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COLUMN

Dak of Fame
waar ik al die jaren met verbazing en bewondering naar 
heb gekeken, sinds 2016 ook in dienst van dit vakblad. 

Na de trots kwam dan ook de melancholie. Inmiddels heb 
ik de leeftijd waarbij de vraag gaat spelen of ik dit de rest 
van mijn werkende leven wil blijven doen, of dat ik iets 
anders wil proberen. Ik heb dat laatste besloten en zal me 
vanaf nu volledig in de wereld van de kunst en literatuur 
storten. Ik zie erg uit naar de nieuwe uitdagingen, maar 
neem niet zonder pijn in het hart afscheid van al die rela-
ties waar ik in de afgelopen 20 jaar op een mooie manier 
mee heb samengewerkt. 

Tijdens de prijsuitreiking heb ik maar een beperkt aantal 
mensen kunnen spreken, daarom wil ik vanaf deze plek 
iedereen bedanken voor de prettige samenwerking.  
Dat geldt natuurlijk met name voor de leden van de 
redactieraad van steilDAK, de medewerkers van dit blad, 
vormgever Sandra Remiëns en, last but not least,  
Palmyra Lindeman en Jan Suijk van Lindeman Uitgevers.  
Ik wil de uitgever ook bedanken voor het vertrouwen dat  
ze al die jaren in mij heeft gesteld.

Inmiddels staat mijn opvolger Ronald van Bochove te 
popelen om het blad van me over te nemen. Dit nummer 
hebben we samen gemaakt, vanaf het volgende nummer  
zal hij volledig functioneren als hoofdredacteur van 
steilDAK. In tegenstelling tot mij destijds, heeft Ronald 
allang zijn sporen verdiend in de vakbladjournalistiek en 
de bouwwereld. Hij hoeft het vak niet meer te leren en 
voor veel lezers is zijn gezicht ook al bekend. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat hij dit blad zal voorzien van nieuwe 
energie en frisse ideeën. Ik wens hem, en u, daar heel veel 
succes mee en ik wens jullie een goede samenwerking.

Ik ben slecht in afscheid nemen. Toen ik daar aan het eind 
van de feestavond mee stond te stuntelen, zei degene  
van wie ik afscheid nam: “De wereld is klein. We komen 
elkaar wel weer tegen.” Dat vind ik een fijne gedachte. 
Graag dus tot ziens. ●

Edwin Fagel 

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

Wie wel eens een prijs heeft gewonnen, herkent het gevoel 
van trots dat daarbij hoort. Ik had het ook, toen ik op  
18 maart j.l. uit handen van uitgever Palmyra Lindeman 
de medaille, bloemen en wijn ontving die horen bij de 
opname in (of op) het Dak of Fame. Een nieuw ingestelde  
onderscheiding voor wie na minimaal 20 jaar trouwe dienst 
afscheid neemt van de dakenbranche. Met Hans ter Horst 
(CCM Europe) en Henri Polman (Gilde Software) hoorde 
ik bij de eerste drie mensen die in deze knipoog naar de 
Walk of Fame, of de Rock ’n Roll Hall of Fame, worden 
opgenomen. Inderdaad iets om trots op te zijn.

Maar waar ben ik precies trots op? Dat ik zo’n 20 jaar lang 
mijn baan zodanig heb uitgevoerd dat mijn werkgever niet 
de neiging heeft gehad mijn contract te beëindigen? Dat ik  
al die tijd heb geluisterd (en gekeken) naar de kennis en  
kunde die in de markt aanwezig is en mijn best heb gedaan 
die in goed leesbare teksten te reproduceren? Dat is een 
kwaliteit, daar ben ik me van bewust, maar is het ook iets 
om een prijs voor te krijgen? Verdient dan niet iedereen 
die zijn baan naar behoren uitvoert een prijs? 

Zo bezien is het Dak of Fame vooral de markering van het 
einde van een periode. In mijn geval begon die aan het 
begin van deze eeuw, toen ik als pas afgestudeerde neer-
landicus in de mij totaal onbekende bouwwereld terecht 
kwam. Via de bladen Roofs en Wapening in beton, en aan 
de hand van met name toenmalig uitgever Dirk Lindeman 
en hoofdredacteur Ton Berlee, heb ik de dakenbranche 
leren kennen en het vak geleerd. Een fascinerende wereld, 

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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Het Dinghuis in Maastricht 
is weer als nieuw
Het Dinghuis in Maastricht is volledig gerenoveerd. Het monumentale en 
karakteristieke gebouw, lange tijd het hoogste gebouw van Maastricht, 
heeft een rijke geschiedenis. Het gebouw is nu klaar voor het volgende 
hoofdstuk: de werkzaamheden zijn afgerond en het gebouw kan er weer 
lange tijd tegenaan.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Verkoelen Weert

Het Dinghuis is een middeleeuws gerechts-
gebouw, gelegen aan de Kleine Staat in het 
centrum van Maastricht. De naam ‘Dinghuis’  
is afgeleid van de juridische functie die het  
gebouw lange tijd had. Een ‘ding’ was in 
oud-Germaanse tijden een plaats van recht-
spraak (vergelijk ook het woord ‘geding’).  
In augustus vorig jaar is aannemer Verkoelen  
Dakspecialisten Weert in opdracht van de 
gemeente Maastricht gestart met herstelwerk-
zaamheden aan het laatmiddeleeuwse pand 
dat dateert uit 1470. Het dak is volledig ver-
nieuwd en het metselwerk en vakwerk van de 
gevel zijn gerestaureerd. Ook alle kozijnen kre-
gen een opknapbeurt. De glas-in-loodpanelen 
zijn in een nieuw aluminium kader geplaatst, 
waardoor ze nu wind- en waterdicht aansluiten  
op de kozijnen. Ook zijn de kenmerkende wind- 
vaan en de pijnappel op het dak opnieuw ver-
guld en is de klok in ere hersteld.  
Daarnaast zijn er duurzaamheidsmaatregelen 
getroffen, zoals een nieuwe cv-installatie en 
energiezuinige ledverlichting. Niet voorzien 
was dat de constructie van het torentje volle-
dig vernieuwd moest worden; desondanks 
zijn de werkzaamheden conform de planning 
afgerond. 

Techniek
De werkzaamheden waren bijzonder veelomvat-
tend. Niet alleen is de complete leibedekking 
vervangen door nieuwe natuurleien uit Wales, 
genaamd Penrhyn. Ook is de constructie van de 

klokkentoren volledig vernieuwd, omdat de stabiliteit 
daarvan niet meer bleek te voldoen aan de huidige 
eisen. Er is vervolgens een 30 pds loodbekleding op de 
klokkenvloer en de stijlen van de toren aangebracht. 
De stalen balustrade rondom de klokkenvloer is geres-
taureerd en de klok zelf is voorzien van een gerestau-
reerde slaghamer en ook is de ophanging van de klok 
vernieuwd. Tenslotte zijn ook de bekroning en met 
bladgoud vergulde windvaan en 
pijnappel gerestaureerd en het 
bestaande koper op de muts op 
de toren is gerepareerd.

Het zinkwerk van alle bakgoten 
en hemelwaterafvoeren is ver-
nieuwd en langs de gevels zijn 
de oude, niet monumentale hou-
ten lijsten vervangen en bekleed 
met lood zodat schilderwerk aan 
de praktisch onbereikbare gevel 
in de toekomst niet meer nodig 
is. Ook de overige onderdelen 
van het dak, zoals de bliksem-
beveiliging en de kozijnen van 
de dakkapellen aan de voorzijde 
zijn vernieuwd. De gootbakken 
aan de linker- en rechterzijde 
van de timpaan zijn hersteld 
en voorzien van een dubbele 
gootbodem met uitsparingen 
voor de gierzwaluw. Overigens 
zijn er ook uitsparingen gemaakt 
in het lood onder het boeideel 
langs beide gevels, waardoor 
hier de vleermuizen kunnen 
verblijven. Naast het dak is ook 
het voeg- en metselwerk van de 
gevel volledig hersteld.

Duurzaamheid
De Penrhyn leien hebben een 
 levensduurverwachting van meer 
dan 200 jaar en hierop wordt 
door de groeve een productie-
garantie verleend van 100 jaar, 
belangrijk ook in het kader van 
duurzaamheid. Hetzelfde geldt 
voor de keuze voor lood: door de 
zeer lange levensduur van het 
lood en het feit dat lood voor 
100% recyclebaar is, draagt dat 
eveneens bij aan de duurzaam-
heid en circulariteit van het 
gebouw. De voorzieningen voor 
gier zwaluwen en vleermuizen 
dragen bij aan de biodiversiteit 
van de omgeving. 

JHet Dak van het  aar 2022 RESTAURATIE
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RESTAURATIE HET DINGHUIS, MAASTRICHT
•  OPDRACHTGEVER: GEMEENTE MAASTRICHT
•  DIRECTIEVOERING: SATIJNPLUS ARCHITECTEN
•  HOOFDAANNEMER: VERKOELEN DAKSPECIALISTEN 

WEERT BV 
•  BOUWPARTNERS:  

- KONINKLIJKE WOUDENBERG MAASTRICHT 
- LSB STEIGERBOUW 

•  ONDERAANNEMERS: 
- MERTENS SCHILDERWERKEN BV  
- GLASATELIER FELIX 
- SIERSMEDERIJ KLAESSEN 
 -KLOKKENGIETERIJ KONINKLIJKE EIJSBOUTS 
- GOOSSSENS BLIKSEMBEVEILIGING BV 

•  ECOLOGIE: REGELINK ECOLOGIE & LANDSCHAP

Esthetiek
Het Dinghuis is niet voor niets een belangrijk herkennings-
punt in het centrum van Maastricht. Het is een karakte-
ristiek en monumentaal gebouw, dat echter de laatste tijd 
duidelijk aan veroudering onderhevig was. De restauratie 
was een technische noodzakelijkheid, maar was zeker ook 
esthetisch noodzakelijk. De werkzaamheden hebben aan  
de buitenzijde weer een geheel gerestaureerd Dinghuis  
opgeleverd, een prachtig monument dat weer in volle  
glorie valt te bewonderen.

