegenwoordig ook steeds meer een adviseursrol
dan een uitvoerende rol. “Dat komt mede omdat we ons duidelijk profileren als
meedenker en adviseur”, benadrukt Evers. “We willen al voor in het traject
meepraten over het werk dat we gaan maken. Nog in de bestekfase willen we aan
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Leven op Daken-project: PGGM, Zeist

Pagina 7

Leven

5

Leven

•

2007

van
bevordering
Vakblad ter
ruimtegebruik
meervoudig

op

daken

op

Leven

wen
Duurzaam bou st
sterk in opkom

daken

Klimaat
met
Weervrouw
een missie

jaar

interview
Helga van leur

Vervolg van pagina 7

Nr 8

•

2008

Vakblad ter
bevordering
van
meervoudig
ruimtegebruik

op

daken

Nederland Wa
terland

Buitenland

Klimaat

m
JubiolpeDu
aken

Revalideren

Gegrepen door
waterdaken

op het dak

interview
angelle Elshot

Buitenland

tafel zitten met het bouwteam. We
willen voorkomen dat we een dak moeten
Leven
maken waarvan de architect geen idee heeft
gehad wat de randvoorwaarden zijn om er de
betreffende functie aan te kunnen geven. Waardoor we komen te zitten
met te lage opstanden bijvoorbeeld, of te weinig afschot en er dus
allerlei trucs moeten worden uitgehaald om de klus alsnog te kunnen
klaren. Dat leidt onherroepelijk tot problemen en dat past niet bij ons
kwaliteitsstreven.”

Franchiseformule
Aanhakend bij dit laatste: Leven op Daken heeft al jaren terug heel
duidelijk de keuze gemaakt voor kwaliteit in plaats van (de laagste)
prijs. Dat blijkt een goede keuze te zijn geweest, gezien de nog immer
toenemende vraag. Omdat beide bedrijven echter geen ambitie hebben
om verder uit te breiden – “We hebben geen groeiscenario’s; we streven
alleen naar verdieping in kwaliteit” – is gekozen voor een andere oplossing: een franchiseformule. “Het streven
is in het hele land een totaalproduct
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Leven op Daken”, zegt Veerman. “We willen dus dat meer bedrijven dan
Mastum en Van der Tol groen- en gebruiksdaken gaan leveren die
voldoen aan de werkwijze en kwaliteitseisen die wij hebben bedacht.
Niet iedereen kan zich hier zomaar bij aansluiten – we hanteren een
proeve van bekwaamheid – en de franchisenemers worden geacht met
open offertes en in normale concurrentie met elkaar te werken. We
hanteren dus geen vaste prijzen. De klant mag meerdere offertes
opvragen, ook bij onze Leven op Daken-partners. Zolang de geleverde
kwaliteit maar steeds hetzelfde is.”
Meer Leven op Daken-dakdekkers en -hoveniers dus. Maar ook meer
leveranciers van materialen. Waar houdt dat op? “Bij een landelijke
dekking”, zegt Evers zonder lang te hoeven nadenken. “Maar ook het
aantal partners is niet onbegrensd. We willen het allemaal wel een
beetje overzichtelijk houden.”
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Leven op Daken-project: CBS, Leidschenveen
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