
HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.1- februari 2022 - 7
e jaargang



3

COLUMN

Woningnood, geen nood
Hoezo woningnood? Monumenten zijn er al, wij hoeven 
niet meer te bouwen, enkel nog maar slim en deskundig 
aan te passen. Mijn huisarts heeft een pand gerestaureerd, 
waar hij een zomerkamer en een winterkamer heeft  
gerealiseerd. Geen vierkante dozen of seriematige rechttoe- 
rechtaan woonwijken, maar een unieke, karakteristieke 
basis met een geschiedenis.

De binnenstad krijgt dan ook weer een passende invulling. 
Geen leegstaande winkelpanden meer, maar een goede 
mix van wonen, werken en leven. 

Het woord erfgoed of monumenten wordt in het nieuwe 
regeerakkoord geen enkele keer gebruikt. Het akkoord 
stelt wel behoorlijke veranderingen voor in sectoren die 
direct aan de erfgoedsector grenzen. Zo wordt er bijvoor-
beeld wel geschreven over herbestemming van kantoren 
om de woningvoorraad op peil te krijgen. 

Voor ruim de helft van de 7000 kerken in Nederland dreigt 
leegstand of sloop. De officiële telling voor bestaande 
kloostergebouwen is 350, men verwacht dat het er iets 
meer zijn.

De conclusie moet dan ook zijn: We moeten gaan her-
bestemmen! Het kan potentieel waardevolle gebouwen 
redden en duurzaam is het ook. ●

Johanna Gruijthuijsen-de Wijs

Dit artikel kunt u lezen  
op www.steildak.nl

Een bezoek aan mijn huisarts is altijd interessant:  
wij hebben dezelfde passie, namelijk monumenten.  
In zijn vrije tijd zoekt hij zijn ontspanning in het restau-
reren van monumenten. Het is dus al vaker gebeurd,  
dat ik hem in het weekend passeer, wanneer hij druk 
klussend bezig is om een mooi pandje op te knappen. 
Gelukkig zijn er nog van deze gepassioneerde mensen.

U begrijpt natuurlijk al de richting die ik met mijn verhaal 
insla. Immers: vaak loop ik ook door ons stadje Maaseik, 
dat prachtig monumentaal is, met een rijke historie, en 
dan vraag ik me af hoe het in de toekomst met deze 
mooie monumenten afloopt. Hoe zal onze binnenstad er 
over 20 jaar uitzien? Een stad zonder winkels? Een leven 
dat zich via de digitale snelweg afspeelt? 

Inderdaad, als ik zo met mijn honden loop te wandelen, 
gaan mijn overpeinzingen zeer vaak over de mooie  
monumentale panden die leeg staan en die ik soms zie 
verpauperen. Maar ook vraag me af: zitten wij als maat-
schappij op de goede weg? Kunnen wij door kleine  
veranderingen niet een heel stuk verder komen? 

De monumenten hebben bewezen dat zij duurzaam zijn, 
de vraag is: hoe gaan wij hiermee verder? Hoe pakken wij 
dit bouwkundig praktisch op, maar ook: hoe gaan wij dat 
nieuwe leven inrichten? Het lijkt mij niet milieuvriendelijk 
als wij deze prachtige, onverwoestbare gebouwen gaan 
slopen of laten verkrotten. 

Met de ondertekening van het convenant Recycling Dakramen tussen VELUX en de Stichting  
Dakmeester zetten de Dakmeesters, na het convenant recycling van betonnen dakpannen, de 
volgende stap op weg naar circulair HELLENDE DAKEN. De 24 bij de Stichting Dakmeester aan
gesloten bedrijven hebben afgesproken om de oude VELUX dakramen via de Takeback Service 
van VELUX aan te bieden voor demontage. De daaruit voortvloeiende grondstofstromen worden 
vervolgens verwerkt in nieuwe producten en toepassingen. De Takeback Service wordt een  
integraal onderdeel van de unieke Daksysteemgarantie PLUS. 
Bekijk het filmpje op dakmeester.nl

DE VOLGENDE STAP NAAR 
CIRCULAIRE HELLENDE DAKEN

Stichting Dakmeester is het landelijk netwerk van KOMO-gecertificeerde 
dakdekkers en producenten van hellende daken. Voor meer informatie over 
Daksysteemgarantie PLUS  en een filmpje over de recycling van dakramen 
kijk op dakmeester.nl

Onze garantiepartners

Daksysteemgarantie PLUS. De maatstaf voor hellende daken.

Recycling
dakramen

Garantiecertificaat
Voor 15 jaar

15 JAAR

KOMO-
procescertificaat

KOMO

Recycling  
betondakpannen

Digitaal 
dakdossier

Kwaliteits- 
normering
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Tweeling met ieder 
een eigen karakter
Twee bevriende stellen wilden in  
de Oude Mars in Zwolle naast elkaar 
wonen en besloten gezamenlijk het 
traject van ontwerp en bouw in te 
gaan. Het resultaat is met recht bij
zonder te noemen: twee woningen 
die er, net als een tweeling, op het 
eerste gezicht hetzelfde uitzien, 
maar die bij nader inzien ieder een 
eigen karakter hebben. 

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Ronald Zijlstra, Groningen

Waar het volgens architect Derk Hofman van STAAG Archi-
tecten al moeilijk kan zijn om met één stel overeenstem-
ming te bereiken over het ontwerp, is dat bij twee stellen 
(dus: 4 personen) extra ingewikkeld. Zeker omdat de ideeën 
vooraf niet overeen kwamen. Het ene stel wilde graag een 
‘schuurwoning’ realiseren, het andere stel wilde dat juist 
absoluut niet: zij wilden een moderne woning. Dat het 
resultaat er niet uitziet als een compromis, heeft vooral te 
maken met het vertrouwen dat de opdrachtgevers aan  
het architectenbureau gaven. Gekozen is voor moderne 
woningen, met elementen van een ‘schuurwoning’. 

Wie wat beter naar de foto’s kijkt, ziet dat de woningen wel 
hetzelfde zijn uitgevoerd, maar dat ze op details van elkaar 
afwijken. Dat geldt in verhevigde mate voor het interieur. 
De opzet en oriëntatie van beide woningen komt overeen, 
maar de woningen verschillen wat betreft indeling en 
inrichting nogal van elkaar. Zo is de ene woning zodanig 
ingericht dat de lichtinval optimaal is, de andere heeft juist 
het accent op ruimtelijkheid. 

Opvallend aan het exterieur is de keuze voor de dakpannen 
(Tuile Plat zwart vol donker van BMI Monier) die  doorlopen 
in de gevel. Dit zorgt voor de eensluidende, moderne uit-
straling van beide woningen. De woningen zijn haaks op 
de weg gepositioneerd, en aan de achterkant op een fraaie 
achtertuin. Aan de zijkanten zijn bijgebouwen met platte 
daken gerealiseerd. Ook hier zijn duidelijke verschillen,  
die op het eerste gezicht niet opvallen. Zo wilde de ene 
bewoner bijvoorbeeld een carport, de andere een garage. 

Esthetiek
De uitstraling van het gebouw valt of staat met het lijnen-
spel van de dakpannen. Gekozen is voor een wat groter for- 
maat van de dakpannen. Het plaatsen van de dakpannen  
moest worden uitgekiend met de dakonderbrekingen, zoals  
bijvoorbeeld het dakvenster en de doorvoerkast. De door-
voerkast is een fraaie oplossing om alle dakdoorvoeren op  

JHet Dak van het  aar 2022
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uitgevoerd. Op de hellende daken zijn geïntegreerde 
PV-systemen aangebracht. Dat betekent dus niet alleen dat 
op een duurzame manier energie wordt opgewekt, maar 
ook dat er ter plaatse van het zonnesysteem geen dakpan-
nen hoefden te worden toegepast. Dakpannen zijn verder 
demontabel en hebben een zeer lange levensduur. 

Samenwerking
Van het begin af aan hebben de opdrachtgevers en het 
architectenbureau een zeer nauw contact gehad over de 
gewenste ontwerpen. Dit nauwe contact is als vanzelf voort- 
gezet toen de bouwpartijen bij het proces werden betrokken. 
In samenspraak met de fabrikant en de bouwmaterialen-
handel werd het ontwerp ingevuld. Vervolgens werd de 
bouw in nauwe samenspraak met het aannemersbedrijf uit-
gevoerd, met name waar het de details betrof. Alle betrokke-
nen zijn zeer te spreken over de samenwerking.

Veiligheid
De werkzaamheden zijn vanaf steigers uitgevoerd.  
Bij eventuele onderhoudswerkzaamheden is het hellende 
dak goed en veilig bereikbaar via de naastgelegen platte 
daken. Bij de kopgevels kan in voorkomende gevallen een 
hoogwerker worden geplaatst. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

een esthetische manier af te werken. Er is bovendien een 
verholen (‘Keulse’) goot toegepast, zodat de dakgoot en hwa’s 
het beeld niet zouden verstoren. Het hemelwater wordt  
dus afgevoerd door een inwendige regenpijp. Boven de 
uitbouwen vloeit het hemelwater via het dakvlak naar de 
lager gelegen platte daken. 

De keuze voor de Tuile Plat (zwart vol donker) is in samen-
spraak gemaakt met de opdrachtgever, de aannemer  
(Panhuis Bouw) en de bouwmaterialenhandel (Pieper Bouw- 
materialen). De keuze is op deze dakpan van BMI Monier 
gevallen, omdat dit een goed sluitende vlakke dakpan is 
zonder `knikje `in het vlak zoals veel vlakke dakpannen wel 
hebben. Het resultaat is een strak en modern vormgegeven 
dak, waarin het lijnenspel wordt voortgezet in bijvoorbeeld 
de lamellen in de kopgevel en de houten gevels van de 
respectievelijke uitbouwen. 

Techniek
De hellende daken zijn gebouwd op een prefab kap. Aan de 
hand van de tekeningen hebben de bouwmaterialenhandel 
en fabrikant BMI Monier een hoeveelheid- en verankerings-
advies aangeboden. Daarnaast zijn de knikpannen specifiek 
op maat gemaakt voor deze daken.

Vervolgens was het zaak de dakpannen zodanig aan te 
brengen, dat er niet geslepen hoefde te worden. De diverse 
details hebben tijdens de uitvoering veel tijd gekost om 
ze goed te krijgen. Gelukkig is hier in het voortraject al de 
nodige tijd en ruimte voor gereserveerd, vanuit de gedachte 
dat het gunstiger is het meteen goed te doen. 

Duurzaamheid
De woningen zijn goed isolerend en energieopwekkend  

JHet Dak van het  aar 2022

2 WONINGEN OUDE MARS, ZWOLLE
• OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
• ARCHITECT: STAAG ARCHITECTEN, ZWOLLE
• HOOFDAANNEMER: VAN PANHUIS BOUW, ERMELO
•  DAKDEKKER: OMMER PANNENLEGGERSBEDRIJF, OMMEN
•  BOUWMATERIALEN: BOUWPARTNER PIEPER, ERMELO
• LEVERANCIER DAKPANNEN: BMI MONIER, MONTFOORT
•  LEVERANCIER PREFAB KAP: RAAB KARCHER  

VRIEZENVEEN / VOGELZANG DAKELEMENTEN B.V.  
DEDEMSVAART
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DAK VAN HET JAAR 2021

Welk dak sleept de titel 
Dak van het Jaar 2021  
in de wacht?
Op 18 maart a.s. zullen, voor het eerst sinds de editie van 2019, eindelijk 
weer de Dak Awards voor het Dak van het Jaar worden uitgereikt tijdens 
een prijsuitreiking in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. In dit artikel 
een overzicht van de nominaties en de bekendmaking van de shortlist. 

Het aanbod van de projecten was voor de jury aanleiding 
om te besluiten de prijs in de volgende jaargangen op te 
splitsen: naast de prijs Dak van het Jaar komt er een aparte 
categorie voor restauratieprojecten. Een shortlist van drie 
projecten is eenvoudigweg te kort om de in de markt  
aanwezige kwaliteit te kunnen laten zien. Maar vooral werd 
het als een gemis ervaren dat de vergelijking tussen de 
projecten een vergelijking tussen appels en peren is.  
Daardoor vallen deze jaargang projecten buiten de shortlist 
die daar, gezien het geleverde vakmanschap en het kwalita-
tieve eindresultaat, wel degelijk op hadden gehoord.

Bekendmaking van de shortlist
Enerzijds werd door de jury opgemerkt dat er in de markt 
méér bijzondere dingen gebeuren dan deze lijst laat zien. 
Maar anderzijds leeft er het gevoel dat de markt zo divers 
is, dat sommige projecten niet echt recht wordt gedaan 
door ze niet op de shortlist te plaatsen. Vandaar dat de prijs 
vanaf volgend jaar zal worden gesplitst in twee categorieën: 
naast Dak van het jaar steilDAK komt er een aparte catego-
rie ‘restauratie’. 

Deze editie moest de lijst echter worden teruggebracht 
naar drie bijzondere projecten. Daarbij is gestreefd om te 
komen tot een veelzijdige lijst, waarbij de verschillende  
disciplines binnen de hellende dakenbranche op het hoogste 
niveau zijn uitgevoerd. Onder invloed van de vraag naar 
duurzame daken, zijn naast de zonnedaken ook de hellende  
groendaken in opmars. Dit komt prachtig tot uiting in de 
uitvoering van de zes natuurvilla’s op Texel, waarbij de 
groendaken niet alleen in een oogstrelend onderwerp 
worden toegepast, met een hoge technische moeilijkheids-
graad, maar ook nog eens bijzonder fraai worden gecombi-
neerd met zonnepanelen.

Het gaat dit jaar tussen 10 bijzondere daken, die zich ieder 
op een eigen specialiteit hebben onderscheiden: vakman-
schap, duurzaamheid, complexiteit, etc. Op de lijst staan 
zowel opvallende nieuwbouwprojecten als bijzondere reno-
vatieprojecten. Een vakjury, samengesteld uit de redactie-
raad van steilDAK en aangevuld met externe experts, heeft 
zich over de verschillende projecten gebogen. Zij beoor-
delen jaarlijks de projecten volgens de criteria ‘Techniek’, 
‘Esthethiek’, ‘Duurzaamheid’, ‘Veiligheid’ en ‘Samenwerking’. 

Evenals vorig jaar bestond de vakjury dit jaar uit:

• Piet Brand (Nederlandse Vereniging van Leidekkers)
• Leen Iseger (steilDAK Oeuvreprijs 2018)
• Karsten Konrad (Konrad Roof Technology)
• Jan van Leeuwen (BMI Monier)
• Will Verwer (Stichting Dakmeester)

De uiteenlopende disciplines waar de hellende daken-
branche mee van doen heeft, komen op een heel bijzondere 
manier tot uiting in de uitvoering van het Missiehuis in 
Steyl, waar diverse disciplines (asbestsanering, dakpannen, 
leien, zink) op een prachtige manier zijn uitgevoerd door 
één en hetzelfde dakbedekkingsbedrijf (Verkoelen Weert). 
Een hoogstandje.

De appartementencomplexen Suikerpeer en Perengaarde 
in Boskoop demonstreren tenslotte overtuigend het belang 
dat de deskundige dakdekker al in een vroeg stadium bij 
de voorbereiding wordt betrokken. Het indrukwekkende 
eindresultaat had nooit bereikt kunnen worden als dat hier 
niet het geval was geweest. Door intensief overleg met  
de expert op dit project (Konrad Roof Technology) is,  
daar kunnen we veilig van uitgaan, veel ellende voorkomen  
en het eindresultaat is een sieraad voor de hellende daken-
branche.

