
Stalen dakpanelementen 

Leien dak van staal

ven voorgelegd. Een enkeling koos opnieuw voor de
toepassing van bitumineuze shingles, maar de mees-
te bewoners zochten toch iets anders. Men zocht
naar een esthetisch fraai alternatief, daar de daken
met een groot dakvlak zeer beeldbepalend zijn voor
de woningen en de wijk. Daarop hebben wij de
MetroShake dakelementen voorgesteld, een stalen
dakpan waar men zeer enthousiast over was.’ 

Meijer: ‘Voor de meeste bewoners was de uitstraling
en de hoogwaardige kwaliteit van de stalen dakele-
menten doorslaggevend. Ook zit de onderscheidende
kwaliteit wat ons betreft in een klantvriendelijke,
flexibele mentaliteit, waarmee het product door zowel
de leverancier als de importeur wordt ondersteund.’ 

Stalen dakpan
De dakpan wordt geproduceerd door Metrotile, dat
naast het hoofdkantoor in Nieuw-Zeeland en vele ver-
koopkantoren over de hele wereld, productie-eenhe-
den heeft in de Verenigde Staten, Maleisië en België.
Bouwimpex B.V. uit Barneveld is in ons land impor-
teur van de dakpanelementen. Directeur Werner
Hendriks van Bouwimpex B.V. vertelt: ‘In Nederland
verkochten wij tot dusver voornamelijk de zogenaam-
de standaard dakpanelementen, de MetroBond ele-
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In Goutum, een dorpje aan de zuidgrens van Leeuwarden, zijn aan de Binnentuin 17 woningen
voorzien van een nieuwe dakbedekking. De daken lijken op het eerste gezicht bedekt met
leisteen, maar het zijn stalen dakpanelementen. Het is de eerste grootschalige toepassing
van MetroShake dakelementen, een stalen dakpan in leivorm die Bouwimpex op het moment
introduceert in de markt. Een nadere beschouwing

Na 27 jaar waren de rode bitumineuze shingles op de
daken van de Binnentuin volledig zwart geworden.
De dakbedekking voldeed niet meer en op diverse
plaatsen ontstond lekkage. Het initiatief tot de ver-
vanging van de shingles kwam van de bewoners zelf.
Men nam contact op met Meijer Dakbedekkingen uit
Ureterp om het dak te renoveren. De heer Meijer ver-
telt: ‘De woningen hebben een moderne vormgeving.
In verband met de lichte onderconstructie waren de
keuzemogelijkheden beperkt. In samenspraak met
dakbedekkingsleverancier Vlutters uit Leeuwarden
hebben wij de bewoners de verschillende alternatie-

R
oo

fs
 M

ei
 2

00
4



menten. Nu lijkt de tijd rijp ook de andere typen op
de Nederlandse markt te introduceren. Met Metro-
Shake zijn al wel enkele kleinere projecten opgele-
verd, maar de markt is eigenlijk nog relatief onbe-
kend met dit alternatief.’

De keuze voor het materiaal wordt voornamelijk van-
uit esthetisch oogpunt bepaald. Hendriks: ‘Doordat
het ontwerp van het dakpanelement voorziet in een
geraffineerd lijnenspel, verleent de pan het dak, zeker
in de kleur steenkoolgrijs die hier is toegepast, de
karakteristieke leien uitstraling. De dakpan is ook in
diverse andere kleuren leverbaar (zes in totaal). Maar
door de groene omgeving en de rustieke uitstraling
van de wijk kwamen de daken in deze kleur het beste
tot hun recht.’

Opvallend in de producten van Metrotile is de toe-
passing van Zincalume®, een beschermlaag van alu-
minium en zink die dubbelzijdig is aangebracht. Deze
sluit de stalen kern aan alle zijden af, zodat het mate-
riaal goed bestand is tegen aantasting als gevolg van
weersinvloeden. De fabrikant Metrotile produceert al
meer dan 50 jaar (stalen) dakproducten. Inmiddels
zijn in binnen- en buitenland een groot aantal pro-
jecten met de dakpanelementen gerealiseerd. De
praktijk wijst uit dat de producten goed bestand zijn
tegen de meest uiteenlopende klimaten en weersin-
vloeden; de fabrikant garandeert haar producten voor
een periode van 30 jaar.

Verwerking
De stalen dakpannen zijn op/over de bestaande dak-
constructie aangebracht. Meijer: ‘Deze werkmethode
scheelt een heleboel arbeidstijd en afval- en stor-
tingskosten. De bewoners hebben direct de gelegen-
heid aangegrepen de isolatiewaarde van de woningen
op te laten waarderen. Deze was onvoldoende en er
werd geklaagd over hoge stookkosten. Door direct op
de bestaande dakbedekking extra isolatiemateriaal
uit PIR aan te brengen, hebben alle woningen nu een
isolatiewaarde van Rc=3,5. Daar overheen is een
vochtwerende en dampdoorlatende folie gespannen
en vervolgens zijn de panlatten bevestigd. De dak-
panelementen hebben een licht gewicht en zijn een-

Dakrenovatie 17 woningen
Binnentuin Goutum
Dakdekker: Meijer Dakbedekkingen te Ureterp
Leverancier: Vlutters Dakmaterialen B.V. te Leeuwarden
Importeur: Bouwimpex B.V. te Barneveld

Stalen dakpanelementen 
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voudig aan te brengen. Men werkt van boven naar
beneden: de elementen worden zodanig om de pan-
latten gehaakt, dat de bovenkant van de elementen
onder de bovenliggende elementen komt te liggen.
Daarna worden ze met getordeerde nagels aan de
panlatten bevestigd. De dakpanelementen zitten zeer
stevig vast, wind krijgt geen vat op het materiaal.’

Luisteren naar praktijk
Bouwimpex wil zich onderscheiden met een klantge-
richte houding. ‘Wij kunnen wel mooie systemen ver-
zinnen, maar de dakdekker moet ermee werken,’
aldus Hendriks. ‘Het blijft daardoor belangrijk dat we
met de verwerker intensief in gesprek blijven: welke
problemen komt hij tegen, waar kan het product en
de logistiek worden verbeterd? Aan de andere kant
dienen wij het product optimaal te ondersteunen,
met cursussen en voortdurend technische mensen
op pad, die eventuele problemen kunnen ondervan-
gen. Eenzelfde praktijkgerichte houding moet volgens
ons ook blijken uit de levering van producten: een
leverancier kan zijn klanten niet verplichten hele pal-
lets af te nemen. Dit product wordt enkel bij voorko-
mende projecten toegepast, men zou dus onnodig
met restvoorraad worden opgescheept.’

De kansen voor het product schat Hendriks positief
in. ‘Het zal nooit massaal worden toegepast, maar
zeker als men een esthetisch fraai effect verlangd, bij
juist die projecten waarbij het lage gewicht van de te
kiezen dakbedekking noodzakelijk is, zijn de produc-
ten van Metrotile een interessante optie.’
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