Samenwerking
Het project is vanaf het begin af aan gebaseerd op een 
samenwerking met vertrouwde partijen. Toen bleek dat de  
daken vernieuwd dienden te worden, was ook meteen duide- 
lijk dat er een bijzondere steiger met een tunnel gebouwd 
moest worden. Omdat dat, op deze locatie, een moeilijk en 
kostbare aangelegenheid is, werd besloten meteen ook de 
gevels aan te pakken. Verkoelen als hoofdaannemer koos 
voor betrouwbare en gerenommeerde bouwpartners, omdat 
‘kwaliteit’ de belangrijkste focus was. Daarom werd gekozen 
voor partijen met wie het dakdekkersbedrijf in het verleden 
al op een goede en vertrouwde manier heeft samengewerkt. 
De steigers met tunnel werden door LSB Steigerbouw  
geplaatst, de gevelrenovatie, incl. de kozijnen en het  
glas-in-lood door Koninklijke Woudenberg Maastricht.

Veiligheid
Het werken in hartje Maastricht, in smalle straten, was geen 
sinecure. De opbouw van steigers was alleen met tunnel-
constructie mogelijk, zodat het publiek niet bang zou  
hoeven te zijn voor vallende voorwerpen. Aanvullend werd 
een houten schutting als inklimbeveiliging gemonteerd 
(door Street Art Maastricht voorzien van een passende 
 beschildering) en werden netten om de steigers gespannen  
(passend bedrukt door Maastricht Marketing). Op deze 
manier konden de medewerkers veilig werken en bleef ook 
de omgeving veilig. 

Leuke bijkomstigheid is dat bij het bereiken van het hoogste 
punt, het afronden van de restauratiewerkzaamheden aan 
het klokkentorentje in de nok van het dak, een tijdscapsule 
is geplaatst in de vergulde pijnappel van de bekroning.  
In deze tijdscapsule is een beschrijving van de werkzaam-
heden bijgevoegd. Wanneer weet niemand, maar ooit zal 
iemand dit vinden. Op deze manier is er dus ook voor  
het nageslacht een beschrijving van de werkzaamheden 
vastgelegd. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

JHet Dak van het  aar 2022 RESTAURATIE

“ ER ZIJN DUURZAAMHEIDS-

MAATREGELEN GETROFFEN,  
ZOALS EEN NIEUWE  
CV-INSTALLATIE EN ENERGIE-

ZUINIGE LEDVERLICHTING”



DIGITALE
RI&E
SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DE
HELLENDE DAKEN BRANCHE

Breng arbeidsrisico's tijdig in kaart, 
bevorder duurzame inzetbaarheid, voorkom
gezondheidsklachten, ongevallen en boetes!

www.cao-hd.nl/digitale-rie/

Tel: 085 – 489 90 50

De branche RI&E
Hellende Daken is
erkend voor
toetsingsvrijstelling.

 
Een RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) is een lijst met alle

(veiligheids- en gezondheids) risico’s specifiek voor uw bedrijf en een
plan van aanpak voor het oplossen daarvan. Met die twee samen
kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. 

Wat is een RI&E?

Is een RI&E verplicht?
JA! De overheid heeft de RI&E via de Arbowet
verplicht gemaakt voor alle werkgevers vanaf 1
FTE! Het maakt niet uit of er gewerkt wordt met
vaste mensen, tijdelijke krachten,
uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires. De
RI&E is verplicht voor iedereen, behalve ZZP’ers.  

Hoe kunt u gebruik maken van de digitale RI&E?

Geen RI&E? U riskeert een boete!

Kunt u bij controle door de Inspectie SZW
geen geldige RI&E tonen? Dan riskeert u een
boete van € 4.500.

 
 

Binnenkort worden workshops georganiseerd waarbij u uitleg krijgt over het systeem
en direct de RI&E voor uw bedrijf kunt invullen. Wilt u hier ook gebruik van maken?

Meld u dan aan via info@hellendedaken.nl of bel naar 085-489 90 50. De workshops
worden kosteloos aangeboden. De data worden in overleg vastgesteld. 

 

Meld u aan voor de workshop!

Meld via info@hellendedaken.nl dat u gebruik wilt maken van de digitale RI&E.
Voor het aanmaken van een persoonlijke login zijn er een aantal gegevens van u
nodig. Deze gegevens zullen door het CAO-secretariaat worden ingevoerd, waarna
de inloggegevens per mail worden verstuurd en u aan de slag kunt om de digitale
RI&E in te vullen. Iedere werkgever die afdraagt aan het SFHD kan gratis gebruik
maken van de digitale RI&E.



12 13

DAK VAN HET JAAR 2021

Suikerpeer en Perengaarde 
winnaar van het  
Dak van het Jaar 2021
Op 18 maart werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Zuiderduin 
in Egmond aan Zee de appartementencomplexen Suikerpeer en Perengaarde  
in Boskoop uitgeroepen tot Dak van het Jaar 2021. Daarmee bekroonde de 
jury het vakmanschap en de keuze van de opdracht gever om de dakdekker 
in een vroeg stadium bij het project te betrekken. Het was de eerste keer 
sinds 2019 dat de prijzen weer tijdens een feestavond konden worden 
uitgereikt.

De hellende dakenbranche ontwikkelt zich in hoog tempo en  
dat is te zien aan de nominaties van het Dak van het Jaar 2021.  
Het ging dit jaar tussen 10 bijzondere daken, die zich ieder op 
een eigen specialiteit hebben onderscheiden: vakmanschap, 
duurzaamheid, complexiteit, etc. Het diverse aanbod van de 
projecten was voor de jury aanleiding om te besluiten de prijs 
in de volgende jaargangen in twee categorieën uit te reiken, 
omdat de vergelijking tussen de verschillende projecten te veel 
een vergelijking tussen appels en peren is. Daardoor vielen 
dit jaar, spijtig genoeg, heel bijzondere projecten buiten de 
shortlist. Naast de prijs voor het Dak van het Jaar komt er dan 
ook een aparte categorie voor restauratieprojecten. 

De shortlist van dit jaar laat de diversiteit en het vakmanschap 
binnen de hellende dakenbranche goed zien. Onder invloed 

Vanwege de coronacrisis konden de feestavonden van 
2020 en 2021 geen doorgang vinden. Daarom werden 
de prijzen voor het Dak van het Jaar in 2020 op locatie 
uitgereikt, en afgelopen jaar was er een korte prijsuit-
reiking tijdens de vakbeurs DAKEN & ZAKEN. Tijdens 
haar opening gaf organisator Palmyra Lindeman aan 
dat ze ontzettend blij was dat de prijzen weer tijdens 
de feestavond konden worden uitgereikt. Ze signaleerde 
dat er een groot behoefte was aan persoonlijk contact 
tussen de verschillende partijen in de dakenbranche. 
Dat was merkbaar: de zaal was helemaal gevuld en 
in het programma van de avond was ruim voorzien in 
gelegenheid om met elkaar te praten. Hier werd volop 
gebruik van gemaakt. Tijdens het uitgebreide buffet en 
tussen de prijsuitreikingen door werd druk heen en weer 
gelopen tussen de verschillende tafels. 

Tijdens de avond waren er drie prijs uitreikingen: de Dak 
Awards voor het Dak van het Jaar steilDAK (hellende daken),  
de Dak of Fame en tenslotte de Dak Awards voor het Dak 
van het Jaar Roofs (platte daken). De avond werd afgesloten 
met een optreden van Wolter Kroes. 

Juryrapport
Namens de jury reikte hoofdredacteur Edwin Fagel van 
steilDAK de prijs uit. Hij benadrukte dat hij als coördinator 
geen deel uitmaakte van de jury. We drukken het juryrapport 
hieronder integraal af:
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Lindeman Uitgevers 
feliciteert 

de winnaars van 
Dak van het Jaar 2021

Suikerpeer en 
Perengaarde
in Boskoop

van de vraag naar duurzame daken, zijn naast de zonnedaken 
ook de hellende groendaken in opmars. Dit komt prachtig  
tot uiting in de uitvoering van de zes natuurvilla’s op Texel, 
waarbij de groendaken niet alleen in een oogstrelend onderwerp 
worden toegepast, met een hoge technische moeilijkheidsgraad, 
maar ook nog eens bijzonder fraai worden gecombineerd met 
zonnepanelen.

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

De appartementencomplexen Suikerpeer en Perengaarde in 
Boskoop demonstreren tenslotte overtuigend het belang dat de 
deskundige dakdekker al in een vroeg stadium bij de voorberei-
ding wordt betrokken. Het indrukwekkende eindresultaat had nooit  
bereikt kunnen worden als dat hier niet het geval was geweest. 

Juist omdat de hellende dakenbranche zich zo stormachtig 
ontwikkelt, is het vakmanschap van de dakdekker doorslagge-
vend. Door de specialist in een vroeg stadium bij het project te 
betrekken, worden veel problemen in een later stadium van het 
bouwproces voorkomen. Dat betekent een beter en duurzamer 
dak, minder faalkosten, minder afval, minder vertraging en 
minder irritatie. Het winnende project fungeert in dat opzicht 
eigenlijk als een schoolvoorbeeld: het laat zien welk prachtig 
resultaat kan worden bereikt als de juiste partij op het juiste 
moment wordt ingeschakeld. Het dak én de gevel zijn van top-
kwaliteit en zien er bijzonder strak uit en dat spreekt in deze 
situatie, met de diverse details, zeker niet vanzelf. De winnaar 
van dit project heeft zitting in de jury, maar hij heeft vanzelf-
sprekend niet over zijn eigen project mogen meebeslissen.  
Voor het overige was de stemming unaniem: de winnaar van 
het Dak van het Jaar 2021 is het appartementencomplex  
Suikerpeer en Perengaarde van Konrad Roof technology.