De shortlist bestaat dus uit de volgende drie projecten:

MISSIEHUIS STEYL

•  OPDRACHTGEVER: MISSIEHUIS STEYL
•  DAKDEKKER: VERKOELEN DAKSPECIALISTEN  

HELLENDE DAKEN B.V. UIT WEERT
•  BOUWMATERIALENHANDEL:  

BMN BOUWMATERIALEN, WEERT
•  LEVERANCIER NATUURLEIEN: LEI IMPORT,  

MAASBRACHT
•  LEVERANCIER ISOLATIE: UNILIN INSULATION,  

OISTERWIJK
•  LEVERANCIER DAKPANNEN: GEBR. LAUMANS GMBH 

ZIEGELWERKE, BRÜGGEN-BRACHT (D)
•  LEVERANCIER DAKRAMEN: VELUX, DE MEERN

ZES NATUURVILLA’S WAALERBURGHT, TEXEL

•  OPDRACHTGEVER: DOZY ONTWIKKELING BV,  
DEN HELDER

•  ARCHITECT KJK, DEN HELDER
•  AANNEMER: DOZYZERO VEERHUIS BV, DEN HELDER
•  LEVERANCIER DAKELEMENT: ISOVER SAINT GOBAIN, 

ETTEN LEUR
•  LEVERANCIER GROENDAKSYSTEEM:  

JORU BEGROENINGSTECHNIEK, SEVENUM/  
SEMPERGREEN ODIJK

•  AANLEG GROENDAK: JRT TECHNIEK, SEVENUM
•  LEVERANCIER VALBEVEILIGING: EYECATCHER  

SAFETY, NIEUWVEEN

SUIKERPEER EN PERENGAARDE, BOSKOOP

•  OPDRACHTGEVER: WATERRIJK BOSKOOP BV
•  ARCHITECT: INBO, AMSTERDAM
•  HOOFDAANNEMER: SMIT’S BOUWBEDRIJF BV,  

BEVERWIJK
•  DAKDEKKER: KONRAD ROOF TECHNOLOGY,  

MIDDENMEER
•  LEVERANCIER ISOLATIE: RECTICEL BV, KESTEREN
•  LEVERANCIER DAKPANNEN: NELSKAMP DAKPANNEN, 

SCHERMBECK (D)

Piet Brand Karsten KonradLeen Iseger

Jan van Leeuwen Will Verwer
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STADSBOERDERIJ ’T NIJE HOFF, EMMEN

•  OPDRACHTGEVER: FAMILIE NIJHOFF
•  ARCHITECT: HENDRIK KLINKHAMER, EMMEN
•  HOOFDAANNEMER: HOUTMAN DEDEMSVAART/  

GEUGIES SLEEN
•  LEVERANCIER GROENDAK: SEMPERGREEN GROUP, 

ODIJK
•  AANLEG DAK: KRABMAN GROEN & INFRA 

214 WONINGEN IN MEERZICHT, ZOETERMEER

•  OPDRACHTGEVER: DE GOEDE WONING, ZOETERMEER
•  HOOFDAANNEMER: ERA CONTOUR, ZOETERMEER
•  LEVERANCIER DAKISOLATIE: KINGSPAN UNIDEK, 

GEMERT
•  LEVERANCIER ZONNEPANELEN: ROBISOL, BLEISWIJK

Op vrijdag 18 maart zal de winnaar bekend worden gemaakt  
tijdens een feestelijke prijsuitreiking in Hotel Zuiderduin. 
De toegang is gratis. Op www.dakvanhetjaar.nl kunt u 
zich aanmelden. Zoals gebruikelijk biedt Hotel Zuiderduin 
kamers aan voor gasten van de feestavond. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Longlist
De zeven andere projecten op de longlist waren:

VRIJE OUD GEREFORMEERDE KERK IN OLDEBROEK

•  OPDRACHTGEVER: VRIJE OUD GEREFORMEERDE 
KERK IN OLDEBROEK

•  HOOFDAANNEMER/DAKWERKZAAMHEDEN:  
BOUWBEDRIJF VAN DEN BERG, OLDEBROEK

•  WTW-INSTALLATIE: INSTALLATIEBEDRIJF TEN HOVE, 
OLDEBROEK

•  ALUMINIUM DAKBEDEKKING: WIELINK ZINK EN 
DAKTECHNIEK, ZALK

•  BOUWMATERIALENHANDEL: VERDOUW, APELDOORN
•  LEVERANCIER ISOLATIE: UNILIN, OISTERWIJK
•  LEVERANCIER DAKPANNEN: BMI MONIER,  

MONTFOORT

VOORMALIG KANTONGERECHT ’S-HERTOGENBOSCH

•  OPDRACHTGEVER: RENSCHDAEL GROEP, HORST
•  ARCHITECT: RESTAURATIEARCHITECTUUR BBM, 

RAAMSDONKSVEER 

•  AANNEMER: CORNELISSEN AANNEMINGSBEDRIJF, 
ZEELAND

•  LOODGIETER-LEIDEKKER: WALTER VERHOEVEN BV 
LOODGIETERS- EN LEIDEKKERSBEDRIJF, NIEUWKUIJK

•  SCHILDERWERK: GEBR. VAN DER PLAS, ROSMALEN
•  LEVERANCIER LEIEN: LEI IMPORT, MAASBRACHT

DE STOLP, VENHUIZEN

•  OPDRACHTGEVER: REGIOBANK/TANDARTSEN-
PRAKTIJK DRECHTERLAND, VENHUIZEN

•  HOOFDAANNEMER: KONRAD ROOF TECHNOLOGY 
B.V., MIDDENMEER

•  DAKDEKKER: KONRAD ROOF TECHNOLOGY B.V., 
MIDDENMEER

•  FABRIKANT DAKPANNEN: WIENERBERGER,  
ZALTBOMMEL

•  RECYCLING DAKPANNEN: LUIJTGAARDEN,  
STANDAARBUITEN

•  FABRIKANT ISOLATIE: KINGSPAN UNIDEK, GEMERT

HOEVE LUYTERHEYDE, NEERKANT
•  OPDRACHTGEVER: HOEVE LUYTERHEYDE
•  DAKDEKKER: PEDRO GOOSSENS TIMMERWERKEN, 

LIESSEL
•  LEVERANCIER ISOLATIE: ISOBOUW SYSTEMS BV, 

SOMEREN
•  FABRIKANT DAKPANNEN: BMI MONIER, MONTFOORT
•  LEVERANCIER: BOUWMATERIALEN NEERKANT

HOOFDGEBOUW SINT ANNA, VENRAY
•  OPDRACHTGEVER: LANDGOED SINT ANNA BV,  

ONDERDEEL VAN DE RENSCHDAEL GROEP
•  ARCHITECT/DIRECTIE: SATIJNPLUS ARCHITECTEN, 

BORN
•  BOUWKUNDIG AANNEMER: DE BONTH VAN HULTEN, 

NIEUWKUIJK
•  DAKDEKKER LEIBEDEKKING: WALTER VERHOEVEN 

BV, NIEUWKUIJK
•  DAKDEKKER PANNENBEDEKKING: VERKOELEN  

DAKSPECIALISTEN WEERT
•  LEVERANCIER LEIEN: LEI-IMPORT MAASBRACHT
•  LEVERANCIER DAKPANNEN: LAUMANS DAKPANNEN

DAK VAN HET JAAR 2021

“ VANAF VOLGEND JAAR KOMT ER 

NAAST HET DAK VAN HET JAAR 

STEILDAK EEN APARTE CATEGORIE 

‘RESTAURATIE”

“   HET GAAT DIT JAAR TUSSEN  

10 BIJZONDERE DAKEN, DIE ZICH 

IEDER OP EEN EIGEN SPECIALITEIT 

HEBBEN ONDERSCHEIDEN”



HENK SMIENK
Commercieel Technicus

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

PREFA PRODUCTEN 
VOOR DAK EN GEVELS

ALUMINIUM - MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

WWW.PREFA.NL

Gällivare ijsbaan, Zweden
Architecten: MAF Arkitektkontor AB

Processors: Hala Byggplåtslageri AB
Product: Schindel,P.10 oxiderood, P.10 baksteenrood, 

Speciale kleur RAL 8012 (roodbruin), speciale kleur RAL 3011 (bruinrood)

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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CIRCULAIR BOUWEN & RENOVEREN 
MET DAKPANNEN
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RUTTE IV TREEDT AAN

Bouwwereld verheugd 
met coalitieakkoord
Met het coalitieakkoord en het aan
treden van het vierde kabinetRutte 
is ook duidelijk wat het beleid op 
bouwgebied zal worden de komende 
vier jaar. De respectievelijke belan
genverenigingen hebben positief 
gereageerd op de plannen.

Sinds 10 januari 2022 is er een nieuw kabinet. In het coalitie- 
akkoord, onder het motto ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken 
naar de toekomst’, is ook het beleid m.b.t. bouwgerelateerde 
onderwerpen bekendgemaakt. Hieronder een overzicht van 
de reacties.

Bouwend Nederland: ‘Verheugd’
Bouwend Nederland is blij met de investeringen in woning- 
bouw en afschaffing van de verhuurderheffing. Het is belang- 
rijk dat er in ruil hiervoor prestatieafspraken gemaakt worden 
met corporaties. Bouwend Nederland is tevens positief over 
de nieuwe minister voor Wonen en Ruimtelijke Ordening 
die regie gaat voeren op de bouw van 100.000 woningen 
en afspraken maakt met decentrale overheden. 

Om het stikstofprobleem aan te pakken komt er tot 2035  
cumulatief €25 miljard beschikbaar in een Nationaal 
Programma Landelijk Gebied. Bouwend Nederland is blij 
dat stevig wordt ingezet op het oplossen van dit complexe 
probleem. 

Er komt voor de komende 10 jaar €35 miljard beschik- 
baar voor de energietransitie. Aanvullend op de huidige 
Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++, wordt de nodige 
energie-infra (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan-
gelegd, groene industriepolitiek gerealiseerd en mobiliteit 
en de gebouwde omgeving verder verduurzaamd.

Er komt een stimulans voor het aanbod van arbeidsmarkt-
relevante beroepsopleidingen in techniekhavo en klein-
schalig vakonderwijs en behoud van zo groot mogelijk 
aanbod mbo-opleidingen dichtbij huis. Kansen worden 

Mogelijk goedkopere oplossingen worden zo op achter-
stand gezet.

Een vergelijkbare zorg geldt voor de subsidie van €5 miljard 
voor kerncentrales. Deze centrales zullen sowieso voorlopig 
niet gerealiseerd worden. Het zou logisch zijn om de markt 
uit te dagen om voor dat bedrag met CO2-vrije schone ener-
gie te komen, in plaats van nu te kiezen voor een specifieke 
technische oplossing.

Men ziet in het coalitieakkoord veel nadruk op de hybride 
warmtepomp voor de verwarming van woningen. Uiteraard 
is dit gewenst. Een vergelijkbare aandacht verwachten we 
echter ook voor zonnewarmtesystemen. Een wens die ook 
expliciet in de Tweede Kamer is uitgesproken.

Tenslotte is er in het akkoord niks besloten over de salde-
ringsregeling. Het huidige wetsvoorstel voor het afbouwen 
van de regeling is momenteel controversieel verklaard.  
Het is voor de sector van groot belang dat er snel duidelijk-
heid komt over de tijdlijn van het afbouwen van de regeling.

Techniek Nederland: technieksector kan  
mouwen opstropen
Techniek Nederland ziet perspectief in de groene ambities 
van het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie 
vandaag hebben gepresenteerd. Doekle Terpstra, voorzitter 
van de brancheorganisatie: “Het nieuwe kabinet maakt het  
klimaat topprioriteit. Dat betekent dat de technieksector 
zijn mouwen kan opstropen.”Terpstra wijst er wel op dat er 
een verschil is tussen beleid en uitvoering. “Kiezen voor  
de energietransitie is mooi. Maar zonder technische vak-
mensen kun je geen warmtepompen en zonnepanelen 
aansluiten. En dan loopt de energietransitie vast. Het is dan 
ook belangrijk dat het regeerakkoord expliciet aandacht 
besteedt aan het opleiden van technische vakmensen.” 

Volgens Techniek Nederland vormen de kabinetsplannen 
een goede basis om te komen tot een concreet actieplan 
voor het technisch beroepsonderwijs. De installateurskoepel 
wil daar graag actief aan bijdragen. Het niveau, de toegan-
kelijkheid en het aanzien van de technische opleidingen 
zijn beslissend voor de toekomst van ons land.

Techniek Nederland is tevreden over het voornemen van 
het nieuwe kabinet om het stikstofprobleem snel op te 
lossen. Die oplossing is nodig om de investeringsagenda  
op het gebied van de infrastructuur uit te kunnen voeren  
én om de komende jaren honderdduizenden duurzame  
woningen te bouwen. De manier waarop we met grond-
stoffen en materialen omgaan is op de lange termijn niet 
houdbaar. Techniek Nederland vindt het daarom belangrijk 
dat de coalitiepartijen in het regeerakkoord veel nadruk 
leggen op de noodzaak van circulair bouwen, installeren  
en produceren. ●
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versterkt door het wegnemen van drempels en doorstroom 
te stimuleren. 

AFNL en NOA: ‘Uitwerking graag ‘MKBgetoetst’’
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de 
Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven 
(NOA) stellen dat het coalitieakkoord ondernemers in mkb-
bouw, afbouw en infra een goed fundament biedt voor de 
noodzakelijke grote opgaven als verduurzaming en woning-
bouw. Ook is er perspectief op het wegnemen van de reeds 
jaren bestaande belemmeringen op de arbeidsmarkt en 
lijkt het mkb weer de daadwerkelijke toetssteen, maar ook 
motor van de economie te kunnen worden. Het zal er echter 
wel op aankomen hoe de uitvoering gestalte gaat krijgen.

AFNL en NOA zien verheugd dat de overheid flink wat 
miljarden wil investeren in onder meer bouwen, wonen, 
infrastructuur, onderwijs en de oplossing van de klimaat- en 
stikstofproblematiek. Dit biedt perspectief en vertrouwen 
en kan een flinke impuls betekenen voor grote maatschap-
pelijke opgaven als energietransitie en verduurzaming.  
Positief is ook dat het kabinet weer inzet op een minister  
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; dit betekent 
dat er weer meer regie komt op de ruimtelijke ordening. 
Het liefst zouden AFNL en NOA zien dat hieraan ook klimaat  
en infrastructuur worden gekoppeld, daar ook dit de nodige 
regie in de ruimte behoeft. Hopelijk kan zo’n minister van 
VRO ook zorgen voor een versnelling van vergunnings-
procedures. En alhoewel er ook voor de oplossing van de 

stikstofproblematiek veel geld wordt uitgetrokken, is nog 
niet geheel duidelijk hoe Nederland op korte termijn uit de 
stikstofklem komt. 

Realiseren van de bouwopgave, energietransitie en verduur-
zamingsoperatie zijn cruciaal, maar kunnen niet worden 
gerealiseerd als er onvoldoende vakmensen zijn. AFNL en 
NOA willen daarom graag samen met het kabinet afspreken 
hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van 
instroom en opleiden handen en voeten te geven. 

Holland Solar: ‘Blij met erkenning,  
ook reden tot zorg’
Holland Solar verwelkomt de keuze voor een ambitieus 
klimaatbeleid, zoals verwoord in het coalitieakkoord voor 
Rutte IV. Het is goed dat het CO2-reductiedoel van 55%  
voor 2030 wordt vastgelegd, met een doorkijk naar hogere 
doelen voor de jaren daarna. Men is ook blij met de erken-
ning van zonne-energie als bron om ook de komende jaren 
fors op in te zetten.
 
Holland Solar ziet vele goede en concrete elementen in  
het coalitieakkoord die de kansen voor zonne-energie 
verstevigen. Het akkoord geeft ook reden tot zorg op  
bepaalde punten. Deze zorgen zitten met name in het 
 steunen van specifieke technieken, in plaats van het uit-
dagen van de markt om met de beste oplossingen voor  
het klimaatprobleem te komen.

De aandacht voor regelbare flexibele productie is begrij-
pelijk. Om vraag en aanbod flexibel te matchen zijn er 
immers vele technische oplossingen, waaronder  batterijen 
op zonneparken, overproductie aan zon en wind met curtail- 
ment, en sturing via de vraagkant. Echter, de keuze om  
€1 miljard te reserveren voor enkel regelbaar vermogen  
uit CO2-vrije gascentrales werkt marktverstorend.  



Nu ook in Eindhoven!
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Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij

ons staan service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland
en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

In 2018 hebben wij een uitbreiding van ons 

assortiment doorgevoerd waardoor de naam 

Brouwers Zink & Dak is ontstaan.

Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw

dakpartner geworden.

• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

De hoekkeper
In het decembernummer van steilDAK besprak  
Huub Mombers de kilkeper. Zoals beloofd is  
ditmaal de uitwendige hoekkeper aan de beurt.

Specie
Werd er vroeger veel schrale specie (aangevuld met 
dakpanscherven) gebruikt, tegenwoordig is de flexibele, 
uitrolbare hoekkeper-band (uitgevoerd in lood/aluminium 
legering op kleur) een ware uitkomst. Geen gedoe meer 
met emmertjes specie naar boven sjouwen, die vervolgens 
na enige tijd begint te krimpen en de dakgoot vervuilt met 
brokken weggevallen puin. Ik wil een uitzondering maken 
voor het model Oud Holle dakpan. Daar hoort naar mijn 
mening ook de hoekkepervorst van het model Oud Holle  

Huub Mombers 

Wat is een hoekkeper? De juiste omschrijving van een keper is een snijpunt. 
Net als in de heraldiek komen daar kepers voor en het bekende olie/benzine-  
concern Chevron heeft als logo kepers. Het zijn altijd snijpunten!  
Maar nu het dak op.

De dakhelling is hier niet van invloed op de hoekkeper: of het nu een dak van 
30 graden of 60 graden betreft, het maakt niet uit. Er komen minimaal twee 
schuine dakvlakken samen. Meestal komt deze vorm voor bij zgn. tent- en 
schilddaken of piramidedaken. Het zadeldak niet, want die volstaat met een 
nok als punt van samenkomst. Misschien ook interessant om in een editie  
van steilDAK de diversiteit aan nokvorsten te bespreken en de knelpunten. 

Als het dak één van de hiervoor benoemde vormen heeft, heb je al gauw  
vier hoekkepers en dus acht keer extra werk en dat maakt het dak niet  
alleen mooier, maar ook duurder. Denk maar eens aan al het meten en  
passen, en ook het slijp- en knipwerk dat erbij komt kijken. Immers:  
de pannen moeten op maat geslepen worden tegen de opstaande  
brede ruiter- of keperbalk. Als de pannen op de juiste schuine  
maat zijn, moet je nog gaatjes boren en vastzetten, liefst met  
RVS of messing schroeven. 

bij en dan zie ik graag dat die ouderwets wordt aangesmeerd 
met rijkelijk kalk/zand- specie, gewoon omdat het er veel 
authentieker uitziet op zo’n monumentaal dak. 

Om in de sfeer te blijven: ‘op de keper beschouwd’ zijn 
hoekkepers van de meeste daken saai. Over de grens (en 
dat begint al in Duitsland) heeft men ontdekt dat je op de 
keper aardige figuren kunt plaatsen. Griekenland maakt 
er ook werk van. Of kijk maar eens naar het dak van een 
tempel in Azië! Daar zit de hele keper vol met symboliek 
van fabeldieren. Het is wel zo dat je het in de juiste context 
moet zien, het moet ook weer geen circus worden op het 
dak: elk land zijn traditie en cultuur.

