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Beurzen
bezoekers. Na anderhalf jaar geheelonthouding is er immers 
veel te genieten. Bedrijven hebben niet stilgezeten.  
Integendeel, op veel tekentafels en bureaus, tijdens ver-
gadersessies en in laboratoria, in teststraten en bij proef-
projecten is veel nieuws bedacht en is veel ontwikkeld 
aan producten, processen en opleidingen. Maar wat graag 
willen die organisaties dat laten zien. Dat gaan ze op  
11 november met veel energie doen. De eerste aankondi-
gingen en teasers kunt u lezen in deze editie van steilDAK.

Daarin ook een gesprek aan 
tafel met Palmyra Lindeman,  
de initiator en motor achter 
DAKEN & ZAKEN (én de 
Dag van de Dakdekker!). 
Als klein meisje bezocht zij 
al beurzen met haar vader 
Dirk, die de uitgeverij startte 
in 1983. Er zijn klanten die 
zij zodoende al 35 jaar kent. 
Wellicht is dat één van de 
achterliggende redenen om 
deze vakbeurs op te zetten: 
contacten onderhouden met 
mensen uit de branche.

Dat geldt voor veel meer 
mensen uit de dakenwereld. 
Het is een vrij overzichte-
lijke gemeenschap van 

individuen, bedrijven en organisaties die dag in dag uit 
bezig zijn met daken. Die hebben ook af en toe behoef-
te aan een omgeving waarin alle spelers samenkomen, 
netwerken, mooie en nieuwe producten kunnen tonen en 
elkaar de hand schudden/een boks geven. Dat kan dus 
straks allemaal in Gorinchem. Wie naar Douwe Bob wil, 
moet alleen nog even geduld hebben.

Tjerk van Duinen (Roofs)  
en Edwin Fagel (steilDAK)

Het is een lang woord en het heeft ook lang geduurd:  
de anderhalvemetersamenleving. Per 25 september is 
deze maatregel dan eindelijk van tafel. Dat is mogelijk, 
doordat voldoende mensen zijn gevaccineerd.  
Voldoende is niet allemaal en daarom moeten we bij  
de poort van de horeca en bij evenementen een corona-
toegangsbewijs laten zien. Dat komt mooi uit, want in 
week 39 stond ons eerste beursbezoek in eeuwen op de 
agenda. Dat was Solar Solutions International, een beurs 
waar de dakenbranche zodanig veel mee te maken heeft, 
dat een bezoek gerechtvaardigd was. 

Als de Bouwbeurs het had aangedurfd, waren we elkaar 
tweede helft oktober waarschijnlijk tegengekomen in de  
Jaarbeurs. De organisatie heeft echter besloten editie 2021 
over te slaan en in 2023 (nog) groter uit te pakken.  
De dakenbranche hoeft niet zolang te wachten, want op 
11 november gaat de eerste editie van DAKEN & ZAKEN 
plaatsvinden in de Evenementenhal Gorinchem. De organi- 
satie heeft maanden terug de stoute schoenen aange-
houden en besloten door te gaan met deze vakbeurs.  
Zij is uiteraard dan ook erg blij met het einde van de 
maatregel met de lange duur en de lange naam.

Dat DAKEN & ZAKEN alleen toegankelijk is met een  
coronatoegangsbewijs, moeten we helaas voorlopig voor 
lief nemen. Douwe Bob en anderen blazen hiervoor hun 
tournee af. Maar een kennisevent mag onder enkele beper-
kende voorwaarden doorgaan. Er is geen limiet op het 
aantal bezoekers voor DAKEN & ZAKEN, alleen moeten op 
de horecapleinen en tijdens de uitreiking van de prijzen 
voor Dak van het Jaar de bezoekers een vaste zitplaats  
hebben. De deuren staan dus straks wijd open voor de 

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.
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gemaakt voor wonen, maatschappelijke en medische dienst- 
verlening, zorgwoningen, kantoren, opleiding en onderwijs, 
kunst en cultuur, horeca en verblijf (hotel/bed & breakfast) 
en kleinschalige retail.

Prominent op het park staat het Rijks-monumentale hoofd-
gebouw. Het hoofdgebouw is samengesteld uit een admini-
stratievleugel met in de middenas erachter een kapel in 
de vorm van een Latijns kruis. Ten westen en parallel aan 
het schip van de kapel ligt het zusterhuis. De westelijke 
transeptarm van de kapel sluit aan tegen het zusterhuis, 

waardoor er hier sprake is van  
een kleine gesloten kloosterhof. 
Tegen de noordgevel van het 
zusterhuis ligt een volume waarin 
zich de centrale keuken bevindt. 
De bijna overal overstekende 
schild- en zadeldaken zijn bedekt 
met rode Muldenpannen, de daken 
van het administratiegebouw en 
de kapel met Penrhyn leien in 
Maasdekking gedekt. 

De restauratie is uitgevoerd met 
respect voor de geschiedenis en 
met oog voor de toekomstige 
functie(s) van het gebouw. SATIJNplus Architecten schreef 
hiervoor een gedetailleerd restauratieplan. Aan de hand 
hiervan is er subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE). Voor de uitvoering werd ge-
zocht naar de juiste partners. Naast een optimale kwaliteit 
was duurzaamheid en samenwerking een duidelijke focus 
tijdens de werkzaamheden. Directeur Vastgoedontwikkeling 
Vincent Hofs van de Renschdael Groep vertelt dat bij de aan-
besteding hoge eisen werden gesteld aan de bouwpartijen. 

Na een uitgebreide selectieprocedure werden de betrokken 
bouwpartijen in nevenaanneming aangenomen. Zo had 
men voor ieder onderdeel een directe contactpersoon en 
kon nauw overleg worden gevoerd. Dit betaalde zich uit in 
een optimale kwaliteit.

Esthetiek
De oorspronkelijke uitstraling diende weer in ere te worden 
hersteld. Daarom was het belangrijk om de juiste dakpan  
en de juiste lei toe te passen. Met name bij de leien had  
dat nog wat voeten in aarde. De oorspronkelijk toegepaste  

Fumay-lei is namelijk niet meer 
verkrijgbaar. In overleg is besloten om 
de Penrhyn lei toe te passen, die een 
vergelijkbare kleurstelling, formaat en  
uitstraling geeft. Tevens bracht de keuze 
voor deze lei met zich mee dat er voor 
een zeer lange periode garanties  
worden afgegeven op de kwaliteit van  
de lei. Vincent Hofs legt uit dat zij  
keuzes maken met een lange termijn 
perspectief. In verband met de perike-
len rond de Brexit, en vervolgens de 
coronacrisis, was dat nog gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. De leverbaarheid 
en prijsstelling van de leien was lange 

tijd een vraagteken, maar gelukkig heeft de planning hier 
nauwelijks hinder van ondervonden en is het budget ook 
niet overschreden. Dit laatste was ook belangrijk vanwege 
de subsidie die voor deze bijzondere klus is verleend. 

Techniek
Zoals gezegd was een belangrijk uitgangspunt van de 
opdrachtgever om een kwalitatief hoogwaardige (dak)-
restauratie te bewerkstelligen, zodanig dat het dak weer 

Monumentaal hoofdgebouw 
Sint Annapark is prachtig  
gerestaureerd

JHet Dak van het  aar 2021

Het voormalige complex van het psychiatrische ziekenhuis Sint Anna  
in Venray wordt volledig gerestaureerd. De restauratie van het  
Rijks-monumentale hoofdgebouw is onlangs opgeleverd en het  
resultaat is indrukwekkend. Dit resultaat kon worden bereikt door een  
goed plan, een goede samenwerking, vakmanschap en een kritische  
en betrokken opdrachtgever.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Walter Verhoeven BV en Renschdael Groep

In 1908 kochten de Zusters van Liefde voor Jezus en Maria 
ten noorden van Venray een landgoed van ruim 48 hectare. 
In een korte periode werd één van de mooiste psychiatrische  
inrichtingen van Nederland gerealiseerd, waar natuur en  
gebouwen optimaal werden gecombineerd: het Sint Annapark. 

Inmiddels is het complex niet meer in gebruik als psychia-
trisch ziekenhuis. In 2018 werd de Renschdael Groep  
eigenaar van het complex en is begonnen met de restau-
ratie van de karakteristieke gebouwen en het herstellen 
van het monumentale park. De gebouwen worden geschikt 
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gebied, en men wilde hier geen afbreuk aan doen.  
Er werd dan ook om bomen en struiken heen gesteigerd. 
Voor een veilige onderhoudsfase zijn leihaken aangebracht. 
Op deze wijze kunnen de goten veilig periodiek worden 
schoongemaakt. Mocht er bijvoorbeeld een lei breken  
(het blijft immers een natuurproduct), dan is het volgens  
de betrokkenen eenvoudiger dit met behulp van een kraan 
te repareren.

Samenwerking
Zoals gezegd waren de betrokken bouwpartners in neven-
aanneming op het werk actief. Omdat de partijen elkaar 
goed kennen, was het onderling contact goed en collegiaal. 
Ook de betrokken partijen wilden goed werk afleveren, 
waardoor steeds werd samengewerkt wanneer er zich 
onverwachts iets voordeed (op technisch gebied of in de 

planning). Omdat ook de andere gebouwen op het park 
gerestaureerd worden, is een dergelijk teamverband ook 
belangrijk: de goede samenwerking op het hoofdgebouw 
heeft er al toe geleid dat dezelfde partijen ook bij een 
volgend project op het Sint Annapark (Paviljoen Eugène) 
samenwerken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

100 jaar mee zou kunnen. Het was daarom belangrijk een 
goed restauratieplan op te stellen, dat door vakkundige 
partijen in goed onderling overleg zou worden uitgevoerd. 
De contacten tussen de verschillende partijen, waaronder 
Walter Verhoeven BV loodgieters- & leidekkersbedrijf en 
Verkoelen Dakspecialisten Weert en SATIJNplus Architecten 
als directievoerder en toezichthouder was volgens alle 
betrokkenen zeer goed. Wanneer men onverwachte dingen 
tegenkwam, kon steeds snel en efficiënt worden overlegd. 

Vanzelfsprekend was het van belang dat de leien op een 
goede manier op dikte werden gesorteerd. Het hoofdgebouw 
was nog voorzien van de oorspronkelijke leien dakbedekking. 
Besloten werd om niet de dakconstructie te voorzien van 
een extra isolatielaag. Vooralsnog wordt de zolder namelijk  
niet ingericht als gebruiksruimte. De dakbedekking is echter 
wel ventilerend aangebracht, en aan de onderzijde is ruimte 
gelaten om in de toekomst, als dat nodig zou zijn, een isola-
tielaag aan te brengen.

Het dakbeschot was nog heel behoorlijk en hoefde slechts 
plaatselijk te worden gerepareerd. De werkzaamheden waren 
complex vanwege de vele details (o.a. de dakkapellen).  
Het was vanzelfsprekend belangrijk dat de belijning mooi 
recht bleef lopen, een uitdaging voor het verwerkende bedrijf.

Duurzaamheid
De winst op het gebied van duurzaamheid zit hem bij dit 
project met name in de levensduur van de nieuwe dakop-
bouw. Naar verwachting gaat het dak de komende 100 jaar  
weer probleemloos mee. Alle bestaande kozijnen zijn geres-
taureerd en voorzien van isolerend monumentenglas en  
tochtkaders. Wanneer de zolderruimte een gebruiksruimte  
wordt, kan het dak dus alsnog worden geïsoleerd.  
Om esthetische redenen is er bewust voor gekozen om 
geen zonnepanelen toe te passen op het dak.

Veiligheid
De werkzaamheden konden veilig vanaf steigers worden 
uitgevoerd. Daarbij is vermeldenswaard dat bij de opbouw  
van het steigerwerk ook rekening is gehouden met de 
omringende flora. Het Sint Annapark is een prachtig groen 

DAKRENOVATIE 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

JHet Dak van het  aar 2021

Nieuwkuijk 073 513 00 49

www.walterverhoeven.nl
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DAG VAN DE DAKDEKKER

Tweede dinsdag in september  
staat op de kaart
Er bestaat voor veel beroepsgroepen en onderwerpen een Dag van de …’. 
Van Dag van de Ondernemer tot Dag van de Stralende beroepen, en van 
Dag van Handen Wassen tot Verander je Wachtwoorddag. Sinds kort is 
daar een hele mooie dag bijgekomen: de Dag van de Dakdekker. 

Deze dag is geboren uit de waardering die 
de makers van Roofs en SteilDAK hebben 
voor de inzet en het vakmanschap van  
de man/vrouw op het dak en dit ook te 
laten zien!. Daarom is vanaf 2021 iedere 
tweede dinsdag van september de  
Dag van de Dakdekker. De eerste aflevering 
is wegens de coronamaatregelen nog niet 
uitbundig gevierd. Daarom heeft Lindeman 
Uitgevers bij tientallen dakdekkersbedrijven 
voor al hun dakwerkers een aardigheidje 
laten bezorgen: een hoesje waarmee je je 
blikje fris koel kunt houden. Het kleinood 
blijkt ook erg handig om het blikje klem-
vast te zetten in de auto. 

Om er toch een concreet moment van te 
maken (alleen maar poststukken versturen 
is ook niet alles) heeft Palmyra Lindeman 
bij DAKaccent uit Oisterwijk, één van de 
deelnemende bedrijven, de koelhouders 
persoonlijk overhandigd. Twan van Berlo, 
verkoopleider en mede-eigenaar van  
DAKaccent: “Ik ben voor elk initiatief dat het  
vak van dakdekken in een goed daglicht zet.  
Het is een hartstikke mooi vak waar je 
mensen en vooral jongelui enthousiast 
over mag maken. Dat jullie daar aandacht 
aan schenken en een Dag van de Dakdekker 
organiseren vind ik fantastisch.”

Intussen werden van vele kanten berichten 
gepost op social media waaruit wij opmaken 
dat het gebaar en het initiatief van harte 
worden ondersteund. We hopen dit in de 
komende jaren te kunnen uitbreiden tot 
een volwaardige Dag van de Dakdekker. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

” IEDERE TWEEDE DINSDAG  

VAN SEPTEMBER IS DE  

DAG VAN DE DAKDEKKER”



GRATIS PAGO
Dit onderzoek wordt gratis aangeboden aan iedere werknemer 
waar premie voor wordt afgedragen en die valt onder de 
werkingssfeer van de CAO Hellende Daken.

Een initiatief van

GEZONDER 
IS MEER 

WERKPLEZIER!
GEZONDER 

IS MEER 

PAGO!
PERIODIEKE

ARBEIDSGEZONDHEIDS

ONDERZOEK VOOR 

UW WERKNEMERS!
Gezonde werknemers, 
nu en in de toekomst! 
 

Duurzame inzetbaarheid is één van de speerpunten van partijen betrokken bij 

de CAO voor Hellende Daken. In het kader van duurzame inzetbaarheid is er een 

Periodiek Arbeids Gezondheidsonderzoek (PAGO) ontwikkeld voor de sector. 

 
WAT IS EEN PAGO? 
Net als bij topsporters gaat het werk in onze sector vaak samen met zware lichamelijke belasting. Topsporters worden  
daarom regelmatig getest om hen zo lang en gemotiveerd mogelijk op niveau te laten presteren. Zo moet u onze PAGO  
ook zien! Werknemers doen verschillende testen en ontvangen op basis van de resultaten en een ingevulde vragenlijst,  
een advies om hun gezondheid te bevorderen en optimaal te houden. Kort gezegd; Een PAGO is een medisch onderzoek  
dat de gezondheid van werknemers beoordeelt, op die aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk. De PAGO’s vinden  
jaarlijks plaats in de periode tussen 1 november en 1 maart.

WAAROM EEN PAGO? 
Het PAGO is afgestemd op de gevaren en risico’s die het werk met zich meebrengt en is geen algemene gezondheidscheck. 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk worden vermeden of verkleind. 
Werknemers kunnen niet worden afgekeurd! Ook worden de persoonlijke resultaten alleen gedeeld met de werknemer zelf. 
Hoe meer deelnemers aan de PAGO, hoe meer er op brancheniveau inzicht komt welke risico’s aandacht nodig hebben.  
Zo kunnen er (preventieve) maatregelen worden genomen. 
 
VERZUIM KOST GELD! 
Als werkgever wilt u dat uw werknemers gezond en fit zijn. Verzuim kost immers (veel) geld en het kan ellende opleveren 
voor zowel werknemer als werkgever. Als werknemer wil je zo lang mogelijk gezond en fit blijven, zowel op het werk als  
privé. Het PAGO is een manier om werknemers gezond en fit te houden en bewust te maken van eventuele risico’s die het 
werk met zich mee kan brengen. 
 
GRATIS PAGO 
Deze PAGO wordt aan iedere werknemer waarvan de werkgever lid is van één van de werkgeversverenigingen  
én valt onder de werkingssfeer van de CAO Hellende Daken, gratis aangeboden.  
 
PAGO’S ZIJN VOLLEDIG ‘CORONAPROOF’ 
Uiteraard is er goed nagedacht over het wel of niet door laten gaan van de 
PAGO’s, maar juist in deze tijd is de gezondheid van werknemers belangrijker 
dan ooit! Arbo Unie voert de PAGO’s uit en heeft alle maatregelen getroffen 
voor een veilig onderzoek. Zo zijn alle locaties ‘Coronaproof’ ingericht,  
voorafgaand aan het PAGO wordt verzocht een triage formulier in te vullen,  
het dragen van een mondmasker is verplicht en de werknemer dient alleen  
naar de afspraak te komen. 
 
 

MAAK EEN AFSPRAAK! 
Het is dus zowel in het belang van werknemer als werkgever in de  
Hellende Daken branche, dat er wordt deelgenomen aan de PAGO.  

Bent u werknemer? Maak een afspraak voor de PAGO!  
Bent u werkgever? Motiveer uw werknemers voor het maken  

van een afspraak! Er is een afbeelding beschikbaar die u  
per e-mail of Whatsapp kunt delen met uw  werknemers.  

Stuur hiervoor een mail naar info@cao-hd.nl of bel 085–489 9050.
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OPLEIDINGEN

Opleidingslocaties hellende 
daken van Gaan in de Bouw 
verder uitgebreid
Bij Gaan in de Bouw ziet men dat steeds meer bedrijven bereid zijn  
te investeren in het opleiden van vakmensen. Nu de zomer voorbij is,  
start men weer met nieuwe opleidingen.

maar haalt ook meer potentie uit bestaande medewerkers 
én heeft u meer succes in het binden van topmedewerkers. 
Daarnaast sluit het ook aan bij het actuele thema  
‘Een Leven Lang Ontwikkelen’. 

Opleidingen 
De opleidingen tot leidekker en dakdekker zijn toeganke- 
lijk voor iedereen die werkzaam is in het vak. De zzp’er,  
de vakman die zich in bepaalde onderdelen verder wil  

Piet Jacobs

Gezien de enorme vraag naar  
goed opgeleide vakmensen  
start Gaan in de Bouw, nu de  
zomer voorbij is, met de volgende  
opleidingen hellende daken:
 
•  Leidekker – niveau 2  

start in Amersfoort.
•  Dakdekker (pannen)  

– niveau 2 en 3 start  
in Almelo, Amersfoort en Horst.

Het opleiden van geschikte vakmensen is cruciaal en een 
manier om uitstekend personeel aan de organisatie te 
binden. Behalve dat het extra vaardigheden oplevert en 
toekomstperspectief creëert, zorgt men er op deze manier 
voor dat het personeel zich gezien en gewaardeerd voelt. 
De werkgever profiteert van een betere inzetbaarheid en 
onderscheidt zich van concurrenten.

Wie de medewerkers de kans geeft zich te ontwikke- 
len, is niet alleen succesvoller in de ‘war for talent’,  

ontwikkelen, de zij-instromer, maar ook voor de jongere  
die het vak graag wil leren.