De prijs werd in ontvangst genomen door directeur Karsten 
Konrad en projectleider Janusz Jasniak van Konrad Roof 
Technology. Het bouwteam bestond uit:

•  Opdrachtgever: Waterrijk Boskoop BV
•  Architect: Inbo, Amsterdam
•  Hoofdaannemer: Smit’s Bouwbedrijf BV, Beverwijk
•  Dakdekker: Konrad Roof Technology, Middenmeer
•  Leverancier isolatie: Recticel Insulation, Andelst
•  Leverancier dakpannen: Nelskamp Dakpannen,  

Schermbeck (D)

Overige prijzen
Vanwege de coronaperiode is besloten om tijdens deze  
editie geen prijzen voor de Dakenman of -vrouw uit te 
reiken. Wel werd er een nieuwe onderscheiding in het leven 
geroepen, het Dak of Fame. Hier worden personen op bijge-
schreven die na minstens 20 jaar trouwe dienst afscheid 
nemen van de dakenbranche. Drie personen hadden de 
primeur: Hans ter Horst (CCM Europe), Henri Polman  
(Gilde Software) en Edwin Fagel (Lindeman Uitgevers) 
werden opgenomen op het Dak of Fame. 

Tenslotte werd door jurylid Marco de Kok (SGS INTRON)  
de prijs voor het Dak van het jaar Roofs uitgereikt.  
Bijzonder was dat alle drie de projecten van de shortlist uit 
Rotterdam komen: Startmotor, Little C en De Groene Kaap.  
Uit deze drie uitstekende kandidaten heeft de jury  
De Groene Kaap als winnaar uitgeroepen. Alle drie de  
kandidaten hebben een prominente rol voor de sociale 
functie, bij De Groene Kaap was dit verder uitgewerkt 
in een echt daklandschap, met veel hoogteverschillen, 
diversiteit in de verblijfsplekken en verbindende elementen 
die erin zijn aangebracht, zoals de turquoise lijn. Het vroeg 
betrekken van onderaannemers was ook hier een slimme 
zet die de uiteindelijke uitvoering en kwaliteit zeker ten 
goede zijn gekomen. 

Daarna was het podium voor Wolter Kroes, 
die de voetjes al snel van de vloer kreeg. 
Om twaalf uur gingen de lichten aan  
en vervolgden de gasten en de organisatie 
hun weg naar huis, hotelkamer of naar  
de pub. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

Prijswinnaars Dak van het Jaar 2021 hellende daken.
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Voor- en tegenwind
Eind februari raasden er verschillende stormen 
over Nederland die de zwaarste waren van  
de afgelopen jaren. Dit merkten wij in de  
dakdekkersbranche ook. Niet alleen de  
maandag na de stormen stond de telefoon 
roodgloeiend, maar zelfs 4 weken na dato 
komen er nog meldingen binnen. Honderden 
stormschades die allemaal zo snel mogelijk 
opgelost moesten worden. Maar niet ieder-
een kan tegelijk geholpen worden. Om zo 
veel mogelijk mensen te helpen zijn verschil-
lende groepen ingezet om de hele dag storm-
schades op te lossen.  
Dit doen wij al weken lang om iedereen van 
dienst te kunnen zijn. Want iedere schade is 
belangrijk, klein of groot, omdat het dak hoe 
dan ook water- en winddicht moet zijn, zelfs 
voor de volgende storm.  

 
Op kantoor is het effect van de storm ook 
voelbaar. Hele dagen aan de telefoon en 
honderden opdrachten verder, lijkt nu het 
einde in zicht te zijn. De stormen hebben 
duidelijk een impact gehad. Toch door  
iedereen zijn inzet, op het dak en op  
kantoor, zijn honderden huizen verzekerd 
van een dicht dak.  
 
Wij hebben nog een aardige weg te gaan 
om alle stormschades op te lossen. Maar 
inzet wordt beloond, zoals het winnen van 
het Dak van het Jaar 2021, wat ons energie 
geeft om door te gaan als team op het dak 
en op kantoor. 
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Onze partners ondersteunen onze vakmensen op het hellende dak:

De Stichting Dakmeester is een platform van gekwalificeerde dakdekkers en toonaangevende producenten van materialen 
voor hellende daken. Dit samenwerkingsverband heeft als doelstelling om de kwaliteit van de hellende daken in Nederland 
naar een nog hoger niveau te brengen, gezamenlijk kennis te delen en ontwikkelingen te doen. De kwaliteit van hellende 
daken bestaat niet alleen uit hoogwaardige producten in hun toepassing, maar vooral ook de kwaliteit die geleverd wordt 
door onze vakmensen. 

Mede door de diversiteit van hellende daken, regelgeving, toegenomen veiligheidsregels en verhoogde 
opleidingscriteria is het vak van dak dekker de afgelopen jaren een stuk complexer en nog verantwoor-
delijker geworden. Onze Dakmeesters staan voor vakmanschap en oog voor veiligheid op de bouwplaats.  
Opdrachtgevers kunnen gerust zijn óók als het gaat om situaties waarin de huizen bewoond zijn.

HET DAK, MIJN VAK
..is niet zo maar een boodschap. Wij willen dit uitdragen naar iedereen die het wil horen, vandaar dat u ook 
deze zomer onze vakmensen kunt herkennen aan de gele petten met deze tekst. 

dakmeester.nl

HERKEN ONZE VAKMENSEN 
OP HET DAK
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De lessen uit  
de drielingstorm
Na bijna 100 jaar hadden we weer een echte drielingstorm in Nederland. 
Dudley, Eunice en Franklin volgden elkaar in een rap tempo op, waardoor 
we te maken hadden met zes aaneengesloten dagen storm. Wat kunnen 
we leren van deze storm? Is de bevestiging van dakbedekkingen bestand 
tegen ons stormachtige klimaat?

een praktische uitwerking daarvan is de NPR 6708.  
Volgens het huidige Bouwbesluit 2012 moet zelfs  
bestaande bouw voldoen aan de NEN 6707, hier wordt  
in de praktijk echter weinig mee gedaan. Pas als er  
sprake is van stormschade aan dakbedekking, en de  
gebouweigenaar vindt het belangrijk dat herhaling 
wordt voorkomen, dan wordt daarop gecontroleerd en  
worden corrigerende maatregelen getroffen.

Bouwbesluit sinds 1992
De lessen uit de storm van 25 januari 1990 waren van  
grote waarde voor de dakenbranche om normen te  

Jan van Leeuwen, manager BMI Dakservice

De storm, van 16 tot en met 21 februari, heeft in grote delen 
van Europa huisgehouden. De vele beelden van schades 
verspreidden zich via social media sneller dan de wind.  
In Nederland komt de verzekerde schade, door de drie stor-
men gezamenlijk, op minimaal 500 miljoen euro, volgens 
de eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars. 

Een drielingstorm en zes aansluitende dagen storm is echt 
iets bijzonders. Als we echter naar de historie van stormen en 
hun windsnelheden vanaf 1900 kijken, dan zijn de gemeten 
windsnelheden minder bijzonder. Na de storm Daria,  
van 25 januari 1990, is dit wel de zwaarste in de afgelopen  
32 jaar. Volgens het KNMI zit Eunice in de top 3 van de 
afgelopen 50 jaar. 

De vele bomen die omvielen en takken die afbraken, hebben 
de nodige overlast en schade veroorzaakt. Met name Eunice 
heeft de zwakke plekken in de natuur op een drastische 
manier aangepakt. Bomen met slechte wortels waaiden om, 
de takken die verzwakt waren door aantasting zijn eruit 
gewaaid. Eunice was geen zachte heelmeester. Bouwwerken 
werden getest op stormbestendigheid en ook daar bleken 
de nodige zwakke plekken in te zitten. Dakpannen, zonne-
panelen, gevelelementen, dakbedekkingen en soms zelfs 
complete daken moesten het ontgelden. Wat zegt dat over 
de kwaliteit van onze gebouwen? 

De ondergrens van de kwaliteit van nieuw te bouwen 
gebouwen wordt sinds 1992 geregeld in het Bouwbesluit. 
Hierin wordt ook verwezen naar normen om veilig te  
bouwen. Voor stormvaste bevestiging van dakbedekking 
wordt vanuit het Bouwbesluit verwezen naar de NEN 6707, 

Goed verankerd, toch stormschade langs kil en nok.

Stormschade aan pannendak. Foto: HV Zeeland.

STORMSCHADES

ontwikkelen voor het verankeren van dakbedekking,  
om op te nemen in het eerste Bouwbesluit. In de afgelopen 
30 jaar zijn de normen, die nodig zijn om de minimaal 
vereiste verankering te berekenen, diverse keren aangepast, 
om aan te sluiten op praktijkervaringen en de Eurocode.  
Bijvoorbeeld: de aparte zones langs kilgoten zijn er later aan 
toegevoegd, omdat daar in de praktijk veel schade optrad. 
Nu we weer een zware storm te pakken hebben, biedt dat 
weer een mogelijkheid om kritisch te kijken naar de kwa-
liteit van de bevestiging van dakbedekking. De overvloed 
aan beelden van stormschades die optraden tijdens de 
drielingstorm, gaf ons een beeld van hoe het ervoor staat. 

BMI Dakservice heeft informatie van honderden gebouwen 
met stormschade aan daken verzameld. Na het bekijken 
van de foto’s, video’s en informatie hebben we een indruk 
gekregen van de meest voorkomende stormschades aan 
dakbedekking. 