De hoekkepervorst
Kan elk model vorst op de keper? Ja en nee. Kan elk model 
vorst op de nok? Nee. In de dakpannenwereld is een onder-
scheid gemaakt. Op de hoekkeper horen schubvorsten.  
Op de nok moeten vorsten met een sluiting of waterkering 
(schubvorsten hebben dat niet). Neem als voorbeeld de zgn. 
geprofileerde vorst, vaak toegepast bij Kruispannen, die kan 
zowel op de nok als de keper. Zou je een schubvorst op de 
nok leggen, dan krijg je lekkage. 

Is elke vorst mooi om op de keper te leggen? Nee. Als je  
de brede, platte driekantvorst op de keper legt, dan wordt 
het allemaal een beetje te breed en lomp. Een halfronde-
vorst kan nog wel, mits niet te breed. De fabrikant zal  
bij platte dakpannen (o.a. Mulden-, Kruis - , Tuile du Nord-  

en Rijnlandpannen) ook platte vorsten adviseren.  
Bij golfpannen (o.a. O.V.H. en V.H. Romaanse en Renova)  
de half ronde vorsten of klaverbladvorsten. Dan heb je  
ook nog ballon-, zadel- en omloopvorsten. Helemaal mooi 
wordt het als je de Begin-hoekkeper-vorst met een krul  
of ornament toepast. Dan heb je een dak dat bij elke  
thuiskomst voor jezelf of bezoek een feestje is om naar te 
kijken! Maar daarover een andere keer. ●
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Hoekkeper met halfronde vorsten en Tuile du Nord (es) dakpannen. 
Hier is de dakhelling bijna 90 graden en heeft men het aangedurfd 
geen ondervorsten of specie toe te passen.

Schubvorst voor hoekkeper met grote krul, waterkering ontbreekt. 
Lichtbruin glazuur, 45 cm. lang. Fabrikaat, Duitsland.  
(Collectie H.Mombers).

Een beginhoekkepervorst  
met waterkering. Hier het model  
geprofileerde vorst in bruin glazuur.  
(Collectie H.Mombers)

Platte driekant hoekkepervorst met flexibele ondervorst.

Hoekkeper met fabeldieren op Boedha-tempel aan de Zeedijk  
te Amsterdam, met vooraan de keizer zittend op de haan.  
(Foto: H.Mombers).

In diverse kleuren glazuur beginhoekkepervorst  met medaillon om 
de kopse zijde van de keperbalk aan het zicht te onttrekken, China. 
(Collectie H. Mombers).
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AAN TAFEL MET… JURGEN VAN KEULEN

“ We moeten er samen 
voor zorgen dat ons 
ambacht niet uitsterft”
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.

Nolanda Klunder

Jurgen van Keulen is directeur-eigenaar van JVK Ambachte-
lijke Dakbedekkingen, gespecialiseerd in zinken, koperen, 
loden en leien dakbedekkingen. Het bedrijf heeft een 
 imposante lijst projecten op zijn naam staan. Een hoogte-
punt is natuurlijk de restauratie van de koepel van de  
Saint Louis Kapel in Oudenbosch, een van de drie genomi-
neerden op de shortlist voor Dak van het Jaar 2020.  
Maar de lijst is veel langer: de voormalige Seeligkazerne in 
Breda, de Rooms-Katholieke kerk in Sluis, Villa Welgelegen 
in Rotterdam en de Kathedraal en de Stadsbibliotheek van 
Antwerpen – om er maar een handvol te noemen van de 
lijst met tientallen projecten. 

Het mooiste ambacht dat er bestaat
Jurgen van Keulen wist al heel jong dat hij ambachtelijk 
dakdekker wilde worden. “Mijn overgrootvader begon zijn 
bedrijf in 1895. Ik ben de vierde generatie die in het vak 
zit; het vak is me met de paplepel ingegoten. Op mijn 
vierentwintigste was ik al ondernemer. Ik vond en vind het 
een machtig mooi vak. Leidekken, zinkwerken, loodgieten, 
koperslagen, het is werkelijk het mooiste ambacht dat er 
bestaat. Ik hoop dat mijn dochter het bedrijf later wil  
overnemen, misschien samen met één of twee mensen die 
nu binnen het bedrijf werken.” Vanwege zijn vele projecten  
over de grens heeft Van Keulen begin 2021 ook een  
Belgisch bedrijf opgericht, JDC: “De J van Juliëtte, de naam 
van mijn dochter. En ‘DC’ staat voor de Franse vertaling  
van onze achternaam, De Cologne. In dat opzicht is alles 

Je moet de groep 16- tot 23-jarigen bereiken. Zij hebben 
geen idee wat een leidekker of zinkwerker doet en van een  
koperslager hebben ze al helemaal nooit gehoord. Je moet 
ze vertellen hoe mooi dit beroep is. Dat moeten we als 
dakenbranche samen doen. Daar zie ik eerlijk gezegd te 
weinig van, al is de wil er wel.”

Hogere lonen zouden kunnen bijdragen aan de aantrek-
kelijkheid van het vak, zegt Van Keulen. “Is het niet raar 
dat een automonteur een hoger uurloon vraagt dan een 
ambachtelijk dakdekker? Terwijl er misschien meer daken 
dan auto’s zijn – iedereen heeft immers een dak nodig. 
Automonteurs verdienen al gauw 65 tot 75 euro exclusief 
BTW per uur. Zulke uurlonen kan ik voor mijn mensen niet 
vragen, want dan prijzen we ons uit de markt. Willen we  
de lonen omhoog krijgen, dan moeten we ook dat in de  
branche samen doen. Uurlonen voor iedereen omhoog,  
daar pleit ik voor.”

Chiquer
“Wat naar mijn mening ook niet goed is voor het imago  
van het vak, is dat er op de bouwplaats soms geen aan-
trekkelijke omstandigheden zijn. Ik zie bijvoorbeeld nog 
vaak smalle trappen bij steigers, in plaats van Z-trappen 
waarop je makkelijker naar boven loopt. Dat maakt verschil 
als je tien keer op en neer moet. Soms zijn er te weinig 
bouw liften of ouderwetse steigers. Ik heb zelf een steiger 
ontwikkeld met een speciale daklift. Daarmee maak je het 
werk een stuk lichter. We zijn het nu aan het doorontwikke-
len, het werkt geweldig. Kijk eens naar de andere omstan-
digheden op de werkplek. Soms is het toilet vies. Soms is 
de bouwkeet vies. Daar ga je als vakman je lunch toch niet 
opeten? Dan snap je wel dat de jeugd geen positief beeld 
heeft van werken in de bouw. Zulke omstandigheden zijn 
niet van deze tijd. Wil je jongeren aan je binden, dan mag 
het allemaal wel wat chiquer en beter verzorgd worden.”
“Er moet iets gebeuren”, besluit Van Keulen. “De behoefte 
aan leidekkers, zinkwerkers, loodgieters en  koperslagers 

verdwijnt nooit; sterker nog, zink en lei zijn sterk in 
opkomst. Maar als we niet samen de schouders eronder 
zetten, sterft ons vak uit door desinteresse.” ●
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Jurgen van Keulen in acht vragen

Burgerlijke staat? Ruim twintig jaar samen met Lieke.

Kinderen? Dochter Juliëtte (11).

Wat doe je als je niet werkt? We hebben een appartement 
in Antwerpen. Daar gaan we wandelen, cultuursnuiven en 
nog meer wandelen.

Favoriete muziek? Melancholische Nederlandstalige  
nadenkmuziek van Frank Boeijen en Stef Bos. Maar een 
goede plaat van Queen weet ik ook te waarderen:  
The Show Must Go On!

Favoriete vakantiebestemming? We gaan vaak naar  
Antwerpen. Als corona voorbij is, gaan we ook graag weer 
een keer naar Parijs of Palma de Mallorca. 

Favoriete stad? Antwerpen verveelt nooit. Het is een  
magische stad waar we elke keer nieuwe dingen ontdekken.

Favoriete gebouw of architect? Mijn favorieten zijn twee 
gebouwen waar we restauratiewerkzaamheden hebben 
mogen uitvoeren: de Saint Louis Kapel in Oudenbosch en 
het Centraal Station in Antwerpen.

Waar ben je in je werk het meest trots op? Op mijn dochter 
en mijn vrouw; en op werkelijk alle vakmensen binnen 
ons bedrijf en het fenomenale en sublieme werk dat ze 
geleverd hebben.

klaar voor haar opvolging. Maar laten we eerlijk zijn:  
dat kan alleen als er over een jaar of tien, twintig jaar nog 
mensen zijn die het ambacht kunnen uitoefenen.”
Dat laatste spreekt niet vanzelf, benadrukt Van Keulen.  
“Het imago van ons vak kan beter. Het vak is naar mijn weten 
onbekend en daarmee een beetje onbemind. Daarin verschilt 
Nederland van bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Op vak- 
beurzen in Duitsland zie ik mensen in vaktenue. Ze gaan 
daar in overall naar de beurs, omdat ze trots zijn op hun vak. 
Of neem Frankrijk: een ambachtsman heet daar ‘patron’ en 
heeft hetzelfde aanzien als een ingenieur. Patrons lunchen 
in Parijs in de beste restaurants. In Duitsland en Frankrijk is 
er respect voor de man in overall, men weet dat de mensen 
zonder visitekaartjes het belangrijkste werk doen.”

Jonge mensen enthousiasmeren
Van Keulen: “Ik wil strijden voor meer bekendheid en meer 
animo voor ons ambacht. Ons vak moet meer aanzien 
krijgen. Ik maak me oprecht zorgen: straks bestaan er geen 
goede leidekkers en zinkwerkers meer. Die trend is nu al aan 
de gang. Ik heb een groot bedrijf met veertig medewerkers. 
Gelukkig heb ik nog aanwas, maar dat gaat niet vanzelf: 
een deel van de mensen die nieuw binnenkomen stroomt 
weer uit, omdat ze het vak te moeilijk of te zwaar vinden of 
er niet geschikt voor blijken. Ik investeer er veel in om die 
anderen te behouden, te enthousiasmeren, te begeleiden.  
Ik heb zojuist iemand van 62 een vast contract gegeven. 
Een extreme vakman uit België die door gezondheidspro-
blemen thuis was komen te zitten. Hij wilde graag het vak 
weer in omdat hij zo van het werk genoot. Ik ben het met 
hem gaan proberen en geef hem nu een vast contract.  
Hij is zó goed in zijn vak. Mijn doel is het om de mensen in 
ons bedrijf succesvol te maken, maar dat kan alleen als ze 
in het vak komen en blijven.”

“Een deel van het probleem is mijns inziens het wat oubol-
lige imago van het vak, terwijl het vak juist heel bijzonder 
en vooruitstrevend is. Als je op een feestje vertelt over dit 
beroep, weten ze nauwelijks wat het inhoudt en beseffen 
ze niet dat het een ruig en sexy beroep is. We moeten in 
de branche jeugdiger gaan denken. Er moet iets gebeuren, 
naar voorbeeld onder andere meer adverteren in de media 
en folders afleveren bij ambachtsscholen. Alles wat maar 
mogelijk is om ons mooie vak bekendheid te geven.  

“ IK WIL STRIJDEN VOOR 

MEER BEKENDHEID  

EN MEER ANIMO VOOR  

ONS AMBACHT”
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DE ACHTERKANT

De pannenkapel is  
het 2020+ alternatief

op stroken die altijd in het water staan is het moeilijk 
verkleven. 

Ergo: weinig dakbedekkingsbedrijven zitten te wachten 
op een dakkapelletje renoveren. De kosten van een 
dakkapel-dak op de juiste wijze vernieuwen zijn hoog. 
Voor een particulier incl. BTW is het zelfs zo absurd duur 
dat een bedrijfsleider zich vaak schaamt om de kosten 
door te geven. Veel dakkapellen gaan dan ook ‘het grijze 
circuit‘ in en worden door ZZP-ers uitgevoerd, die blijven 
beweren dat het zo mag, tenminste: als zij het doen, 
want ze hebben geen personeel. 

Dit alles wetende: waarom plaatsen we nog steeds zoveel 
‘moderne standaard dakkapellen’, zowel in de bestaande 
bouw als de nieuwbouw? Denken we: “Dat is niet ons 
probleem. Wij doen het onderhoud toch niet?” Of geloven 
we “In de toekomst kan het wel veilig uitgevoerd worden 
en trekt iedere woningeigenaar met een glimlach de 
knip, want veilig werken is nu eenmaal duur?” 

Dan heb ik nog niets gezegd over de platte dakjes waar 
nu voor de extra energiekostenbesparing nog even twee 
of drie zonnecollectoren op zijn gezet. Het onderhouden 
van deze dakkapellen wordt dan schier onmogelijk, 
waardoor de kosten nog eens stukken duurder uitvallen. 
Al met al: waarom doorgaan met het produceren en 
plaatsen van potentiële arbeidsrisico’s, dit soort licht-
doorlaat c.q. vergroter van bruikbaar vloeroppervlak als 
er fraaiere, onderhoudsvrije alternatieven voor zijn?

Vandaar dat ik niet alleen verrast, maar ook verheugd 
was te zien dat er nog weldenkende maatschappelijk 
bewuste ontwikkelaars en woningbouwverenigingen 
zijn die de keuze van een pannenkapel steunen en laten 
maken. Echt: er is geen dakdekker in loondienst die 
staat te juichen als hem wordt verteld dat hij vandaag 
een dakkapelletje van 3x2 m op 8m+P mag renoveren, 
met een boom langs de gevel. Dat laatste wordt maar 
verzwegen, want anders gaat hij die dag direct met 
buikpijn en diarree naar huis.

Kortom: kies voor esthetische en bouwkundige kwaliteit. 
Laat uw opdrachtgevers weten dat de pannenkapel het 
2020+ alternatief is. ●

Theo Wiekeraad
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Ik dacht laatst: “Laat ik eens een lans breken voor de met  
pannen bedekte dakkapel (een pannenkapel?)”. Dat komt  
zo: ik reed op mijn fiets rondjes langs wat nieuwbouw 
bij ons in het dorp en zag daar tot mijn verrassing weer 
eens de met pannen afgewerkte dakkapellen. Niet alleen 
tot mijn verrassing, maar ook tot mijn vreugde. 

Laten we beginnen met gewoon eerlijk tegen elkaar 
te zijn. Een dakkapel in een pannendak is zelden fraai. 
Het is vaak eigenlijk een verstorend beeld in wat eens 
architectuur was. Ja: was, want rijd eens langs wat oudere 
panden met dakkapellen, dan zie je dat daar over de 
esthetiek is nagedacht. Verfraaiende kozijnvormen, 
zinken zadeldakjes met dito zijwangen, in de pannen-
vorm meelopende daken laten je zien dat niets aan het 
toeval is overgelaten en de dakkapel onderdeel is van 
de vormgeving. 

De ‘moderne’ dakkapel, met een plat bitumineus koud dak,  
is welbeschouwd een onding. Het is en blijft bouwfysisch 
een zwakke uitvoering, waarbij inwendige condensatie 
altijd op de loer ligt. Esthetisch zijn het zelden of nooit 
hoogstandjes en ze vragen meerdere gebouwcycli onder-
houd. Daarbij is het afschot over het algemeen matig 
en vaak zo beperkt dat de naaddikte en materiaaldikte 
bij de HWA’s al de waterloop verstoren. De continue 
aanwezigheid van water op het dak vermindert de 
levensduur en verhoogt de kans op lekkages en schade 
bij lekkages. 

Helaas is het onderhoud van dit soort dakvlakken zelden 
of nooit zonder de inzet van een dubbele steiger veilig 
uit te voeren. Dan moeten de materialen nog aan- en 
afgevoerd worden, waarbij opslag op het dak vaak  
ondoenlijk is en op een steiger niet mag. Verder ontbreekt 
bij veel ‘moderne’ dakkapellen een looddetail onder de 
pannen, dus is brandvrij detailleren een must. Echter 

PASSIE VOOR DAKEN

jurgen@jvkdaken.nl Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar !Breda T  076 303 2400 M  06 126 46 899

t

JVK Daken BV   ▪   www.jvkdaken.nl
Dakdekkers  ▪  Leidekkers  ▪  Loodgieters  ▪  Zink- en Koperslagers

Breda T 076 303 2400 M 06 126 46 899 jurgen@jvkdaken.nl
Ossendrecht T 0164 745 430  info@jvkdaken.nl
Antwerpen T 0032 3808 0918  info@jdc-ambachts-dakwerken.be

WWW.JVKDAKEN.NL

Met spoed gevraagd:  
Zinkwerkers &  
Restauratie-loodgieters

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

WERKEN OP HOOG NIVEAU



Special 
zonneenergie

Foto: Weijerseikhout B.V.



2928

Actualisering normen en 
richtlijnen zonnesystemen 
krijgt vorm

In steilDAK 42021 publiceerde Chris van der Meijden van Kiwa BDA en 
voorzitter van diverse normcommissies een artikel over de voortgang  
van de ontwikkeling van normering op het gebied van zonnesystemen. 
Brandveiligheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt. In dit interview 
praat Van der Meijden ons bij over de vorderingen.