Een module begint met een theoriegedeelte, verzorgd door 
bevoegde vakdocenten. Aansluitend wordt gestart met 
praktijkdagen. Tijdens deze dagen leren de deelnemers de 
praktijk onder leiding van ervaren praktijkinstructeurs in  
de praktijkhal. Iedere module wordt afgesloten met een 
examen. Dit is een proef van bekwaamheid, waarin de deel-
nemer aantoont het vak te beheersen, zowel het theorie  
als het praktijkgedeelte. 

De lengte van de modules varieert. Bij het goed afsluiten 
van een module ontvangt de deelnemer een deel van het 
vakbekwaamheidsbewijs op basis van het NLQF-systeem. 
Wanneer de deelnemer alle modules met goed gevolg  
heeft afgerond, heeft hij recht op het gehele vakbekwaam-
heidsbewijs op dat niveau.

Inschrijving 
Als werkgever kan men het personeel aanmelden voor  
een opleiding. Personeel kan zichzelf ook aanmelden. 
De opleidingen worden verzorgd op erkende opleidings-
locaties. Gaan in de Bouw organiseert dit bij voorkeur  
zo dicht mogelijk bij de deelnemer om zoveel mogelijk 
deelnemers in de gelegenheid te stellen de opleiding  
te volgen.

De modellen voor de opleidingen zijn in overleg met de 
branche bepaald en gemaakt door leerlingen van de  
opleidingslocatie. De materialen zijn door de diverse  
leveranciers aangeleverd. Het financieren van het ont-
wikkelen van de lesstof en het inrichten van de oplei- 
dingswerkplaats is mede mogelijk gemaakt door het  
Opleidingsfonds Hellende Daken (OOHD).

Werkgevers aangesloten bij GNL, of NVVL, die vallen onder 
de hellende daken cao en premie afdragen aan het OOHD, 
kunnen onder voorwaarden een behoorlijke subsidie ont-
vangen. Dit kan oplopen tot € 100,00 per dag. 

Ondersteuning
Gaan in de Bouw streeft ernaar u zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij het voorlichten en opleiden van mede-
werkers in gespecialiseerde beroepen. Opleidingsadviseur 
Gideon Verhoeven kan u bijstaan en op verzoek onder-
steunen bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan  
en scholingsafspraken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“ HET OPLEIDEN VAN  

PERSONEEL LEVERT EXTRA  

VAARDIGHEDEN OP, CREËERT 

TOEKOMSTPERSPECTIEF EN  

HET PERSONEEL VOELT ZICH  

GEZIEN EN GEWAARDEERD”



Toetsingconform norm• NEN 6707  •  NPR 6708

• NEN-EN 1991-1-4:2011/
NB:2019+C1:2020 nl

• NEN-EN 14437• BRL 1513

Voldoet de  
stormvastheid  
van uw dak  
aan de norm?

Toets nu eenvoudig en gratis op hoofdlijnen 
of de dakpannen bevestigd zijn naar de in 
Nederland geldende normen. Na het invullen 
van 7 eenvoudige vragen ontvangt u per mail 
een verankeringsadvies.

De toets geeft drie mogelijkheden aan:
• verankering niet nodig;
• dambordsgewijs verankeren;
• alle dakpannen verankeren.

Toetsing is mogelijk voor de meeste,
in Nederland verkrijgbare, dakpannen. Binnen één dag een verankeringsadvies!

www.bove.eu

Toets nu eenvoudig & gratis  
op www.verankeringsadvies.nl

BO20001_Advertentie_Verankeringsadvies_A4.indd   1BO20001_Advertentie_Verankeringsadvies_A4.indd   1 07-10-2020   11:4607-10-2020   11:46

Gaan in de Bouw regiobijeenkomst

Zien we u daar?

Bij Gaan in de Bouw leiden we dakdekkers op, op een praktijk-

gerichte en flexibele manier. Tijdens de regiobijeenkomsten laten 

wij u graag zien hoe wij de opleiding hellende daken inrichten. 

Aanmelden kan via www.gaanindebouw.nl/regiobijeenkomsten

SVGO-GidB     Floris Grijpstraat 2     2596 XE  Den Haag
+31 (0)85 007 13 60     info@gaanindebouw.nl

1-11-2021 Horst (opleiding pannen)
bij Bouwmensen Horst (Gebr. van Doornelaan 63, 5961 BB Horst)

Bijeenkomst 1: 10.00 uur tot 12.00 uur

Bijeenkomst 2: 14.00 uur tot 16.00 uur 

9-11-2021 Amersfoort (opleiding pannen en leien)
bij Bouwmensen Amersfoort (Hardwareweg 15, 3821 BL Amersfoort)

Bijeenkomst 1: 10.00 uur tot 12.00 uur

Bijeenkomst 2: 14.00 uur tot 16.00 uur)

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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NR.7 - JULI 2021

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

GROEN-BLAUW DAK OP RIJKSMONUMENT DE DOELEN
 
DAKENCATALOGUS: 130 OPLOSSINGEN VOOR DAKEN
 
SPECIAL MULTIFUNCTIONELE DAKEN, PARKEERDAKEN
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NR.8 - AUGUSTUS 2021

DE GROENE KAAP, ROTTERDAM

AAN TAFEL MET LILIAN VERKOELEN

SPECIAL PERSONEEL & ORGANISATIE EN OPLEIDING
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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NR.9 - SEPTEMBER 2021

CASINO VENLO

AAN TAFEL MET… GEERT-JAN VOGELS

SPECIAL: SOLAR
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 

Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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INTERNATIONALE DAKEN

Een groot vriendelijk  
gordeldier in Parijs
In het centrum van Parijs is achter 
de historische voorgevel van een 
voormalige schouwburg een bouw-
werk verrezen met een geschubde 
huid. Onder de schubben bevindt 
zich het archief van filmmaat
schappij Pathé. Het gebouw is een 
ontwerp van Renzo Piano.

Tekst: Nolanda Klunder  
Beeld: Frener & Reifer (foto’s),  
Renzo Piano Building Workshop Architects 
(tekening)

In de Avenue des Gobelins in het XIIIe arron-
dissement van Parijs lijkt het alsof er achter 
een van de negentiende-eeuwse gevels een 
reusachtig wezen verstopt zit, waarvan alleen 
het bovenste stuk van de kop zichtbaar is.  
’s Avonds straalt het geheimzinnige wezen 
een vriendelijk licht uit. Als je het hele wezen 
overziet, zie je hoe zijn geschubde rug vanaf 
zijn kop in een organische vorm omlaag  
glijdt. Het lijkt werkelijk alsof een groot 
gordeldier zich hier op een binnenplaats 
heeft neergevlijd. Dit wezen is een ontwerp 
van Renzo Piano en bevat de collectie van de 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

120 kubieke meter archief
De Fondation Jérôme Seydoux-Pathé is in 2006 
opgericht voor het beheer van het archief van 
Pathé. De gebroeders Charles en Emile Pathé 
begonnen hun bedrijf in 1896 en hadden 
twintig jaar later de grootste filmmaatschappij 
ter wereld. In de jaren ’30 bouwden de Franse 
filmpioniers ook een netwerk van bioscoop-
zalen op. In 1990 werd Pathé Cinema overge-
nomen door Chargeurs Group onder leiding 

van Jérôme Seydoux. Om het historische Pathé-archief te 
beheren en te ontsluiten werd de Fondation opgericht, 
waarvan Seydoux’ echtgenote Sophie voorzitter werd. 

De Fondation heeft 120 m³ aan zakelijk archief onder 
haar beheer, waaronder correspondentie, administratie en 
contracten. Daarnaast heeft ze onder meer een half miljoen 
foto’s, 30.000 gedrukte documenten zoals filmscripts en 
catalogi, 4500 filmposters en ruim 400 apparaten en toebe-
horen. Om dit alles een goed thuis te geven en toegankelijk 
te maken voor het publiek was een nieuw gebouw nodig. 
Daarvoor nodigde de Fondation Renzo Piano uit.

Renzo Piano hoeft weinig introductie: in 2006 noemde 
Time Magazine hem een van de honderd meest invloedrijke 
personen ter wereld. De gelauwerde Italiaanse architect 
(geboren in 1937) heeft onder meer het Centre Pompidou 
in Parijs, NEMO in Amsterdam, het New York Times Building 
in New York en The Shard in Londen ontworpen.  
Renzo Piano Building Workshop heeft tegenwoordig ongeveer 
150 werknemers op kantoren in Genua, Parijs en New York. 

Renzo Piano ontwierp voor de Fondation een bijzonder  
gebouw uit twee delen: een pand direct achter de oor-
spronkelijke gevel en een tweede bouwwerk op de binnen-
plaats erachter. 

Een ontwerp in twee delen
De façade van 73 Avenue des Gobelins is nog origineel 
negentiende-eeuws, maar alles erachter werd gesloopt.  
Het pand was oorspronkelijk een schouwburg, Théâtre des  
Gobelins, en werd later een bioscoop. De gevel uit 1869 
werd ontworpen door architect Alphonse Cusin, met beeld- 
houwwerk van Auguste Rodin. Rodin verzorgde twee sculp-
turen: een man die Drama belichaamt en een vrouw die 
Komedie belichaamt. 

Achter die mooie façade bouwde Renzo Piano een nieuw 
pand, waarvan de gebouwschil grotendeels van glas is. 
Door openingen in de voorgevel kijk je zodoende dwars 

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Plan du R-1

RPBW - 2014 1:100

Het gebouw ligt als een gordeldier op de binnenplaats.

Achter de façade van Rodin verrijst het ontwerp van Renzo Piano.
Dwarsdoorsnede van beide delen.

Het dak van binnenuit.
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Op 10 september 2014 opende de Fondation Jérôme Seydoux- 
Pathé haar deuren. Filmliefhebbers kunnen hoogtepunten en 
vergeten parels uit de tijd van de stomme film bekijken en 
zich in de studiezaal verdiepen in het rijke archief.  
Tenminste: als ze niet alleen naar boven willen kijken,  
naar het schitterende dak van glas en hout dat de schedel 
vormt van dit grote, vriendelijke gordeldier. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

• PROJECT: FONDATION JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ
• ADRES: 73 AVENUE DES GOBELINS, PARIJS
• ONTWERP: RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP
• GEBOUWSCHIL: FRENER & REIFER GMBH
• HOUTEN ELEMENTEN: RUBNER HOLZBAU GMBH
• CONSULTANT: VP & GREEN ENGINEERING
• BEGIN: 2008
• OPLEVERING: 2014
• OPPERVLAKTE: 2.200 M²
• OPPERVLAKTE DAK: 300 M²
• KOSTEN: € 12.000.000

door het eerste gebouw heen naar het 
tweede gebouw met de organische vorm 
en de geschubde huid. Via drie loopbrug-
gen of via een stukje binnentuin betreed 
je vanuit het eerste pand het ‘gordeldier’. 
Het gordeldier heeft een begane grond 
met volledig glazen wanden. Door deze 
wanden zie je de omringende tuin,  
waardoor de berkenbomen deel worden 
van het ontwerp.

Dit gebouw is 26 meter hoog, met vijf ver- 
diepingen boven de grond en één onder de  
grond. De ondergrondse verdieping bevat 
de filmzaal met 68 zitplaatsen, waar stom-
me films worden vertoond met live muziek 
van een pianist. Op de verdiepingen 
daarboven kan de bezoeker oude filmapparatuur – camera’s, 
projectors – bekijken. Er zijn daarnaast tijdelijke tentoon-
stellingen die samenhangen met de film die vertoond 
wordt. Voor Parijse schoolkinderen worden er workshops 
verzorgd. De bovenste verdieping, direct onder het gebogen 
glazen dak, herbergt de studiezaal. Hier kan je op afspraak 
het archief van Pathé raadplegen.

Glazen dak
Het gebouw is een constructie van spuitbeton op een stalen 
kern. De dragende constructie van het dak wordt primair 
gevormd door 32 bogen van glulam, gemaakt van lariks-
hout uit Bressanone (Zuid-Tirol). In totaal is 9 m³ van dit 
industrieel samengestelde hout gebruikt. Het gebruikte  
glulam vertoont een minimum aan knoesten, zodat de  
bogen er heel strak uitzien. Belangrijk, want ze zijn beeld-
bepalend in de studiezaal op de bovenste verdieping.  
Om de organische kromming van het dak te kunnen maken 

moesten de 32 bogen verschillende afmetingen hebben.  
De langste boog is 9,5 m lang. Het hout van elke boog is 
onderaan wat smaller (17 cm) en in de nok breder (27 cm). 
De bogen zijn bevestigd aan een secundair dragende  
constructie van staal en aluminium. 

Hierop zijn over het gehele dak dubbel gebogen, geïsoleerde  
glazen elementen bevestigd. De hoogrendementsglasele-
menten zijn voorzien van een low-e coating en de buiten-
ruit is voorzien van zonwerend glas. Ze zijn in verschillende 
mate transparant (30, 40 of 50 %), afhankelijk van hun 
plaats op hun dak en daarmee hun hoek tot de zoninval. 
Omdat het dak, net als de rest van de gebouwschil,  
die bijzondere, organische vorm heeft, moesten alle glazen 
elementen afzonderlijk met de hand op maat gemaakt 
worden. De ongeveer 230 glazen elementen vormen samen 
een koepel van 300 m².

Over deze glazen laag heen bevinden zich aluminium  
lamellen als brise-soleil, die verschillend geperforeerd  
zijn, zodat ze in verschillende mate zon doorlaten.  
De geschubde huid van het gehele gebouw is een resultaat 
van de keuze om deze geperforeerde lamellen niet alleen 
over het glazen dak, maar over de gehele gebouwschil  
aan te brengen. In totaal zijn er 7600 aluminium lamellen, 
van verschillende afmetingen vanwege de organische vorm 
van de gebouwschil. Ze zijn bevestigd aan een constructie 
van aluminium. 

De bouw van het dak van de Fondation 
Jérôme Seydoux-Pathé was een uitdaging. 
Het gebouw moest immers verrijzen op een 
binnenplaats, omgeven door histori sche 
panden, zodat er weinig manoeuvreer-
ruimte was. Om de bouw tot een goed 
einde te brengen moest uiteindelijk de 
kraan gedeeltelijk afgebroken worden om 
te voorkomen dat hij door het gebouw 
heen zou steken.

INTERNATIONALE DAKEN

Het dak bestaat uit bogen van glulam  
met gekromde ramen.

De constructie voor de aluminium lamellen.

Vanwege de beperkte ruimte op de binnenplaats  
was de bouw een uitdaging.

De bouwwerkzaamheden op de binnenplaats tussen historische panden.

“ DE DRAGENDE CONSTRUCTIE  

VAN HET DAK WORDT  

PRIMAIR GEVORMD DOOR  

32 BOGEN VAN INDUSTRIEEL  

SAMENGESTELD HOUT”



DAKNED LEVERT KENNIS, KUNDE & KWALITEIT. DAKNED LEVERT. ALTIJD.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

info@tapco-dakned.nl
www.tapco-dakned.nl

Dakned • Den Bosch
Ketelaarskampweg 8
5222 AL ’s-Hertogenbosch  
073 6271250

DAKNED DENKT MET JE MEE.

ADVIES OVER JOUW 
BEWUSTE KEUZES 

Bij  Dakned hebben we veel kennis. Ook over het maken van bewuste keuzes. Deze kennis delen we graag met 
jou, zodat jij  de juiste materialen kunt kiezen voor jouw projecten. Als Dakned kij ken we kritisch naar producten, 
wanneer het gaat om de bij drage aan bij voorbeeld circulariteit en CO2 uitstoot. Onze Tapco slates zij n 100% 
recyclebaar, wanneer ze voorzichtig gedemonteerd worden zij n ze direct opnieuw te monteren én de slates zij n 
voor 10% gemaakt van gerecycled materiaal. Ook draag je met toepassing van Tapco slates bij  aan het LEED 
Green Building Rating System. Deze certifi catie is wereldwij d een symbool voor duurzaamheid en vergroening.
Benieuwd wat dit kan betekenen voor jouw volgende project? Neem dan vooral eens contact met ons op!  

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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ONTWERPERS EN KUNSTENAARS MOETEN ONS VOORUIT HELPEN

Voor het oplossen van de complexe problemen waarvoor onze gebouwde 
omgeving staat, zijn meer invals hoeken nodig. En die worden door  
ontwerpers en kunstenaars aan ons gepresenteerd nu alle musea weer 
open gaan en afstudeerders weer de kans krijgen hun producten in het 
écht te laten zien. Met architectuurprijzen, de Dutch Design Week en  
Object Rotterdam gaat een wereld van oplossingen voor ons open,  
voor wie de vertaalslag kan maken naar aantrekkelijke, doeltreffende 
bouw producten, -methoden en -systemen.

De beste Nederlandse afstudeerplannen op het gebied van  
architectuur, stedenbouw, interieur-, landschapsarchitectuur 
krijgen aandacht in Archiprix vanaf 6 september tot  
eind oktober op de Dutch Design Week. De jury die het werk  
beoordeelde was razend enthousiast. Ze zag onder meer 
baanbrekende benaderingen die de vakgebieden permanent  
kunnen veranderen. Ze constateert dat de inzet van deze 
nieuwe generatie hard nodig om de vele urgente opgaven 
ruimtelijk uit te werken. 

Een visie die al langer gedragen wordt door de conservatoren  
van de Dutch Design Week (van 16 tot en met 24 oktober 
in Eindhoven) zich op het oplossend vermogen van design. 
Ze kijken naar de rol die ontwerpers kunnen spelen binnen 
grote maatschappelijke problemen. Waar deze problemen 
besproken en opgelost worden horen ze te participeren. 
Voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade is ambassa-
deur bij de Dutch Design Week: “Ontwerpers zaten lange tijd  
niet aan tafel, maar schuiven nu weer aan. De relevantie 
en urgentie om dat te doen, is bovendien groter dan ooit. 
De afgelopen decennia, misschien wel de afgelopen eeuw, 
is de wereld heel succesvol geweest in het marktdenken, 
voortgestuwd door politieke denkkracht. 

Maar de vraagstukken van vandaag hebben een ander soort 
denkframe nodig, stelt Alkemade. “Investeringen moeten 
zich in de huidige markt het liefst terugverdienen binnen  
2 jaar. Maar alle grote maatschappelijke vraagstukken eisen 
een benadering die minimaal 20 jaar vooruitkijkt. Dat past 
niet in het huidige ritme van de politiek en het bedrijfs-
leven. En dat is precies waar de ontwerpwereld naar voren 
stapt. Ontwerpers hebben het vermogen verbanden te  
leggen, los van het politieke domein en de markt.  
En daar ligt precies de waarde van ontwerp. Echt als een 
derde macht, naast de politiek en de markt.”

Vorig jaar pakte de ontwerpwereld één van de thema’s op. 
Exploded View onderzoekt herbruikbare bio-based mate-
rialen voor de bouwmarkt. Trots toont curator Lucas de Man 
onder meer een dakbedekking gemaakt van zeewier.  
“In Denemarken al eeuwen veel gebruikt. Met eigenschap-
pen als het rieten dak.” ‘Met The Exploded View en samen 
met jou onderzoeken we de circulaire leefomgeving en 
tonen we hoe circulair en biobased bouwen een transitie 
teweeg brengt die leidt tot een herwaardering van wat van 
waarde is’, schrijven de onderzoekers van het team.  
‘We pleiten dan ook voor een serieuze opschaling en een 
grondige systeemverandering. Het model van 2020 krijgt 
dit jaar een iconische installatie van een huis op ware 
grootte dat volledig bestaat uit biobased materialen, circu-
laire bouwmethoden en verhalen over de veranderende 
waardeketen waar het onderdeel van is.’ Het zal te zien zijn 
op de Dutch Design Week 2021 en later ook op de Floriade.