Locatie:
Opvallend is dat er niet alleen aan de kust, maar tot ver 
in het binnenland behoorlijk veel schade is opgetreden. 
Dit sluit aan op de opmerkelijke meting van KNMI dat de 
windvlaag met de hoogste windsnelheid, 145 km/uur, was 
gemeten in Cabauw, in de provincie Utrecht. Dit ligt in 
windgebied III, het windgebied met de laagste windbelas-
ting volgens de NPR 6708. De praktijk was in dit geval dus 
anders. Daar moet wel bij vermeld worden dat de wind-
snelheden die de uitgangspunten zijn voor de bepaling  
van windbelasting, gebaseerd zijn op een windsnelheid- 
gemiddelde van 10 minuten op een hoogte van 10 meter. 
Deze waarden zijn niet te vinden op de KNMI-site. Het blijft 
dus lastig om de opgetreden windsnelheden te vergelijken 
met de uitgangspunten van het Bouwbesluit.

Gevoelige punten op hellende daken:
Veel schades hebben we gezien aan randzones, langs kil-
goten, nokconstructies en gevelpannen en met name de 
linker gevelpannen bleken gevoeliger voor het afwaaien. 
Dat linker gevelpannen er vaker uit waaien is verklaarbaar, 
omdat de linker gevelpan niet met een panhaak vast te  
zetten is. Het aantal waargenomen schades aan nokcon-
structies was vele malen groter dan bij de zone aan de 
dakvoet. Volgens veel verankeringsberekeningen, uitgevoerd 
volgens de NPR 6708, moet de randzone langs de dakvoet 

zwaarder verankerd worden dan de nokzone. De praktijk 
wijst uit dat de zone aan de nok zwaarder belast wordt.  
Ook bij hoge objecten, zoals kerkdaken, hebben we veel 
schade aangetroffen. Deze hoge daken steken dermate ver  
boven het bebouwde landschap uit, dat de wind daar onbe- 
lemmerd hoge snelheden kan bereiken. Uitstekende vormen, 
zoals een kerktoren, kunnen ook wervelingen in de wind 
veroorzaken, waardoor de zuigkracht plaatselijk hoog kan 
oplopen met ernstige schade tot gevolg.

Daken van voor en na 1992: 
Verreweg de meeste schades traden op aan oudere daken, 
die zijn gemaakt voordat het eerste Bouwbesluit in  
werking trad.
Toch zagen we dat ook veel daken die na 1992 zijn gedekt 
serieuze schades opliepen. Een aantal van deze daken 
hebben we geïnspecteerd. Bij de meeste daken met schade 
bleek de verankering niet te voldoen aan de huidige eisen. 
De meest voorkomende gebreken in de verankering waren: 
te weinig panhaken aangebracht, niet het juiste patroon 
van verankeren aangehouden en verkeerde panhaken toe-
gepast, waardoor de uittrekwaarde, waarmee gerekend was, 
in de praktijk niet werd gehaald. Ook bleek de dakspouw-
ventilatie regelmatig onvoldoende, dit is een belangrijke 
randvoorwaarde in de windlastberekening. In de berekening 
volgens de NPR 6708 wordt standaard een reductie van 
de windbelasting toegepast, omdat men uitgaat van een 
drukvereffening. Deze kan alleen goed plaatsvinden als de 
dakspouw goed open is. Een vrije tengelhoogte en vol-
doende ventilatiedoorlaat aan de dakvoet en nok zijn daar 
essentieel in. 

Daken van na 2019:
De meest recente verankeringsnormen NEN 6707 en  
NPR 6708 zijn van 2019. Verreweg de meeste pannendaken 
die conform deze normen zijn verankerd, hebben geen 
schade opgelopen. Toch zijn er uitzonderingen. We hebben 
daken aangetroffen, die volledig conform de meest recente  
normen waren verankerd en toch schade opliepen. De meest 
voorkomende schades waren langs kilgoten, in de nokzones 
en rond dakdoorbrekingen, zoals schoorstenen. De wind-
wervelingen die hier ontstaan, lijken soms dermate hoog te 
zijn dat verankeren volgens de norm niet volledig voldoet.  
Om daarmee te concluderen dat de huidige normen niet 
voldoen, is te kort door de bocht. Als de verankering van dak- 
bedekking wordt uitgevoerd volgens de huidige NEN 6707  
en NPR 6708, dan kunnen we stellen dat de kans op storm- 
schade klein is. Het is echter nooit uit te sluiten, want in  
de praktijk komen we regelmatig voorbeelden tegen van 
objecten met terugkerende stormschades, ondanks dat  
de normen goed zijn nageleefd. Hier is dan sprake van 
bijzondere omstandigheden, die plaatselijk leiden tot wind- 
belasting op de dakbedekking die hoger is dan de uitgangs-
punten van de normen. Als dit eenmaal is geconstateerd, 
kan men ervoor kiezen om de dakbedekking zwaarder te ver- 
ankeren dan de minimale eisen volgens het Bouwbesluit. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl
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AAN TAFEL MET… MAX VISSER

“ Wil je de standaardoplossing 
of een plusoplossing?”
In deze rubriek laat steilDAK  
markante personen van binnen en 
buiten de dakenbranche aan het 
woord. De insteek is om de visie en 
de persoon achter die visie voor  
het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

Begin dit jaar promoveerde Max Visser aan de faculteit 
Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft op een 
proefschrift waarin hij een meer integrale visie op ruimte-
lijke ordening, architectuur en bouw bepleit. “Op sommige 
momenten krijgt mijn boek het karakter van een manifest”, 
vertelt Visser. “Dat is tamelijk controversieel, een proef-
schrift dat niet uitsluitend objectief wetenschappelijk is. 
Maar het is mijn rotsvaste overtuiging: we moeten anders 
gaan werken en denken.”

Combinisme
Max Visser is inmiddels 35 jaar werkzaam in vastgoed-  
en gebiedsontwikkeling. Hij is (o.a.) interim manager vast-
goed- en gebiedsontwikkelingen en was eerder onder  
meer architect bij architectenbureaus, Gemeente-architect 
te Dordrecht, Conceptmanager Stedelijke Ontwikkeling  
bij Dura Vermeer, Adjunct-directeur Stadsontwikkeling bij  
gemeente Spijkenisse via BMC Groep en adviseur en consul-
tant in diverse functies. “Ik heb in veel keukens gekookt”, 
zegt Visser daarover. “Dat raad ik iedereen aan. Zo ken ik 
het verhaal van alle kanten. Als je genoeg verschillende 
kanten hebt gezien, val je niet meer in de valkuil van het 
wij/zij-denken..” 

Zijn ervaringen brachten hem tot het inzicht dat de huidige 
problemen aangepakt moeten worden met een integrale, 
interdisciplinaire aanpak. “In onze maatschappij staan we 
tegenover snel toenemende problematiek op het gebied 
van klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel,  
het verlies van natuur en biodiversiteit, het vastlopen van 
de infrastructuur in de steden – denk aan files of sociale 
problematiek – en de leegloop van dorpen omdat daar  
te weinig te doen is, om er maar een paar te noemen.  

is voor een groot deel al vastgelegd, de projecten zijn al 
verdeeld. Daarbij worden regels vaak te rigide toegepast. 
Bijvoorbeeld: als in het bestemmingsplan staat dat een 
landbouwbedrijf een landbouwbedrijf moet blijven,  
kan een boer zijn boerderij niet verkopen voor bijvoorbeeld 
een huisvestingsproject. Daar heeft niemand wat aan.  
Dat moeten burgers niet accepteren.”

Collectief en individu
Wat betekent zijn theorie voor de dakenbranche? “Het dak 
biedt heel veel mogelijkheden. Ik ben nu betrokken bij de 
herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein  
The Greenery in de Klappolder in Bleiswijk (gemeente 
Lansingerland) tot logistiek opslagcentrum ‘Urban Logistics 
Campus A-12’. Circa 140.000 m2 oude bedrijfsgebouwen 
worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ik zou het 
mooi vinden als we daar op een van de daken één hemel-
waterafvoer zouden plaatsen met een waterspuwer, die met  
kracht al het hemelwater in een vijver gaat spuwen.  
Architectonisch moet je daar iets heel moois van maken. 
Teveel bedrijfsgebouwen hebben een plat dak, ik zou hier 
een hellend dak willen. Dat is een concreet voorbeeld van 
Combinisme: hier combineer je wateropvang, bewustwording 
van de kracht van water, verfraaiing van de omgeving door 
de vijver, bouwkunst én buitenkunst.”

“Wat zonnepanelen betreft zou het veel normaler moeten 
zijn om ongebruikte daken te verhuren aan partijen die 
daar zonne-energie oogsten”, zegt Visser. “Zonnepanelen 
kan je op je eigen dak leggen, maar je kunt ze nog beter 
collectief maken. Het individu moet niet zelf op zoek naar 
partijen die zonnepanelen komen plaatsen, de meeste 
mensen hebben niet de vakkennis om daar de juiste keuzes 
te maken. Maak de zonnepanelen collectief en richt een 
energiecorporatie op.” 

Visser is voorzitter van stichting DE COOBRAA, die werkt 
aan de ontwikkeling van energie-leverende gebouwen, 

woonwerkwijken en landschappen in Nederland. “De plaat-
sing van veel zonnepanelen en kleine windmolens in een 
wijk levert energie op die opgeslagen wordt in een door 
ons ontwikkelde Wijkbatterij op basis van de duurzame, 
milieuvriendelijke en goedkope grondstof zout. Dit vraagt 
wel om een andere benadering van het begrip eigendom. 
Ik pleit niet voor communisme, maar wel voor Combinisme, 
waarin het collectieve belang meer dan nu hand in hand 
gaat met het individuele belang.” ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

MAX VISSER IN ACHT VRAGEN
Burgerlijke staat? Samenwonend met trouwplannen.