Normen en richtlijnen volgen per definitie de praktijk en 
lopen in die zin regelmatig achter de feiten aan. Dat geldt 
in verhevigde mate voor de markt voor zonnesystemen,  
die zich al jarenlang op een stormachtige manier ontwikkelt. 
Diverse brandincidenten uit het verleden leggen grote druk 
op de ontwikkeling van de richtlijnen op dit gebied, daarom 
besteedt steilDAK met enige regelmaat aandacht aan dit 
onderwerp. In zijn artikel uit de editie van september 2021 
van dit vakblad gaf Van der Meijden aan dat er momenteel 
op drie terreinen wordt gewerkt aan actualisering van de 
normeringen en richtlijnen, namelijk:

• NEN 7250
• NEN Werkgroep Brandveiligheid
• ISSO-Handboek Zonne-energie

Over NEN 7250 schreef Van der Meijden dat deze ‘naar 
verwachting eind vorig jaar definitief gepubliceerd  
[zal worden]’. Over de NEN Werkgroep Brandveiligheid 
merkte Van der Meijden op dat de druk om snel te komen  
met een beoordelingsmethode groot is. En over het ISSO- 
Handboek Zonne-energie schreef hij dat deze in de eerste 
helft van 2022 zou worden gepubliceerd. Tijd om eens te 
informeren naar de stand van zaken.

Herziening NEN 7250 gepubliceerd
De herziening van NEN 7250: 2021 is afgelopen december 
gepubliceerd. De norm geeft prestatie-eisen en (verwijzingen 
naar) beproevingsmethoden voor de bouwkundige aspecten 
van zonne-energiesystemen als geïntegreerd onderdeel 
van, of als los element op, dak- en gevelconstructies van 
gebouwen. Het gaat hier dus om een algemene norm, 
toepasbaar op zowel platte als hellende daken, en waarbij 
verschillende aspecten, waaronder bijvoorbeeld windbelas-
ting van de systemen, is geregeld. 

De actualisering van NEN 7250 is onderverdeeld in twee 
fases. Fase 1 is het gedeelte waar geen nader onderzoek 
voor nodig was. Dat het toch nog jaren duurde voordat de 
norm kon worden gepubliceerd, verbaast Van der Meijden 
niets. “De omvang van de zonnesystemen maar ook de 
zonnepanelen is in de loop der jaren groter geworden”, 
vertelt hij. “Dat heeft gevolgen voor onder andere de wind-
belasting van de zonnesystemen op de bevestiging en op 
de constructie. Het was dus nodig dat de norm zou worden 

geactualiseerd. Dit zijn nu eenmaal langdurige processen, 
vanwege de financiering, maar ook kost het samenstellen 
van de werkgroep en het bereiken van overeenstemming 
over de juiste tekst eenvoudigweg tijd, veel tijd. Fase 1 is nu 
gepubliceerd, maar het is niet zo dat we met de publicatie 
van de norm klaar zijn. De actualisering van fase 2 is inmid-
dels ingezet, maar voordat dit zal leiden tot een herziene 
norm, zal er opnieuw de nodige tijd zijn verstreken.”

Fase 1 behelst de zaken die nu zijn gewijzigd, zoals o.a.:

•  Testmethode voor windweerstand bij montagewijze 1 en 2;
•  Richtlijnen voor veilig werken op daken;
•  Thermische ontkoppeling van zonnepanelen onder  

invloed van warmte;
•  Richtlijnen voor de beoordeling van de bouwkundige 

geschiktheid van daken en gevels.

In fase twee zal in overleg met de commissie een nieuw 
projectplan worden vastgesteld. Hierin zijn ook onderwerpen 
voorzien die eerst onderzoek vergen. Er is een breed scala 
aan onderwerpen benoemd, waarin een keuze zal worden  
gemaakt om te verwerken in de volgende herziening. 

SPECIAL ZONNE-ENERGIE
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verschijnen al is verouderd. We ruimen daarom extra tijd 
om de verwijzingen te checken.”

“Het zijn langdurige processen, waarbij steeds het belang 
van zorgvuldigheid wordt verkozen boven de snelheid”,  
besluit Van der Meijden. “De actualisering van de normen 
en richtlijnen gaat zo snel mogelijk, maar loopt vanzelf-
sprekend achter op de ontwikkelingen in de praktijk.  
Het onderwerp ‘brandveiligheid’ heeft vanzelfsprekend de 
hoogste urgentie, we hopen de geactualiseerde versies zo 
snel mogelijk te kunnen publiceren.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Gedeeltelijk zijn dit ‘bekende wensen’, maar aan de andere 
kant is er ook behoefte ontstaan aan uitwerken van nieuwe 
vraagstukken. De huidige NEN 7250 heeft alleen betrekking 
op het montagesysteem. Er is ook behoefte aan richtlijnen 
of handreikingen voor de bepaling van de invloed van het 
zonne-energiesysteem op de rest van het gebouw. Daaraan 
gekoppeld wordt er ook nagedacht over een mogelijke 
andere publicatievorm. Enkele onderwerpen die momenteel 
ter overweging liggen zijn:

•  Herbeoordeling drukvereffeningsfactoren;
•  Herbeoordeling en uitbreiding drukcoëfficiënten  

(bijvoorbeeld oost-west opstelling);
•  Bepalingsmethode inzake sterkte van de bevestiging  

aan houten constructiedelen bij hellende daken;
•  Bepalingsmethode inzake sterkte van onderliggende 

dakpan;
•  Bepalingsmethode inzake sterkte en waterdichtheid 

verankeringspunten voor Montagewijze 2 bij gesloten 
dakbedekkingssystemen.

Van der Meijden: “NEN 7250 is geen onderdeel van het 
Bouwbesluit, maar de tekst van de norm wordt in de praktijk 
wel vaak als bindend verklaard. Daarom is het belangrijk om 
de tekst zo helder en precies te formuleren, om onnodige 
discussies te vermijden.”

Brandveiligheid
Het onderdeel ‘Brandveiligheid’ is met betrekking tot 
 zonnesystemen een zeer actueel onderwerp geworden.  
Als gevolg van diverse incidenten is in 2018 in opdracht van 
RVO door TNO een inventariserend onderzoek uitgevoerd 
naar de oorzaken van de brandincidenten. Van der Meijden: 
“De belangrijkste conclusie van het rapport was wat mij 
betreft dat er meer onderzoek diende te worden  uitgevoerd. 
De conclusie die de meeste aandacht kreeg, over een 
mogelijke oorzaak van de brandincidenten, was zeker niet 
onbelangrijk, maar kreeg in de berichtgeving de status van 
een min of meer definitieve conclusie.”

Er is in 2019 een NEN Werkgroep Brandveiligheid ingesteld. 
Dit is een samenwerkingsverband tussen twee brandveilig-
heidscommissies en de commissie NEN 7250. Het doel is te 
komen tot een door iedereen geaccepteerde beoordelings-
methode, die ook zal worden aangestuurd door het nieuwe 
BBL en verwerkt zal worden in de bestaande brandveilig-
heidsnormen (mogelijk ook een deel in NEN 1010). Als we 
van die normen één gezamenlijke norm zouden maken,  
zou dat betekenen dat het Bouwbesluit moet worden  
aangepast en dat heeft verdergaande gevolgen. 

Er zijn drie brandscenario’s te onderscheiden;

•  Externe blootstelling
•  Scenario met elektrisch componenten van de  

PV-installatie als primaire ontstekingsbron
•  Brand van binnen

Een belangrijk uitgangspunt is om de overzichtelijkheid  
van de normeringen te verbeteren. Er is grote behoefte aan  
duidelijkheid op dit gebied en die druk wordt door de res-
pectievelijke commissies ook gevoeld. Het is de bedoeling 
dat de normwijzigingen medio 2023 zijn doorgevoerd.

Praktijkhandboek
Het ISSO-handboek Zonne-energie–Bouwkundige en installa-
tietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen geldt als 
praktijkhandboek voor de installatie van zonnesystemen en 
wordt als zodanig gebruikt in de dagelijkse praktijk  
en ten gunste van opleidingen op dit gebied. De huidige 
versie stamt uit 2019, maar de laatste aanpassingen m.b.t. 

bouwkundige aspecten zijn uitgevoerd in de versie van 2016. 
In de tussenliggende periode zijn veel wijzigingen en nieuwe 
inzichten ontstaan in de toepassing van PV-systemen in en 
op de gebouwschil. Daarom is gewerkt aan een actualisering  
van dit handboek, daarbij is ook aandacht besteed aan 
wijzigingen in normen en richtlijnen. 

Waar de verwachting was dat de herziene versie in de 
eerste helft van dit jaar zou worden gepubliceerd, geeft 
Van der Meijden aan dat dit waarschijnlijk verschuift naar 
later dit jaar. “Dit heeft te maken met de verwijzingen naar 
normen en richtlijnen: veel daarvan zijn nog in ontwikke-
ling en we willen niet dat het handboek op moment van 

SPECIAL ZONNE-ENERGIE
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Solar Trendrapport:  
Nederland installeerde vorig jaar  
3,6 gigawattpiek zonnepanelen
Nederland heeft in 2021 ruim 3,6 gigawattpiek aan zonnepanelen  
geïnstalleerd. De marktgroei valt lager uit door verstoring van de  
toeleveringsketen met gestegen prijzen voor grondstoffen, transport  
en zonnepanelen.

Voor het eerst in jaren groeide het 
jaarlijkse geïnstalleerde  vermogen 
niet met dubbele cijfers. Toch instal-
leerde Nederland in 2021 bijna  
10 miljoen zonnepanelen. Dat meldt 
Dutch New Energy Research (DNE 
Research) in de nieuwste editie van 
het Nationaal Solar Trendrapport.

Ruim 14 gigawattpiek
De onderzoekers van DNE Research 
melden dat Nederland inmiddels  
de mijlpaal van 15 gigawattpiek  
aan zonnepanelen in zicht heeft; 
zoals blijkt uit tabel 1.

Residentiële markt  
blijft groeien
Uit de nieuwste editie van het  
Nationaal Solar Trendrapport blijkt 
verder dat de residentiële markt 
blijft groeien. In de tweede helft  
van 2021 passeerde het aantal  
huishoudens met zonnepanelen de  
1,5 miljoen stuks. In totaal kwam er 
op de daken van huizen in Nederland 
afgelopen jaar 1.287 megawattpiek 
aan zonnepanelen bij.

Met 2.345 megawattpiek aan nieuw 
commercieel geïnstalleerd vermogen  
kwam het zakelijke segment tot een  
nagenoeg vergelijkbaar  installatie- 
niveau als het voorgaande kalender-
jaar. ‘Vooral de commerciële markt 
bleef achter bij de verwachtingen’,  

Kalenderjaar  
(bron: Nationaal Solar Trendrapport)

Jaargroei  
in megawattpiek

Opgesteld pvvermogen  
in megawattpiek

2015 467 1.536

2016 525 2.061

2017 853 2.914

2018 1.695 4.609

2019 2.616 7.225

2020 3.492 10.717

2021 3.632 14.349

Kalenderjaar 2019 2020 2021

Residentieel 908 1.095 1.287

Commercieel 1.708 2.397 2.345

Totaal 2.616 3.492 3.632

Tabel 1

Tabel 2

stelt Steven Heshusius, hoofdonderzoeker van DNE Research.  
‘Veel ontwikkelaars stelden de aanleg van grote zonne-
parken uit in de hoop dat zonnepanelen en andere compo-
nenten weer goedkoper werden.’ Heshusius verwacht dat  
de commerciële markt in 2022 weer zal aantrekken.  
‘Nu de inflatie aanhoudt, besluiten veel ontwikkelaars om 
toch maar aan de slag te gaan. Het afgelopen half jaar zijn 
er ruim 50 procent meer zonnepanelen aangekomen in de 
haven van Rotterdam, dus we lijken aan de vooravond te 
staan van een nieuwe groeispurt.’

Importwaarde haven Rotterdam stijgt fors
De wereldwijde prijsstijgingen van zonnepanelen zijn ook 
terug te zien in de importcijfers van de haven van Rotterdam. 
De onderzoekers van het Nationaal Solar Trendrapport 
melden op basis van cijfers van de Nederlandse douane 
dat in 2021 voor 5,1 miljard euro aan zonnepanelen werd 
geïmporteerd. Dat is een groei van 65 procent ten opzichte 
van 2020.

De importwaarde voor de tweede helft van 2021 is zelfs met 
75 procent gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar 
van 2021. Gecorrigeerd voor de hogere zonnepaneelprijzen 

over de loop van het kalenderjaar betekent dit nog altijd 
een reële stijging van 56 procent van de importwaarde.  
Dit laat volgens de onderzoekers een inhaalslag zien die 
ofwel te maken kan hebben met verwachte prijsstijgingen 
voor de importkosten van zonnepanelen, ofwel een ver-
wachte hogere installatiegraad voor het kalenderjaar 2022.

Trends
Voor het eerst in lange tijd stegen de prijzen van zonnepa-
nelen geleidelijk door het jaar heen. Verschillende factoren 
kunnen hierin een rol hebben gespeeld, zoals de grond-
stoffenschaarste, de hoge elektriciteitsprijzen, en de hoge 
containerprijzen van het afgelopen jaar. 

“ IN DE TWEEDE HELFT  

VAN 2021 PASSEERDE HET  

AANTAL HUISHOUDENS  

MET ZONNEPANELEN  

DE 1,5 MILJOEN STUKS”
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vermogen is toegenomen, zijn de genivelleerde kosten in 
dezelfde mate exponentieel afgenomen. Met het oog op 
kosteneffeciëntie gaan veel toekomstscenario’s uit van  
een optimaal gedimensioneerd systeem, met waterstof en 
flexibiliteit door opslag, of import van elektriciteit die voor 
de balans zorgen. De onderzoekers laten aan de hand van  
de Clean Energy U-Curve zien dat een overgedimensioneerd  
systeem een beter scenario zou kunnen zijn. Hierdoor zou  
er een overschot aan hernieuwbare energie ontstaan,  
dat tegen marginale kosten kan worden geproduceerd.  
Dit overschot noemen de onderzoekers Super Power.

De onderzoekers stellen dat het principe van 100 procent 
hernieuwbare elektriciteit uit zonne- en windenergie met 
energieopslag “fysiek en economisch betaalbaar” is voor de 
hele continentale Verenigde Staten en “de overgrote meer-
derheid” van bewoonde regio’s wereldwijd tegen 2030.

Het volledige Nationaal Solar Trendrapport is gratis te 
downloaden via de website van Solar Magazine  
(https://www.solarsolutions.nl/trendrapport/). Alle figuren 
zijn afkomstig uit het trendrapport (DNE Reseach). ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De Energy Payback Time is de tijd die nodig is voor een 
zonnestroomsysteem om dezelfde hoeveelheid energie te 
produceren als dat nodig was voor de productie van het 
systeem. Naarmate het productievermogen en de efficiëntie 
van installaties over de jaren is toegenomen, is de terugver-
dientijd teruggelopen tot net boven 1 jaar in 2020.  
Een belangrijke kanttekening: bij de Energy Payback Time 
wordt de CO2-uitstoot van de energie, benodigd bij de 
productie van een zonnestroomsysteem niet meegenomen. 
Dit meenemen zou de terugverdientijd, afhankelijk van het 
soort gebruikte energie, verhogen.

De elektriciteitsprijs is het afgelopen jaar tot recordhoogten 
gestegen. Tot aan mei schommelde de prijs op de day-ahead-
markt nog rond 50 euro/MWh om in de daarop volgende 
maanden te stijgen tot boven 200 euro/MWh tegen het 
eind van het jaar. Een hogere gasprijs, de uitfasering van 
nucleaire en kolencentrales en minder opwek uit wind 
zorgden gezamenlijk dat elektriciteitsprijs sterk steeg in 
heel Europa. 

De Levelized Cost of Energy, oftewel de genivelleerde  
energiekosten, zijn het laagst voor zon- en windenergie. 
Naarmate de hoeveelheid geïnstalleerd zonnestroom-
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3 Levelized Cost of Energy Analysis V15.0, Lazard, Verkregen op 29 november 2021

Figuur 21 Ontwikkeling van de gemiddelde ongesubsidieerde Levelized Cost of Energy .3

De Levelized Cost of Energy, oftewel de genivelleerde energiekosten, zijn het laagst voor zon- en 
windenergie. Naarmate de hoeveelheid geïnstalleerd zonnestroomvermogen is toegenomen 
zijn de genivelleerde kosten in dezelfde mate exponentieel afgenomen. 

Ontwikkeling van de gemiddelde ongesubsidieerde Levelized Cost of Emnergy.
Foto: Nationaal Solar Trendrapport 2022 © Dutch New Energy Research.
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Eén op de vijf gemeenten wil  
versoepeling regels zonnepanelen 
voor beschermd stadsgezicht
Eén op de vijf Nederlandse gemeenten is van plan om de regels voor 
 zonnepanelen binnen beschermde stads en dorpsgezichten te versoepelen. 
Dat meldde televisieprogramma Pointer van KRONCRV na eigen onderzoek 
in de uitzending van 16 januari.

staan zonnepanelen in het zicht nooit toe en 30 procent 
enkel onder heel strikte voorwaarden, bijvoorbeeld bij 
nieuwbouw. Met het plaatsen van zonnepanelen aan de 
voorzijde van het dak zijn de meeste gemeenten alsnog 
zeer terughoudend. In slechts 15 procent van de gemeen- 
ten worden onder strikte voorwaarden vergunningen  
afgegeven voor zonnepanelen aan de gevelzijde.

“Er is een spanningsveld tussen cultuurhistorie en duur-
zaamheid”, laat een woordvoerder van de gemeente  
Culemborg weten. “Ook panden binnen het beschermd 
stadsgezicht moeten kunnen verduurzamen. Het versoe-
pelen van de mogelijkheden om zonnepanelen in het 
beschermd stadsgezicht te plaatsen kan daar een bijdrage 
aan leveren.”