Oplossingen van morgen
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Hoe kun je, als gemeenschap, kunstenaar of  
toerist en als mens omgaan met een landschap  
dat aantrekkelijk is, maar tegelijkertijd beschermd  
moet worden om te kunnen blijven bestaan? 
Hoe kun je comfortabel wonen op een plek die 
daar niet voor is gemaakt? Wat is de betekenis  
van architectuur in een omgeving die van 
zichzelf harmonieus is ook zonder bebouwing 
volledig voelt?’

En zo ontstond er een onderkomen zónder dak, 
omdat het in die periode niet zou regenen,  
omdat gezien de langjarige statistieken het 
in die periode geen regen te verwachten veel, 
maar wel felle zon , maar wel met een ingenieuze 
installatie die een zonnepaneel mee laat bewe-
gen met de baan van de zon, zodat het paneel 
altijd haar schaduw werpt op dezelfde plek,  
in dit geval de werktafel van de schrijver.●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Dakdekkers inspireren
Op de DDW is ook het afstudeerwerk aan de Design Academie  
van Miles Le Gras, getiteld Roofers te zien. Lampen gemaakt  
op basis van de technieken van Franse zinkdakdekkers. 
“Door de context van dit ambacht te veranderen naar  
interieurobjecten, bied ik mensen direct toegang tot het 
verhaal van de zinken dakdekkers. ‘Roofers’ is een eerbetoon 
aan het vakmanschap van de Parijse zinken dakdekkers,  
die werken in een eeuwenoude traditie.” In het centrum  
van Parijs is 70 procent van de daken bedekt met zink.  
De dakdekkers moeten elk stukje zink met de hand op de 
vele hoeken en randen van de architectuur passen.  
Le Gras hoopt dat deze lampenkappen de liefde voor het 
vakmanschap kan verhogen, want er is een groot tekort  
aan vaklieden. Daarom heeft de stad Parijs een aanvraag 
ingediend voor erkenning van het vak als immaterieel  
cultureel erfgoed door UNESCO. Om het ambacht onder  
de aandacht te brengen. 

Ventilatie dak of gewoon zonder 
Curator Anne van der Zwaag van Object Rotterdam ziet  
veel goeds komen van het betrekken van kunstenaars bij 
productontwikkeling en zelfs de ontwikkeling van wijken.  
“Die combinatie vergroot de kwaliteit,” zegt Van der Zwaag, 
die bijvoorbeeld al diverse projectontwikkelaars en op-
drachtgevers in de bouw daarvan weet te overtuigen.  
“Het Hembrugterrein, waar begin oktober haar expositie 
BIG ART gehouden wordt, mocht jarenlang door kunste-
naars worden gebruikt. Studio’s, ateliers en evenementen 
brengen het terrein tot leven en geven het een ziel.  

Het werd zó aantrekkelijk dat ABC vastgoed het terrein  
nu gaat ontwikkelen waarbij de kunstenaars wordt aange-
boden hun plek te kopen of te blijven huren. Ze snappen 
het belang van de aanwezigheid van deze pioniers.”  
Object Rotterdam werd voor de zomer georganiseerd en in 
het Rotterdamse M4H gebied bij Marconiplein. Het gebied 
vormt samen met RDM het Rotterdam Makers District en  
biedt ruimte aan kunstenaars (Joep van Lieshout) en ontwer- 
pers (Daan Rozegaarde) en zal die ruimte aan de creatieven 
blijven reserveren in de toekomstige projectontwikkeling.

Ventilatiedak of zelfs zonder dak
Door net even anders naar dingen te kijken kom je op  
bijzondere ideeën. Kunstenaar, illustrator Tomas Schats  
presenteerde op Object een aantal nieuwe werken waaron-
der een verrassend actueel ‘blaasbalg huis’. Een bewegend 
object dat het dak presenteert als luchtververser.

En voor wie helemaal extreem denkt wat daken betreft: kijk 
nog eens terug naar het werk van Marieke Schoonderbeek. 
Zij stond op Object in Rotterdam met nieuw werk maar 
vertelde voor dit vakblad over haar werk van enkele jaren 
geleden dat ze uitvoerde met geograaf en kunstenaar  
Eva Pel. In 2018 bouwden ze op het eiland Lanzarote een 
onderkomen voor een schrijver Arnon Grunberg die daar 
tien dagen zou verblijven.

‘Het project ‘One-Man-10-Days-Settlement-29°13°’ gaat 
over het vraagstuk waar Lanzarote sinds jaar en dag mee te 
maken heeft: de balans tussen mens en natuur.  

ONTWERPERS EN KUNSTENAARS MOETEN ONS VOORUIT HELPEN

Het project ‘One-Man-10-Days-Settlement-29°13°’ op Lanzarote.
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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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Mogen wij 
gebruik maken 
van uw kennis?

Ben jij een ervaren praktijkinstructeur Leidekken en 

wil je jouw kennis goed benutten en overdragen? 

Dan zoeken wij jou!

Bij Gaan in de Bouw leiden we vakmensen 

op. Zo verzorgen wij de opleiding leidekken 

bij Bouwmensen in Amersfoort. Om de juiste 

kwaliteit te waarborgen zijn we op zoek naar 

praktijkinstructeurs.

Is dit iets voor jou of heb jij binnen jouw bedrijf een 

medewerker die ons hierbij kan helpen? 

Meld dit bij ons secretariaat via:

secretariaat@gaanindebouw.nl 

SVGO-GidB     Floris Grijpstraat 2     2596 XE  Den Haag
+31 (0)85 007 13 60     info@gaanindebouw.nl

steilDAK is het  
gespecialiseerde  
vakblad voor de  

hellende dakenbranche
Het vakblad stelt zich ten doel op een  
zo breed mogelijke basis vakinformatie  

te verspreiden over alle items m.b.t.  
het hellende dak, zowel op het gebied  

van regelgeving en normering,  
als de technische en praktische  

invulling hiervan.

Vindt u het interessant om steilDAK  
maandelijks gratis te ontvangen?

Mail dan naar info@lumail.nl  
of kijk op www.steildak.nl

steilDAK
HET VAKBLAD VOOR 

HELLENDE DAKEN

nr.1- februari 2021 - 6
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.2- april 2021 - 6
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.3- juni 2021 - 6
e jaargang
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

De Krempziegel
In Duitsland, waar hij tegenwoordig woont, ziet Huub Mombers overal 
Krempziegel, een pan die in Nederland niet veel voorkomt.

heeft een aantal gebouwen gedekt met deze pannen. 
O.a. de Hervormde kerk van Norg en restaurant  
De Librije in Zwolle. Overigens is door zijn dikke 
structuur en goed doorbakken kwaliteit een levens-
duur van 200 tot 300 jaar geen uitzondering.

Zijn naam wordt ontleend aan de Wel van de pan. 
Die zit, in tegenstelling tot wat wij gewend zijn,  
aan de linkerzijde: het is dus een linksdekker!  
De vakman noemt de wel van de pan een Kremper  

en dat lijkt verdacht veel op ons Nederlandse woord Krimpen.  
Eigenlijk is die naam wel juist. Als je de pan goed bekijkt, 
zie je dat hij is voortgekomen uit een vlakke tegel,  
met aan één zijde gekrompen tot een opgaande bolling.  
En dan heb je vanzelf een afdekkende wel voor de naast-
gelegen dakpan. 

Huub Mombers

Er is al veel geschreven en gezegd over het ontstaan van 
het huidige model dakpan. Even een geheugenopfrisser.  
We kennen in dakpannenland twee hoofdtypen:  
Golf-pannen en Vlakke-pannen. Trouwe lezers van steilDAK 
hebben in de afgelopen vijf jaar al regelmatig met deze 
modellen kennisgemaakt. 

Maar waarom nu dan weer een verhaal over deze pannen? 
Welnu: schrijver dezes is inmiddels alweer 10 maanden 
woonachtig in Duitsland en het bevalt hier goed. Ik woon 
op het heuvelachtige land in het gebied tussen Hannover 
en Berlijn, in de deelstaat Sachsen Anhalt. Het is ook  
het land van de dakpannen. Je ziet ze hier heel erg veel,  
niet alleen op de daken, maar ook als gevelbekleding en 
dat is voor ons Nederlanders wel even wennen. Je komt  
ze overal tegen. Wat opvalt is het model, namelijk de  
zogeheten Krempziegel . 

Toch kent de Krempziegel een Nederlands tintje. In het ver-
leden zijn partijen van deze pannen naar ons land gekomen 
en we vinden ze dan ook het meest in de provincies Overijssel 
en Drenthe. Geografisch gezien is dat ook begrijpelijk,  
want Hildesheim, wat de bakermat is geweest, is met paard 
en kar te berijden . Plaatsen als Kampen, Zwolle en Deventer 

Dat die Kremp links zit, kan ik nog niet verklaren, want hij 
zou ook rechts kunnen zitten: dat maakt voor de waterkering 
c.q. afvoer niet uit. Het vermoeden zou kunnen zijn dat het 
te maken heeft met het handmatig vormen van deze pannen 
in toentertijd nog houten mallen, hij bestaat inmiddels al  
bijna duizend jaar! Er zijn bewijzen dat de pan al in de  
12e eeuw is bedacht en geproduceerd. De bakermat is de  
plaats Hildesheim in Niedersachsen. Verdere uitbreiding en 
toepassing is vervolgens Braunschweig en Maagdenburg.  
Er liggen en hangen er hier honderdduizenden op daken  
en gevels, misschien wel miljoenen! 

Romeinen 
Nu even terug naar de Romeinen. Die hadden 2000 jaar 
geleden al dakbedekkingen met de Tegula en Imbrice  
(een vlakke pan met opstaande randen en over de naad een  

holle afdekker). Uit deze tweeledige dakbedekking is de  
enkel dekkende pan met hol en bol ontstaan, dus de Golfpan 
en hieruit weer de overslagpan, met later zij- en kopsluitin-
gen. Het is goed mogelijk dat rond het jaar 1100 een aantal 
lieden het zuidelijk gelegen Italië bezocht hebben en dat  
ze Romeinse daken hebben staan bekijken en bij thuiskomst  
zelf aan de slag zijn gegaan en de Krempziegel hebben 
bedacht. Jammer dat er niets van is opgeschreven of opge-
tekend! Het is weggegooid of bij branden verloren gegaan. 

In Nederland maken we uit traditie vrijwel altijd rechts-
dekkende dakpannen, maar met de huidige zijsluitingen 
kan de wel ook links worden aangebracht. Er zijn ver-
schillende fabrieken in Europa die dat wel in hun gamma 
hebben zitten. 

De moraal van dit verhaal: het blijft boeiend hoe het  
allemaal begonnen is met onze dakpanbedekkingen.  
Viele Grüsse! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Voorbeeld van het samenbrengen van een platte daktegel 
met opstaande rand en een halfcilindrische pan als enkel-
dekker. Portugal, Euro Ceramica te Azeitâo, 1989.

Aanzien van een Romeinse dakbedekking met Tegula (onderpannen )  
en Imbrice (bolle bovenpannen), tweeledige dakbedekking.

Dakbedekking met Krempziegels. Links een verticale gevelbekleding met deze pannen  
op latten gespijkerd.

Krempziegel of Kremper genaamd. 34 x 26 cm. 
De naam Hildesheimerpan komt ook voor.  
19e eeuw (Duitsland). 

“ DE KREMPZIEGEL KENT  

EEN NEDERLANDS TINTJE”
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DAKENBEURS

Eerste editie DAKEN & ZAKEN  
in meerdere opzichten primeur  
voor dakenbranche
Op donderdag 11 november 2021 
wordt van 10-20 uur in de hal  
‘Next Level’ van Evenementenhal 
Gorinchem eindelijk de eerste  
editie van de nieuwe dakenbeurs 
georganiseerd: DAKEN & ZAKEN. 
Het eendaagse evenement is een 
relatiebeurs voor de platte en  
hellende dakenbranche en stelt  
alle belanghebbenden rond het 
dak in de gelegenheid om in een 
ongedwongen sfeer met elkaar in 
gesprek te gaan.

De maatschappelijke aandacht voor het dak groeit. Het dak 
wordt steeds meer ontdekt als de sleutel tot de oplossing 
van tal van maatschappelijke vraagstukken. Het dak is de 
locatie voor de oplossing voor ruimtegebrek in stedelijk 
gebied: dakgebruik, zonnepanelen, groen, wateropvang 
(ontlasten rioleringssystemen), luchtzuivering, biodiversiteit, 
etc. Daarbij moet de esthetische waarde van het dak niet 
uit het oog worden verloren. De voornaamste functie van 
het dak is de waterdichting. Belangrijk is dus dat dit alles 
op een goede (en veilige!) manier gebeurt, met de juiste 
materialen en technieken. En als het even kan met gebruik-
making van milieuvriendelijke materialen.  
Hoewel DAKEN & ZAKEN primair een relatiebeurs is, 
zullen er tijdens de dakenbeurs ook innovaties getoond en 
besproken worden. In dit nummer van steilDAK vindt u al 
enkele voorbeelden daarvan.

De platte en hellende dakenbranche staan kortom voor 
geen geringe opgave, in een tijd waarin de kwaliteit 
strenger bewaakt gaat worden en het vakmanschap steeds 
schaarser wordt. Daarom is het nu, meer dan ooit, van 
belang dat de verschillende branchepartijen met elkaar in 
gesprek gaan en blijven. DAKEN & ZAKEN is een belangrijke 
factor in dat proces. DAKEN & ZAKEN is de plek waar  
opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de  
platte en hellende dakenbranche elkaar ontmoeten. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Na de verplaatsingen als gevolg van de coronacrisis,  
wordt reikhalzend naar de beurs uitgekeken. Zaken doen 
gaat beter als je elkaar in de ogen kunt kijken. Eindelijk kan 
er weer, binnen de geldende maatregelen, een branche- 
evenement worden georganiseerd en deze eerste editie  
van DAKEN & ZAKEN is ook in dat opzicht een primeur  
voor de dakenbranche. 

In de markt was al langer een duidelijke behoefte naar een 
dergelijk evenement. Al enige tijd ontbrak het de branche 
aan een eigen platform en dat werd voelbaar. In nauwe 
samenspraak met de diverse marktpartijen is besloten het 
initiatief te nemen tot de organisatie van een volledig  
verzorgd, eendaags evenement. Toegang en catering zijn 
gratis, wel dient men zich voorafgaand aan het beursbe-
zoek aan te melden. De reacties waren al direct bijzonder 
positief en de animo om op het evenement aanwezig te 
zijn is groot. Het evenement wordt voor en door de beide 
dakenbranches georganiseerd.

DAKEN&ZAKEN

•mawipex

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland
Wij verwelkomen u graag op donderdag 11 november 2021 tijdens de eerste 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 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid. 
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 11 november bij DAKEN & ZAKEN!
*Gratis t/m 31 oktober, daarna kost een toegangsticket 15 euro.
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AAN TAFEL MET… PALMYRA LINDEMAN

“ Het allermooiste aan 
mijn vak is het contact 
met mensen”

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.

DAKEN & ZAKEN zou in september 2020 plaatsvinden,  
maar werd vanwege de coronamaatregelen twee keer ver-
plaatst. “We zijn erg dankbaar dat de standhouders bij elke 
ver plaatsing met ons zijn meegegaan, dat zij er ondanks 
twee verplaatsingen geloof in hebben gehouden. Dat wijst 
erop dat wij binnen de markt een bepaald vertrouwen 
hebben opgebouwd.”

Op DAKEN & ZAKEN draait het om zowel de platte als de 
hellende daken. Palmyra: “We vinden het belangrijk dat op 
de beurs, en ook op de feestavond van het Dak van het Jaar, 
beide markten samenkomen. Er zijn veel overkoepelende  
onderwerpen, denk aan veiligheid, hoogwerkers of bijvoor-
beeld isolatie. Voor een bezoeker is het belangrijk dat álle 
facetten aanwezig zijn, zodat elke bezoeker aan zijn trekken 
komt. Een goede beurs is een mix van zo veel mogelijk 
verschillende onderwerpen.”

Van jongs af
Dirk Lindeman richtte het bedrijf in 1983 op. In 2010  
nam Palmyra Lindeman de zaak van haar vader over.  
“Mijn naam is welliswaar aan het bedrijf verbonden, maar 
ik doe het werk natuurlijk niet alleen. Iemand zei ooit tegen 
me: als je een dreamteam om je heen hebt, kan je onvoor-
stelbaar veel. En dat is zo: Lindeman Uitgevers bestaat uit  
een dreamteam met Jan Suijk voor het onderhoud van de  
contacten en de hoofdredacteuren Tjerk van Duinen en 
Edwin Fagel, aangevuld met externe redacteuren en mede-
werkers. Ik ben verantwoordelijk voor veel organisatorische 
en admini stratieve taken. Dat vind ik erg leuk: het ligt me 
goed om te organiseren en ik vind het leuk om met meer-
dere dingen tegelijk bezig te zijn.” 

Palmyra groeide op met de dakenbranche. “Als klein meisje 
ging ik al met mijn vader mee naar bouwbeurzen. Dat vond 
ik fantastisch. Ik mocht meehelpen in de stand en genoot 
van alle mensen en de sfeer. Iedereen kent iedereen,  
zo’n beurs is echt een feestje.” In eerste instantie deed ze 
een opleiding tot bejaardenverzorgende, maar ze maakte 
die niet af. “Toen vroeg mijn vader me of ik telefoniste bij 
hem wilde worden. Daarna ging ik ook de boekhouding 
doen. Stap voor stap kreeg ik extra taken, die ik me gaande-
weg eigen maakte. Zodoende heb ik nu klanten die ik al  
35 jaar ken.”

Nolanda Klunder

Palmyra Lindeman is eigenaar-directeur van Lindeman  
Uitgevers, de uitgeverij van vakbladen Roofs en steilDAK.  
“De bladen zijn een belangrijk deel van mijn werk, maar bij 
lange na niet het enige. We organiseren ook de feestavond 
van Het Dak van het Jaar en de DAKEN & ZAKEN beurs.  
Met die beurs zijn we op dit moment heel druk. Het gaat erg 
goed met de aanmeldingen, zowel van bezoekers als van 
standhouders. Het belooft een prachtige dag te worden.” 
Met de beurs op komst is het een mooi moment om met 
Palmyra aan tafel te gaan zitten.

DAKEN & ZAKEN
De dakenbranche had sinds 2016 geen eigen vakbeurs 
meer. Palmyra vertelt: “In 2019 benaderde Cees Woortman 
van VEBIDAK ons met het verzoek om weer een beurs te 
orga niseren. We zijn gaan inventariseren of er in de markt 
genoeg animo voor was. Het antwoord was ondubbelzinnig:  
ja. Daarbij had de markt een sterke voorkeur voor een  
ééndaagse beurs, naar voorbeeld van de jaarlijkse Belgian 
Roof Day in Brussel. Wij hebben geïnventariseerd welke  
wensen er op de markt leefden en zijn vanuit die wensen 
gaan organiseren.” Het is voor de dakenbranche belangrijk 
om een eigen vakbeurs te hebben, licht Palmyra toe.  
“Op een beurs kan je nieuwe producten leren kennen,  
maar bovenal is een beurs dé plek om te netwerken en  
aan relatie beheer te doen. Je kan daar in één dag heel  
veel contacten ontmoeten, waar dat anders veel meer tijd 
zou kosten.”