Kinderen? Drie volwassen zoons uit een eerder huwelijk.

Wat doe je als je niet werkt? In het boeddhisme is ‘niets’  
het hoogst bereikbare. Dat probeer ik één dag per week.  
Nietsdoen is belangrijk voor creativiteit. 

Favoriete muziek? Jaren ’70 muziek, vooral Sparks. Ze hebben 
een paar jaar geleden een tijdelijke band opgericht samen met 
Franz Ferdinand, FFS. Die samenwerking tussen jong en oud is 
ook een vorm van Combinisme.

Favoriete vakantiebestemming? Scandinavië. Ik vind het  
erg mooi hoe daar de buitenruimte wordt beschouwd als 
collectieve ruimte.

Favoriete stad? Venetië is heel mooi. In Nederland vind ik  
het geweldig hoe Rotterdam durft te experimenteren.

Favoriete gebouw of architect? Álvaro Siza, om hoe  
hij moderniteit aan traditie koppelt en de opdrachtgever  
centraal stelt. 

Waar ben je in je werk het meest trots op? Toen ik Concept-
ontwikkelaar was bij Dura Vermeer won ons ontwerp voor het 
hoofdkantoor van Unilever de ontwerpprijsvraag. Men dacht 
dat het niet zou kunnen, maar De Brug is gemaakt op het 
Oranjeboomterrein in Rotterdam-Zuid. Bij innovatie moet je 
niet te snel denken dat het niet kan; het kan wél.

Het grootste probleem van deze tijd is dat we blijven denken 
en handelen in oude systemen.”

De architectuur is één van de gebieden waar vernieuwing 
actueel is, zeg Visser. “In de architectuur ging het lange tijd 
primair over vormgeving, dus over de combinatie van vorm 
met inhoud, techniek, materiaal en functie. Maar gezien  
de huidige uitdagingen is er meer aandacht voor thema’s 
als technische én sociale duurzaamheid, circulariteit,  
energietransitie, flexibiliteit. Daarin moeten we veel verder 
gaan.” In zijn proefschrift ontwikkelde Visser daartoe de 
theorie van het Combinisme: een ‘denk- en actietheorie’  
met als doelstelling om verschillende disciplines samen  
te laten werken. 

“Als je combinistisch werkt, betrek je andere vakgebieden bij 
je ontwerp”, licht Visser toe. “Laat bijvoorbeeld een filosoof 
en een kunstenaar meediscussiëren en meedenken. Als je 
meerdere invalshoeken meeneemt, is 1+1 niet 2 maar 3.  
De vraag is telkens: wil je de standaardoplossing of een plus- 
oplossing? Beperk je daarbij niet tot onze westerse denk-
wijze. We kunnen veel inspiratie halen uit onder meer feng 
shui, boeddhisme en confucianisme. De I-Tjing bijvoorbeeld 
behandelt de verhouding tussen mens en natuur, één van 
de grootste thema’s van onze tijd.”

Vier B’s
Helemaal nieuw is deze integrale manier van denken niet, 
vertelt Visser: “De Egyptenaren, Romeinen en Grieken  
combineerden al vakgebieden om tot hun monumentale 
gebouwen en steden te komen. De architect was bouw-
meester, vakman, ingenieur en kunstenaar in één. Ook in de  
twintigste eeuw in de stromingen Bauhaus en De Stijl was  
er dialoog tussen verschillende disciplines. Maar dat is ver- 
dwenen door het kapitalisme. Het feit dat geld bijna overal  
het leidende principe is geworden, is de bron van veel  
problemen. Willen we de problemen van onze tijd het hoofd 
bieden, dan moeten we innoveren. Innoveren en experimen- 
teren kost geld. Het grootste gevaar voor innovatie zijn de 
vier B’s. Ten eerste bureaucratie: veel ambtenaren denken 
niet vernieuwend, ambtenaren zijn maar zelden ‘ambitie-
naren’. Ten tweede banken: banken kunnen een grote rol 
spelen door geld beschikbaar te stellen voor vernieuwende 
ideeën, maar in de praktijk zijn ze daar terughoudend in.  
Ten derde beursgenoteerde bedrijven: geld verdienen is een 
belangrijke drijfveer en dat staat haaks op de risico’s die je 
neemt als je een geheel nieuwe weg in slaat. De vierde B 
slaat op brave burgers. Burgers praten te weinig mee.  
Vaak kúnnen ze ook niet meepraten: de ruimte in Nederland 

“ IK HEB IN VEEL KEUKENS  

GEKOOKT, DAT RAAD IK  

IEDEREEN AAN. ZO KEN IK HET 

VERHAAL VAN ALLE KANTEN”
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DE ACHTERKANT

Rustiek rood
De rode betonnen, daarentegen, zijn vrijwel overal vaal 
rood geworden. Verder kijkend zijn de recentste nieuw-
bouw- en zelfs de hoogniveau gevel/dakrenovatiewerken 
afgewerkt met zwarte/antraciet kappen. Het lijkt erop 
dat de rode pan in de nieuwbouw uitsluitend voor de 
fijnproevers is weggelegd, of voor boerenstulpjes wordt 
bewaard, waar het zo lekker authentiek is.

Eerst dacht ik dat de antraciet pannen werden gekozen,  
omdat het zo sjiek staat. Maar meer en meer ga ik geloven 
dat het gewoon makkelijk is. Aan een zwarte kap kan je 
geen buil vallen en combineren is nooit een probleem. 
Deze pannenkleur is voor de architect/vormgever als  
de LBD voor de vrouw. LBD? Ja, de Little Black Dress. 
Het jurkje dat in geen damesgarderobe mag ontbreken. 
De LBD is eenvoudig, stijlvol en uitstekend te combineren 
met alle denkbare kleuren en accessoires. Nee, nee.  
U hoort mij niet zeggen: met ginger. Maar ook ik dacht 
er wel even aan.

Ik moet bekennen dat de zwarte/antracieten pannen 
een fraaie afwerking zijn. Al weet ik niet of, net als bij 
platte daken, het zwart voor extra warmte in de onder-
liggende ruimte verantwoordelijk is. Dan zou dat met 
het oog op bewoonbaarheid en stroomverbruik door 
airco’s niet altijd de juiste oplossing zijn. Zeker bij het 
monteren van de PV-systemen is het een uitkomst.  
Want mens, wat zien veel van die rode daken eruit alsof 
de PV-boer zich op het dak heeft mogen uitleven.

Misschien zouden we daar wat aan kunnen doen. Als we  
straks weer wat tijd en geld hebben om te innoveren, 
zouden we dan de kleur van het PV-systeem en de 
pannen kunnen matchen. Geen idee wat mogelijk is in 
pannen en PV-panelen: rood, groen of blauw misschien? 
De waterdichte afwerking en energieopbrengst-panelen 
in dezelfde kleurschakering. Wordt een andere kleur 
bijvoorbeeld blauw i.p.v. rood? Mij maakt het niet uit: 
als de vormgevers er maar blij van worden. En “Mooi 
blauw is niet lelijk”, toch. Dan praten we voortaan over 
rustiek rode pannen als we die bij de fijnproevers en 
boerenstulpjes gebruiken.   

Theo Wiekeraad.  

*  Australische serie over een ginger-harige vrouwelijke weerwolf 
die een nieuw leven begint met een weduwnaar en zijn dochtertje.

Ik zat naar een aflevering van Wolf like me* te kijken en 
dacht: “Mooi rood is niet lelijk”, een uitdrukking uit mijn 
pubertijd. Met net niet recht kijkende groene ogen von-
den wij het mooie rood nog mooier. Daar was toen niets 
mis mee, niemand die daar aanstoot aan nam. Alles 
verandert en mijn jongens hoor ik het, 45 jaar na dato, 
echt niet zeggen. Tegenwoordig zou het waarschijnlijk 
seksistisch zijn, als jongens dat onder elkaar zouden 
zeggen. Trouwens: niemand van die leeftijd zegt nog 
rood. Het is nu ginger! Klinkt ook mooi!

Net als de haarkleur lijken rode pannen een genetisch 
speciaaltje te worden. In ons geval lijkt het een zeld-
zaamheid in toepassing te zijn. Ik heb voor u de  
februari 2022-editie van steilDAK echt meerdere keren 
bekeken en hoeveel rode daken denkt u dat ik in al die 
pagina’s aantrof? Twee! Prominent op de voorpagina 
zien we het statige, voormalige stadhuis van Medemblik 
met een schitterend rood pannendak naast het station 
van Medemblik, met rode accenten op het dak.  
Plus, en nu niet lachen, een klasje PV-installateurs bij 
een dak-opstelling met rode pannen. Dat is alles wat 
ons magazine aan fotomateriaal met rode pannen  
presenteerde: een dak uit 1940 en een proefopstelling. 
Niet gek toch, dat we dit beeld in de huidige nieuwbouw 
ook terugzien. 

Als ik rondkijk, zie ik bijna uitsluitend oudere vrijstaande 
woningen of uitbreidingswijken van de jaren ‘70-80 met 
rode pannen. De oude gebouwen hebben veelal gebakken 
pannen die nog mooi van kleur zijn.  

Mooi en functioneel
Zinkunie is exclusief verdeler van 
natuurleien van Cupa Pizarras op 
de Nederlandse markt. Naast een 
ongeëvenaard karakter hebben 
natuurleien veel voordelen:

• Lange levensduur van meer 
dan 100 jaar

• Onderhoudsvrij
• 100% natuurlijk
• Perfect rendenment ongeacht 

weersomstandigheden

Benieuwd naar de andere
voordelen en ons uitgebreide
assortiment? Bekijk onze website
of vraag ernaar in een van onze
18 filialen.