In een groot aantal gemeenten is het nog niet toegestaan 
om binnen beschermde gebieden zonnepanelen te plaatsen 
die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Pointer  
meldt dat 237.000 woningen in Nederland vallen onder  
een beschermd stads- of dorpsgezicht, verdeeld over  
186 gemeenten. De journalisten van het programma vroe-
gen 100 van deze gemeenten met een of meer beschermde 
gebieden hoe zij omgaan met vergunningsaanvragen  
van bewoners die graag zonnepanelen willen plaatsen op 
een beschermd dak. 

40 procent van die gemeenten staat toe dat zonnepanelen 
binnen beschermde gebieden beperkt in het zicht liggen 
vanaf de openbare ruimte, bijvoorbeeld aan de zij- of  
achterkant van het dak. 30 procent van de gemeenten  

Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans is blij dat steeds meer gemeenten 
hun beleid verruimen, maar vindt het nog niet genoeg. “Straks staan we 
allemaal onder water, maar dan hebben we wel een mooi daklandschap. 
Wat hebben we daar dan aan? Gemeenten zouden het juist moeten  
stimuleren dat mensen hun dak vol leggen met zonnepanelen, ook in 
het beschermde stadsgezicht.” 

Verstorend beeld 
In 2050 moeten alle Nederlandse gemeenten klimaatneutraal zijn,  
zo is besloten in de Europese Klimaatwet. Een deel van de gemeenten 
heeft de ambitie om dit doel al eerder te behalen. Inwoners kunnen  
bijdragen aan de overgang naar een duurzame energievoorzie ning  
door op hun eigen dak zonne-energie op te wekken, maar dat is nog  
niet overal toegestaan. 

Op dit moment staat 40 procent van de 
gemeenten toe dat zonnepanelen binnen 
beschermde gebieden beperkt in het zicht 
liggen vanaf de openbare ruimte, bijvoorbeeld 
aan de zij- of achterkant van het dak. Overige 
gemeenten staan panelen in het zicht nooit 
toe (30 procent) of enkel onder heel strikte 
voorwaarden (30 procent), bijvoorbeeld bij 
nieuwbouw. Bij bestaande gebouwen in een 
beschermd stads- of dorpsgezicht wordt vaak 
als voorwaarde gesteld dat zonnepanelen het 
beeld zo min mogelijk mogen verstoren. 

Met het plaatsen van zonnepanelen aan de 
voorzijde van het dak zijn de meeste gemeen-
ten alsnog zeer terughoudend. In slechts  
15 procent van de gemeenten worden onder 
strikte voorwaarden vergunningen afgegeven 
voor zonnepanelen aan de gevelzijde. 

Ambitie
In de gemeente Haarlem is sinds vorige maand 
juist meer ruimte voor zonnepanelen op 
daken in de beschermde binnenstad. “Dit sluit 
aan bij de ambities van de gemeente met 
betrekking tot zonne-energie en de wens van 
bewoners en eigenaren om te verduurzamen,” 
reageert een woordvoerder van de gemeente 
Haarlem. Volgens hoogleraar Rotmans zouden 
gemeenten zonnepanelen op daken binnen 
beschermd stads- of dorpsgezichten altijd 
moeten toestaan, ook als ze volledig in het 
zicht liggen. “Juist deze mooie wijken hebben 
een voorbeeldfunctie. Natuurlijk is esthetiek 
belangrijk, maar duurzaamheid is net zo’n  
belangrijke pijler. Laat zien dat het oude met 
het nieuwe gelijk op kan gaan.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

VOOR DIT ONDERZOEK HEEFT POINTER 
KRO-NCRV DE 186 GEMEENTEN BEVRAAGD 
WAAR EEN OF MEERDERE GEBIEDEN ZIJN 
AANGEMERKT ALS BESCHERMD STADS- OF 
DORPSGEZICHT. 102 GEMEENTEN HEBBEN 
GEREAGEERD OP ONZE VRAGEN OVER HET 
HUIDIGE ZONNEPANELEN BELEID BINNEN 
BESCHERMDE GEBIEDEN. DE RESULTATEN 
ZIJN HANDMATIG GECATEGORISEERD  
EN GECODEERD EN TE VINDEN IN EEN 
OPENBARE DATASET.

SPECIAL ZONNE-ENERGIE
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Nieuwe Erkenningsregeling  
InstallQ voor zoninstallateurs
De markt voor zonnepanelen is de 
laatste jaren explosief gegroeid. 
Meer dan 1 miljoen gebouwen heb
ben nu zonnepanelen op het dak 
liggen, en de verwachting is dat dit 
aantal de komende jaren nog zeer 
sterk zal stijgen. Schaduwzijde van 
deze ontwikkeling is dat naast heel 
veel goed werkende PVsystemen 
er helaas ook systemen zijn geïn
stalleerd die gebreken vertonen, 
niet functioneren of ronduit onveilig 
zijn. Opdrachtgevers, huiseigenaren 
maar ook verzekeraars zijn daarom 
op zoek naar een kwaliteitsmerk dat 
voldoende borgt dat goede en veilige 
installaties worden opgeleverd.

De InstallQ-erkenningsregeling zal ertoe leiden dat bedrijven  
die het niet zo nauw nemen met veiligheid en kwaliteit uit 
de markt worden gedrukt.

Volgend jaar wordt de Wet Kwaliteitsborging van kracht;  
de InstallQ-erkenning zal de kwaliteitsborger extra  
zekerheid geven over de kwaliteit van het verrichte  
installatiewerk.

Verzekeraars zullen de InstallQ-erkenning steeds vaker als 
voorwaarde gaan stellen voor het afsluiten van bedrijfs-
aansprakelijkheidsverzekeringen, of deze als voorwaarde 
koppelen aan het verzekeren van de installatie en/of het 
gebouw waar de installatie op geplaatst is. 

Daarom hebben belangrijke stakeholders in de markt,  
zoals Techniek Nederland, Holland Solar, Wij Techniek en 
het Verbond van Verzekeraars dit nieuwe keurmerk nu ont-
wikkeld om de kwaliteit en veiligheid van PV-installaties 
beter te borgen; dit is de vernieuwde InstallQ-erkennings-
regeling Zonnestroomsystemen voor zon-installatiebedrijven 
geworden. Met ingang van 1 januari 2021 is deze nieuwe 
erkenningsregeling van kracht. 

Waarom van belang?
De kwaliteit van vakmanschap wordt beter geborgd en 
daarmee is de verwerker voor klanten en verzekeraars 
aantoonbaar en bewezen vakbekwaam voor het vakgebied 
Zonnestroomsystemen.

Het installatiebedrijf wordt jaarlijks of tweejaarlijks bezocht 
door een medewerker van InstallQ, die kijkt of wordt voldaan 
aan de kwaliteitscriteria van de regeling. Het bedrijf moet 
aanwijzen/ aantonen welke medewerkers competent zijn in 
het adviseren, ontwerpen en enginering van systemen (de 
werkverantwoordelijken). Het Europese certificaat Ontwerp 
Zonnestroomsystemen sluit aan op deze competentie. 

Daarnaast moet men aanwijzen/aantonen 
welke medewerkers vaardig zijn in het 
zelfstandig en veilig monteren van zonne-
panelen op daken (de vakbekwame perso-
nen voor deze discipline). Het Europese 
certificaat Bouwkundige montage van 
zonne-energiesystemen sluit aan op deze 
competenties. BDA Opleidingen verzorgt 
de bijbehorende cursussen.

Vervolgens moet men binnen het bedrijf 
aanwijzen/ aantonen welke medewerkers 
vaardig zijn in het zelfstandig en veilig  
installeren van zonnestroomsystemen 

 onder het dak tot in de meterkast: DC- en AC-zijde/meterkast 
tot 3 x 25 Ampère (de vakbekwame personen voor deze  
discipline). Wie niet in het bezit is van een MBO-diploma 
Elektrotechniek kan deze competenties verwerven door 
deel te nemen aan de InstallQ-geaccrediteerde training 
en examen ‘PV-installaties installeren en aansluiten op 
de meterkast’, waarna men het bijbehorende certificaat 
ontvangt. Deze training en het bijbehorende theorie- en 
praktijkexamen worden vanaf 1 mei door BDA Opleidingen 
aangeboden.

Tenslotte moet worden aangetoond welke medewerkers 
onder aanwijzing en toezicht van een vakbekwaam persoon 
veilig en op juiste wijze (eenvoudige) handelingen bij het 
monteren en installeren van zonnestroomsystemen kunnen 
verrichten. Aan de certificaten wordt een systeem van na- en 
bijscholing gekoppeld (permanente educatie), waardoor de 
certificaten hun geldigheid behouden. 

Bij de oplevering van PV-installaties worden eisen gesteld 
aan het verrichten van metingen en de opleverrapportage. 
In de nieuwe erkenningsregeling wordt aangegeven over 
welke gereedschappen, meet- en beproevingsmiddelen en 
vereiste documenten men moet beschikken.

De basiseisen voor de InstallQ-erkenning richten zich op de 
aanwezigheid van de drie persoonscertificaten binnen de 
onderneming: het certificaat Ontwerp Zonnestroomsyste-
men, het certificaat Bouwkundige montage van zonne- 
energiesystemen en het certificaat Installeren van zonne-
stroomsystemen tot in de meterkast. De erkenning kan wor-

den aangevraagd zodra deze 
certificaten zijn behaald. ●

Dit artikel kunt u lezen op  
www.steildak.nl
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“ SDEbudget van  
12 miljard euro nodig 
voor warmtetransitie”
Duurzame warmte, hernieuwbaar gas en elektrificatie zijn van groot be
lang voor de energietransitie maar scoren slecht bij de afgelopen SDE++ 
subsidierondes. De NVDE bepleit een budget van 12 miljard euro in de 
ronde van 2022 om ook deze technieken een goede kans te geven. “Dat is 
noodzakelijk voor de klimaatdoelen van 2030. Juist de verduurzaming  
van onze warmtevraag heeft een versnelling nodig. Bovendien vervangen 
deze technieken direct het gebruik van aardgas”, zegt Olof van der Gaag, 
voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

De NVDE heeft opdracht gegeven aan onderzoeksbureau 
Aurora om uit te rekenen welk budget nodig is om ook 
duurzame warmte, hernieuwbaar gas en elektrificatie een 
goede kans te geven in 2022. Alle technieken zijn nodig om 
de hoge klimaatdoelen van het nieuwe kabinet te halen. 
Haast is geboden, want het kost veel tijd om de projecten 
ook uit te realiseren. Daarom is deze SDE-ronde van groot 
belang om voldoende projecten te laten draaien in 2030. 

De SDE-ronde van 2021 had een budget van 5 miljard euro. 
Er zijn projecten ingediend voor 12 miljard euro. De subsidie  
gaat daardoor vooral naar CO2-opslag, zonne-energie en  
enige restwarmte. Vrijwel alle vormen van duurzame warmte 
(geothermie, aquathermie, zonthermie, bioketels), elektrifi-
catie (warmtepompen, elektroboilers), duurzaam gas  
(groen, waterstof) sneuvelden de afgelopen twee jaar in  
de SDE-regeling. Daarmee gaan veel mogelijkheden voor 
CO2-reductie verloren, terwijl we die zo hard nodig hebben 
om onze klimaatdoelen te halen. 

Aurora: duurzame warmte, hernieuwbaar gas  
en elektrificatie sneuvelen bij te krap budget
Aurora beschrijft hun verwachtingen voor de SDE++-ronde 
die dit jaar in juni open gaat. In het middelste scenario 
komen vrijwel alle technieken aan bod bij een SDE++ budget  

van 12 miljard euro. Hoe lager het budget, hoe meer tech-
nieken afvallen. Duurzame bronnen voor bijvoorbeeld 
warmtenetten vallen naar verwachting als eerste af.  
In het scenario met een hoge schatting van de aanvragen, 
drukt vooral CO2-opslag veel warmtetechnieken uit het 
subsidiebootje, net als projecten voor waterstof en groen 
gas. Zeker bij een budget onder de 12 miljard blijft daar  
dan opnieuw weinig van over. 

Gezien de huidige gascrisis is het opvallend dat juist de 
technologieën die direct aardgas vervangen, sneuvelen als 
het budget te beperkt is. Bij CO2-opslag of -gebruik is er 
vaak nog steeds aardgas nodig. Dit is een extra reden om te 
zorgen dat die duurzame vervangers van aardgas wel aan 
bod komen.

NVDE: zet ‘werkpaard van energietransitie’  
ook in voor warmte dit jaar
De kans op veel aanvragen is volgens de NVDE reëel, 
gezien alle druk die er terecht op bedrijven staat om te 
verduurzamen. “Technieken om aardgas te vervangen door 
duurzame warmte en hernieuwbaar gas zijn keihard nodig, 
voor de energietransitie en om minder afhankelijk te zijn 
van het gas uit het buitenland”, zegt Olof van der Gaag.  
“De SDE++ is het werkpaard van de energietransitie en 
de ronde van 2022 is cruciaal om tijdig een groot aantal 
projecten van de grond te krijgen.”

De overheid denkt al na over aparte budgetten in de SDE++ 
voor de verschillende categorieën. De NVDE vindt dat een 
goede, structurele oplossing nodig is om te borgen dat  
alle benodigde technieken aan bod komen. Helaas is dat  
in 2022 nog niet mogelijk. Daarom is de enige oplossing: 
zorg dragen voor een ruim budget. 
“Er is voorlopig niet zoiets als ‘teveel CO2 -reductie”;  
dit is het moment voor de nieuwe minister Jetten om alles 
uit de kast te halen”, aldus Van der Gaag. “Bovendien zal 
door de hoge energieprijzen en ETS-prijzen maar een deel 
van het geld daadwerkelijk worden uitgekeerd.” De SDE++ 
vult het gat tussen kostprijs en marktprijs en is daardoor 
feitelijk een soort garantieregeling. Op dit moment wordt 
er nauwelijks betaald uit de SDE-pot, en biedt de regeling 
alleen die garantie voor als de energieprijzen weer een 
keer inzakken.

Reservering was in 2021 opmerkelijk laag
In 2021 was het budget voor de SDE++ opmerkelijk laag  
(5 miljard). In eerdere jaren lag dit hoger: 9 miljard in 2016, 
12 miljard in 2017, 12 miljard in 2018, 10 miljard in 2019 
en 9 miljard in 2020. 

Het rapport van Aurora is te downloaden van de website 
van NVDE. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Een jaar ervaring  
met BENG: lessen  
voor de toekomst
In de praktijk blijkt de nieuwe BENGregelgeving voor behoorlijk wat  
uitdagingen te zorgen bij de ontwikkeling, het ontwerp en de realisatie 
van nieuwbouwwoningen. Onzekerheid over de haalbaarheid van de eisen, 
het aantonen dat aan de eisen wordt voldaan en de consequenties bij het 
overschrijden van de eisen leidt tot hoofdbrekens.

Dit in tegenstelling tot de EPC. Daar werd in de meeste 
gevallen alleen een ontwerpberekening vereist, waarbij 
iedereen bevoegd was om deze berekening op te stellen. 
Hiermee wordt afgestapt van een papieren werkelijkheid. 
De energieprestaties moeten nu onafhankelijk en onweer-
legbaar worden aangetoond. Om er zeker van te zijn dat de 
energieprestatie niet alleen op papier bij de omgevings-
vergunning, maar ook in de praktijk wordt behaald, moet 
een definitief energielabel worden afgegeven voordat de 
woning wordt opgeleverd.

Om concrete antwoorden te geven op de vragen die  
spelen over de haalbaarheid en aantoonbaarheid  
van energieprestaties heeft House Energy Optimum  
(HEO) een serie kennispapers geschreven. In dit artikel  
een korte samenvatting van het eerste kennispaper:  
Een jaar ervaring met BENG, lessen voor de toekomst.  
Het kennispaper besluit met een uiteenzetting van het HEO 
Smart Concept, waarmee aan de eisen kan worden voldaan. 
Het volledige kennispaper is te downloaden op de website 
van HEO.

In dit eerste deel wordt uiteengezet wat er feitelijk is veran- 
derd ten opzichte van het oude stelsel van EPC. Het kennis- 
paper deelt praktijkervaringen van het eerste jaar onder 
BENG en geeft lessen voor de toekomst. Zo wordt uitgelegd 
wat de verschillen zijn tussen BENG-woningen, Energieneu-
trale woningen en NOM-woningen en welke eisen en voor-
waarden hiervoor gelden. Welke bewijsstukken men moet 
verzamelen voor het afgeven van het voorlopige energiela-
bel voor de omgevingsvergunning en het definitieve ener-
gielabel voor de oplevering van een nieuwbouwwoning.

Van papieren werkelijkheid  
naar feitelijke prestaties
Zowel bij aanvraag van de omgevingsvergunning als bij 
oplevering van nieuwbouwwoningen is men verplicht om 
aan alle drie de BENG-eisen te voldoen. Bovendien moet 
de energieprestatie nu worden berekend, vastgesteld en 
gevalideerd door een erkend EnergiePrestatieAdviseur. 