“Het allermooist in mijn werk is het contact met 
mensen. Ik ben blij met het team om me heen en  
met mijn klantenkring. Met veel klanten heb ik heel 
goed contact. Daar komt het besef bij dat mijn  
vader het bedrijf heeft opgericht. Dat ik iets van hem  
mag voortzetten doet me veel plezier. De klanten 
van onze twee vakbladen, van DAKEN & ZAKEN  
en de Dak van het Jaar-feestavond geloven in  
de dakenbranche en in ons als bladen-maker en 
organisator van evene menten. Dat wij die positie 
in de markt bereikt hebben, vervult me met  
dankbaarheid en trots.”
 
Veel facetten
“Als mensen van buiten de branche aan een dak 
denken, denken ze aan een plat dak met bitumen 
of een hellend dak met dakpannen, maar er zijn 
oneindig veel meer facetten aan een dak,” besluit 
Palmyra. “Er komt ongelooflijk veel bij kijken om  
een goed dak te maken. Dat hoef ik onze doelgroep  

niet uit te leggen, maar buitenstaanders hebben daar vaak 
geen besef van. En bij alle facetten gaan de ontwikkelingen 
razendsnel. Toen mijn vader begon, kwam het tijdschrift (dat 
heette toen nog DIM) elf keer per jaar uit. Nu verschijnt  
Roofs al jaren twaalf keer per jaar en hebben we, sinds 2016, 
daarnaast steilDAK zes keer per jaar. Buitenstaanders zijn wel 
eens verbaasd als ze dat horen: achttien keer per jaar een 
tijdschrift over daken, is er zó veel over te vertellen? Ja, en nog 
veel meer.” De vakbladen spelen een belangrijke informatieve 
rol voor de branche, ziet Palmyra. “Voor papieren tijdschriften 
is er nog steeds een markt, hoewel je ziet dat online-informa-
tie een steeds grotere rol gaat spelen.  
Om die reden gaan we de websites van Roofs en steilDAK  
vernieuwen. Er komt één portal, Dakweb, waar je alle  
informatie kunt vinden en kunt doorklikken naar digitale 
versies van de papieren tijdschriften.”●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Palmyra Lindeman in acht vragen
Burgerlijke staat? Vrijgezel.

Kinderen? Drie volwassen zoons: een van 26  
en een tweeling van 22.

Wat doe je als je niet werkt? Ik ga graag uit met vriendinnen 
en hou van wandelen met de hond en lezen.

Favoriete muziek? Ik heb een brede muzieksmaak. Ik hou het  
meest van Nederlandstalige muziek en classic rock, maar draai 
in de auto van alles.

Favoriete vakantiebestemming? Portugal, bijvoorbeeld de 
Algarve. De mensen zijn er ontzettend aardig. 

Favoriete stad? Lissabon is een fantastische stad.

Favoriete gebouw of architect? Ik heb geen echte favoriet.  
Ik hou ervan als een gebouw na restauratie zijn eigen  
uitstraling heeft behouden en authentiek is gebleven.

Waar ben je in je werk en privé het meest trots op?  
Ik ben trots op wat we met elkaar tot nu toe bereikt hebben. 
In mijn persoonlijke leven ben ik vooral trots op de ontwikke-
ling van mijn kinderen.

“ IEDEREEN KENT  

IEDEREEN, ZO’N BEURS  

IS ECHT EEN FEESTJE”
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DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

BMI Academy: word een kei in je vak!

Dit najaar lanceert BMI haar geheel vernieuwde BMI 
Academy. Een uniek en modern uitgerust opleidings-
centrum centraal gelegen in Montfoort. Een trainings-
centrum dat naast een theorielokaal beschikt over een 
grote praktijkruimte voor trainingen op het gebied van  
hellende en platte daken. Alle opleidingen en trainingen 
zijn een prettige combinatie van theorie en praktijk. 
Word een kei in je vak en kom naar de nieuwe BMI 
Academy. Doe de dakkennisquiz op de BMI-stand.

Als het stormt en er 
waaien dakpannen van 
het dak, kan de schade 
oplopen tot wel duizen-
den euro’s. Een goede 
verankering kan het 
verschil maken. Veranke-
ring is een van de meest 
essentiële onderdelen 

van een duurzaam en betrouwbaar dak. Want een goede 
dakpan alleen is nog geen goed dak. Gebruik solide 
bevestigingssystemen die voldoen aan de wettelijke 
verankering eisen van het Bouwbesluit,en voorkom 
daarmee ongelukken en schade. BMI Monier heeft voor 
elk dakpanmodel een bijpassende (euro-)panhaak ont-
wikkeld, waarvan de rekenwaarde door een onafhanke-
lijk instituut is bepaald.

BMI MONIER

STAND 122/123

We hebben u gemist! 

Na een jaar afstand en  
voorzichtigheid en geen  
enkel fysiek evenement,  
zijn wij erg blij dat we  
elkaar weer kunnen ont-
moeten. Op 11 november is Gilde Software uiteraard van de partij tijdens de DAKEN & ZAKEN-beurs. We kijken er naar 
uit om u bij te praten, van u te horen hoe het u verging in de afgelopen periode en natuurlijk hoe het nu met u en uw 
organisatie gaat. Ook praten wij u graag bij over de nieuwste 
ontwikkelingen van Gilde Software. Want al waren we veel thuis 
aan het werk, we hebben niet stilgezeten! Tot ziens in onze 
stand op 11 november a.s.

GILDE SOFTWARE

STAND 113

Je dak als grootste verliespost qua energie

Een slecht geïsoleerde woning verliest al snel 30% 
energie via het dak, een goede dakisolatie is dus zeker 
een must. Kingspan levert ondertussen al 50 jaar kwa-
litatieve isolatie-platen om je hierbij te helpen. Onge-
acht de verdere afwerking van je plat dak (mechanisch,  
(deels) verlijmd of losliggend geballaste dakbedek-
kingssystemen) hebben we altijd wel een oplossing.

Kingspan Insulation is marktleider op het gebied van 
isolatie en voorziet klanten in de bouwsector van  
(advies over) hoogwaardige hardschuim isolatie.  
Met een focus op innovatie, duurzaamheid, veiligheid  
en meer ruimte voor design en inspiratie draagt 
Kingspan Insulation bij aan het bouwen van de huizen  
en kantoorgebouwen van de toekomst.

Benieuwd naar meer?  
Bezoek onze stand op de  
DAKEN & ZAKEN vakbeurs  
en bezoek onze website  
www.kingspan.com/nl. 

KINGSPAN INSULATION

STAND 134

Dé expert op het gebied van  
dak- en gevelconstructies

Er gebeurt veel in de wereld van dak- en gevelconstruc-
ties en materialen hiervoor. Fabrikanten en leveran-
ciers moeten reke ning houden met nieuwe producten 
en systemen, duurzaamheidseisen en nieuwe kwali-
teitsnormen. Kiwa BDA is in dit complexe speelveld 
toonaangevend in binnen- en buitenland.

Kiwa BDA bestaat uit BDA Dakadvies, BDA Geveladvies 
en het laboratorium Kiwa BDA Testing. Binnen BDA 
Dakadvies en BDA Geveladvies werken dak- en gevel-
experts, -adviseurs en -inspecteurs aan een duurzame 
gebouwschil. Zij ondersteunen, samen met Kiwa BDA 
Testing, fabrikanten met productontwikkeling en 
 kwaliteitsverklaringen.

BDA’s Expert Centre verenigt alle disciplines binnen 
Kiwa BDA en beschikt hierdoor over een schat aan 
expertise op het gebied van dak- en gevelconstructies 
én het testen daarvan tegen (inter)nationale normen 
en standaarden.

Meer weten over Kiwa BDA? Bezoek onze stand op 
DAKEN & ZAKEN en check: www.kiwabda.nl

KIWA BDA

STAND 139

Voor al uw dakmateriaal

Brouwers Zink & Dak, hét filiaal voor al uw dakmateriaal, 
is een nieuw concept dat Brouwers Zink in de markt heeft 
gezet als filiaalformule in Gouda, Eindhoven, Maastricht 
en Maasmechelen (B). Met een compleet assortiment van 
dakmaterialen van topmerken zoals BMI Icopal, Bauder, 
Sure-Seal EPDM, Guardian en Nedzink kunnen klanten snel 
en met deskundig advies worden geholpen. 

In de filialen wordt ook zink en plastisol op maat gemaakt 
met de aanvullende mogelijkheid om grotere werken of 
andere materialen bij Brouwers Zink te laten klaarmaken. 
Daarnaast is in Eindhoven een trainingslocatie ingericht 
voor producttrainingen. 

De verwachting is dat de filiaalformule de komende jaren 
verder gaan groeien met nieuwe locaties en nieuwe 
producten, dus blijf ons volgen via social media of onze 
nieuwsbrief. En kom gerust eens binnenlopen in Gouda, 
Eindhoven, Maastricht of Maasmechelen (B) waar de koffie 
voor u klaarstaat.

BROUWERS ZINK & DAK

STAND 157

Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

Duurzaam en verantwoord ondernemen met NedZink

NedZink is klaar voor de toekomst. Door op een duurzame wijze het natuurlijke 
bouwzink te produceren, draagt de zinkproducent bij aan een maatschappelijk 
verantwoorde economie en toekomst. In onze onlangs geopende nieuwe duurzame 
fabriek in Budel-Dorplein worden hoogwaardige zinkproducten vervaardigd voor 
toepassingen in gevelbekleding, dakbedekking, dakgoten en hemelwaterafvoersys-
temen. Het productportfolio is heden ten dage rijker dan de traditionele zinkkleur 
die we kennen. Met name het geprepatineerde zink met organische anti-fingerprint 
coating levert hoogwaardige architectonische producten op, die naast duurzaam 
ook een lust zijn voor het oog. Benieuwd naar de verschillende NedZink producten? 
Dan hopen wij u te mogen verwelkomen tijdens de vakbeurs ‘DAKEN EN ZAKEN’ 

NEDZINK

STAND 103



Ontdek waarom een PAGO voor jou interessant is. 
Bezoek de stand 132 tijdens de Daken & Zaken beurs 

en volg een mini PAGO. 

Voor meer informatie over de regelingen van de hellende daken, 
kijk op www.cao-hd.nl of maak een e-learning op oohd.plusport.com

Daken & Zaken
De dakenvakbeurs van Nederland

11 november 2021 van 10.00 tot 20.00 uur
Evenementenhal Gorinchem

Het opleidings- en ontwikkelingsfonds is ook aanwezig op de beurs. 
Heeft u vragen over het opleiden van uw medewerkers of subsidies 

die u hiervoor kunt aanvragen? Kom langs bij onze stand 133!  
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DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

Bij de keuze van dakramen  
staan kwaliteit, duurzaam- 
heid en design bovenaan

De belangrijkste reden waarom mensen een (plat) 
dakraam installeren, is om extra lichtinval te creëren. 
Dit vergroot immers het ruimtegevoel en verhoogt de 
waarde van de woning. Skylux biedt daglichtoplos- 
singen voor hellende en platte daken. Het kiepdak-
raam voor hellende daken heeft een muggenhor die 
aan de buitenkant is geïnstalleerd. Uniek in de wereld. 
Insecten, stof, bladeren en zelfs regen worden zo 
tegengehouden. Bovendien biedt dit kwalitatieve raam 
nog heel wat extra voordelen; uitstekende isolatie- en 
akoestische waarden, mooi design, inbraakwerendheid 
en kindvriendelijkheid dankzij een mechanische ver-
grendeling. De combinatie van aluminium buitenpro-
fielen en houten afwerking aan de  binnenzijde zorgen 
voor een kwalitatief high end product.
Het platdakraam is de ideale oplossing voor wie 
esthetiek en prestaties wil combineren. Skylux heeft 
meer dan twintig standaardafmetingen en zelfs for-
maten van 1 op 2 en 1 op 3 meter in het gamma.  
De accessoires zoals zonwering, insectengaas en  
ledverlichting bieden extra comfort.

SKYLUX DAGLICHTOPLOSSINGEN

STAND 159

Compleet programma op de beursvloer

Tijdens de komende beurs DAKEN & ZAKEN, die  
gehouden wordt op 11 november, komt het Almelose  
All-up met haar complete programma naar Gorinchem.  
De Paus easy 24 meter ladderlift van het gerenommeerde Duitse merk Paus bijvoorbeeld. Deze compacte ladderlift  
is zowel met een Honda benzinemotor leverbaar, alsmede met een zeer stille en milieuvriendelijke 230Volt motor.  
Ook toont de oostelijke specialist in liften en kranen een groot aantal noviteiten uit het productengamma van  
Geda en Klaas.

Andere bezienswaardigheden binnen de stand van All-up zijn onder meer de nieuwe grote aanhanger kraan van het 
merk Klaas. Deze K400RHX bereikt een hoogte van 36 meter, kent een hijslast van 3.000 kg en heeft een dubbele 
 automatische uitschuifbare jib. De kraan is binnen enkele ogenblikken inzetbaar als volwaardige 2-persoons hoog-
werker, met een werkhoogte van 31 meter. Met het hybride pakket is deze kraan ook uiterst stil en milieuvriendelijk. 
Ook van Klaas staan er de K21-30, een budgetkraan in het aanhanger segment, een kraan die inmiddels al vele  
tevreden gebruikers kent, alsmede de uiterst succesvolle BE-kraan. Deze kraan verkreeg al in 2009 de Nederlandse 
bouwprijs en kent inmiddels vele tevreden gebruikers.

Verder komt All-up met de eenvoudig te monteren Geda liften. Het opbouwen is eenvoudig  
en de te bereiken hoogte is al gauw 18 meter. Voor 200 kg gewicht draait de lift haar hand  
niet om. Tot slot zijn er van Paus onder andere de Easy 18 meter, de kleine ladderlift met  
grote prestaties die leverbaar is in diverse uitvoeringen. Ook zijn er diverse beursacties met  
onder andere RSS dakrandbeveiliging.

ALL-UP

STAND 152/153

Zinkunie: méér dan zink

Op 11 november staat Zinkunie op de DAKEN & ZAKEN- 
beurs, stand 151. Bezoekers maken tijdens deze dag 
kennis met het assortiment van dak- en gevelbekle-
ding, denk aan EPDM, bitumen, POCB en VESTIS. Ook 
zijn er live demonstraties en staan onze adviseurs 
paraat voor technisch advies. 

KLIK & klaar! 
Uniek in de markt is de SNELKLIK-klang: een montage- 
en expansieklang in één met een perfecte klik met  
de deklijsten. Hierdoor is een snelle en eenvoudige 
montage gegarandeerd zónder te hoeven solderen. 
Tijdens de beurs wordt deze unieke vondst toegelicht. 

Kneepjes van het vak 
Naast leverancier is Zinkunie ook opleider. Van oktober 
tot en met maart geven vakspecialisten zink- en EPDM 
cursussen op maat. Zo weet je precies hoe je zink op  
een juiste manier verwerkt voor dak- en gevelbekleding 
en wat de beste handelingen zijn voor het leggen van 
een EPDM-daksysteem. Aanmelden kan eenvoudig  
via de website: www.zinkunie.nl/cursussen.

ZINKUNIE

STAND 151

 

De focus op innovatie en circulariteit 

Tijdens DAKEN & ZAKEN toont IsoBouw twee nieuwe isolatiesystemen voor nieuwbouw- én  
renovatiedoeleinden. Dit zijn circulaire systemen die zich kenmerken door een hoge kwaliteit  
en veel verwerkingsgemak. Dat leidt tot besparing van tijd, geld en energie.

Solar renovatiepanelen  Om invulling te geven aan de groeiende toepassing van PV-systemen levert IsoBouw speciaal  
daarop afgestemde isolerende dakpanelen. Bekend waren al de SlimFix Solar dakelementen voor de nieuwbouw.  
Toegevoegd zijn de SlimFix RenoTwin Solar elementen voor een waterdicht en hoog renderend PV-dak bij renovatieprojecten. 

‘Dual-density’ isolatieplaat  Een ware productinnovatie is de ‘dual-density’ isolatieplaat PowerTop voor het platte dak.  
Met een toplaag van EPS 150 is deze milieuvriendelijke isolatieplaat intensieve beloopbaarheid en bij  
uitstek geschikt voor PV-daken. STAND 118

ISOBOUW

Sterk in maatwerk

Brouwers Zink is ‘sterk 
in maatwerk’, zo is de 
afgelopen 35 jaar wel 
gebleken. Men richt 
zich erop om klanten 
zoveel mogelijk te ontzorgen en is ontstaan als werkplaats 
waar alles op maat wordt gemaakt. Daar is een uitstekende 
logistiek, met eigen transportmiddelen, aan toegevoegd 
waardoor de materialen door het hele land worden bezorgd.

Door de jarenlange ervaring is een ongelofelijk hoge pro-
ductiviteit in de werkplaats ontstaan met bijzonder weinig 
afval. Zelf maken loont zich meestal niet voor een verwer-
ker als het binnen 24 uur bij Brouwers kan worden gemaakt 
en bezorgd. Zink is het belangrijkste basisproduct van de 
maatwerk productie. Maar ook uit koper, lood, aluminium, 
plastisol, PVDF en staal wordt volop maatwerk gemaakt.
Om goede producten te kunnen produceren, werkt Brou-
wers Zink met topmerken zoals Nedzink, Rheinzink, VMZinc, 
KME, Uzimet, Schneider, Prefa, Vestis, Tata Steel, SSAB, Jack 
Muller en Renolit. 

STAND 140

BROUWERS ZINK

Werk op hoog niveau

JVK Daken bv (Jurgen van Keulen Ambachtelijke 
 Dakbedekkingen) is een gespecialiseerd bedrijf op het  
gebied van hellende en platte daken. Te weten in  
(natuur) leien daken en zink-koper-loodwerken.  
Dit voor kleine, maar ook grote projecten op het gebied  
van restauratie, onderhoud, renovatie maar ook nieuw- 
bouw (zoals tegenwoordig veel fels-losange-en roeven- 

daken). JVK is ERM- 
erkend en Komo- 
gecertificeerd en heeft 
vele gerenommeerde  
referenties op zijn 
conto staan (zie hun 
website). Het bedrijf 
werkt bijna door heel 
Nederland en België, 
vanuit hun filialen  
te Breda, Ossendrecht 
en Antwerpen.  
Zoals ze zeggen:  
‘Werk op hoog niveau!’

JVK DAKEN

STAND 102



European Building Supply

Ontmoet het team van EBS
Ondernemen op een circulaire, eigen en vernieuwende
manier. Dat is wat steeds meer bedrijven willen. European 
Building Supply (EBS) is hier al jaren mee bezig. Tijdens 
DAKEN & ZAKEN vertellen de specialisten van EBS je alles 
over duurzaam ondernemen, je eigen branding toepassen en 
het vastleggen van jouw ideeën. 

Productontwikkeling
Heb je een idee, maar weet je niet exact hoe je 
dit kan realiseren? EBS helpt je graag van idee 
tot realisatie. We denken mee over het type 
grondstof, of er nog meer toegevoegde 
waardes zijn en over de optimalisatie van 
verpakking en verzending.

Recycling
Bij ieder bedrijf is er een afvalstroom waar 
kosten aan verbonden zijn. Jullie afval kan de 
grondstof zijn van een nieuw product. De 
recyclingpartners van EBS halen het afval bij 
jullie op locatie op en nemen de kosten op 
zich. Geef jullie afval de mogelijkheid voor een 
tweede leven!

Fabricage
Waar laat je producten fabriceren en worden 
leveringen gewaarborgd? Hoe fijn is het om 
één aanspreekpunt te hebben die alles regelt? 
EBS is jouw aanspreekpunt.

Branding
Zorg dat jouw afnemers een vergelijking 
kunnen maken binnen je assortiment door een 
combinatie van A-merken en huismerken met 
jouw eigen branding aan te bieden.

Patent
Je hebt een idee en zet het product op de 
markt. Plots kom je jouw idee ergens 
gekopieerd tegen, inclusief een strakke 
marketingcampagne. Dit wil je voorkomen. Wij 
helpen jou met het vastleggen van octrooien, 
patenten, modelrecht en trademark om dit 
risico te minimaliseren. 