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46  • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJK OP WWW.ZINKUNIE.NL/VESTIGINGEN

EXCLUSIEF BIJ 
ZINKUNIE
Natuurleien van CUPA PIZARRAS

RechtstReeks vanuit de gRoeve 
www.zinkunie.nl/assortiment/natuurleien/

BEKIJK
ONS AANBOD
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OPLEIDINGEN

Deelnemers opleiding dakdekken  
trots op succesvol afronden module
Gideon Verhoeven van SVGO-Gaan in de Bouw heeft samen met  
Berthil van Lente van Dakdekkersbedrijf Dunnewind & De Lange  
eind 2021 het opleidingsniveau van de medewerkers vastgesteld en  
op basis hiervan een opleidingsplan opgesteld. Aan de hand hiervan  
is een planning opgesteld en is een vijftal deelnemers aangemeld voor 
diverse modules van de opleiding dakdekken hellende daken niveau 2.  
Zij namen de afgelopen periode deel aan diverse modules op de  
opleidingslocatie te Almelo.

Piet Jacobs, Gaan in de Bouw

In de week van 22 t/m 25 maart namen deze medewerkers 
van Dakdekkersbedrijf Dunnewind & De Lange weer  
deel aan een module. In dit geval module D05 met als 
omschrijving: 

Bestaande daken moeten regelmatig worden onderhouden  
om lekkages te voorkomen. Onderhoud van daken kan dit  
voorkomen en als dakdekker leer je hier hoe dit onderhoud 
wordt gepleegd. In het geval van lekkage moet je schade  
kunnen herkennen en herstellen.

In deze module komt de kandidaat aan de hand van het 
lesmateriaal alles te weten over zaken betrekking hebben-
de op onderhoud en renovatie van hellende daken. Alle 
thema’s die een dakdekker tegen kan komen bij onderhoud 
en vervangen van hellende daken worden behandeld, zoals 
het sloopwerk, verwijderen van dakpannen, ondergrond, 
met bijbehorende herstelwerkzaamheden.

Maar ook het scheiden van de diverse afvalmaterialen 
en de benodigde veiligheidsmaatregelen komen in deze 
module uitgebreid aan de orde. Tevens gaan zij op de in de 
opleidingslocatie opgestelde dakmallen aan het werk met 
praktijkoefeningen. De laatste dag van elke module wordt 
afgesloten met een praktijkopdracht en een mondeling 
theorie-examen.
 
Bij module D05 zijn de examenopdrachten het op de gevel 
leggen van dakpannen in een cementmortel, het maken  
van een cementen daklijst (plint) en het opzetten (smeren) 

van de nokvorsten. Waar dit in het verleden werd  
uitgevoerd met een mengsel van zand, cement en 
kalk en nadien afgewerkt met een mengsel van  
zand en cement, wordt tegenwoordig meer en meer 
een speciale Quick-Mix dakmortel toegepast.  
Hierdoor kunnen de werkzaamheden in één hande-
ling worden uitgevoerd.

Het bleek in het begin best nog even moeilijk om  
de juiste vochtigheid van zowel de ondergrond,  

de dakpannen en de nokken (vorsten) te krijgen om  
een goede hechting te verkrijgen. Na enige tijd 
oefenen in de dagen voor het examen, onder bege-
leiding van instructeur Toon Janssen, lukte het alle 
deelnemers om deze opdracht met succes en een 
mooi resultaat uit te voeren. De deelnemers kijken 
terug op een aantal positieve en leerzame dagen.

Zij hebben nog 1 module te gaan, als deze wederom 
met succes wordt afgesloten, ontvangen zij een 
Vakbekwaamheid certificaat Pannendekken Niveau 2 

van SVGO-Gaan in de Bouw.  
Dakdekkersbedrijf Dunnewind & De Lange heeft hiermee 
weer een aantal medewerkers voorzien van extra compe-
tenties, die daardoor in staat zijn de werkzaamheden steeds 
meer zelfstandig uit te kunnen voeren.●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Dakpannen als  
gevelbekleding
Van Huub Mombers bent u gewend 
dat hij over dakpannen op het  
dak schrijft. Dit keer bekijken we  
de dakpannen niet op het dak,  
maar tegen de gevels!

maar dat is tegenwoordig uit den boze. Als je de grens 
over gaat naar België en met Maastricht in je achteruitkijk-
spiegel, zie je hele gevels bekleed met leien.  
Overigens begrijpelijk, want Nederland heeft geen leigroeven,  
onze zuider- en oosterburen wél. Maar die hebben weer 
geen gevels bekleed met riet of stro, zoals in Drenthe. 

In Duitsland is het heel normaal dat je de gevel van je huis 
bekleedt met dakpannen en soms ook leien of in combinatie. 
Hoe oud deze bouwwijze is, is moeilijk te achterhalen,  
maar ik kan mij voorstellen dat het al heel lang gebeurt.  
Ik zie regelmatig op heel oude gevels antieke dakpan- 
nen aangebracht van het model Hildesheimer, ook wel 
Krempziegel genoemd. Wat is de reden dat men dit doet? 
Want achter die gevelbekleding met keramische dakpannen 
zit gewoon een stevige in baksteen uitgevoerde muur.  
Zelf denk ik dat er meerdere verklaringen voor te geven zijn 
en ik zou die best graag willen weten. Dat komt misschien 
nog wel eens als ik hier de tijd van leven krijg en de Duitse 
taal (vaktechnisch) beter ga begrijpen en spreken. 

Huub Mombers 

We wonen inmiddels al weer ruim een jaar in Duitsland  
en het was voor mij als dakpannenliefhebber ook even 
wennen toen ik hele gevels ‘beplakt’ zag met dakpannen.  
Ik kende wel het fenomeen ‘gevels bekleed met leien’:  
vroeger was dat meestal een asbesthoudende kunstlei, 

Het blijft voor mij een vermoeden en ik denk dat er een 
paar mogelijkheden zijn. Als we terug gaan naar de middel-
eeuwen, toen houtbouw de norm was boven gebakken 
stenen, dan zou een gevel van hout (en dus kwetsbaar en 
kortere levensduur), wel eens bekleed kunnen zijn geweest 
met leien uit de plaatselijke groeve, die voldoende aanwe-
zig zijn. Men vond het mooi, praktisch en duurzaam.  
Toen later de baksteen algemeen in gebruik raakte, heeft men 
deze traditie voortgezet. Want laten we eerlijk zijn. Als je 
een huis bouwt met dure bakstenen gevels, en je gaat hem 
in korte tijd bekleden met leien, dan is dat toch dubbelop! 

Ik heb al de kans gehad om bij verschillende beklede gevels  
achter de dakpannen te mogen kijken. De pannen hangen 
gewoon aan stevige, dikke latten, maar wel gespijkerd of 
geschroefd. Hier zit een flink risico aan, want als er één 

kapot gaat, al dan niet door een bakfout of vandalisme, 
dan is het een hele klus om de kapotte eruit te krijgen en 
te vervangen door een gaaf exemplaar. Wat ook een reden 
geweest kan zijn: er staan in grote delen van dit land 
vakwerkhuizen. Houtskeletbouw met grote gevelvlakken, 
die ingevuld werden (of worden) met leem en strohaksel 
tussen dunne latten of bakstenen. Leem is gevoelig voor 
nat en regen. Als je dit wilt beschermen, ga je het bekleden 
met iets duurzaams en dan kom je al gauw bij de dakpannen 
uit, die kunnen honderden jaren blijven hangen, mits de 
spijkers niet gaan roesten. 

Bij navraag bij bouwers en aannemers over de functie van  
de dakpannen tegen de gevel krijg ik steevast het antwoord:  
“Isolatie, meneer”. “Ja, en dan?” vraag ik, “welke isolatie, 

regen, warmte, koude, wind?” En dan zeggen ze: “Beide, 
meneer!” Dan ga ik dus twijfelen. Want als het buiten  
10 graden vriest, dan vriest het ook achter die laag tussen 
dakpannen en muur. Met regendoorslag en vocht kan ik 
het eens zijn. Maar bij de isolatiewaarde heb ik twijfels. 
Opvallend is wel dat het altijd bestaande of oude huizen en 
stallen zijn. Bij nieuwbouw krijgt de gevel een pleisterlaag 
en is de muur gemetseld met geïsoleerde spouwholte  
of in strakke bakstenen met glad afgestreken voegen. 
Gezien de Duitse ‘Pünktlicheit en Netheit’ met een vleug 
traditie, denk ik dat het de reden is dat er hier veel gevels 
worden bekleed. Ik heb het al wel vaker gezegd. De bouw is 
één van de beroepen met vaste, langdurige en traditionele 
geschiedenis. Als iets functioneert, waarom zou je het gaan 
veranderen? ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

Woning met dakpannen als gevelbekleding. Ramen rondom afgewerkt 
met natuurleien.

Oude gevel met in de jaren 1960 beklede asbesthoudende kunstleien.

Bekleding met zgn Krempziegels (linksdekkende) dakpannen.

Gevelbekleding met keramische Biberschwanzen  
(Beverstaartleien), 2021.

Gevelbekleding met keramische dakpannen. Gevel, dakrand en 
ramen met natuurleien bekleed. Leien zijn zgn. schubleien.



28 29

TECHNIEK

Bepaling afvoercapaciteit 
hemelwaterafvoersysteem
Het aantal dagen met hevige regenbuien is in de laatste 50 jaar bijna  
verdubbeld. Intense buien komen met name in de zomer voor: warme lucht 
kan immers meer vocht bevatten, stijgt op, zal condenseren en als regen 
terugkeren. De opwarming van de aarde versterkt dit effect nog verder. 
Om grote hoeveelheden regenwater in korte tijd af te kunnen voeren,  
is een goede dimensionering van de dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen 
(HWA-buizen) essentieel.