Bovendien wordt de energieprestatie van woningen en 
andere gebouwen bepaald aan de hand van meerdere  
indicatoren in plaats van een enkel EPC-getal. Deze metho-
diek komt voort uit de Europese Energierichtlijn voor  
gebouwen (EPBD). De energieprestatie van gebouwen wordt 
vanaf 1 januari 2021 berekend op basis van de bepalings-
methode NTA 8800. Dit is de opvolger van de oude NEN 7120 
waarmee de EPC werd berekend. De drie prestatie-indica-
toren waaraan u nu moet voldoen zijn: 

•  BENG 1: Energiebehoefte voor verwarming en koeling  
≤ 55 kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar;

•  BENG 2: Primair fossiel energiegebruik ≤ 30 kWh/m2 
gebruiks - oppervlakte per jaar;

• BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie, ≤ 50% 

Naast deze eisen wordt er ook een eis gesteld aan het voor-
komen van oververhitting. Deze comfort-en gezondheidseis 
heet TOjuli. En deze mag maximaal 1,2 zijn.

De eisen voor het opstellen en afmelden van BENG-bereke-
ningen zijn strikt. Zo moet de EP/W-D adviseur bewijslast 
overleggen waarmee aangetoond wordt dat de maatregelen 
die in de vergunningsberekening zijn opgegeven ook daad-
werkelijk zijn toegepast.

Isolatie en hernieuwbare energie
Om aan te tonen dat uw spouw-, dak- en vloerisolatie vol-
doen aan de eisen moet u de volgende zaken aantonen en 
overleggen:

1.  Facturen op bouw-/kavelnummer of verklaring van een 
gecertificeerd isolatiebedrijf waaruit blijkt welk merk en 
type isolatiemateriaal met welke dikte en lambdawaarde 
u heeft toegepast.

2.  Foto’s waaruit blijkt dat u de isolatie daadwerkelijk  
heeft aangebracht bij de woningen op het genoemde 
bouw-/kavelnummer.

BENG houdt alleen rekening met gebouwgebonden energie- 
gebruik voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventila-
tie. Met het huishoudelijke energiegebruik voor onder andere 
kooktoestellen, wasmachines, TV en computers wordt geen  
rekening gehouden. Zoals we bespraken, dekt een BENG- 
woning 50% van het primair energiegebruik af door zelf 
opgewekte hernieuwbare energie. De eis voor BENG 2 is 
daarbij ≤ 30 kWh/m2 en de eis voor BENG 3 is ≥ 50%.

Een energieneutrale woning daarentegen dekt 100% van de  
gebouwgebonden energie af. Of anders gezegd: een woning 
is energieneutraal bij een BENG 2-score van ≤ 0 kWh/m2 
en een BENG 3-score van ≥ 100%. Een NOM-woning gaat 
een stap verder door naast het volledige gebouwgebonden 
energiegebruik ook het huishoudelijk energiegebruik af te  
dekken met zelf opgewekte hernieuwbare energie. De hoogte 
van het af te dekken huishoudelijk energiegebruik is vast-
gelegd in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (koop) 
en de EnergiePrestatieVergoeding (sociale huur).

HEO Smart Concept is dé oplossing om betere woningen  
te realiseren tegen lagere kosten. Met dit basissysteem  
bepaalt men zelf hoe de woningen eruit komen te zien. 
Daarbij kiest men of de woning BENG, energieneutraal of 
NOM gaat worden. Er zijn drie configuraties uitgewerkt: Basic, 
Advanced en Premium. Hiermee krijgt men altijd de woning 
die past bij de ambities. Men heeft vooraf inzicht in de bouw- 
en installatiekosten en de prestaties van de woning.  
Het resultaat is een optimalisatie van de investering, een 
korter ontwikkelproces en zelfs het rendabel krijgen van 
kleine en grote projecten op lastige inbreidingslocaties. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Titaanzink: 
een populair bouwmateriaal

Duurzaam en luxueus tegelijk

Zink wint aan populariteit in de bouw. Steeds meer opdrachtgevers  
profiteren van de vele voordelen van het gebruik van zink op het dak,  

aan de gevel of als bekleding van een dakkapel of risaliet.  
Het Nederlandse NedZink Titaanzink is een duurzaam en  

onderhoudsvrij bouwmateriaal dat met de jaren en onder invloed  
van de weersomstandigheden steeds mooier wordt.  
Een exclusieve uitstraling is bij de prijs inbegrepen.

NedZink heeft een breed programma aan dakaccessoires 
met vele tientallen standaard HWA-hulpstukken in  
NedZink NATUREL, NedZink NOVA (grijs), NedZink NEO  
(mat, geborsteld mineraal grijs), NedZink NOIR (zwart) of 
NedZink NUANCE - procesmatig gepatineerd titaanzink 
voorzien van pigmenten. Een bijpassende boeiboord, 
dakkapel en/of risaliet in zink maken het dak helemaal af. 
Een risaliet, oftewel een gevelvoorsprong, is een bekend 
stijlkenmerk uit de barokperiode en wordt de laatste jaren 
weer veel toegepast in de moderne architectuur. Nu júist in 
combinatie met zink vanwege de duurzame en exclusieve 
uitstraling, en lange levensduur. Daar waren opdrachtgevers  
ruim een eeuw geleden ook al van overtuigd. Een mooi voor- 
beeld daarvan is de ronde dakbedekking en rijke detaillering 
in zink van de 150 jaar oude kapel St. Louis in Oudenbosch 
die recent een grondige restauratie heeft ondergaan.  
Letterlijk en figuurlijk een werk op hoog niveau.

Nationale Milieudatabase
Zink is dus een bewezen duurzaam bouwmateriaal. In de  
Nationale Milieudatabase blijkt dat zink zelfs beter presteert  
dan alternatieve materialen voor gevels, daken en goten.  
Het is een element dat van nature ook in het milieu voor-
komt in gesteenten, bodem, lucht en water. Bovendien speelt 
zink een essentiële rol in de biologische processen van 
mens, dier en plant. Zink is dus een onmisbare stof voor een 
duurzame maatschappij en als bouwmateriaal in dakbedek-
king, gevelbekleding en in hemelwaterafvoersystemen een 

bewust duurzame keuze. NedZink Titaanzink staat bovendien 
synoniem voor kwaliteit. De kwaliteitsprocessen en produc- 
ten van de Nederlandse zinkverwerker voldoen aan de 
hoogste Europese kwaliteitseisen. NedZink Titaanzink heeft 
zelfs de beste LCA (ecologische voetafdruk) van alle zink-
leveranciers. Omdat zink voor 100% recyclebaar is, kan het 
oorspronkelijke metaal zonder verlies van eigenschappen 
keer op keer opnieuw worden toegepast. Dat verlaagt over 
de hele levenscyclus genomen de energiebehoefte voor  
(re)productie, de hoeveelheid emissies en het afval. 

Met ruim 130 jaar ervaring is NedZink uitgegroeid tot een 
van de grootste en modernste zinkverwerkers van Europa. 
De Nederlandse zinkverwerker is een promotor van creatieve 
mogelijkheden in zink met een uitgebreid Titaanzink- 
portfolio voor een duurzame en luxueuze architectuur. 

“ EEN RISALIET IS EEN BEKEND  

STIJLKENMERK UIT DE BAROK- 

PERIODE EN WORDT DE LAATSTE 

JAREN WEER VEEL TOEGEPAST  

IN DE MODERNE ARCHITECTUUR.  

JÚIST IN COMBINATIE MET ZINK”

Verwerker: Antoine Verbree Koper- en Zinkwerken
Materiaal: NedZink NOVA
Geleverd door: Zinkunie
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ACTUALITEITEN  SPECIAL ZONNE-ENERGIE

OPNIEUW UITSTEL OMGEVINGSWET
De invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld.  
De inwerkingtredingsdatum gaat van 1 juli naar  
1 oktober of zelfs 1 januari 2023. Daarmee kunnen 
gemeenten ook dan pas zonnepanelen verplichten  
op industriële daken.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening stelt de Omgevingswet op een ver-
antwoorde manier te willen invoeren en daarom  
niet vast te houden aan de invoeringsdatum van  
1 juli 2022. De komende weken wordt bepaald of  
de nieuwe invoeringsdatum 1 oktober 2022 of  
1 januari 2023 wordt. Als dit duidelijk is, zal het  
ontwerp Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden 
aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarover kan in 
beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er 
tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor 
de uitvoeringspraktijk. 

INTERSOLUTION: RUIM 2.500 BEZOEKERS
Ruim 2.500 bezoekers trok InterSolution 2022 in Flanders 
Expo. Komend jaar vindt het evenement plaats op  
25 en 26 januari 2023. Van de meer dan 2.500 professionele 
bezoekers was 15 procent afkomstig uit Nederland. Dat de 
vakbeurs zelfs in deze onzekere periode op zoveel belang-
stelling kon rekenen, bewijst volgens de organisatie dat  
de markt zich sterk blijft ontwikkelen. En dat de beurs,  
na 10 edities, een hoog- gewaardeerde afspraak voor de 
zonne-energiesector geworden is.

HOLLAND SOLAR: ‘BESLUIT OVER SALDERINGSREGELING EN SDE++  
MAKEN VAN 2022 EEN CRUCIAAL POLITIEK JAAR’
Het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen en de cap op 35 terrawattuur in de SDE++-subsidie.  
Dat zijn volgens Holland Solar de hete politieke hangijzers voor de zonne-energiesector in 2022.

“Om vooruit te kijken, moet je soms eerst naar het verleden kijken”, zegt Nold Jaeger, Beleidsmedewerker bij  
Holland Solar. “Het gaat goed met de branchevereniging en diens achterban. Nederland heeft inmiddels per hoofd  
van de bevolking de meeste zonnepanelen in Europa. Er is niemand die nog twijfelt aan het nut van zonne-energie.  
Nederland was ooit het slechtste jongetje van de klas ten aanzien van het aandeel hernieuwbaar in de energiemix,  
nu zijn we bezig met een serieuze inhaalslag. De zonne-energiesector is daarin een drijvende kracht. Maar we staan  
nu wel op een kruispunt. In 2022 moeten een aantal cruciale politieke besluiten worden genomen, en die zullen  
grote impact hebben op de energietransitie in zijn algemeenheid en onze sector in het bijzonder.’

VASCO NEDERLAND OPENT INSPIRATIE 
CENTRUM IN AMSTERDAM
Het gloednieuwe Vasco Inspiratie Centrum in 
Amsterdam, dat begin 2022 officieel de deuren 
opende, is een mooie blauwdruk van wat de merken 
Vasco en Brugman vandaag te bieden hebben 
voor een comfortabel, energiezuinig en gezond 
binnenklimaat. “Klanten kunnen zich hier onder-
dompelen in de wereld van Vasco en Brugman, 
en ook workshops en producttrainingen volgen. 
Handig, want de technologie verandert continu”, 
vertelt Chris Hartenberg, Country Manager  

Vasco Nederland. Aan de Asterweg 109 heet het Vasco Inspiratie Centrum de Nederlandse installateur en groot-
handelaar welkom. Hiermee wil het Zwitserse moederbedrijf Arbonia nog meer inzetten op een lokale aanpak. 
Chris Hartenberg: “Belangrijk, want zo kunnen we nog dichter bij onze klanten zitten.”

BELASTINGDIENST VOORSTANDER VAN NULTARIEF VOOR BTW OP ZONNEPANELEN
De Belastingdienst is er voorstander van dat Nederland een nultarief voor btw op zonnepanelen invoert.  
Dat nultarief kan al vanaf 2023 van kracht worden, mits het opgenomen wordt in het Belastingplan 2023.  
Afgelopen december bereikte de Europese Raad overeenstemming om lidstaten in de Europese Unie (EU)  
de ruimte te geven de btw op zonnepanelen te verlagen tot 0 procent. Individuele landen, dus ook 
 Nederland en België, beslissen zelf of ze dit nultarief invoeren.

SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL  
VERPLAATST NAAR APRIL 2022
De gecombineerde vakbeurs Solar Solutions International/ 
Duurzaam Verwarmd vindt dit jaar plaats van dinsdag  
12 tot en met donderdag 14 april 2022, in de gebruikelijke 
locatie Expo Haarlemmermeer. 

21 FEBRUARI GREEN ENERGY DAY 2022:  
DE DAG DAT DE DUURZAME ENERGIE ‘OP’ IS
Op 21 februari was alle duurzame energie die we in  
Nederland produceren ‘op’ voor dit jaar. Als we alles wat  
we dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken.  
Die dag was het Green Energy Day. “Als we Green Energy Day 
elk jaar twaalf dagen opschuiven, komen we in 2050 uit  
op 31 december,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).  
“Dan is al onze energie hernieuwbaar. Dat is nodig voor  
het klimaat, maar biedt ook volop kansen voor economie  
en werkgelegenheid. De NVDE zet op 21 februari een 
XL-bureaukalender van twee bij drie meter naast de tijde-
lijke Tweede Kamer. Op de kalender is te zien dat er dit  
jaar voldoende groene energie is voor de eerste 52 dagen. 
We nodigen Kamerleden uit om hun plannen voor meer 
duurzame energie toe te lichten, met de kalender als  
achtergrond.”

SYSTEEM OM VOGELS ONDER  
ZONNEPANELEN TE WEREN
In toenemende mate gebeurt het dat 
met name vogels onder zonnepanelen 
gaan nestelen. Op het eerste gezicht 
lijkt zo’n nestje vrij onschuldig, maar er  
ontstaan wel degelijk risico’s en overlast.  
Solar-stiXX van Nedsale Dakaccessoires 
is een flexibel, maar solide systeem  
dat deze problemen kan voorkomen,  
of verhelpen. Het betreft een systeem 

met uitschuivende RVS pinnen, van 3 mm dikte, dat er voor zorgt dat dit deze op nagenoeg elke dakbedekking 
toegepast kan worden. Het systeem wordt rondom de zijkanten van de panelen gemonteerd met de StiXX Tech 
lijm, een polymeerlijm, die speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld.

KABINET DENKT NA OVER AANPASSEN WETSVOORSTEL  
VOOR AFBOUW SALDERINGSREGELING ZONNEPANELEN
Het kabinet denkt na over het aanpassen van het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor  
zonnepanelen nu duidelijk is dat de afbouw niet meer op 1 januari 2023 kan starten. Dat meldt minister Jetten aan  
de Tweede Kamer. De minister van Klimaat en Energie meldt dit naar aanleiding van het stroomnet dat steeds voller  
raakt. “De salderingsregeling heeft afgelopen jaren succesvol bijgedragen aan de toename van duurzame opwekking.  
De regeling draagt echter niet bij aan het efficiënt gebruiken van het net, omdat gebruik van elektriciteit op moment  
van productie niet wordt gestimuleerd.”
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DAKEN&ZAKEN

Wij verwelkomen u graag op donderdag 3 november 2022 tijdens de tweede editie van DAKEN & ZAKEN,
de vakbeurs voor platte en hellende daken, bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.

DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten.
Praat elkaar in een rustige en sfeervolle ambiance bij over uitdagingen en oplossingen, zoals multifunctioneel

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis toegangsticket voor de beurs?

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 18.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 3 november bij DAKEN & ZAKEN!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

•mawipex
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Met het nieuw ontwikkelde Retentie-element RS 60 en de instelbare  
Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige en zeer effectieve  
oplossing om tijdens piekbuien een overbelasting van het rioolstelsel 
te voorkomen. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

ZinCo Benelux b.v.   •   Postbus 9092, NL  •  1006 AB Amsterdam   •   Tel. (020) 667 48 52   •   daktuin@zinco.nl   •   www.zinco.nl

De simpelste oplossing  
is vaak de beste
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gram. Met behulp van Grasshopper heeft men geprobeerd 
om de torsie in het glas zo klein mogelijk te houden. 
Tegelijkertijd wilde men de glaspanelen zo groot mogelijk 
houden zodat het dak zo licht en transparant mogelijk  
zou ogen.

De staalconstructie is opgebouwd uit een randbalk van  
kokerprofielen, waartussen een grid van lichte kokerprofie-
len het gebogen dak vormt. Elk profiel heeft een andere  
lengte en hoek. Daarom is, net zoals in het Diamantbeurs  
project, ook voor het C30-gebouw een file-to-factory methode  
geïmplementeerd. Middels een script werd de data van de  
profielen naar de lasersnijder gestuurd. De snede van 
de unieke hoeken kon zo exact ingesteld worden en ook 
lasvoorschuiningen werden meegenomen. Buislaseren, 
in plaats van zagen, waarborgt een juiste maatvoering 
en resulteert uiteindelijk in een efficiëntere en sneller te 
bouwen constructie.

Een dak dat uit zoveel unieke onderdelen bestaat, kan het 
best worden geprefabriceerd. Iris Rombouts, projectmanager 
van Octatube: “Door prefabricage kunnen we goed controle 
houden op de maatvoering en hebben we zicht op even-
tuele vervormingen die een kritische rol kunnen spelen in 
de montage. De constructie is opgedeeld in diverse ladder-

frames, die we in onze fabriek in Delft produceren.  
We steken veel tijd in het samenstellen van de frames,  
het is echt handwerk. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat het 
op de bouw precies in elkaar past.”

Koepel vormt verbinding  
tussen historisch en modern

JHet Dak van het  aar 2022

In 1916 werd de eerste steen gelegd voor het hoofdkantoor van de  
Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM), een van de voorlopers van Shell. 
Aan de Carel van Bylandtlaan 30 in Den Haag verrees een statig kantoor
gebouw, dat qua stijl herinneringen opriep aan de Hollandse architec 
tuuruit de 16de en 17de eeuw. Hoewel de klassieke façade anders deed  
ver moeden, was het kantoor van binnen, voor die tijd, hypermodern.  
Onlangs onderging het complex een grootschalige renovatie onder leiding 
van hoofdaannemer De Vries en Verburg Bouw. Net als een eeuw geleden 
wordt ook in deze renovatie een brug geslagen tussen oud en nieuw.  
Het opvallende koepeldak is hier een belangrijke factor in.