Kom langs op stand 144. We ontmoeten je 
graag!

Specialist in duurzame en
circulaire dakmaterialen

Concept stand EBS - DAKEN & ZAKEN

Nu ook in Eindhoven!
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)

Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl

www.brouwerszink.nl

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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DAKEN&ZAKEN DAKEN&ZAKEN

Anjo introduceert: Kabeldoorvoer dubbelwandig geïsoleerd

Tijdens de beurs Daken & Zaken toont Anjo voor het eerst de serie kabel- 
doorvoeren met een dubbelwandig geïsoleerde uitvoering,  de meest complete  
en innovatieve kabeldoorvoer voor op het dak! De nieuwe dubbelwandige, geïsoleerde en  
hersluitbare kabeldoorvoer is leverbaar in de maten 60 en 100 mm. De kabeldoorvoer heeft  
een fraai uiterlijk en is makkelijk te openen en te sluiten. Ideaal als achteraf kabels en/of  

leidingen door het dak gevoerd dienen te worden. 
De bijgeleverde plakplaat is dubbelwandig geïsoleerd en dus ongevoelig voor condensvorming. Daarnaast wordt er een 
‘barrière’ meegeleverd, die zowel zorgt voor een luchtdichte afsluiting als het binnendringen door ongedierte tegengaat.  
De plakplaat is damp- en luchtdicht aan te sluiten en is onderdaks te verlengen. De hersluitbare kap is uitgevoerd in PP,  
zeer sterk en UV bestendig. De plakplaat is voorzien van een vlam vertragende en vlamdovende EPS isolatie en is ook met 
een PVC-coating leverbaar. www.anjo.nl

STAND 101

ANJO

80 
Anjo

® 

Conditie daken realtime inzichtelijk maken met IoT-sensoren

Inscio levert een cloudgebaseerde service voor data-acquisitie en -analyse met 
IoT-sensoren. Deze geven inzicht in de conditie, het gedrag en de levensduur van 
daken. Voor beslissingen over onderhoud of renovaties op basis van actuele data, 
in plaats van aannames, modellen en kostbare periodieke inspecties. Omdat 
daken steeds vaker worden gebruikt als verblijfsruimte (daktuinen) en voor het 

opvangen en afvoeren van 
hemelwater (retentiedaken), 
wordt de conditiemonitoring 
belangrijker. Inscio maakt 
van geïsoleerde platte 
daken zichzelf monitorende 
slimme assets. 

Van Wylick
Van Wylick isolerende daken in Heeswijk-Dinther gebruikt de innova-

tieve meetoplossing van Inscio in het Isomix-aanbod. Daarbij meten sensoren in de drie lagen van Isomix-daken of de 
temperatuur, het vochtgehalte en de geleiding binnen de gewenste gebruikswaarden blijven. Behalve lekkages en schades 
voorkomen helpen sensoren ook een oorzaak sneller te achterhalen. www.inscio.nl

STAND 106

INSCIO

Een wereld van kleur

Alustar is een nieuw, kleurrijk aluminium hemelwater-
afvoersysteem. Het bestaat uit diverse modellen 
dak goten, hemelwaterafvoerbuizen en vele toebe-
horen. Het complete systeem is verkrijgbaar in zeven 
op de natuur geïnspireerde kleuren en 206 speciale 
RAL-kleuren. De coating is in twee uitvoeringen 
beschikbaar, namelijk SX: een glad oppervlak met een 
zijdeglanzend uiterlijk of TX: een structuurcoating met 
een mat uiterlijk. Zo zijn de dakgoten en hemelwater-
afvoerbuizen perfect te combineren met de kleur van 
kozijnen of gevelbekleding.
De producten van Alustar zijn gemaakt van aluminium: 
een lichtgewicht materiaal dat eenvoudig verwerkbaar 
is, lang meegaat en voorzien is van een coating met een 
hoge kleurvastheid. De onderdelen schuiven in elkaar 
of worden onderling verlijmd. De beugels voor de mon- 
tage van de goten en buizen zijn ook voorzien van een 
coating. In Nederland wordt de verkoop verzorgd door 
Wentzel BV.

ALUSTAR

STAND 165

Ontdek hoe ook jij circulair  
kunt ondernemen

Ondernemen op een circulaire, eigen én vernieuwen-
de manier. Dat is wat steeds meer bedrijven willen. 
European Building Supply (EBS) werd in 2009 opge-
richt en is hier al jaren mee bezig. Ze zijn specialist in 
het fabriceren en leveren van duurzame en circulaire 
dakmaterialen. Circulair ondernemen vraagt meer van 
je, maar levert je uiteindelijk ook veel meer op. EBS wil 
iedereen inspireren om ook circulair te gaan onderne-
men. 

Wil jij ook meer weten over productontwikkeling, 
recycling, fabricage, branding of patenten? Kom dan 
tijdens DAKEN & ZAKEN naar de stand van EBS. De 
specialisten van EBS denken graag met je mee hoe je 
duurzaam onderneemt, je eigen branding toepast en 
jouw ideeën goed vastlegt. De koffie staat klaar! 

EUROPEAN BUILDING SUPPLY

STAND 144

NIEUW: RHEINZINK GRANUM basalte

Maak kennis met de nieuwe oppervlaktevariant van 
RHEINZINK: GRANUM basalte. GRANUM basalte is 
antraciet zwart zink met een karakteristieke wals-
structuur. De patinalaag heeft een intens zwarte kleur 
die zich op een natuurlijke manier gaat ontwikkelen  
en zo in de loop der tijd een levend karakter krijgt.  
Het materiaal heeft een levensduur van meer dan  
75 jaar, is vrijwel onderhoudsvrij en volledig en  
gegarandeerd recyclebaar.

Het materiaal leent zich uitermate 
goed voor het bekleden daken en 
gevels, zoals bij een schuurwoning  
het geval is. GRANUM basalte geeft 
daarnaast een accent aan gebouw-
delen, zoals de zijwangen van dak-
kapellen en kaders rondom kozijnen. 
Er is ook een volledig hemelwater-
afvoersysteem beschikbaar. 

RHEINZINK

STAND 145

Franse specialist in niet-brandbare producten

WINCO Technologies is een Frans bedrijf dat gespeci-
aliseerd is in niet-brandbare producten. Het ontwerpt 
en ontwikkelt unieke materialen door innovatie cen-
traal te stellen in zijn industriële strategie.
SKYTECH PRO XL is een gepatenteerde,  
zeer dampopende, niet-brandbare en  
isolerende dak en/of gevel membraan.
In combinatie met klassiek isolatiemateriaal is Skytech 
pro XL uitstekend geschikt voor dakrenovaties (geen 
dakverhoging meer nodig), voor houtskelletbouw, voor 
Prefab en modulairbouw alsook voor industriële toe-
passingen. Het biedt een perfecte oplossing om zomer-
hittes te bestrijden. Skytech Pro XL is een circulair en 
duurzaam product: wordt geproduceerd uit glasvezel 
afval en is opnieuw 100% recycleerbaar.

A2-FIREBREATHER W1 is een gepatenteerde, 
niet-brandbare, zeer dampopende  
en reflecterende dak & gevel folie.
In combinatie met klassiele isolatie  
materiaal tussen de kepers biedt de  
Firebreather de perfecte oplossing  
tegen zomerhittes.  
De folie is duurzaam  
en 100 % recycleerbaar.

WINCO TECHNOLOGIES

STAND 167



advertorial

Efficiënt het dak isoleren 
met Euroroof Reno
De komende jaren moeten onze woningen verduurzaamd worden.  
De lat ligt hoog en we kunnen er gewoonweg niet meer omheen.  
Het is bekend dat vele van onze bestaande woningen een niet of een 
slecht geïsoleerd dak hebben. Goede isolatie en winddichtheid zijn  
de eerste voorwaarden voor een lager energieverbruik en CO2-reductie. 
Ontdek de mogelijkheden van de Euroroof® Reno. Dé optimale isolatie-
oplossing van Recticel Insulation voor bestaande hellende daken.

Totaaloplossing voor een gemakkelijke  
en snelle installatie 
De Euroroof® Reno panelen worden op het bestaande  
dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren 
wordt al langer toegepast, maar Recticel Insulation heeft 
Euroroof® Reno verder doorontwikkeld. Uitgangspunt bij 
deze productontwikkeling was dat de isolatieplaat enerzijds 
een zeer goede isolatiewaarde moest bevatten en anderzijds  
dat het product gemakkelijk te verwerken moet zijn.  
Daarom heeft Recticel ervoor gekozen alle onderdelen voor 
dakisolatie in één paneel te integreren: een PIR hardschuim  
isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete 
dakisolatie wordt in één handeling aangebracht zonder 
na-schuimen. Dat is winst in tijd en materiaal. 

Het product is in de meest uiteenlopende lengtes en diktes 
(‘ISSO diktes’ vanaf 40 mm) leverbaar. Euroroof® Reno wordt 
in seriematige projecten op maat en eventueel afgeschuind 
geleverd. Voor kleinere dakrenovaties (één woning) worden 
standaardlengtes toegepast. Daarbij wordt het paneel ter 
plaatse op maat verzaagd. Het reststuk kan in de volgende 
‘baan’ worden gebruikt zodat er nauwelijks sprake is  
van zaagverlies en/of afval. Sparingen voor doorvoeren  
en/of dakvensters zijn bovendien ook zeer gemakkelijk aan 
te brengen. 
 
De 4 essentiële pluspunten van Euroroof® Reno 
Trapsponning aan lange zijden 
Het meest belangrijke pluspunt zijn de trapsponningen aan 
de lange zijden van de isolatieplaten, waarmee de platen 
als het ware in elkaar ‘gehaakt’ kunnen worden. Dit zorgt 
voor een thermisch perfecte aansluiting met een optimaal 
verbeterde luchtdichting. Een ander voordeel is dat de 
naden niet meer over de hele lengte van nok tot goot ‘dicht 
geschuimd’ hoeven te worden. Zo voorkom je koudebruggen 
en bespaar je een hoop tijd. 

De damp-open en waterdichte onderdakfolie 
De isolatieplaat is uitgerust met een damp-open en water-
dichte onderdakfolie. Een bescherming van het hellend dak 
tegen wind, stuifsneeuw, stof en vocht en er wordt ook een 

dichtheid gedurende de  
renovatie en bijvoorbeeld  
een regenbui geboden. Vanzelf- 
sprekend heeft het de voorkeur om  
het dak direct af te werken. Echter wanneer dat niet moge-
lijk is, wordt toch aan de vereiste van tijdelijke waterdich-
ting voldaan, bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend.  

Directe winddichtheid van het dak 
Doordat de damp-open en waterdichte onderdakfolie aan 
de lange zijde een overlap heeft draagt dat bij aan de 
winddichtheid en waterdichtheid van het dak. Deze overlap 
is voorzien van een handige kleefstrook. Deze overlap  
(flap aan de lange zijde) wordt door middel van een geïnte-
greerde zelfklevende tape over de naad aan de vorige ‘baan’ 
bevestigd. Alleen een kwestie van even aandrukken. 

Aan de onderzijde van de renovatieplaat is ook een lange 
overlapflap van de folie voorzien. Daarmee voorkom je lek- 
water tussen de plaat en de afschuifregel. Waar je normaal 
een strook folie of DPC met een afschuifregel moet mon-
teren in de dakvoet hoeft dit dus met de Euroroof® Reno  
niet meer. 

Drie vurenhouten tengels 
Elke plaat is standaard voorzien van drie vurenhouten  
tengels en zijn goed verdeeld op de breedte van de plaat. 



Rectifix® schroeven ter plaatse van bestaande gordingen 
door de tengel gefixeerd. Zo nodig worden aanpassingen 
aan dakgoten voorzien (veelal afhankelijk van de gekozen 
isolatiedikte), nieuwe panlatten en de bestaande (of nieuwe) 
dakpannen aangebracht. Deze manier van renoveren laat 
de afwerking aan de binnenzijde van het dak intact.  
Dat betekent dat de bewoners nauwelijks overlast onder-
vinden van de werkzaamheden. 

Doordat Euroroof® Reno licht in gewicht is, is het product 
snel en gemakkelijk te verwerken. De maatvoeringen zorgen 
dat er nauwelijks snijafval ontstaat bij de verwerking.  
Bij complexe projecten wordt een legplan meegeleverd, 
maar normaal gesproken wijst de wijze van aanbrengen 
zichzelf. Uit de praktijk blijkt dat bij renovatiewerken de 
ondergrond lang niet altijd vlak blijkt. Een valse spouw die 
mogelijk bij het aanbrengen van nieuwe, lange isolatieplaten  
kan ontstaan, is niet wenselijk. In het verleden hebben we  
dat geprobeerd te ondervangen door standaard een laag 
minerale wol onder de isolatieplaat aan te brengen,  
waarmee de oneffenheden kunnen worden opgevangen.  
In de praktijk blijkt het efficiënter om eenvoudigweg mine-
rale wol van nok tot goot uit te rollen, een deken van 20 mm  
voldoet veelal. Hierop kan het Euroroof® Reno isolatie-
paneel probleemloos worden aangebracht.

Optimaliseren van de gebouwschil 
Het verduurzamen van woningen start met het optima-
liseren van de gebouwschil. Warme lucht stijgt op en het  
is algemeen bekend dat verlies van warmte via het dak 
 het grootst is. Met een goed geïsoleerde woning is tot  
75% energie te besparen. Kies voor Euroroof® Reno van 
Recticel Insulation.

Onze technisch adviseurs helpen natuurlijk met een plan op  
maat voor jouw (renovatie)project. Wij denken mee zodat 
je het beste resultaat bereikt op een zo efficiënt mogelijke 
manier. Neem gerust contact op via 0488 – 48 94 00  
of kijk op www.recticelinsulation.nl/euroroof-reno. 

Kies de juiste 
dakrenovatieplaat  
Het verduurzamen van het hellend dak van bestaan-
de woningen kan op een efficiënte manier gebeuren 
met Euroroof® Reno van Recticel Insulation! 

In een Euroroof® Reno paneel zijn alle onderdelen voor de  
dakisolatie geïntegreerd. Dat maakt het renoveren van een bestaand dak 
eenvoudig, efficiënt en overzichtelijk. De overlast voor bewoners is beperkt 
omdat de nieuwe platen op het bestaande dakbeschot kunnen worden 
gemonteerd. Het resultaat? Een goed geïsoleerd dak dat direct resulteert in 
een lagere energierekening en CO2 reductie. 

De voordelen van Euroroof® Reno

  Goede thermische prestaties (λD 0,022 W/mK)

 Drie vurenhouten tengels (FSC gecertificeerd) 

  Trapsponning aan de lange zijden waardoor er geen thermische 
koudebrug ontstaat en naschuimen niet nodig is

  Geïntegreerde damp-open onderdakfolie (met kleefstrook) biedt 
bescherming tijdens de werkzaamheden (afdekken niet meer 
nodig) en verhoogt de winddichtheid van het dak door de overlap

  Licht in gewicht

  Snelle montage mogelijk, dus minder overlast voor de bewoner

Euroroof  Reno

Onze technisch adviseurs helpen natuurlijk met een plan op maat voor 
jouw (renovatie)project. Wij denken mee zodat je het beste resultaat  
bereikt op een zo efficiënt mogelijke manier. 

Neem gerust contact op via  0488 – 48 94 00, of kijk op  
www.recticelinsulation.nl/euroroof-reno 

Bezoek ons 11 november op de vakbeurs Daken & Zaken! 
Stand 128 
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De vurenhouten tengels zijn FSC of PEFC-gecertificeerd  
en dus altijd afkomstig uit verantwoord bosbeheer. 
Het resultaat is een zeer goed isolerende isolatieplaat  
met een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,022 W/mK! 

Eenvoudige verwerking met zo min mogelijk 
overlast voor de bewoners
Na het verwijderen van de oude dakbedekking tot op het 
bestaande dakbeschot (dakpannen, panlatten en tengels), 
wordt onderaan het dakvlak een voetbalk geplaatst.  
Vervolgens worden de isolatieplaten op het bestaande dak-
beschot aangebracht. Het product wordt met meegeleverde 
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Evenementenhal Gorinchem ‘Next Level’

• Maak kennis met onze producten en innovaties
• Ontdek ons assortiment voor dak- en 

gevelbekleding
• Leer ons gamma aan dakbedekking: EPDM, 

bitumen, POCB en PVC kennen
• Neem gratis kleursamples mee
• Spar met professionals uit de branche
• Ervaar het gemak van de prefab deklijsten en 

de SNELKLIK klang 

BEZOEK 
ONZE STAND 
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KOM ONS 
BEZOEKEN
op de Daken en 
Zaken beurs!

Steildak_Advertentie_Daken&zaken.indd   1Steildak_Advertentie_Daken&zaken.indd   1 28-9-2021   11:01:4728-9-2021   11:01:47

Beken kleur en geef het  
pand de kroon die  
er bij past!

Natuurlijk zijn er altijd redenen te vinden om het niet te 
doen. Eenheid, kosten, rust in het beeld zijn dé inkoppertjes 
van de grijze muizen. Maar heeft u werkelijk wel eens een 
bewoner gesproken die zomaar uit zichzelf zei: “Ik vind het 
zó fijn, al die grijze pannen! Het geeft zóveel rust in onze 
straat, geweldig!”. Wees eerlijk, daar moet u toch ook om 
glimlachen? Klinkt alsof je Koeman hoort zeggen: “Misschien 
toch maar goed dat Messi weg is. Hij kan zoveel meer met 
de bal dan al die anderen, het was soms gewoon zielig voor 
de rest.” Inderdaad, dat gaat u nooit van hem horen.

Al jaren en jaren praten die mannen van het platte dak over 
‘de vijfde gevel’ en de mogelijkheden die dat biedt. Terwijl 
nog géén 80% van de platte daken, zelfs vanaf de hoog-
bouw bekeken, werkelijk wordt gezien en wie beweert ‘dat 
dat niet klopt’, moet het maar eens voorrekenen. Natuurlijk 
is het hellende dak geen vijfde gevel, want het is een dak.  
Zou het een gevel zijn, dan is het de vijfde én zesde gevel, 
want meer dan 99% van de hellende daken is tenminste aan 
twee zijden te bewonderen. Daar mogen eerder genoemde 
personen toch wel een beetje meer aandacht aan besteden. 

In veel gevallen zit er een kleine 30% van het zichtwerk  
boven de goot. En wat wordt er in het ontwerp mee gedaan? 
Weinig, heel weinig! Zo weinig, dat bijna heel Nederland  
van na 1990 met een grijs/antraciet dak is ingekleurd.  
Dat is nu zo, maar dat hoeft toch niet zo te blijven? Dat lijkt 
mij niet! Daarom nodig ik de opdrachtgevers van Nederland 
uit om kleur te bekennen. Toon aan dat uw ideeën niet 
ophouden bij de goot, maar geef het pand de kroon die er 
bij past! 

Theo Wiekeraad

Ik zie mijzelf nog als HTS-er voor het eerst over de  
BouwBeurs lopen. Vol bewondering voor machines, techniek, 
gereedschappen en materialen. Als kinderen in een snoep-
winkel keken we onze ogen uit. In die wereld wilde je als 
student Bouwkunde terecht komen. Stoer en opwindend.

Daken en dakbedekking, daar wisten we weinig van. Ik kan 
me dan ook niet herinneren waar er op enigerlei wijze 
specifiek aandacht aan het dak werd besteed, anders dan de 
basisdetails die de groene boeken van Jellema ons leerden. 
Ook de bouwfysica van het dak was een ondergeschoven  
kindje, of daar was nog weinig van bekend.  
Maar die dakhal. Man! Daar ging een nieuwe wereld voor 
ons open. Kleur en charme van die pannen, dat kwam op je 
af. Dat was zo’n 40 jaar geleden een grote ‘wauw’ voor die 
ventjes van de HTS-Rotterdam. 