•  i regenintensiteit, dit is een vaste waarde: 0,03 (l/s)/m2

•  β, deze waarde is afhankelijk van de dakhelling  
en kan bepaald worden uit onderstaande tabel:

•  Ad, dit is het oppervlak van het dakvlak in m2.  
Het oppervlak wordt evenwijdig aan het dakvlak gemeten 
(dus geen horizontale projectie).

De uitkomst van deze formule wordt in liter per seconde 
uitgedrukt. Dit is dus maximale mogelijke regenbelasting, 
op basis van een maximale regenval van 0,03 (l/s)/m2.

Thijs Baneke, Wentzel BV / RHEINZINK Nederland

In de NEN 3215 staat omschreven hoe de afvoercapaciteit 
van HWA-buizen wordt bepaald. In dit artikel staat omschre- 
ven hoe aan deze norm voldaan kan worden. Aan de hand 
van de regenbelasting kan de diameter en het aantal 
HWA-buizen bepaald worden. De afvoercapaciteit van een 
HWA-buis is namelijk afhankelijk van het type dakgoot 
waarop deze is aangesloten. Voor deze berekening zijn 
Rheinzink standaardgoten en ronde hemelwaterafvoer-
buizen als uitgangspunt genomen.

Bepaal de regenbelasting per dakvlak
Om te bepalen hoeveel HWA-buizen er nodig zijn, moet  
er eerst worden bepaald wat de regenbelasting per  
dakvlak is. De regenbelasting wordt volgens de volgende 
formule bepaald:

Regenbelasting per dakvlak (l/s) = α x i x β x Ad

•  α, dit is de reductiefactor van het dak,  
deze wordt bepaald met onderstaande tabel:

Groene daken zijn buiten beschouwing gelaten,  
aangezien die negatieve invloed kunnen hebben op zink.  
(zuren uit o.a. de grond en sedum)

Afvoercapaciteit per HWA-buis
Op basis van de uitkomst van deze berekening kan het  
aantal en de diameter van de HWA-buizen bepaald worden. 
De afvoercapaciteit per HWA-buis is afhankelijk van het 
type dakgoot waar deze onder wordt gemonteerd. 

In onderstaande tabel kan de afvoercapaciteit bepaald wor-
den. De verhouding tussen de goothoogte en/of gootbodem 
en de diameter van de HWA-buis bepaalt de afvoerfactor. 
Alleen de mogelijke combinaties die binnen de norm vallen, 
zijn in de tabel opgenomen. 

De regenbelasting per dakvlak / De afvoercapaciteit geeft (naar boven 
op een heel getal afgerond) het aantal HWA-buizen aan.

Er gelden altijd een aantal basisvoorwaarden: 
•  Een dakvlak groter dan 100 m² moet minimaal  

twee afvoerpunten hebben.
•  De maximale lengte van een dakgoot per HWA-buis  

is gerelateerd aan de diameter van de HWA-buis: 
- diameter 60 en 70: maximaal 10 meter 
- diameter 80 en 100: maximaal 20 meter

•  De waterlijn van het dak moet binnen de vooropstand  
van de goot vallen. Dit is het dakvlak waar het water  
overheen loopt, virtueel verlengd naar de vooropstand  
van de goot. 

Rekenvoorbeeld:
Een woonhuis heeft een zinken lessenaarsdak met  
een breedte van 16 meter en een lengte van 5,5 meter.  
De dakhelling is 40°.

Regenbelasting: 1 x 0,03 x 1 x (16x5,5) = 2,64 l/s

Als de keuze valt op een M37 is één HWA buis 80 mm  
voldoende, want de afvoercapaciteit is (2,64/4,45= 0,59 ≈1). 

Als de keuze valt op een B44 zullen er twee HWA buizen 
80 mm moeten worden toegepast (2,64/2,25=1,17 ≈2)  
of één buis 100 mm (2,64/3,89=0,68 ≈1).

Raadpleeg voor achtergrondinformatie en randvoor- 
waarden rondom gebouw- en buitenriolering de norm  
NEN 3215+C1:2014. Deze berekening is gemaakt op  
basis van RHEINZINK goten en HWA buizen. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

Toepassing Reductiefactor α

Vlak dak met ballastlaag grind 0,60

Vlak dak zonder ballastlaag 0,75

Schuin dak 1 

Dakhelling β

0° ≤ 45° 1

>45 ≤ 60° 0,8

>60° ≤ 85° 0,6

>85° ≤ 90° 0,3

Dak of goottype HWA buis diameter (mm) Afvoercapaciteit (l/s)

Vlak dak 60 2,17

Vlak dak 70 3,20

Vlak dak 80 4,45

Vlak dak 100 7,77

M30 60 2,17

M30 70 1,60

M30 80 2,23

M37 70 1,60

M37 80 4,45

M37 100 7,77

M44 70 3,20

M44 80 4,45

M44 100 7,77

B37 70 1,60

B37 80 2,23

B44 70 1,60

B44 80 2,23

B44 100 3,89

B55 80 4,45

B55 100 3,89



Special  
Groendaken
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‘ Beloon verduurzaming   daken!’

Want alleen de stokbenadering werkt niet, vindt Kerssen. 
“Belonen kan juist zeer zinvol zijn.” Zeker omdat groenda-
ken in het kader van klimaatverandering noodzakelijk zijn. 
Daken met levende beplanting houden water vast, brengen 
verkoeling in de omgeving, kunnen luchtzuiverend werken 
in steden, brengen biodiversiteit, absorberen geluid en 
kunnen onder bepaalde omstandigheden zelfs een energie-
besparende functie hebben. Hij benadrukte dat hellende 
daken geschikt zijn voor de uitvoering als groendak, mits 
natuurlijk rekening wordt gehouden met de specifieke 
technische aspecten van het hellende dak.

Noodzaak groendaken
Tijdens het webinar werd voortdurend gepeild hoe de 
kijkers dachten over de besproken onderwerpen. Uit één 

In de uitzending over multifunctionele daken lag de focus op 
groendaken. Een groendak vraagt de nodige investeringen. 
Kerssen: “Alle functies op een multifunctioneel dak stellen 
eisen aan de onderliggende dakconstructie. De dakbedekking 
en het gebouw onder het groen moeten goed zijn. Is dat niet  
zo, dan heb je kans op lekkages met gevolgschade. Dit vraagt 
dus de nodige investeringen. Ik spreek nadrukkelijk van 
investeringen en niet van kosten, want je verdient het altijd 
terug. Ergens kun je bedrijven aanspreken op hun verant-
woordelijkheid ten aanzien van de maatschappij; dat een 
bedrijf verantwoordelijk is voor de verduurzaming en het 
effect van het gebouw op de omgeving. Als dakenbranche 
zijn we er druk mee bezig om dit soort onderwerpen (dus: de 
beleidsmatige kant van dit thema) aan te kaarten. Eén van 
onze platformen daarvoor is het Nationaal Daken Plan.” 

van die peilingen bleek dat een ruime meerderheid van de 
kijkers de noodzaak van groendaken inziet. Zeker omdat 
groendaken in het kader van klimaatverandering noodzake-
lijk zijn. Daken met levende beplanting houden water vast, 
brengen verkoeling in de omgeving, kunnen luchtzuiverend 
werken in steden, brengen biodiversiteit, absorberen geluid 
en kunnen onder bepaalde omstandigheden zelfs een ener-
giebesparende functie hebben.

André van den Engel van VEBIDAK: “Als je denkt aan moge-
lijkheden van waterbuffering, dan horen groendaken zeker 
in het rijtje van oplossingen thuis. Daarnaast kun je denken 
aan een stuk koeling van de onderliggende gebouwen.”  
Ook Van den Engel benadrukte echter de noodzaak van een 
juiste techniek: kan de onderliggende dakconstructie het 

extra gewicht aan? Wordt het groendak op de juiste manier 
geplaatst? Is voorzien in correct onderhoud? De dakbedek-
king en het gebouw onder het groen moeten kortom goed 
zijn. Is dat niet zo, dan heb je kans op lekkages met gevolg- 
schade. Voorkomen moet worden dat het groendak in een  
later stadium problemen geeft, want dan wordt het een 
dure grap.” In vogelvlucht besprak Van den Engel de regel- 
geving en techniek om te komen tot een kwalitatief hoog- 
waardig groendak. Tenslotte werd nog ingegaan op de 
beschikbare subsidies voor dit type daken. 

Met deze onderstreping van de noodzaak van kwalitatieve  
groendaken, en het belang van een beloning daarvoor, houdt 
de toepassing van groendaken in de markt wind in de zeilen. 
steilDAK houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

Onlangs organiseerde TotaalDakConcept in samenwerking met  
Eisma Bouwmedia het webinar ‘Waar is een dak eigenlijk goed voor?’. 
Sprekers waren vestigingsmanager Albert Jan Kerssen van idVerde Advies  
en adjunct-directeur André van den Engel van branchevereniging VEBIDAK. 
Koen Wieriks van Eisma Bouwmedia trad op als gespreksleider.  
Zwaartepunt was de gedachte dat er een beloningssysteem moet  
komen voor bedrijven die hun daken verduurzamen. 

Vlnr: Albert Jan Kerssen (idVerde Advies) Koen Wieriks (Eisma  
Bouwmedia) en André van den Engel (VEBIDAK).