Octatube is uitgenodigd om, als onderdeel van de renovatie, 
één van de monumentale binnenplaatsen te overkappen 
met een gridshell koepeldak. Een uitdagende opgave in 
zowel engineering, constructie, productie als montage.  
Zo mochten er geen horizontale krachten loodrecht op  
de gevels van de binnentuin worden afgedragen.  
Daarnaast zijn de verbindingen in de constructie niet  
momentvast, maar ook niet scharnierend. In een vroeg 
stadium werd daarom een integrale, multidisciplinaire 
werkwijze geïntroduceerd. 

Techniek
Alle onderdelen en hoeken in deze gridshell zijn uniek, 
middels parametrische ontwerpen heeft men de geometrie 
bepaald. Eenzelfde principe is destijds voor de Diamant-
beurs in Amsterdam toegepast. De kennis en ervaring  
die men in dat project heeft opgedaan, kon voor het 
C30-gebouw opnieuw worden ingezet.
De koepel bestaat uit een dubbelgekromd stalen grid van 
ca. 30x30 meter. Het grid wordt bekleed met koud getor-
deerde glaspanelen, elk paneel met een unieke parallello-

“ MEN WILDE DE GLASPANELEN  

ZO GROOT MOGELIJK HOUDEN 

ZODAT HET DAK ZO LICHT  

EN TRANSPARANT MOGELIJK  

ZOU OGEN”

RESTAURATIE
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Jort Winkel, constructeur bij het bedrijf: “Mijn grootste uit-
daging was het onder controle krijgen van de stijfheid.  
De verbindingen in de constructie zijn niet momentvast, 
maar ook niet scharnierend. De stijfheid daar tussenin  
is bepalend voor hoe de krachten verdeeld worden over  
het dak en hoe alle aansluitingen eruit komen te zien:  
of ze sterk genoeg zijn en of ze de juist stijfheid meegeven.  
Ook de vervormingen van het dak hebben we daarin moeten 
bekijken. Normaal maken we één model, maar voor dit 
project heb ik twee modellen gemaakt om de grenzen vast 
te stellen: waarin de één een ondergrens in de stijfheid 
representeert (en het dak dus veel vervormt) en de ander 
een bovengrens in stijfheid. Met die twee modellen samen 
kon ik ervoor zorgen dat het constructief voldoet.”

“Het dak zou je kunnen zien als een vergiet, waarin de rand 
de rest van de kromming van het dak samenhoudt. Er zitten 
echter drie torentjes in het dak, die ervoor zorgen dat de 
rand onderbroken wordt en dus aan stijfheid inlevert.  
We gebruiken onderspanningskabels om de randen bij  
elkaar te houden. De lengte en voorspanning van deze ka-
bels luisteren heel nauw, het krachtenspel moet overeenko-
men met hoe het in de rekenmodellen voorkomt. De kabels 
bestaan uit meerdere delen die aan elkaar vast worden 
gemaakt. Als je hier een paar millimeter afwijkt, komen er 
heel andere krachten. De kabels worden verticaal opge-
hangen aan het dak zelf en ook daarin gaat kracht verloren: 

we moeten ze dus extra strak aandraaien. Dit zijn kritische 
punten, die we voor de montage al moeten ondervangen. 
Het is een nauwkeurig, constructief spel.”

“Omdat we geen horizontale reactiekrachten loodrecht op 
de gevels van de binnentuin kunnen afdragen, is de vergiet-
werking van het dak belangrijk. Om die te optimaliseren, 
komt het aan op de volgorde van de opbouw van het dak. 
Eerst gaan de randen erin, dan de onderspanningskabels  
en van daaruit bouwen we de hoeken en overige frames 
op. De ladderframes zijn onderverdeeld in verschillende 
categorieën. Uiteindelijk blijft er in het midden een vierkant 
over, dat als laatste wordt opgebouwd. Hierin komt een 
bijzonder aspect van deze dakconstructie kijken. We kunnen 
tijdens de montage namelijk niet afsteunen op de steiger, 
daarom werkt het laatste deel als een reciprocal frame.  
De vier ladderframes steunen op elkaar af en maken het 
dak dicht. Om dit laatste frame te plaatsen, werken we met 
twee hijskranen.”

Duurzaamheid
Projectleidier Kees Verdoorn van De Vries en Verburg: “Er was 
Shell alles aan gelegen om een duurzaam kantoorgebouw 
te realiseren. Het gehele gebouw is dan ook gerealiseerd 
als, en gecertificeerd met het LEED Gold certificaat, waarbij 
wellicht in de toekomst nog Platina kan worden verkregen. 
Het betreft een evaluatie- en certificatiesysteem, waarmee 
de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaald kan 
worden middels een scoresysteem dat gebruik maakt van 
een checklist. De score bepaalt of het gebouw een basis 
certificering, zilver, goud of platina krijgt toebedeeld.  
LEED beoordeelt op de volgende elementen: ‘ontwikkeling 
van duurzame locaties’, ‘waterbesparing’, ‘energie-efficiëntie’, 
‘materiaalselectie’, ‘kwaliteit van de binnenomgeving’,  
‘innovatie’ en ontwerp en ‘regionale prioriteit’. De koepels 
zijn bijvoorbeeld vervaardigd uit gerecycled glas en staal.”

Samenwerking
Rombouts: “Terwijl we het ontwerp van de architect 
technisch uitwerken, zetten we meteen een paar stappen 
vooruit: welke framemaat kunnen we produceren, hoe gaan 
we transporteren en hoe moet het ingehesen worden? Het 
werpt vruchten af door in een vroeg stadium al met engi-
neer, constructeur én monteur om tafel te zitten om deze 
vragen te bespreken. De wisselwerking tussen de verschil-
lende disciplines is waardevol en resulteert in een effici-
ente manier van werken. We optimaliseren het ontwerp en 
daarmee bijvoorbeeld meteen ook materiaalgebruik en tijd 
op de bouw.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nlEsthetiek
Verdoorn: “De koepel geeft het historische gebouw een 
eigentijds en modern accent, en zorgt daarmee voor de 
verbinding van historisch en modern. Hoewel hij niet vanaf 
de buitenkant is te zien, biedt de lichtdoorlatende koepel 
de gebruikers en bezoekers van het gebouw van binnenuit 
een fraaie aanblik en bovendien zorgt het voor de ervaring 
van het gevoel buiten te zijn.”

Veiligheid
“De koepel is op een hoogte van ongeveer 14 meter ge-
plaatst”, aldus Verdoorn. Tijdens de werkzaamheden is in 
de vide een steigersysteem opgesteld, zodat alle medewer-
kers vanaf een vaste vloer konden werken. De onderlinge 
afstand van de werkvloeren was ongeveer 3 meter, dus er 
waren extra voorzieningen (leuningen) aangebracht om 
valgevaar te voorkomen. Voor het veilige onderhoud zijn in 
de koepel veiligheidsogen aangebracht, waar de glazen-
wasser zich aan kan aanlijnen.

KOEPELDAK SHELLKANTOOR C30 TE DEN HAAG
•  OPDRACHTGEVER: SHELL
•  HOOFDAANNEMER: DE VRIES EN VERBURG, STOLWIJK
•  ARCHITECT, CONSTRUCTEUR, PRODUCENT KOEPEL:  

OCTATUBE, DELFT

JHet Dak van het  aar 2022

“ ER WAS SHELL ALLES AAN  

GELEGEN OM EEN DUURZAAM 

KANTOORGEBOUW TE  

REALISEREN”

“ HET WERPT VRUCHTEN AF  

DOOR IN EEN VROEG  

STADIUM AL MET ENGINEER,  

CONSTRUCTEUR ÉN MONTEUR 

OM TAFEL TE ZITTEN”

RESTAURATIE



54 55

INTERNATIONALE DAKEN

Kussende daken  
creëren eenheid

Bij de transformatie van het vervallen negentiendeeeuwse goederen
station Coal Drops Yard in Londen spelen de daken een allesbepalende  
rol. De keus om de twee daken te laten oprijzen en elkaar in het midden  
te laten raken alsof ze kussen, brengt eenheid in de twee gebouwen.  
De daken zijn bedekt met 90.000 leistenen.

Nolanda Klunder

Het gebied ten noorden van St Pancras International Station 
was lange tijd een weinig aantrekkelijke plek met vervallen 
industriële gebouwen. Een grootscheepse herontwikkeling 
van dit deel van King’s Cross heeft daar vanaf 2007 veran-
dering in gebracht. Een hoogtepunt is daarbij de trans-
formatie van het negentiende-eeuwse Coal Drops Yard,  
ooit een overslagstation en nu een hotspot voor winkels, 
cafés en restaurants.

Station voor kolen
Coal Drops Yard werd in de negentiende eeuw gebouwd 
voor het vervoer van kolen vanuit Noord-Engeland naar 
Londen. Het bestaat uit twee langwerpige gebouwen van 
baksteen, hout en gietijzer, die parallel aan elkaar staan met 
een tussenruimte van 39 meter. Ze werden in verschillende 
fases gebouwd: het oostelijke gebouw in 1851, het weste-
lijke gebouw in 1860. Ze zijn 150 respectievelijk 100 meter 
lang en hebben drie verdiepingen met een zadeldak bedekt 
met leisteen. Treinen kwamen op de derde verdieping aan 
via een spoorwegviaduct en losten hun lading (meestal 
kolen, soms ook andere zware losse producten zoals aard-
appelen) via goten naar de eerste verdieping. Daar werden 
ze gesorteerd en naar de voertuigen op de begane grond 
gebracht voor verder vervoer over de weg. Vanuit het wes-
telijke gebouw was directe overlading op boten mogelijk.

In de late negentiende eeuw werden andere stations 
gebruikt voor de invoer van kolen; Coal Drops Yard werd 
een opslagplaats voor andere producten, totdat het eind 
twintigste eeuw leeg kwam te staan. De leegstaande en al 
snel vervallen panden werden in de jaren ’90 een geliefde 
plek voor illegale dansfeesten. Een brand in 1985 verwoestte 
een deel van het oostelijke gebouw.

Daken brengen eenheid
De niet geringe uitdaging om van deze twee losstaande, 
vervallen gebouwen een aantrekkelijke eenheid te maken, 
werd in 2014 aangenomen door Thomas Heatherwick.  

Deze Britse ontwerper is de oprichter van de Londense 
Heatherwick Studio, waar tweehonderd architecten en 
designers werken aan hun missie om ‘de fysieke wereld om 
ons heen voor iedereen beter te maken’. Heatherwick Studio 
ontwerpt gebouwen (zoals het hoofdkantoor van Google 
in Californië), kunstobjecten (zoals The Vessel in New York, 
een trap van 2500 treden), voorwerpen (zoals handtassen) 
en infrastructuur (zoals de oprolbare brug bij Paddington 
Basin, Londen). Kortom: een geschikte studio als er out-of-
the-box gedacht moet worden.

Heatherwick Studio kwam met een ingenieuze oplossing 
voor het probleem dat de gebouwen 39 meter uit elkaar 
staan: eenheid werd gecreëerd door een schitterend ont-
worpen dak. De ontwerpers lieten de twee zadeldaken van 
de oorspronkelijke panden oprijzen, naar elkaar toebuigen 
en elkaar in het midden boven de tussenruimte raken, als 
twee walvissen die elkaar kussen. Waar de daken naar elkaar 
toe gaan, zweven de vloeren van de verdieping onder het 
dak vrij boven de tussenruimte. Een uitdagende constructie.

52 stalen kolommen
Een probleem bij dit ontwerp was natuurlijk dat de basis 
voor deze uitdagende constructie bestond uit twee ernstig 
vervallen panden, waarvan er één onbekende brandschade 
had. Als eerste stap deed hoofdaannemer BAM daarom  
onderzoek naar de staat van de constructie van hout 
en gietijzer. Bij dat onderzoek bleek al snel dat de oude 

 constructie nauwelijks restcapaciteit had.  
Voor het dak maakte BAM vervolgens een  
nieuwe, dragende constructie, bestaande 
uit 52 stalen kolommen die door het oor- 
spronkelijke gebouw heen aangebracht 
werden. Met behulp van digitale model-
len werd berekend waar de kolommen 
aangebracht konden worden zonder de 
bestaande structuur te beschadigen. 
Waar de daken naar elkaar toe buigen, 
bestaat de dragende constructie primair 
uit vier enorme balken – twee per dak – 
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De daken hebben in hun oorspron-
kelijke zadeldakvorm een helling 
van 28°, maar waar de daken naar 
elkaar toe komen, loopt dat nu op 
tot 47°. De breedte van het dakvlak 
is in het zadeldakdeel 8,4 m,  
maar vermindert bij De Kus tot 6,9 m.  
Het aantal rijen leistenen moest 
echter gelijk blijven: 44. Dat bete- 
kende dus dat de leistenen verschil-
lende formaten moesten krijgen. 
Veel stenen moesten daarom aan 
de bovenkant worden afgezaagd 
om het aantal rijen gelijk te hou-
den. Daarnaast moesten veel zijkan-
ten worden bijgekapt vanwege de 
ronding van De Kus. Van het totale 
leisteenoppervlak van 4600 m² 
beslaat de bocht 1600 m².  

Hiervoor moesten er 32.000 van de 90.000 leistenen met 
leiknippers op maat worden gemaakt. 
De ‘achterhoofden’ van de walvissen zijn als enige niet  
gedekt met leistenen. De dakbedekking bestaat hier uit 
glas (120 m² daklichten) en plaatstaal.

Eigen uitstraling 
Heatherwick Studio stond voor een dubbele uitdaging: 
eenheid creëren bij twee panden en daarbij de historische 
waarde van de panden intact houden. Wie nu Coal Drops Yard  
bezoekt om te shoppen of uit eten te gaan, ziet hoe goed 
dat gelukt is. De gebouwen hebben niet alleen hun eigen 
langwerpige vorm met zadeldaken gehouden, maar behielden 
ook hun eigen uitstraling doordat dezelfde materialen zijn 
gebruikt: leisteen uit Wales voor de daken en baksteen voor 
de gevels (250.000 van de 300.000 originele Victoriaanse 
bakstenen konden opnieuw gebruikt worden). Je stelt eerst 
vast dat de historische panden heel mooi gerenoveerd zijn. 
Dan kijk je op en zie je dat het niet alleen om een renovatie 
gaat, maar dat er meer gebeurd is: als verrassing hangen er 
twee kussende walvissen boven je hoofd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Project: Coal Drops Yard
Adres: Stable Street, London
Ontwerp: Thomas Heatherwick Studio 
Projectontwikkelaar: Arup Group Ltd.
Hoofdaannemer: BAM Construction
Dakaannemer: Attleys Roofing Ltd.
Glaspanelen en daklichten: Frener & Reifer GmbH
Leisteen: Cwt y Bugails (500 x 250 mm),  
Llan Ffestiniog groeve, Noord-Wales
Begin: 2014
Oplevering: 2018
Oppervlakte: 9.290 m²
Kosten: € 118.000.000 (£ 100.000.000)

die schuin omhoog staan en op het hoogste punt met een 
knik omlaag gaan, om elkaar in het midden te ontmoeten. 
Men wilde bij de vervaardiging van het nieuwe dak de 
originele houten dakspanten zo veel mogelijk behouden. 
Beschadigde plekken werden verstevigd.

De verdieping onder de twee kussende daken overspant vrij 
32 meter. Het zijn twee taps toelopende vloeren die elkaar, 
net als de twee daken, in het midden raken. Deze zwevende  
verdiepingen hangen met stalen trekstangen aan de 
constructie van de daken. De gevels tussen de zwevende 
vloeren en de daken bestaan uit 86 panelen van geïsoleerd 
glas, die oplopen in hoogte; de hoogste is ongeveer 8 m.  
In totaal gaat het om 562 m² glas. Elk paneel is afzonderlijk  
op maat gemaakt door het Italiaanse Frener & Reifer. De 
glaspanelen zijn niet gekromd; om de boog van de taps  

toelopende vloeren te volgen, zijn rechte panelen in zig-zag- 
opstelling geplaatst. Door deze rechte lijnen worden de 
trekstangen aan het oog onttrokken. De panelen zijn  
geplaatst in speciaal gemaakte frames die de bewegingen 
van de zwevende vloer kunnen opvangen. 

90.000 leistenen uit Wales
Net als in de negentiende eeuw is het dak gedekt met  
leisteen uit Wales. Gekozen is voor Cwt y Bugails uit de  
Llan Ffestiniog groeve in Noord-Wales in het formaat  
500 x 250 mm. Leidekker Attleys Roofing werd vroeg bij  
het proces betrokken. In het oorspronkelijke ontwerp van 
Heatherwick Studio zou het dak een helling van meer dan 
90° krijgen; Attley legde uit dat de gekozen leisteen daar 
niet geschikt voor is. Op zijn advies werd het dakontwerp 
aangepast naar een lagere hellingsgraad.
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Weerterbos is  
5,5 hectare bos rijker
Op woensdag 26 januari zijn bij het Weerterbos ruim 2.500 bomen  
aangeplant in een nieuw bos. Robursecretaris Jos Holtackers,  
directeur Erik Maas van het jubilerende Verkoelen Dakspecialisten,  
wethouder van Gemeente Nederweert Ria Stienen, gedeputeerde van  
Provincie Limburg Geert Gabriëls en directeur Wilfred Alblas van  
Het Limburgs Landschap gaven op deze dag het startschot aan kinderen van 
basisscholen uit de omgeving voor het aanplanten van het laatste gedeelte  
van het 5,5 hectare grote jubileumbos van Het Limburgs Landschap. 