Sinds die tijd is er veel veranderd. De pandemie die ons 
heeft getroffen, beroofde de bouw voorlopig van de grootste  
ontmoetingsplek, de BouwBeurs. Gelukkig is voor onze 
branche DAKEN & ZAKEN een fantastisch alternatief op  
de dakenhal. En wat gelukkig niet veranderde, is het scala 
aan pannen dat als architect, opdrachtgever en bouwer  
kan worden gekozen. Waarschijnlijk wel minder dan destijds, 
maar ook nu is de keuze reuze. Wie wil, en het lef heeft 
om architectuur tot in de nok door te voeren, kan zijn of 
haar lol op. Pannen in maten, vormen, kleur, materiaal en 
afwerking te over. Waar een wil is, is een weg en voor iedere 
hellende dakvorm en bij ieder type gebouw is een passende 
afwerking te vinden. 

Het zal u dan ook niet verbazen met hoeveel plezier bewo-
ners zullen zeggen dat hun blok bij die blauwe of groene 
daken begint. Hoeveel vrolijker worden de Hollandse wijken  
wel niet, als niet alleen de kleur van de steen, kozijnen en 
deuren zijn uitgekozen, maar ook de dakvlakken qua kleur 
een prominente rol spelen in het ontwerp? Wat zou het  
fijn zijn als ontwikkelaars en architecten zich durven te  
onderscheiden. In plaats van de grijze muizen te volgen, 
want die gaan voor ‘niet zo moeilijk’ en ‘is altijd goed’.  
Wat zou het fijn zijn als men zich verdiept in de mogelijk-
heden van het hellende dak. 
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JURIDISCHE ZAKEN

Ondeugdelijk werk  
geleverd, aannemer  
toch niet aansprakelijk 
In onze juridische praktijk zien we veel gevallen waarin na oplevering  
discussie ontstaat over de kwaliteit van het uitgevoerde werk.  
Vaak stellen opdrachtgevers dat een aannemer geen goed werk heeft  
geleverd en dus aansprakelijk is voor de schade die daarvan het gevolg is. 
Die conclusie is soms te kort door de bocht. Zelfs als komt vast te staan  
dat het werk niet deugdelijk is uitgevoerd is een aannemer in sommige  
gevallen niet aansprakelijk. 

De procedure draaide om de vraag of de aannemer het  
gebrek in de grond kende of redelijkerwijs behoorde te  
kennen en de opdrachtgever hiervoor had moeten waarschu-
wen (zie artikel 7:754 BW over de waarschuwingsplicht). 
De rechtbank stelde de aannemer in het gelijk vanwege de 
volgende omstandigheden: 
•  de aannemer heeft bij het afgraven van de grond niets 

afwijkends gezien;
•  ook verder is niet gebleken van omstandigheden op  

grond waarvan de aannemer nader onderzoek had  
moeten verrichten, immers:

•  de woning dateerde uit 1977 zodat de aannemer ervan 
mocht uitgaan dat de grond daaromheen voldoende  
was ingeklonken;

•  de fundering van de uitbouw was van dezelfde soort  
als die van de bestaande bouw;

•  in de directe omgeving zijn soortgelijke problemen  
niet eerder opgetreden.

Hieruit volgt dat de waarschuwingsplicht door de rechter 
werd uitgelegd als een onderzoeksplicht. De aannemer 
moet op grond van die onderzoeksplicht alle informatie en 
zaken afkomstig van de opdrachtgever bekijken en beoor-
delen. Een arbiter of rechter hanteert daarbij het criterium 
dat de aannemer moet waarschuwen voor fouten die een 
zorgvuldig werkende en deskundige vakman in dezelfde 

Lieke Daam-van Doorn, Poelmann van den Broek Advocaten

Zo kan de ondeugdelijke uitvoering van het werk bijvoor-
beeld het gevolg zijn van onjuiste tekeningen, berekeningen 
of bestek of van een ongeschikte ondergrond waarop de 
aannemer moest (voort)bouwen. In zo’n geval vindt de 
wetgever het niet redelijk dat de aannemer aansprakelijk 
is voor opgetreden schade. De opdrachtgever moet dan 
de schade zelf dragen. Dit uitgangspunt is volgens de wet 
anders als de aannemer de onjuistheden had moeten  
opmerken en de opdrachtgever daarvoor had moeten  
waarschuwen. In zo’n geval kan de aannemer alsnog aan-
sprakelijk zijn terwijl de ‘primaire fout’ niet door de aan-
nemer is gemaakt. 

Waarschuwingsplicht?
In een uitspraak van 16 juni 2021 oordeelde de rechtbank 
Limburg dat de opdrachtgever zelf de schade moest dragen 
die het gevolg was van een ondeugdelijke uitvoering van 
het werk door de aannemer. Een aannemer had een uitbouw 
aan een bestaande woning gerealiseerd. Na verloop van 
tijd trad er scheurvorming op in de wanden van de uitbouw 
vanwege verzakking van de uitbouw. Een deskundige stelde 
vast dat de grond ter plaatse van de uitbouw onvoldoende 
draagkrachtig was en dat de uitbouw daardoor verzakte.  
De grond was eigendom van opdrachtgever.  

branche of vakgebied van dezelfde grootte en mate van  
gespecialiseerdheid (de ‘maatman’) bij dat onderzoek zouden 
moeten opvallen. Daarbij is het van belang dat een aan-
nemer op de hoogte moet zijn van de stand van de techniek 
en de algemeen bekende normen en regels op zijn vakgebied. 
In de praktijk gaat deze onderzoeksplicht overigens niet zo 
ver dat een aannemer alle verstrekte berekeningen na moet 
rekenen of een ontwerp moet toetsen. 

Hoe moet de waarschuwing eruit zien?
Als u als aannemer waarschuwt moet die waarschuwing 
duidelijk, uitdrukkelijk en gemotiveerd zijn. Om dit te 
kunnen bewijzen is het verstandig om de waarschuwing 
schriftelijk vast te leggen. Dat kan bijvoorbeeld in een 
 verslag van een bouwvergadering. Let in dat geval goed op 
de formulering en zorg ervoor dat het verslag wordt vastge-
steld. Het is voor een goede waarschuwing ook van belang 
dat de opdrachtgever voldoende informatie krijgt over de 
gevolgen van het eventueel negeren van de waarschuwing. 
Een standaard bepaling in een offerte zal daarvoor vaak niet 
volstaan, beter is om de waarschuwing in ieder geval te 
herhalen in een opdrachtbevestiging of in een aparte mail.  
Het woord ‘waarschuwing’ hoeft niet per se gebruikt te 
worden, dit is wel het duidelijkst. 

Aanscherping waarschuwingsplicht door  
Wet kwaliteits borging voor het bouwen
Na invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen  
wordt in de wet vastgelegd dat een waarschuwing door de 
aannemer schriftelijk en ondubbelzinnig moet zijn én dat 
dat de aannemer de opdrachtgever tijdig moet wijzen op de  

mogelijke gevolgen van de onjuistheden/fouten 
voor de deugdelijke nakoming van de overeen-
komst. Vanaf de datum van inwerkingtreding  
van deze wet (nu voorzien voor 1 juli 2022)  
bent u gebonden aan deze aangescherpte waar-
schuwingsplicht, ook voor overeenkomsten die 

al voor die datum zijn gesloten! Afwijken mag, maar alleen 
bij professionele opdrachtgevers in een overeenkomst. 

Dat de schending van een waarschuwingsplicht in de  
praktijk grote gevolgen voor een dakbedrijf kan hebben 
blijkt wel uit een uitspraak van de kantonrechter van de  
rechtbank Noord-Holland van 7 juli 2021. In dit geval was 
sprake van plasvorming op een plat dak en een door die 
plasvorming aangetaste dakrand. Vast stond dat de plas-
vorming werd veroorzaakt door een (te) minimaal afschot. 
Het dakbedrijf verweerde zich door te stellen dat dit 
afschot een ontwerpkeuze was van de opdrachtgevers.  
De kantonrechter maakte met die stelling korte metten. 
Als het al een keuze van opdrachtgevers was, dan had de 
aannemer op grond van zijn waarschuwingsplicht zijn 
consument-opdrachtgevers moeten informeren over de 
nadelige gevolgen van die keuze. De aannemer heeft niet 
aangetoond dat hij dat gedaan heeft en werd veroordeeld 
tot betaling van alle schade. 

Conclusie
Indien u als aannemer fouten of onjuistheden ziet in gege-
vens of zaken die door of namens een opdrachtgever zijn 
aangeleverd, moet u de opdrachtgever daarop wijzen.  
Let er in zo’n geval goed op dat u op de juiste manier 
waarschuwt en vergewis u ervan dat de opdrachtgever zich 
bewust is van de nadelige gevolgen als de waarschuwing 
wordt genegeerd. Als u dit niet doet dan kunt u mogelijk  
aansprakelijk zijn terwijl de primaire fout niet door u  
gemaakt is. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“ ONDEUGDELIJKE  

UITVOERING VAN HET  

WERK KAN BIJVOORBEELD  

HET GEVOLG ZIJN VAN  

ONJUISTE TEKENINGEN”

Lieke Daam-van Doorn
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PROJECTBESCHRIJVING

Een levendige school  
vol ruimte en licht
KAW heeft in Oosternijkerk een 
speels en sierlijk gebouw ontworpen 
vol ruimte en licht, dat als centrale 
functie heeft kinderen uit te dagen 
de wereld en zijn omgeving te leren  
kennen en ontdekken. Dat de verbin- 
ding met de buitenwereld belang-
rijk is, dat zie je zo. Vanuit het dorp 
kijk je namelijk zo het hart van de 
school in. Door de rustieke bakste-
nen past het eigenzinnige gebouw 
verrassend goed in haar dorpse 
omgeving. Verder is de school  
vanzelfsprekend energieneutraal 
met bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Omdat de school gebouwd is  
zonder dragende wanden, is zij ook 
bijzonder toekomstbestendig. 

Met deze slimme indeling is er voor zowel dynamiek als 
rust een plekje in hetzelfde gebouw.

Wie de school binnenstapt, zal verrast worden door de  
hoeveelheid daglicht en ruimte. Het licht komt door de  

De visie van de Wrâldwizer-school in Oosternijkerk is het 
uitgangspunt geweest bij het ontwerp van het multifunctio-
nele kindcentrum. Voor de kinderen is er een plek gecreëerd 
waar een perfecte balans is tussen dynamiek en uitdaging 
enerzijds, en rust en geborgenheid anderzijds. Het gebouw 
heeft een heel open karakter, wat past bij een school met 
vrij leren. Door de ruimtelijke flexibiliteit van de verschil-
lende onderdelen in de school beweegt de school letterlijk 
met de wensen en behoeften van de kinderen mee.  

grote ramen in de gevels en het dak naar binnen. De ruimte-
lijkheid van het gebouw onderstreept het open karakter van 
de school. Middenin het gebouw is een open en levendig 
leerplein. De klaslokalen en instructieruimtes zijn meer  
aan de zijkant te vinden. Alle lokalen zijn voorzien van 
grote schuifdeuren.

Flexibiliteit en uitbreidbaarheid
Alle ruimtes in de school kunnen van elkaar afgescheiden 
en met elkaar gekoppeld worden. Ruimtes zijn daardoor 

multifunctioneel inzetbaar. Het koppelen en scheiden,  
gebeurt met transparante mobiele wanden en schuifdeuren.  
Hierdoor is er altijd keuze tussen openheid en privacy. 
Daarnaast is het gebouw opgezet in een kolommen-structuur. 
Er zijn geen dragende wanden waardoor in de toekomst, 

zonder dat het een grote verbouwing wordt, iedere wand 
weggehaald of bijgeplaatst kan worden als dat nodig is.  
Dit maakt de school bijzonder toekomstbestendig.

Low-tech waar het kan, high-tech waar het moet
De Wrâldwizer is volledig energieneutraal, mede door de 
toevoeging van extra zonnepanelen op het dak. Maar ook 
de bouwkundige keuzes die gemaakt zijn bij het ontwerp 
van de school dragen bij aan de duurzaamheid en het 
binnenklimaat van het gebouw. Zo zijn de gevels van de 
klaslokalen op het zuiden relatief klein, waardoor er geen 
onnodige warmte de school binnen komt. Ook is de schil 
van het gebouw goed geïsoleerd. De lokalen zijn afzonder-
lijk te verwarmen en de verlichting is energiezuinig. 

Het ontwerp is eigenlijk heel simpel. Het ontwerp bestaat 
uit vijf lange daken die je naast elkaar zet. Maar juist die 
visuele eenheid maakt het gebouw mooi. Door de eenvoud 
in de grote lijnen van het gebouw, komt de sierlijkheid  
van de details en gelaagdheid naar voren. De dakhoek is 
asymmetrisch, wat goed past bij de dorpse straat waar de 
dwars- en langskappen elkaar afwisselen. Ook de keuze  
van de rustieke steen zorgt ervoor dat de school goed in 
zijn omgeving past.

Eén met de onderwijsvisie
De tegenstelling met hoe het was, is voor de Wrâldwizer 
groot en natuurlijk kunnen de kinderen en leerkrachten 
niet wachten om van de ruimte, het licht en de flexibiliteit 
van het gebouw te genieten. Dit is niet alleen een school-
gebouw waar kinderen goed kunnen leren, maar waar ze 
ook kunnen leren van het gebouw waar ze inzitten.  

KAW heeft - zoals gewoon voor ze ging ontwerpen - uitge-
breid geluisterd en gesproken met de toekomstige gebrui-
kers en de opdrachtgever. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Stadsboerderij ’t Nije Hoff  gaat op in het landschap
In het landelijk gebied aan de rand van Emmen is een bijzonder fraaie 
stadsboerderij gerealiseerd, ’t Nije Hoff. Het is een modern agrarisch bedrijf, 
dat meteen ook een educatieve functie vervult. Het dak is uitgevoerd als 
sedumdak en gaat zo mooi op in het landelijke gebied.

Het gebouw is, vanwege de natuurlijke locatie in de  
buurt van bebouwd gebied, tot stand gekomen in nauw 
overleg met de gemeente Emmen, Provincie Drenthe, 
Staatsbosbeheer, LTO Noord en de bewoners van de  
naastgelegen woonwijken Bargeres en Delftlanden.  
Zo werd een breed draagvlak voor de stadboerderij gecreëerd. 
Bij de bouw is rekening gehouden met natuurlijke materia-
len en een uitgekiend ontwerp, waarmee de gebouwen in 
het landschap werden geïntegreerd. In samenspraak met 
architect Hendrik Klinkhamer werd een esthetisch fraai 
ontwerp gemaakt, waarbij rekening werd gehouden met 
de toegankelijkheid van de gebouwen, de integratie in het 
landschap, de duurzaamheid van de materialen (en opwek-
king van energie) en de toetreding van natuurlijk licht in  
de binnenruimten.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Theo Berends

De familie Nijhoff is in dit gebied al generatie op genera-
tie actief in (melk)veeteelt en landbouw. Met de realisatie 
van de stadsboerderij ’t Nije Hoff is een modern agrarisch 
bedrijf gerealiseerd, dat open is voor publiek.  

“Mensen vergeten steeds meer waar hun voedsel vandaan 
komt”, vertelt Gert-Jan Nijhoff. “Bij ons kan men bijvoorbeeld 
de moderne melkrobot in werking zien: de koe bepaalt 
zelf wanneer ze gemelkt wil worden, dat gaat dus de hele 
dag door en fungeert zo eigenlijk als attractie voor de 
bezoekers. De melk wordt, voor de ogen van de bezoekers, 
verwerkt tot kaas in onze eigen kaasmakerij.” 

Esthetisch
Feitelijk bestaat het dak uit twee lichthellende dakvlakken, 
die met elkaar worden verbonden door een plat, lichtdoor-
latend dak. Het groene, hellende dak springt vanzelfsprekend 
het meest in het oog. Omdat de toegangswegen wat hoger 
liggen, kijken de bezoekers tegen het hellende dak aan, 
dat als een heuvel in het landschap ligt. Het betreft een 
sedumdak op een helling van 10-18°, waarvan de punten 
ter plaatse van de stallen en het theehuis naar beneden 
hangen. Zo maakt het groendak echt deel uit van het 

 omringende landschap, waarvan de kleuren met de seizoenen 
mee veranderen. De vorm van het dak en de hoogte van  
de lagere delen zijn ook bedoeld als knipoog naar de lijnen 
van de historische Saksische boerderijen in de regio.

Technisch
Bij de bouw van deze stadsboerderij is zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Zo is er veel 
hout in het gebouw verwerkt. Het dak heeft een dakbeschot 
uit Eternit golfplaten, waar een kunststof gaas overheen is 

JHet Dak van het  aar 2021
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Dit dak heeft naast de nominatie 
voor Dak van het Jaar 2021 nu al 
twee prijzen in de wacht gesleept, 
namelijk de Circulariteitsprijs 2021 
en de publieksprijs voor Drentse 
architectuur. Volgens het juryrapport  
van de Circulariteitsprijs is de meer- 
waarde te zien van duurzaam mate-
riaalgebruik en een hoogwaardig 
energieconcept: “Haast alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld is, 
maar het is ook een voorbeeld van 
hoe architectuur een bijdrage kan 
leveren aan grotere maatschappelijke 
vraagstukken.” En het dak is ook nog 
eens mooi om naar te kijken! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

gespannen. Dit gaas dient ervoor om te voorkomen dat het 
groendak in de cannelures van de golfplaten zakt. Dat zou 
het aanzien van het groendak immers ook golvend maken. 
Het gaas is bevestigd op de spanten waar ook de golfplaten 
op zijn bevestigd. Om afschuiving (‘lawinevorming’) van  
het groenpakket te voorkomen, is het dak gesegmenteerd 
uitgevoerd met behulp van profiellijnen. 

Hier bovenop is de Sempergreen Substraatrol S40 (40 mm) 
toegepast. Het betreft een drainerende laag uit minerale rol 
die tevens dient als groeimedium voor de bovenliggende 
Sedumvegetatie. Op een plat dak houdt dit groendakpakket 
zo’n 34 liter/m² vast. Op een hellend dak zal dat minder, 
maar nog steeds aanzienlijk zijn. Er kan met een dergelijk dak 
niet gerekend worden met een isolatiewaarde, maar duide-
lijk mag zijn dat een waterbufferende laag op het dak in 
ieder geval op zomerse dagen een verkoelend effect heeft. 
Bovenop dit systeem zijn de Sempergreen Sedummixmatten 
toegepast. De dakopbouw is met 50 kg per vierkante meter 
licht van gewicht.

Samenvattend bestaat de dakopbouw dus uit:
•  Talpa Anti-mollengaas (gespannen over de golfplaten,  

dit hebben ze zelf geregeld)
•  Sempergreen Substraatrol S40
•  Sempergreen Sedummixmat 
•  Om afschuiven te voorkomen zijn er horizontale lijnen 

gemaakt van scheidingsprofielen A 60-40

Duurzaamheid
Zoals gezegd was er vanaf de ontwerpfase veel aandacht 
voor natuurlijke materialen en circulariteit. Zo is er in de 
open stal (met vrije in- en uitloop voor de koeien) tal van 
de vernieuwende, groene technieken toegepast. Het bedrijf 
draait op duurzaam opgewekte, groene energie en maakt 
gebruik van aardwarmte voor verwarming en koeling.

