
 | Renovatie dak Webego, Middelharnis
10.000 m2 Vaeplan - kunststof dakbedekking

“Voor opdrachtgevers die dit product 

nog niet kennen, is dit een mooi 

referentieproject.”

Ervaring opdrachtgever

De projectleider Onderhoud/Nieuwbouw gebouwen van de 

Gemeente Goeree-Overflakkee, heeft met overtuiging voor 

Vaeplan, hoogwaardige kunststof dakbedekking, gekozen. 

Voorheen was hij met name bekend met bitumineuze producten. 

 

Bijzonder aan dit werk was dat alle facetten die je op een dak 

kunt bedenken, erin zaten. Denk aan het vervangen van de licht-

straten, gevelbekleding, grote doorvoeren die gemaakt zijn voor 

het vervangen van de CV-luchtbehandelingsinstallatie, het ver-

vangen van het pluvia-systeem en het aanbrengen van alle vei-

ligheidsvoorschriften voor het dak. 

Er was vooraf afgesproken dat de dagproductie van de dakdek-

kers iedere avond waterdicht achtergelaten moest worden, om-

dat het gebouw volledig in bedrijf was en er absoluut geen lek-

kages mochten voorkomen. “Als opdrachtgever zijn we tevreden 

met het eindresultaat zoals het nu, bijna een half jaar na opleve-

ring, erbij ligt.” Inmiddels zijn er 250 stuks zonnepanelen ge-

plaatst, om aan een stukje duurzaamheid te voldoen en mee te 

werken aan de CO2-reductie. Inmiddels is er een plan in voorbe-

reiding om het gehele dak te voorzien van zonnepanelen. 

Ervaring dakdekker 

Cor Teunis, bedrijfsleider bij Van Doorn Dakspecialist b.v., is ont-

zettend trots op het eindresultaat. Voorheen was het werken met 

Vaeplan nog wat onbekend maar de verwerking en plaatsing 

is positief ervaren. Hierdoor was het opleveren van 

zo’n complex en groot werk absoluut 

goed realiseerbaar. 

Waarom Vaeplan 

Het product Vaeplan heeft weliswaar de looks van een PVCdakbe-

dekking maar door de specifieke VAE-samenstelling behoudt het 

materiaal in tegenstelling tot vele andere soorten wel zijn flexibiliteit 

door de jaren heen. Op deze manier wordt er een dakbaan gepro-

duceerd met een bewezen levensduur van meer dan 35 jaar wat 

uniek is in dit productsegment. Tevens zijn de kunststof dakbanen 

van Vaeplan uitermate geschikt voor het opvangen en hergebruiken 

van regenwater (pH-neutraal) en kan er vlamvrij gewerkt worden. 

Over Webego 

Het Uitvoeringsbedrijf Webego B.V. is een afdeling van de gemeen-

te Goeree-Overflakkee. Onder de afdeling Uitvoeringsbedrijf Wsw 

is Webego B.V. een zelfstandige onderneming. Het gebouw is 

een verzamelgebouw waar met name Gemeentewerken in huis-

vest en Webego, die zich richt op de ontwikkeling van arbeids-

vaardigheden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Projectgegevens
• Naam project: Webego, Middelharnis

• Reden: renovatie van het bestaande gebouw.  

Er lag PVC dakbedekking. Er is bewust gekozen 

voor duurzamere en hoogwaardige dakbedekking.

• Oppervlakte dak: 10.000 m2.

• Het dakvlak wordt voorzien van Vaeplan V en 

afgewerkt met Vaeplan F. Verlijmen gebeurd met 

Vaebond Contact.

• Dakbedekking: Van Doorn Dakspecialist b.v.



ONLINE
vandoorndakspecialist.nl
dakinspect.nl

RILLAND
De Poort 77
Postbus 38
4410 AA Rilland
T 0113 55 77 88

VELDHOVEN
Van Vroonhovenlaan 53
Postbus 78
5500 AB Veldhoven
T 040 253 66 00

Een greep uit onze gerealiseerde werken met Derbigum 

Derbibrite projecten
 10.000 m2 Scandinavian Tabacco Eersel & Lummen

 6.000 m2 PON Leusden

 1.500 m2 Basisschool Vlissingen

Derbicolor projecten
 9.000 m2 12 woonblokken Staedion Den Haag 

 2.500 m2 Wibautstraat Amsterdam

 8.500 m2 14 woonblokken Staedion Den Haag

Derbigum SPFR projecten
 3.000 m2 Waldorf Astoria Hotel Amsterdam

 850 m2 Bedrijfsgebouw Woonbedrijf Eindhoven

 3.500 m2 Sabic Bergen op Zoom

 4.700 m2 6 woonblokken Staedion Den Haag

 7.800 m2 13 flats Comeniusstraat Amsterdam

 500 m2 Hotel Nes Amsterdam

 250 m2 Café/restaurant Riva Amsterdam

 4.500 m2 Diverse projecten Stadlander Bergen op Zoom

 600 m2 Overtoom Amsterdam

Vaeplan F project
 9.500 m2 Gemeente Goeree Overflakkee