Bos voor de toekomst
Bij de keuze voor het plantsoen is veel aandacht besteed 
aan klimaatbestendigheid, want Het Limburgs Landschap 
wil dat dit bos er over 100 jaar nog steeds in volle glorie 
staat. Wat voor weer het dan is weten we niet, en welke 
soorten zich daarin thuis voelen ook niet. Daarom is er 
een grote variëteit aan boomsoorten en struikvormers 
aangeplant. Zo staan er bijvoorbeeld haagbeuk, fladderiep, 
wintereik en natuurlijk zomereik, oftewel quercus robur.  
Die zit in het logo van het jubilerende Limburgs Landschap 
en is naamgever van Stichting Robur; bedrijven voor  
Het Limburgs Landschap. Ook zijn er voor de dierenwereld 
struiken aangeplant als hazelaar, sleedoorn en vuilboom. 
Die staan met name aan de bosranden als belangrijke 
voedselbron voor insecten. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Voor de aanleg van het Roburbos, dat wordt aangelegd ter 
gelegenheid van het jubileum van Het Limburgs Landschap 
ontving de stichting bijdragen van de gemeente Nederweert, 
de stichting Robur; bedrijven voor Het Limburgs Landschap,  
Provincie Limburg, het Prins Bernhard Cultuurfonds,  
Verkoelen Dakspecialisten, Advantive en vele Beschermers 
van Het Limburgs Landschap. Omdat Stichting Robur het 
initiatief nam voor de aanleg van het jubileumbos is dit 
nieuwe natuurgebied omgedoopt tot het Roburbos. Dit ruim 
5 hectare grote bos vormt een natuurlijke eenheid met het 
veel grotere Weerterbos. 

Plantdag
Namens de donateurs van het Roburbos hebben leerlingen  
van IKC Laar, Aan de Bron, De Kameleon en TaleNT2 taal- 
school het jonge bos mogen aanplanten. Een echte natuur- 
ervaring voor de kinderen. Zo hebben ze heel hard gewerkt 
aan een groenere toekomst. Daarnaast hebben de aanwe-
zigen een informatiebord onthuld met informatie over het 
nieuwe bos en de namen van alle bedrijven en organisaties 
die dit project mede mogelijk hebben gemaakt.

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2021
Deze avond wordt u aangeboden door:

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Twee bedrijven  
onder één dak
Konrad Roof Technology bv uit het NoordHollandse Middenmeer  
heeft sinds begin 2022 een zusterbedrijf: Konrad Dakgoot Techniek bv.  
Op deze manier kan het bedrijf efficiënter opereren, heeft het de planning 
in eigen hand en kan men de kwaliteit van de werkzaamheden garanderen.

Met de oprichting van het zusterbedrijf biedt het bedrijf 
een nog vollediger pakket en kan men ook meer  zekerheid 
bieden m.b.t. de planning van met name grotere  projecten. 
Al jaren doen de werknemers van het  dakdekkersbedrijf 
alle dakgootgerelateerde werkzaamheden voor het moeder- 
bedrijf, maar nu mogen zij dit doen onder een nieuwe naam. 
Konrad Dakgoot Techniek B.V. doet buiten het renoveren 
van de dakgoot ook platdak-reparaties en diverse zink-
werkzaamheden. 

Het nieuwe bedrijf staat onder leiding van Karsten Konrad, 
tevens directeur van Konrad Roof Technology, die deze stap 
maakte om zich verder te specialiseren op het gebied van 
dakgoot- en zinkwerkzaamheden.

50 woningen
Zoals gezegd heeft het zusterbedrijf geen nieuwe mede-
werkers aangenomen, maar het valt niet uit te sluiten dat 
dit in de nabije toekomst wel nodig zal zijn. Vooralsnog  
worden de werkzaamheden uitgevoerd door de mede-
werkers die al verantwoordelijk waren voor deze werkzaam-
heden. Op korte termijn zal men ook beschikken over een  
mobiele machine, waarmee de (zinken) dakgoten ter plaatse 
kunnen worden getrokken. 

Als voorbeeld van hoe het zusterbedrijf in de praktijk  
functioneert, hieronder de beschrijving van een project 
waarbij de dakgoot volledig gerenoveerd wordt met een 
naadloze aansluiting. 

Konrad Roof Technology bv voert gezamenlijk met zuster 
bedrijf Konrad Dakgoot Techniek bv de werkzaamheden  
uit in Heerhugowaard. Hier worden meer dan 50 woningen 
gerenoveerd in fases, en zo ook de daken en dakgoten.  
Het dak wordt compleet gerenoveerd door Konrad Roof 
Technology, waarbij het dak wordt gestript tot het dakhout 
en vanaf daar wordt opgebouwd met Unidek Renodekfolie 
RC 6.0. Alles wordt meegenomen, dus inclusief schoor-
stenen en dakramen. 

Op de afbeeldingen is het aanbrengen van de dakplaten  
te zien, wat het eerste deel is van het opnieuw opbouwen 
van het dak. Door middel van het gebruik van één van de 
Klaas kranen van het bedrijf (bij dit project het nieuwste 
model K700 met hydraulische Jip) gaat het project sneller 
en makkelijker. Zo kan men op projecten van dit formaat 
grote afstanden overbruggen en de werkzaamheden  
efficiënter uitvoeren. Ieder weet zijn taak en door samen-
werking zien de daken zoals zichtbaar hierboven er weer 
strak uit en bijna klaar om gedekt te worden. 
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Dezelfde dag dat Konrad Roof Technology druk was met  
het renoveren van het dak en aanbrengen van de renovatie-
platen, was Konrad Dakgoot Techniek op andere plekken 
in actie om de goten vakkundig te plaatsen. Hier zijn de 
dakplaten al gemonteerd en is het nu de uitdaging voor het 
zusterbedrijf om, doordat er renovatieplaten gemonteerd 
zijn, de dakgoot naadloos aan te sluiten aan het omhoog 
gekomen dakvlak. Door jarenlange ervaring kijken deze 
twee werknemers nergens meer van op en zo wordt dit 
project strak en nauwkeurig afgerond. 

Ondanks dat de bedrijven overdag andere werkzaamheden 
verrichten op verschillende locaties, is de samenwerking 
nauw. Dit zorgt voor een strakkere planning en soepel 
verloop van volledige renovaties bij klanten. En omdat deze 
bedrijven ook apart te werk kunnen gaan, biedt dat nog 
meer veelzijdigheid voor de klant. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

 

Uw dak is ons vak!
Wij van Konrad Roof Technology vinden het  
belangrijk dat een bedrijf zo compleet mogelijk is. 
Dit geldt niet alleen voor de werkzaamheden aan 
uw dak, waarbij u kunt denken aan een complete 
renovatie die van begin tot eind gedaan wordt  
door één bedrijf. Maar ook de algemene diensten 
die wij aanbieden als bedrijf die verdergaan dan 
alleen het dekken van het dak zelf. Hiernaast een 
overzicht van de door ons geleverde diensten:

Roofservice
Vrijblijvende dakinspectie
Dakadvies
Cursus, trainingen & opleidingen
Solar energy

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31(0) 227 608 144

Kijk voor meer informatie op: www.konrad-rooftech.com

Genomineerd voor Dak van het Jaar 2021
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Samenwerking Wienerberger  
en New Horizon leidt tot  
circulaire CicloBrick
Wienerberger introduceert in intensieve samenwerking met New Horizon 
de circulaire gevelbaksteen CicloBrick. De productie is duurzaam omdat 
de baksteen voor 20 procent uit keramisch restmateriaal bestaat dat door 
New Horizon ‘geoogst’ wordt uit te slopen donorgebouwen. De CicloBrick 
draagt bij aan het verkleinen van  
keramisch sloopafval en voorkomt  
verspilling. Hij is er in drie kleuren  
waalformaat: rood, oranje en brons.

Urban Mining Collective 
Met de gezamenlijke ontwikkeling en introductie van de 
CicloBrick treedt Wienerberger ook toe als partner van het 
Urban Mining Collective van New Horizon. Partners van 
dit collectief hebben een gezamenlijke circulaire missie, 
waarin de stad als bron wordt gebruikt en grondstoffen en 
materialen uit slooppanden geschikt worden gemaakt voor 
hoogwaardig hergebruik. Inmiddels is er een ruim assorti-
ment circulaire bouwmaterialen beschikbaar, waaronder de 
nieuwe CicloBrick. Met het oog op Nederland Circulair in 
2050 zetten Wienerberger en New Horizon fors in op duur-
zaamheid en circulariteit. De CicloBrick zet beider ambities 
ondubbelzinnig kracht bij. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Hoewel een traditioneel te verwerken standaard baksteen, 
is de CicloBrick in meerdere opzichten heel duurzaam en 
circulair. Als basisgrondstof wordt Nederlandse rivierklei 
gebruikt: duurzaam, want oneindig en lokaal beschikbaar. 
Daarnaast wordt 20 procent keramisch restmateriaal als 
grondstof aan de CicloBrick toegevoegd. Met behoud van 
alle functionele en esthetische eigenschappen als gevel-
baksteen, is dat garantie voor een lange levensduur.  
Het restmateriaal wordt ‘geoogst’ en duurzaam gebroken 
door Urban Mining specialist New Horizon. Aan het einde 
van de levensduur kan de CicloBrick op dezelfde wijze 
selectief gesloopt, verwerkt en als materiaal hergebruikt 
worden. Dat maakt de circulaire cyclus weer rond.

De circulaire gevelbaksteen CicloBrick van Wienerberger bestaat voor 
20 procent uit keramisch restmateriaal dat door New Horizon ‘geoogst’ 
wordt uit te slopen donorgebouwen.

Samenwerking Wienerberger en New Horizon bevestigd  
door Bert Jan Koekoek (links, Wienerberger) en  
Erik Koremans (rechts, New Horizon Material Balance).

Meer weten ? www.all-up.nl of bel: +31 (0) 546 - 544724
Twentepoort Oost 37 , 7609 RG Almelo

Een unieke businesspartner
All-up is niet alleen leverancier. Onze jarenlange expertise, onze 

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

All-up tot een unieke businesspartner. Met tal van extra’s.

Da´s All-up
Zoals u merkt heeft All-up alles om ook ú hogerop te helpen. 

Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met onze producten 

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

bijzondere, meer dan unieke service. Da’s All-up!

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK! Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen
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ACTUALITEITEN

AGENDA
18 maart 2022
PRIJSUITREIKING DAK VAN HET JAAR 2021
Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee’
Info: www.dakvanhetjaar.nl

12-14 april 2022
SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

21 april 2022
INSPIRATIEDAG RENOVATIE
Next Level, Gorinchem
Info: www.inspiratiedagrenovatie.nl

5-8 juli 2022
DACH + HOLZ INTERNATIONAL
Cologne Exhibition Center, Keulen (D)
Info: www.dach-holz.com

VERHUIZING 
Recticel Insulation 
Recticel Insulation Nederland is vanaf 3 januari 2022 
gevestigd aan de Wanraaij 4 in Andelst, op het bedrijven-
terrein De Schalm, direct aan de A15.

NIEUWE LOCATIE 
Verkoelen 
Per 1 maart bestaat Verkoelen uit drie locaties: Weert, 
Boxtel en dan ook Geleen (De Hofkamp). Hiermee versterkt 
Verkoelen haar positie in Zuid-Limburg.

ONDERHOUD GEBOUWEN GAAT NAAR MKB IN EINDHOVEN OF DE REGIO EINDHOVEN
Er zijn zeven bedrijven die het onderhoud gaan doen voor het gemeentelijke vastgoed, waarmee 24 miljoen euro gemoeid 
is. Het gaat om schilderwerk, dakwerkzaamheden en bouwkundige werkzaamheden. Zij gaan vanaf 2022 50% van het onder- 
houd aan alle gemeentelijke gebouwen uitvoeren. De overige 50% - wat onder andere het installatietechnisch onderhoud 
is - wordt in 2022 en 2023 opnieuw op de markt gezet. 

Opmerkelijk daarbij is dat deze bedrijven in Eindhoven of in de buurt van Eindhoven gevestigd zijn. De wens van de 
gemeente om het plaatselijke MKB meer opdrachten te gunnen, wordt daarmee ingelost. Emissieloos transport en social 
return waren belangrijke speerpunten in de aanbesteding, naast reactietijden en planmatig onderhoud. Voor de dakwerk-
zaamheden gaat het om ZND te Eindhoven en Verkoelen te Weert.

WIENERBERGER DAKDOORVOERPAN  
125 MM VOOR OPTIMALE  
MECHANISCHE VENTILATIE
Wienerberger introduceert de nieuwe keramische  
dakdoorvoerpan 125 mm. Door de sterk verlaagde 
drukweerstand is dit nieuwe model bij uitstek geschikt 
voor de mechanische afvoer van lucht via het dak.  
De doorvoerpan zorgt voor een water- en luchtdichte 
aansluiting en is toepasbaar in combinatie met een 
groot aantal panmodellen van Wienerberger.

KINGSPAN UNIDEK EN UNITURA INTRODUCEREN 
NESTKASTVOORZIENING
Kingspan Unidek en Unitura introduceren een innovatieve 
oplossing om faunavoorzieningen en dakisolatie te com-
bineren: de Uni-Nestkast. Hiermee willen beide bedrijven 
de stap zetten om van natuurinclusief bouwen de ‘nieuwe 
bouwstandaard’ te maken. Deze totaaloplossing maakt  
het mogelijk om op een schaalbare wijze nestkasten te 
integreren in dakelementen. 

Bij dakrenovaties worden daken vaak vervangen door 
moderne, geïsoleerde constructies met minder ruimte voor 
vogels en vleermuizen. Met de Uni-Nestkast creëer je direct 
een verblijfplaats voor de aanwezige fauna in de dakvoet-
overstek. De voorziening wordt geïntegreerd in het dakele-
ment en kan naar keuze worden afgewerkt. Uni-Nestkast is 
verkrijgbaar in drie varianten: een variant voor huismussen, 
één voor gierzwaluwen en één voor vleermuizen.

RECTICEL ISOLATIEOPLOSSINGEN  
PEFC GECERTIFICEERD
Recticel Insulation is PEFC-gecertificeerd voor haar meer-
laagse thermische isolatieoplossingen. Dit maakt Recticel 
de eerste PIR/PUR‑fabrikant in Europa die geautoriseerd  
is om dit milieulabel te gebruiken. Concreet betekent dit 
dat het papier dat wordt gebruikt in de meerlaagse bekle-
dingen van onze isolatieplaten afkomstig is uit duurzaam 
beheerde en gecertificeerde bossen.

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

Triangelbrug®  
Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar 

info@artilan.nl



SAMPLE SERVICE
Aluminium is een geliefd materiaal 
vanwege zijn vele voordelen. Zo 
is het o.a. duurzaam, flexibel & 
onderhoudsarm.

Daarnaast bieden we VESTIS 
aluminium ook nog eens aan in 18 
kleuren, inclusief toebehoren in 
hetzelfde materiaal. Zo wordt alles 
één mooi geheel.

Benieuwd naar een van onze 
18 kleuren? Vraag gratis kleur 
samples of kleurenwaaiers aan 
via de webshop of in een van onze 
filialen.

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 hier gratis kleur samples: 
www.zinkunie.nl/vestis-aluminium

GRATIS
SAMPLES

Steildak_Advertentie_Vestis_feb_2.indd   1Steildak_Advertentie_Vestis_feb_2.indd   1 20-1-2022   10:26:5020-1-2022   10:26:50

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

Isoleer dampopen maar water -en luchtdicht 
met Airflex Permovap. Behaal een maximale 
waarde van wel Rc 2,6 met een minimale 
ophoging van het dak.

Dampopen, lucht- en waterdicht (W1)

Toepasbaar op bestaande isolatie

Ideaal voor restauratiewerken van monumenten 

Isolerend vermogen Airflex Permovap tot Rc 2,6

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 53 mm.)

Energie 
besparend
tot Rc 2,6

Eenvoudig te 
installeren

Dampopen
& waterdicht (W1)

Isoleer eenvoudig Isoleer eenvoudig 
boven isolatienormboven isolatienorm

(Rc 2,6)(Rc 2,6)

Het A-merk isolatiefolie!

Nieuw! 

Permovap50

Rc 2,6
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 19 april

DAK VAN HET JAAR 2022
Kasteel in Kempen (D)

DAK VAN HET JAAR 2021
Verslag van de prijsuitreiking

SPECIAL
Groendaken

INTERNATIONALE DAKEN
La Cité du Vin in Bordeaux

COLOFON

CONSTRUCTIEF STERK

DAMPOPEN

CIRCULAIR

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

Voor NOM-ready / passief na-isoleren 
van  bestaande dakelementen of 
doorgezakte daken

•  Leverbaar in projectspecifi eke lengte zonder 
meerprijs > beperking afval.

•  Hoge RC-waarden t/m 10 (BCRG-ISSO gecertifi ceerd 
en conform NTA8800).

•  PUR-groef bij hoge RC-waardes > een luchtdichte 
aansluiting.

•  Alu-folie met kleurbedrukking > voorkomt 
zonverblinding.

•  Circulair: Indien gewenst kan restmateriaal retour 
genomen worden voor hergebruik.

•  Een handig naadprofi el > een waterdichte 
aansluiting.

•  Een dampopen folie.
•  Constructief sterk > eenvoudige realisatie van 

overstekken.
•  GRATIS nokafschuining en/of gootdetail t.b.v. 

afschuifregel.

SlimFix® RenoTwin

Een waterdichte aansluiting met handig naadprofiel

Eenvoudige realisatie van overstekken
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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.