Duurzaamheid was bij dit project een belangrijk aandachts-
punt. Zoals gezegd is er zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
van natuurlijke materialen. Daarnaast wordt het water 
verwarmd door een zonnecollector en voorziet het  gebouw 
zelf in de benodigde energie via zonnepanelen op de 
 kaasmakerij. Het hellende sedumdak draagt bij aan de 
luchtkwaliteit en de lokale biodiversiteit.

Samenwerking
De opdrachtgevers (Rick en Gert-Jan Nijhoff) en de ontwerper 
Hendrik Klinkhamer hebben vanaf 2014 intensief samen-
gewerkt. In samenwerking met Krabman Groen & Infra en 
leverancier Sempergreen heeft de opdrachtgever zelf  
zorggedragen voor de aanleg van de sedum mixmatten.  
Alle werkzaamheden zijn in goede samenspraak uitgevoerd.

Veiligheid
Omdat de hellingshoek van het dak niet zo hoog is, is het  
dak vrijwel overal beloopbaar. Ook is het dak met 2,5 meter 
niet hoog. Daarom was het volgens de betrokkenen niet 

nodig om steigers toe te passen. Uiteindelijk is ervoor  
gekozen om tijdens de aanleg van het dak te werken met 
een lijnsysteem, waarmee men zich aan de nok beveiligde. 
Voor de onderhoudsfase zijn geen speciale veiligheids-
systemen toegepast. Er is niet veel onderhoud nodig:  
de goten dienen schoon gehouden te worden en ingewaaid 
onkruid moet worden verwijderd. In het voor- en najaar 
dient de sedumbeplanting te worden voorzien van bemes- 
ting. Deze werkzaamheden kunnen doorgaans vanaf de 
ladder worden uitgevoerd.

JHet Dak van het  aar 2021

STADSBOERDERIJ ’T NIJE HOFF TE EMMEN
• OPDRACHTGEVER: FAMILIE NIJHOFF
• ARCHITECT: HENDRIK KLINKHAMER, EMMEN
•  HOOFDAANNEMER: HOUTMAN DEDEMSVAART/ 

GEUGIES SLEEN
•  LEVERANCIER GROENDAK: SEMPERGREEN GROUP, ODIJK
• AANLEG DAK: KRABMAN GROEN & INFRA
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Kijk voor informatie op: www.konrad-rooftech.com

Uw dak is ons vak!

Van vakantiewerk naar passie
 
Konrad Roof Technology bestaat nog maar 10 jaar, maar zelf zit Karsten Konrad al een stuk langer in het vak.  
Hij vertelt: “Het begon voor mij rond mijn 18e als vakantiewerk bij het pannenleggersbedrijf van mijn zus.  
Ik zat toen nog op de middelbare school en dit werk verdiende goed.” Zo zit hij 30 jaar later nog steeds met  
plezier in het vak. In dit stukje doet Karsten Konrad zelf het woord over hoe dit ‘korte termijn’ vakantiebaantje  
is uitgegroeid tot zijn passie.

 
“Toen ik net begon met dakdekken, ging het me eerlijk gezegd vooral om het inkomen wat wij thuis goed konden  
gebruiken. Ik probeerde het werk als vakantiekracht uitdagender te maken door toen al te plannen hoe het dak zo 
snel en goed mogelijk gedekt kon worden. Hierdoor kreeg ik meer verantwoordelijkheid en dit motiveerde me om 
mezelf en mijn groep nog meer uit te dagen. Het vak dakdekken begon mij hierdoor steeds meer te interesseren, 
mede omdat dakdekken zichtwerk is. Dit betekent dat goed uitgevoerd werk een welverdiend resultaat oplevert. 
Maar ook het sociale contact met particulieren of aannemers maakt het werk leuk. Om mezelf breder te ontwikkelen 
ging ik naar de dakdekkerschool, waar ik uitgekozen werd mee te doen aan de IFD (Internationale Federatie Dakdek-
ken). Hier hebben wij in 1997 brons gewonnen voor Nederland en dit is een prestatie waar ik nog steeds erg trots op 
ben. Daarnaast heb ik in de loop van de jaren nog allerlei opleidingen en beroepsgerelateerde cursussen gedaan om 
mijn kennis te verbreden. 

 
Door de vele verantwoordelijkheden die ik kreeg bij het pannenleggersbedrijf van mijn zus was het ook mogelijk  
voor mij op grotere schaal te plannen en leiding te geven, zodat de projecten efficiënt en precies uitgevoerd werden. 
Al sinds ik jong was wilde ik leiding geven binnen een bedrijf en dat kon nu. Een nieuwe uitdaging en een logische 
vervolgstap was om mijn kennis en vaardigheden toe te passen in mijn eigen bedrijf.”

 
Dus door motivatie, leergierigheid en doorzettingsvermogen heeft Karsten van dit werk zijn passie weten te maken. 
Karsten sluit af: “Vroeger had ik geen idee welke kant ik op zou gaan, maar wat ben ik blij dat ik begonnen ben met 
dat onschuldige vakantiewerk als dakdekker, want sindsdien viel mijn toekomst langzaam op zijn plek”. En zo kan je 
met de juiste instelling van vakantiekracht doorgroeien naar directeur van een gecertificeerd dakdekkersbedrijf. 

konrad-oktober2021A4.indd   1konrad-oktober2021A4.indd   1 06-10-2021   16:5106-10-2021   16:51
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Sigma-pan 
EasyLife

· Ergonomisch, minder fysieke belasting
·  Milieuwinst, meer te laden op een vracht dus besparing 

vrachtbewegingen en CO2 uitstoot
·  Nieuwe toepassingsgebieden door lichtgewicht constructie

EasyLife-SIGMA-PAN
Projectgericht 
in ClimaLife*

EasyLife 
dakpannen 

reductie 30% in gewicht én CO2besparing door meer pannen ineens 
te vervoeren.

* Met 100 m2 ClimaLife dakpannen jaarlijks tot 950 gram minder stikstofoxiden
Laagste milieubelasting van alle dakbedekkingsmaterialen
www.nelskamp.nl/nieuws/actueel/nelskamp-climalife-op-nummer-1-beste-keuze/
www.nelskamp.nl/nieuws/actueel/climalife-luchtreinigende-dakpannen-dragen-bij-om-het-stikstof-probleem-op-te-lossen/

Nieuwe lichte betondakpan 
weegt 3 kg/stuk = 30 kg/m2

adv_EasyLife_25112020-A4.indd   1adv_EasyLife_25112020-A4.indd   1 12-01-2021   15:0612-01-2021   15:06
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Schaliën zijn er in een aantal verschillende vormen en 
afmetingen, zoals de afbeelding op de volgende pagina 
weergeeft. De houten schalie kan uit Red Ceder, kastanje, 
acacia, lariks of eiken vervaardigd. De meest voorkomende 
zijn uit Red Ceder, Kastanje en Eiken.

De schalie heeft vaak een afmeting van 45 x (8-20) cm en 
heeft een dikte van 8-10 mm. De dakspanen zijn meestal 
rechthoekig, terwijl de gevelspanen verschillende vormen 
kunnen hebben (zie afbeelding). Tijdens de verwerking 
wordt het dikste deel van de schalie naar de goot gekeerd 
verwerkt. Tussen de houten schaliën onderling wordt 
vanwege de uitzetting en krimp (het blijft hout) een kleine 
naad van 3-4 mm aangehouden. 

Schaliën worden evenals dakpannen op panlatten en  
tengels verwerkt vanwege de nodige, vereiste, ventilatie 
achter de dakbedekking. De latafstand varieert van  
150 – ca. 200 mm, afhankelijk van DE dakhelling/gevel-
bekleding. De minimale dakhelling bedraagt ca. 25°.

Bevestiging van de houten dakspanen vindt plaats middels 
RVS nagels 1,8 x 30 mm of RVS nieten.

Verwerking van schaliën komt grotendeels overeen met de 
regels zoals deze voor natuursteen en vezelcement leien 
gelden. De overlappingen in daklengte en dakbreedte  
komen grotendeels overeen. Afwijkend is dat door de  
ruwe structuur van de gekloofde schaliën de zijdelingse 
over lappingen nogal eens “met de natte vinger” 
 aangehouden wordt. Gezien de eisen van het Bouwbesluit 
lijkt het wenselijk in Nederland altijd achter de schaliën  
altijd een waterkerende dampopen onderdak membraan 
toe te passen teneinde de waterdichtheid van het dak  
te waarborgen.

In bergstreken en Alpenlanden komen we de schaliën,  
(geregeld ook in geschilderde uitvoering tegen de gevel) 
als dakbedekking en gevelbekleding veel vaker tegen.  
Reden hiervan is hoogst waarschijnlijk de beschikbaarheid 
in het verleden van het geschikte hout, dat als dakbedekking  
door plaatselijke ambachtslieden gevormd werd.  
Bovendien was de aanvoer van hout eenvoudig en hoefde 
het slechts over beperkte afstanden aangevoerd te worden.  
Vooral in de Alpenlanden en bergstreken werden de 
schaliën tegen de gevel geschilderd, waardoor een kleurig 
gevelaanzicht ontstond.

TECHNIEKEN UIT HET BUITENLAND/DE HISTORIE

Schaliën op het hellende 
dak en de gevel
De bouwcultuur in het buitenland verschilt duidelijk van onze huidige 
technieken. Leen Iseger vervolgt de serie met enkele opvallende historische 
en moderne daken in West-Frankrijk (Normandië), Zuid-Duitsland (Beieren), 
Zwitserland maar ook in ons eigen Nederland.

Een dakbedekkingsvorm die ook onder de harde, schub-
vormige soort valt, zijn de zogenaamde houten schaliën, 
ook wel dakspanen genoemd. In Nederland komen we deze 
soort dakbedekking slechts sporadisch tegen. Als we de 
schaliën in Nederland tegenkomen, dan is dit meestal als 
verticale gevelbekleding. In een enkele situatie wordt een 
uitzondering aangetroffen op een hellend dak.

Ook in Normandië worden de schaliën in verschillende 
formaten en vormen als dakbedekking en gevelbekleding 
toegepast.

Zeer oud bekleed wandje waarvan de schaliën aan de bovenzijde met 
houten doken vastgezet zijn.

Fraaie tekening van de vorm, patroon en kleuring van de schaliën.

Prachtig beklede toren  
in Műnstertal. >

Bonte gevelbekleding  
van diverse vormen  
en kleuren schaliën.

Gekloofde en in breedte aangepaste schaliën op kegeldaken en  
verticale gevel in Normandië, met aansluitend een doorgedekte  
kilgoot. Bijzonder is de nokafwerking van het kegeldak.

Leen Iseger

Kleurige gevel afgewerkt met rode geschilderde schaliën. 

“ IN NEDERLAND KOMEN WE  

DEZE SOORT DAKBEDEKKING 

SLECHTS SPORADISCH TEGEN”

Gezaagde schaliën in verschillende 
vormen en patronen gedekt.

Gekloofde schaliën.
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TECHNIEKEN UIT HET BUITENLAND/DE HISTORIE

Project met gekloofde schaliën tegen de gevels in Nederland.

Geschilderde schaliën tegen verticale en voorover hangende gevel.

Hoekkeper in detail : afwerking ook met schalie bekleed, tevens haken 
met stammetjes in de dakbedekking opgenomen om het afschuiven 
van sneeuw te voorkomen.

Zojuist gereed gekomen restauratie van een enorm mansarde  
schaliedak op een kuuroord in Berchtesgaden (Zuid-Duitsland).

Decoratieve gevelbekleding met houten schaliën.

Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Vanwege de huidige situatie rond de coronacrisis (en de 1,5 meter-maatregel) heeft de  
organisatie helaas moeten besluiten de Feestavond voor de dakenbranche te verplaatsen  
naar 18 maart 2022. De bekendmaking en prijsuitreiking van het Dak van het Jaar 2020  

zal later in het jaar op een andere manier plaatsvinden.

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

Gekloofde schaliën hebben een langere levensduur en  
zijn diverser van breedte (8-20 cm) dan de machinaal ge-
zaagde, die een vaste breedte hebben (20 cm) en in  
10 verschillende vormen leverbaar zijn. Afhankelijk van de 
houtsoort keuze en de toegepaste ventilatie kunnen de 
schaliën soms aanzienlijk “werken” en daarmee behoorlijk 
krom trekken.

Krom getrokken en opstaande schaliën.

In Nederland komen de schaliën slechts sporadisch voor. 
Toch zijn er op sommige nieuwbouwprojecten de schaliën 
als gevelbekleding (soms ook in geschilderde uitvoering) 
toegepast. Zowel in de gekloofde als in gezaagde uitvoering 
zijn deze schaliën tegen de gevels en op daken verwerkt. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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VOOR 

ZZP’ERS

Maak je 
vak nóg 
mooierGedeeld vakmanschap,

gedeelde trots

Wij zijn Gebouwschil Nederland. 
De branchevereniging voor dak- 
en gevelspecialisten. Ons doel is 
omstandigheden scheppen waarin 
jij zo goed mogelijk kunt onder-
nemen, met zo min mogelijk 
gedoe. Nu en in de toekomst.

Als ondernemer in de dak- en gevelbranche 
heb je werk om trots op te zijn. Deel die trots 
als lid van GNL. Wij pakken op waar jij geen 
tijd voor hebt, maar wat wel de toekomst 
van jouw bedrijf bepaalt.

Kijk voor meer informatie op
www.gebouwschilnederland.nl
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ASBEST

Welk dakmateriaal kan asbest  het best vervangen? (2)
Het verwijderen van asbest uit onze leefomgeving blijft belangrijk voor 
ieders veiligheid en gezondheid. Het Rijk stimuleert daarom provincies en 
gemeenten om het voor particuliere dakeigenaren zo eenvoudig en aan-
trekkelijk mogelijk te maken om hun asbestdak aan te pakken. De vraag is 
dan steeds: wat kan er het beste voor in de plaats komen? In een aantal 
artikelen zal steilDAK de mogelijkheden belichten. In dit artikel wordt de 
focus gelegd op de toepassing van leien.

samenwerkingsverband aan te gaan met een gecertifi-
ceerde asbestsaneerder. Vervolgens is het de vraag  
welke dakbedekking in de plaats komt van het asbest-
houdende materiaal. 

Bij de vervanging van asbesthoudende dakbedekking is vaak  
het gewicht van belang. Het merendeel van de asbesthou-
dende dakbedekkingen bestaat uit golfplaten op met name 
agrarische gebouwen. Daar kan niet zomaar elke dakbedek-
king op worden teruggeplaatst. Zeker als het pand ook een 
esthetische waarde moet blijven hebben of behouden,  
is het aantal opties beperkt. Dakpanelementen zijn stalen 
of kunststof elementen met de uitstraling van dakpannen.

Zoals bekend zijn asbestdaken en -gevels slecht voor de 
gezondheid. Ze zijn namelijk door de jaren heen aangetast 
door weer en wind. Daardoor kunnen er asbestvezels in de 
lucht komen. Het inademen van die vezels kan schadelijk 
zijn voor de gezondheid. Daarom is het verstandig om 
asbesthoudende daken en gevels te vervangen. Maar hoe 
haalt men dat veilig weg? En welke materiaalkeuze kan 
men het beste maken?

Over de juiste asbestsanering heeft steilDAK eerder ver- 
schillende artikelen gepubliceerd. Laat het te asbesthou-
dende dak altijd saneren door een gecertificeerde partij. 
Professionele dakdekkers doen er verstandig aan een  

De meeste fabrikanten voeren een assortiment 
dakpanelementen. De variaties zitten hem in  
materiaalkeuze, het ontwerp en de kleur. Er zijn 
stalen en kunststof varianten op de markt, met ieder  
hun eigen kwaliteiten. 

Algemeen geldt dat dakpanelementen licht in gewicht zijn 
en gemakkelijk te monteren. Een modulair dak bestaat uit 
meerdere platen, die als een soort puzzel aan elkaar worden 
gemonteerd. De platen hebben al montagegaten, wat de 
plaatsing vergemakkelijkt. Een vergissing is eenvoudig te 
corrigeren, zelfs wanneer alle dakpanele menten al zijn 
geplaatst. Doordat de platen uit losse elementen bestaan, 
wordt de hoeveelheid afval tot een minimum beperkt.  
De afgeknipte stukken zijn veelal op een ander schuin  
deel van het dak weer te gebruiken. Dakpanelementen 
worden altijd op panlatten worden gemonteerd. De coating 
zorgt dan niet alleen voor een mooie esthetiek, maar ook 
voor productveiligheid. 

Verschillende typen
Er is ruime keuze in verschillende typen, vormen en kleuren. 
Dakpanelementen zijn beschikbaar in diverse materialen:  
gegalvaniseerd staal, aluminium of kunststof. Stalen dak-
panplaten zijn doorgaans goedkoper dan die in aluminium.  
Ze hebben wel corrosiebescherming nodig. Aluminium platen  
zijn duurder, maar wel lichter van gewicht en minder gevoe-Met dakpanelementen is een fraaie uitstraling te bereiken. Foto: BMI

lig voor roest. Ook kunststof is, net als aluminium, een licht 
maar duurzaam materiaal. Deze panelen zijn wellicht wel 
wat vatbaarder voor wind, wat het belang van een juiste 
bevestiging onderstreept. Kunststof elementen hebben het 
voordeel dat ze minder geluidsoverlast (bij neerslag) geven.

Dakpanelementen kunnen in verschillende RAL-kleuren 
geproduceerd worden. Standaard kleuren, die het meest op 
echte dakpannen lijken (antraciet, terracotta, roodtinten, 
zwarte en grijs) zijn het populairst.

Of de dakpanelementen met of zonder isolatie worden 
toegepast, hangt vooral af van de situatie terplekke en de 
functie van de onderliggende ruimte. Gaat het om een dak 
waarbij een goede thermische isolatie van minder belang 
is, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dan kan gekozen 
worden voor een toepassing zonder isolatie. Is thermische 
isolatie en energiezuinigheid wel belangrijk, dan zijn geïso-
leerde dakpanplaten de juiste oplossing. 

Dakpanelementen zijn verkrijgbaar in verschillende afme-
tingen en zijn op de meest uiteenlopende dakvormen toe te 
passen. Voor de binnen- en buitenzijde zijn er verschillende 
afwerkingsmogelijkheden. Zo kan men de isolatie aan de 
binnenkant van geïsoleerde dakpanelementen zichtbaar 
laten, of laten afwerken met bijvoorbeeld staal of polyester. 
Voor de buitenzijde kan gekozen worden voor bijvoorbeeld 
een beschermende coating.

Voor de afwerking van de nok en dakranden is het vanzelf-
sprekend belangrijk om voor bijpassende hulpstukken te  
kiezen, die zorgen voor een de juiste afwerking m.b.t. aan-
sluiting en waterdichting. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Stalen dakpanelement op een woonhuis in Leek.  
Foto: BMI

Een kunststof dakpanelement op het gebouw van een golfbaan in Groesbeek.  
Foto: Weikhoplex

“ BIJ DE VERVANGING VAN 

ASBESTHOUDENDE DAK-

BEDEKKING IS VAAK HET 

GEWICHT VAN BELANG”
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FABRIEKSBEZOEK

Kwaliteit, efficiëntie en  
duurzaamheid centraal in nieuwe  
productielocatie SABprofiel
Op 30 september organiseerde MDG-NET, de vereniging toeleveranciers 
Metalen Dak- en Gevelmaterialen, een rondleiding voor haar leden en  
relaties door de nieuwe fabriek van SAB profiel in Geldermalsen. De locatie 
is al enige tijd in gebruik, maar een rondleiding was vanwege de corona-
maatregelen tot nu niet mogelijk. Nu kon het eindelijk en steilDAK was erbij.  
De aanwezigen zagen een moderne productielocatie, waar (naast de 
 productkwaliteit) duurzaamheid en efficiëntie in centraal staan.

uiteen. De investering is gedaan vanwege capaciteitsgebrek 
in de productielocatie voor sandwichpanelen in Nieuwegein.  
Er was op deze locatie onvoldoende mogelijkheid tot uit- 
breiding en daarom is besloten tot nieuwbouw op een 
ruime en centraal gelegen locatie. 

De realisatie van, met name, de productiemachines op de  
nieuwe locatie had nogal wat voeten in aarde, niet in de 
laatste plaats vanwege de coronacrisis. Deze zorgde voor 
veel vertraging: machinebouwer Robor is gevestigd in Treviso,  
de eerste locatie waar het coronavirus zich begin 2020 in 
Europa manifesteerde. Binnen alle beperkingen is hard 
gewerkt om de locatie toch snel draaiende te krijgen en dat 
is gelukt. De locatie in Nieuwegein is per afgelopen juni  
gesloten. Veel personeel is meegegaan, maar niet iedereen.  
Men werkt momenteel met drie ploegen, maar streeft  

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Cynthia Meijer (CM Communicatie)

SAB-profiel, een 100% dochter van Tata Steel, is producent 
van zelfdragende, PIR-geïsoleerde sandwichpanelen voor 
gevels en hellende daken. Deze elementen worden met 
name toegepast op distributiecentra, stallen, opslagloodsen, 
industriehallen, kantoorgebouwen en winkels, maar ook in 
dierentuinen, sportcomplexen en woningen. De keuze voor 
sandwichpanelen wordt doorgaans gemotiveerd vanwege 
hun lage gewicht, snelle bouw, duurzaamheid en om econo-
mische redenen.

Algemeen directeur Govert Kockelkoren zette in zijn 
welkomstwoord de achtergronden van de nieuwe locatie 

ernaar het personeelsbestand op termijn uit te breiden.  
Op dit moment is het nog niet nodig, maar uiteindelijk  
zal toegewerkt worden naar een 24-uurs productie.  
In de sandwichpanelenfabriek zal 3 tot 4 miljoen vierkante 
meter aan sandwichpanelen per jaar geproduceerd worden.

Optimalisatie productieproces
Vervolgens werden de aanwezigen in groepen rondgeleid 
door de productielocatie. Naast het uitbreiden van het 
productievolume, gaf de nieuwbouw SAB-profiel de moge-
lijkheid om het gehele productieproces te optimaliseren. In 
de realisatie van de nieuwe locatie in Geldermalsen is alle 
ervaring, van 30 jaar sandwichpanelenproductie in Nieuwe-
gein, gebruikt om het productieproces en de productkwali-
teit te perfectioneren. 

In de fabriekshal staan de twee productielijnen (één voor 
dakpanelen, de andere voor wandpanelen) ‘back-to-back’ 
opgesteld, zodat ze door dezelfde ploeg zijn te bedienen. De 
productielijnen zijn niet onderling uitwisselbaar, omdat aan 
dakpanelen vanzelfsprekend andere eisen worden gesteld 
dan aan wandpanelen. Zo zijn bijvoorbeeld de cannelures 
van dakpanelen dieper, vanwege de waterafvoer. In de ma-
chines zijn diverse innovaties toegepast om de stabiliteit 
en efficiëntie van de productielijnen te optimaliseren. Zo 
worden de coils in de machine door een speciale tape aan 
elkaar verbonden, waardoor er geen productiestop meer 
nodig is bij een coilwissel.

Tijdens de rondleiding werden de gasten uitgebreid 
voorgelicht over de inrichting en logistieke organisatie van 
de fabriek, de werking van de productielijnen en de wijze 
waarop de kwaliteit van de producten wordt bereikt en 
bewaakt. De aanwezigen konden ook een kijkje nemen in 
het laboratorium, waar de kwaliteit van het proces en de 
producten voortdurend wordt bewaakt.

Duurzaam
De nieuwe sandwichpanelenfabriek in Geldermalsen is 
gebouwd volgens de modernste inzichten in duurzaamheid. 
Zo zijn de ovens volledig elektrisch (Het hele gebouw is 
gasloos en voorzien van warmtepompen). Ze zijn bovendien 
zeer goed geïsoleerd, zodat er zo min mogelijk tempera-
tuurschommelingen zijn, wat een stabiele productie en 
kwaliteit bewerkstelligt. Het hele gebouw is zodanig inge-
richt, dat het is voorzien van een optimale intreding van 
daglicht.  Waar toch verlichting nodig is, wordt gebruik ge-
maakt van ledverlichting. Voor de isolatie van het gebouw 
is gebruik gemaakt van de eigen sandwichpanelen. Op het 
dak van de productielocatie zijn in totaal 5300 zonnepane-
len geïnstalleerd. 

Recent is overigens het duurzaam ondernemen van de 
organisatie bevestigd met een vernieuwing van het BES 
6001 certificaat van SAB-profiel en Tata Steel. Dit onder-
steunt architecten en bouwbedrijven bij het nemen van 
ketenverantwoordelijkheid en het behalen van een hoge 
BREEAM-score.  

Ook is uitgebreid nagedacht om de veiligheid van de 
medewerkers en bezoekers te optimaliseren. Bij het nemen 
van de veiligheidsmaatregelen in de productielocatie is 
uitgegaan van de Arbeidshygiënische strategie. Dat houdt 
in dat er bij de inrichting van de locatie voor is gezorgd dat 
er zo min mogelijk gevaar zou kunnen ontstaan. In een pro-
ductielocatie is natuurlijk niet te voorkomen dat men zich 
in de buurt van de machines, heftrucks en hijsonderdelen 
bevindt, deze locaties zijn echter duidelijk aangegeven en 
alleen te betreden door getraind personeel. 

Vanuit de nieuwe locatie verwacht SAB-profiel op korte 
termijn het marktaandeel van sandwichpanelen voor zowel 
daken als gevels verder uit te breiden.●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



DAKEN&ZAKEN

•mawipex

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland
Wij verwelkomen u graag op donderdag 11 november 2021 tijdens de eerste 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 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid. 
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

Tot ziens op 11 november bij DAKEN & ZAKEN!
*Gratis t/m 31 oktober, daarna kost een toegangsticket 15 euro.

Loodgieters, leidekkers, koperslagers en zinkwerkers sinds 1922



76 77

PRODUCTNIEUWS

Solar Construct Nederland lanceert 
vernieuwd montagesysteem voor 
schuine daken

Solar Construct Nederland heeft  
het voorheen naamloze montage-
systeem voor schuine daken  
voorzien van een naam en logo. 
Maar nog belangrijker is dat het 
montagesysteem op verschillende 
punten is vernieuwd en verbeterd. 

Vernieuwde klemmen
Eén van de vernieuwingen is terug te zien in de midden-  
en eindklem. De nieuwe klemmen kun je niet langer in de 
rail roteren, maar worden over de rail heen geklemd.  
Dit zorgt er niet alleen voor dat de klemkracht van de klem-
men nog beter is, maar het maakt dat ook het benodigde 

Met de introductie van RoBoost heeft Solar Construct 
Nederland goed geluisterd naar de installateurs. In alle 
montagesystemen in het portfolio voor schuine daken  
zijn verbeteringen doorgevoerd, die ervoor zorgen dat de 
installateur nog makkelijker, sneller en veiliger zonne-
panelen kan installeren. 

aandraaimoment te specificeren is. De vernieuwde klemmen 
zijn nog altijd universeel én ook al toe te passen in het 
RoFast montagesysteem voor platte daken. 
De staaldak profielen voor zowel landscape als portrait 
plaatsing zijn ook vernieuwd. De hoogte van de profielen  

is aangepast naar een hoogte van 47 mm. De nieuwe  
hoogte maakt het mogelijk om optimizers te bevestigen 
waar dat gewenste is. Er is immers meer ruimte tussen  
de bovenkant van het profiel en het dakoppervlak.  
De nieuwe hoogte verbetert ook de ventilatie onder de 
panelen. 

De nieuwe staaldak profielen zijn direct geschikt gemaakt 
voor de vernieuwde klemmen. Om die reden is de ronding 
uit de profielen verdwenen. 

Rotatie element toegevoegd aan de stokschroef
Ook de stokschroeven zijn voorzien van een update.  
De hoekadapter om de montagerail aan te bevestigen is 
vervangen voor een rotatie element. Op deze manier wordt 
de rail op dezelfde manier aan de stokschroef verbonden 
als dat je aan een dakhaak zou doen. Dit zorgt voor een 
verminderd aantal handelingen bij het monteren van de 
montagerail en er zijn alleen nog maar hamerkopbouten  
en moeren nodig op de uiteindes van de rijen. 

RoBoost en de productvernieuwingen werden voor het 
eerst getoond op Solar Solutions . De vernieuwde compo-
nenten zijn beschikbaar vanaf half november en worden 
dan ook voor het eerst uitgeleverd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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BEDRIJFSNIEUWS

‘Shaping the future’
Op 23 september is onder toeziend oog van burgemeester Van Kessel,  
Commissaris van de Koning mevrouw Adema en gedeputeerde  
de heer Satijn het eerste zink gegoten in een speciale herdenkingsmunt. 
Deze herdenkingsmunt is het slotakkoord van de bouw van de nieuwe  
fabriek van zinkproducent NedZink in Budel, dat een nieuw tijdperk voor 
het bedrijf inluidt. Een tijdperk dat onder een nieuwe strategie en bijbe-
horende slogan ‘Shaping the Future’ vorm gaat krijgen.

Het project Olympus, dat ruim drie jaar tijd in beslag heeft 
genomen, is ook een verwijzing naar de uitstekende samen-
werking op technisch vlak met de Griekse aandeelhouder 
ElvalHalcor. Met deze nieuwe fabriek zal de productie fors 
toenemen en zal de fabrikant in staat zijn de huidige positie 
wereldwijd uit te breiden.

Met de opening van de nieuwe duurzame fabriek laat de 
zinkproducent zien dat men de positie als marktleider in 
Nederland ook als een maatschappelijke verantwoordelijk-
heid voelt. Een verantwoordelijkheid om duurzaam om te 
gaan met natuurlijke bronnen. Om uitstoot terug te dringen 
en zo zuinig mogelijk een zinkproductie in te richten.  

The future is ‘sustainable beauty’
Zink is een natuurproduct. Het is ook meer dan alleen  
het zink dat we kennen in de dakgoten en regenpijpen.  
Het productportfolio is heden ten dage rijker dan de traditio- 
nele zinkkleur die we kennen. Met name het geprepatineerde 
zink levert hoogwaardige architectonische producten op, 
die naast duurzaam ook nog eens een lust zijn voor het 
oog. NedZink geeft aan verder te bouwen aan het portfolio. 
Daarom zal men samen met klanten en architecten de  
veranderende vraag blijven monitoren en daar waar 
mogelijk beantwoorden. In de keten zullen de partijen 
elkaar moeten opzoeken om onderscheidend te blijven in 
een markt waar alternatieve bouwmaterialen een positie 
proberen te claimen.

De volgende generaties in Budel
Al meer dan 125 jaar maakt de zinkproducent gebruik van 
vakmanschap uit de regio, maar ook van ver daarbuiten.  
De producten worden vervaardigd door onze medewerkers 
die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Met de 
interne programma’s richt men zich op de doorontwikke-
ling van de medewerkers en het bedrijf blijft investeren in 
scholing, veiligheid en groei. Want, zo realiseert men zich, 
zonder deze vakmensen is er geen NedZink. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

V.l.n.r.: CEO NedZink Dhr. Derks, Burgemeester Dhr. Van Kessel, Zinkmeester Dhr. Slenders.

V.l.n.r.: Gedeputeerde Dhr. Satijn, CEO NedZink Dhr. Derks,  
Commissaris van de Koning Mevr. Adema, Burgemeester Dhr. Van Kessel.

V.l.n.r.: Burgemeester Dhr. Van Kessel, gedeputeerde Dhr. Satijn, CEO NedZink Dhr. Derks, Commissaris van de Koning Mevr. Adema.
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ACTUALITEITEN

ONDERZOEK TOONT  
MEERWAARDE ESF-PROJECT  
ARBOTECHNIEK AAN 
Veilig en gezond werken is letterlijk van levensbelang voor het fit 
en vitaal houden van vakmensen in de techniek. Om hen hierbij 
te ondersteunen heeft een team van gedreven adviseurs namens 
ArboTechniek, het initiatief op gebied van veilig en gezond werken 
van Wij Techniek en de sociale partners, talloze bedrijven in heel 
Nederland bezocht. Dit in het kader van het grote ESF-project 
‘Veilig en gezond gedrag in de installatietechniek’. De ervaringen 
waren goed, de reacties enthousiast én vooral: bedrijven in de 
technische installatiebranche hebben een stap gezet om iedere 
medewerker elke avond weer veilig thuis te laten komen.

AGENDA
11 november 2021
DAKEN & ZAKEN
Evenemtentenhal Gorinchem ‘Next Level’
Info: www.dakenenzaken.nl

26 november 2021
BELGIAN ROOF DAY
Brussels Kart Expo
Info: www.belgianroofday.be

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

PERSONALIA
BMI Benelux
Met de aanstelling van Eelko Leeuwenburgh als Marketing Director 
Benelux zet BMI Benelux in op verdere groei in de markt voor platte 
en hellende daken. Een nieuwe, 
geïntegreerde marketingstrategie 
brengt marketing, product, sales en 
services verder in lijn met elkaar, 
waarmee een nog meer klant-
gerichte organisatie zal ontstaan. 
Eelko Leeuwenburgh heeft meer 
dan twintig jaar managementer-
varing op het gebied van marke-
ting, digitalisering, innovatie en 
business-development.

VSB
De Vereniging van Steiger-, hoog-
werk- en betonbekistingbedrijven 
(VSB) heeft tijdens de Algemene 
Ledenvergadering Gijs Buijs be- 
noemd tot Persoon van Verdienste.  
Buijs is tientallen jaren bestuurlijk  
betrokken geweest bij de vereni-
ging en vervulde onder meer 
meerdere malen de functie van 
voorzitter van de sectie Steiger-
bedrijven en lid van het Algemeen 
Bestuur.

VERHUIZING
European Building Supply (EBS), specialist in duurzame en circulaire dakmaterialen, is sinds kort gevestigd op bedrijven - 
terrein Zevenhuis in Zwaag. Bij dit bedrijventerrein staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Voor EBS was het dus een 
logische stap om hier eigenaar te worden van een nieuw, op de toekomst gericht pand. Het moderne pand is 1.000 m2  
groot en 10 meter hoog. Het is volledig gasloos en op het dak liggen 950 zonnepanelen. Het pand is dus helemaal 
zelfvoorzienend. De parkeerplaatsen zijn gemaakt van grastegels en in het pand wordt enkel gebruik gemaakt van 
ledverlichting. 

ZINKUNIE VERSTERKT ZICH MET OVERNAME HESSELS ZINK B.V.
Per 1 oktober jl. heeft Zinkunie B.V. zinkspecialist Hessels Zink B.V. overge-
nomen. Hessels Zink heeft een sterke positie op het gebied van non-ferro 
materialen en accessoires. De overname past in de strategie van Zinkunie 
om de leidende positie in dak- en geveloplossingen verder te versterken. 
“Het bedrijf past goed bij Zinkunie”, zegt directeur Eric Jan Rutten. “Het is 
een echte zinkspecialist met een enorme klantfocus, een topservice en veel 
mooie, loyale klanten. Wij heten de medewerkers van Hessels Zink van harte 
welkom om samen de positie van Zinkunie in de markt verder te versterken.”

ALL-UP LEVERT NIEUWSTE  
KLAAS K1100 RHX AUTOKRAAN 

Kraanverhuur T.Pater heeft onlangs een nieuwe autokraan 
van All-up in ontvangst genomen. Daarmee is deze allround 
kraanverhuurder een noviteit rijker. Het gaat namelijk om de 

levering van de nieuwe Klaas kraan K1100 RHX. Ard Nijkamp, 
directeur van All-up: ‘Deze kraan is echt ons paradepaardje.  

De K1100 RHX Autokraan is de grootste en krachtigste  
autokraan van Klaas, een kraan met echt indrukwekkende 

prestaties, met een maximale hijslast van 6.000 kg., een zijde-
lings bereik van 45 meter met 500 kg. en een haakhoogte van 
60 meter. Bovendien is de kraan uitgerust met het innovatieve 

automatische afstempelsysteem, zijn de jibdelen hydraulisch 
uit te schuiven met de afstandsbediening en is de kraan bin-

nen enkele ogenblikken inzetbaar als volwaardige hoogwerker. 

TRIPLE SOLAR LANCEERT 
PVT-WARMTEPOMP  
MET PROPAAN ALS  
KOUDEMIDDEL
Op 28 september, tijdens de 

beurs Duurzaam Verwarmd, presenteerde  
Triple Solar haar nieuwe Triple Solar® PVT- 
warmtepomp. Deze werd specifiek ontwikkeld 
voor PVT-panelen als energiebron en is zowel 
hybride (bestaande bouw) als all-electric  
(nieuwbouw) in te zetten. 

UITGAVE GILARDONI,  
DE RAUTENFALZZIEGEL
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de 
SHG (Stichting Historie Grofkeramiek) en het op-
heffen van de dakpancollectie van Huub Mombers 
is besloten om een bundel te maken over een wel 
heel bijzonder panmodel, 
namelijk het panmodel 
dat aan de basis lag 
van de hedendaagse 
pannenindustrie,  
de Rautenfalzziegel.  
De bundel is bij de  
stichting te bestellen.

ALL-UP ORGANISEERT DUITSLAND DAG
All-up organiseert op donderdag 28 oktober a.s. 
haar zogenaamde Duitsland Dag. Tijdens deze  
relatiedag wordt een bezoek gebracht aan de 
firma Klaas in Ascheberg, een van de grotere 
fabrikanten op dit gebied. AWARD NATUURINCLUSIEF BOUWEN EN ONTWERPEN 

GEWONNEN DOOR DAKENSTROOM IN KAATSHEUVEL
De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen van Vogelbe-
scherming Nederland en Zoogdiervereniging is gewonnen door 
het project Dakenstroom in Kaatsheuvel, het renovatieproject van  
de huurwoningen van woningbouwcorporatie Casade. De jury was  
vooral onder de indruk van de haalbaarheid van dit project.  
De tweede prijs is voor Haags Buiten en de prijs voor het beste 
Brabantse project gaat naar Berckelbosch in Eindhoven. Vogel-
bescherming en de Zoogdiervereniging reiken de Award uit om te 
laten zien dat stedelijke 
ontwikkeling en natuur 
goed samen kunnen gaan.

De Award Natuurinclusief 
Bouwen en Ontwerpen is 
een initiatief van Vogelbe-
scherming Nederland en  
de Zoogdiervereniging en  
in samenwerking met de 
provincie Noord Brabant. 
Er is daarom ook een 
Brabantse winnaar aangewezen. Met de Award willen zij de aan-
dacht vestigen op inspirerende praktijkvoorbeelden van natuur-
inclusief bouwen en ontwerpen, die aanjager kunnen zijn in deze 
ontwikkeling richtingbouwen voor en met de natuur.
In totaal zijn er 18 projecten ingediend. De projecten zijn beoor-
deeld door een onafhankelijke professionele jury bestaande uit 
Eddy Nieuwstraten (Raad van Toezicht Vogelbescherming  
Nederland), Nico Tillie (Hoofd Urban Ecology & Ecocities Lab,  
Faculteit Bouwkunde, TU Delft) en de vorige winnares van de 
Award Nina Ravestein (oprichter PAD Landscape).
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 21 december

DAK VAN HET JAAR 2021
Suikerpeer en Perengaarde, Boskoop

AAN TAFEL MET…
Joost Stemkens, Fier Dakcontrol

SPECIAL
Circulariteit

INTERNATIONALE DAKEN
Bodega Sommos (Spanje)

COLOFON



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