“ DE DAKBEDEKKING EN HET  

GEBOUW ONDER HET GROEN  

MOETEN GOED ZIJN. IS DAT  

NIET ZO, DAN HEB JE KANS OP  

LEKKAGES MET GEVOLGSCHADE” 

SPECIAL GROENDAKEN
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Water bergen  
op een helling
Het aanbrengen van groen op hellende daken is niet eenvoudig.  
Maar inmiddels zijn er diverse systemen op de markt en specialisten die 
groen op daken onder een helling kunnen realiseren. Eén van de grote 
uit dagingen is het vasthouden van water en het substraat om voornamelijk 
sedum begroeiing mogelijk te maken. Geert-Jan Derksen, bedrijfsleider van 
Joosten Ecodak, legt uit waar je rekening mee moet houden.

de kratten aan de bovenzijde voldoende tijd om het vocht 
op te nemen en de wortels van het sedum te voeden.  
Voor het plaatsen van de kratten en de drainagelagen gebruik 
je een vlak schuin dak. Meestal met een wortelwerende 
onderlaag van bitumen of EPDM folie. Standaard weegt 
zo’n systeem al snel 150kg/m², maar er bestaan ook al 
systemen die te vergelijken zijn met die van dakpannen, 
60 t/m 100kg/m². Heel belangrijk bij dit krattensysteem is 
om bij de ondersteuning aan de onderzijde, bij de dakgoot, 
een stevig profiel (aanslag) aan te brengen. We adviseren 
architecten daarover uitvoerig, want het afschuiven moet 
natuurlijk altijd voorkomen worden. Er zijn ook systemen 
met groene dakpannen die traditioneler op tengels worden 
aangebracht. Wij hebben een kunststof dakpan. Ook diverse 
andere leveranciers hebben zulke systemen in huis. 

Waterhuishouding en onderhoud
Omdat overtollig water op een schuin dak door de zwaarte-
kracht uiteindelijk toch voor een groot deel wordt afgevoerd  
en daarmee ook veel voedingstoffen uit het substraat ont-
trokken wordt, is bemesting en besproeiing noodzakelijk. 
Een hellend dak moet voorzien zijn van een goed irrigatie-
plan. Dat bijvoorbeeld een sproeisysteem omvat met 
koppen die het water net iets verder weg kunnen spuiten. 
Een goede groendak-hovenier kan het dak aan de staat van 
het sedum ‘lezen’. Hij kan zien dat als er veel gele plantjes 
onder aan het dak opkomen, er verschraling optreedt en het 
dak meer vocht moet krijgen en eventueel moet worden 
bemest. We adviseren dat een hellend dak vier keer per jaar 
onderhoud vergt.

Sedumseizoen
Meer nog dan bij platte daken is het seizoen voor het 

Ronald van Bochove

Met groen op een hellend dak maak je een statement.  
Hier woont of werkt iemand met een hart voor de groene 
zaak. Want het is niet eenvoudig om sedumplantjes gezond 
tegen een helling te laten groeien. “De meeste systemen op 
hellende daken zijn erop gericht het water zo snel mogelijk 
af te voeren”, zegt Geert-Jan Derksen van Joosten Ecodak. 
Zijn bedrijf levert onder meer materiaal voor het realiseren 
van groene daken: folies, kratten en hele watermanagement-
systemen om groen in een stedelijke omgeving mogelijk  
te maken. Hoofdzakelijk gaat het dan om platte daken.  
De systemen worden ingezet om water vertraagd af te 
voeren of op te slaan om later te gebruiken. 

De opbouw van groen voor hellende daken is hetzelfde als 
op platte daken. Een wortelwerende laag, drainagefolie,  
een substraatlaag en daarop de sedumplantjes. “Op het 
hellende dak moet je een systeem aanleggen dat het water 
langer vasthoudt. Er zijn daarvoor platen met waterbuffe-
rende dijkjes. Eierdopjes waarin het water langzamer,  
meanderend naar beneden stroomt. Zo’n onderlaag gebrui-
ken we op steile daken onder acht centimeter hoge kratten 
van 40x 60 cm, die je als een puzzel aan elkaar koppelt. 
Hierin komt het substraat. Dat heeft de neiging om naar 
beneden te rollen. Door het substraat in kleine comparti-
menten vast te leggen, voorkom je dat. Maar ook de samen-
stelling van het substraat zelf helpt om meer stevigheid te 
krijgen op daken onder een hogere hellingshoek.

Door het substraat te mengen met kokosvezels en ‘ vetter’, 
turfachtige grondstoffen, wordt het substraat hechter.  
Doordat het water langzamer wordt afgevoerd, hebben ook 

 aanbrengen van sedum op hellende daken van groot 
belang. “De wortels van sedumplantjes moeten een paar 
weken de tijd krijgen om te hechten aan het substraat. 
Daarom is het belangrijk het sedum te leggen in deze 
periode (maart-april). Sedum voor hellende daken kweekt 
de specialist op een stevig gaas netwerk (wapening) dat de 
plantjes vasthoudt. Dit netwerk maak je met schroeven vast 
aan de hoekpunten van de kratten op het hellende dak, zo-
dat het sedum tegen het substraat wordt gedrukt (en gaan 
zo de afschuiving van de matten tegen).

Zonnepanelen en groen
De positieve werking van groen rond een zonnepaneel op 
platte daken geldt ook voor hellende daken, zegt Derksen. 
Groen zorgt ervoor dat de panelen minder opwarmen dan 
in een normale omgeving. “Maar je kunt op een hellend dak 
niet zomaar groen om een zonnepaneel aanbrengen.  
Het is beter om de beide systemen gescheiden te houden. 
Zo adviseren wij van de nok af eerst de strook zonnepanelen 
aan te brengen en daaronder een apart daksysteem met 
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kratten voor groen aan te leggen. Dan vervuilt het zonne-
paneel niet bij regenbuien en is er geen waterbuffering 
onder de panelen. Het groen kan bijdragen tot een rende-
mentsverhoging van wel 6 procent.”

Veiligheid
Een hellend dak vergt een ander type groenspecialist dan 
op een plat dak. Het hellende dak is een gevaarlijke omge-
ving. De specialisten die dit aan kunnen, vind je meestal bij 
hoveniersbedrijven die ook bomenkap en onderhoud doen. 
Hoveniers die gewend zijn veilig op hoogte te werken en de 
ervaring hebben met speciale persoonlijke beschermings-
middelen in bomen klimmen. Niet alleen bij de aanleg 
moeten de hoveniers goed zijn aangelijnd, ook tijdens het 
onderhoud moeten er goede voorzieningen zijn om veilig te 
kunnen werken. Omdat er nog steeds geen norm is om de 
veiligheid te waarborgen voor werken op hellende daken, 
zien we nog steeds veel slechte oplossingen.

Resumerend zegt Derksen: “Groen op hellende daken:  
Je moet het echt willen. Voor het aanleggen heb je experts 
nodig. Er kan veel mis gaan als je niet het juiste systeem 
kiest. En het vergt veel onderhoud. Maar als je het eenmaal 
goed hebt gedaan, maak je wel een statement! Het schuine 
dak is in veel gevallen beter zichtbaar en het kan daarom, 
naast haar rol voor het verbeteren van het stedelijk milieu, 
ook het groene imago van de opdrachtgever onderstrepen.” ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl
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Zeegras: dakmateriaal  
van de toekomst?
Zeegras werd in vroeger tijden 
gebruikt als dakbedekking en iso-
latiemateriaal. Daken van zeegras 
blijven honderden jaren goed.  
Kan zeegras een revival doormaken 
als biobased bouwmateriaal?  
Onderzoeker Kathryn Larsen legt 
uit wat de mogelijkheden en  
beperkingen zijn.

isolerende eigenschappen. Een dak van zeegras gaat twee-
honderd of misschien wel vierhonderd jaar mee. Daar komt 
bij dat zeegras heel vruchtbaar is, waardoor andere planten 
in het dak gaan groeien. Het dak krijgt dan het uiterlijk  
van een groendak, met het zeegras als substraat voor de 
andere planten.” 
Op verschillende plekken in de wereld is zeegras in het ver-
leden gebruikt als bouwmateriaal, hetzij als dakbedekking, 
hetzij als isolatiemateriaal: in de Verenigde Staten, Canada, 
Australië, China, Denemarken en Nederland. “Die brede  
verspreiding over de continenten laat zien dat men overal 
onafhankelijk van elkaar tot het inzicht kwam dat je deze 
plant kunt gebruiken. In China vermengde men zeegras met 
klei om het als extra laag aan te brengen op rieten daken. 
In Amerika werd het gebruikt als isolatiemateriaal: de muren 
van het Rockefeller Center in New York bijvoorbeeld zijn  
geïsoleerd met zeegras. In Nederland is zeegras vanaf de 
Middeleeuwen tot ongeveer 1930 gebruikt als isolatiemate-
riaal en voor het vormen van de Wierdijken.” 
Het gebruik van zeegras lag voor de hand in gebieden waar  
het in grote hoeveelheden aanspoelt op de kust. Sinds de 
wierziekte in de jaren ’30, waarbij aan de gehele Europese 
kust van de Atlantische Oceaan de hoeveelheid zeegras  
decimeerde, gebeurt dat op veel minder plekken.  
“Tegenwoordig heeft bijvoorbeeld Denemarken weer veel 
zeegras. Van het aangespoelde materiaal mag daar nu maar 
een deel gebruikt worden: de rest moet blijven liggen als 
versterking van de kustlijn en vanwege de dieren die erin 
gaan leven.” De manier van werken, vertelt Larsen, is dat 
allereerst het zeegras gespoeld moet worden, bijvoorbeeld 
door het te laten liggen en door de regen te laten spoelen, 
om zeewier en andere algen weg te wassen.  

Nolanda Klunder 

De Amerikaanse Kathryn Larsen haalde haar bachelor in 
Architectural Technology in Kopenhagen en doet nu een 
master Architecture aan de Technische Universiteit Delft. 
Tijdens haar verblijf in Denemarken raakte ze gefascineerd 
door zeegras. “Op het Deense eiland Læsø gebruikte men 
vanaf de Middeleeuwen zeegras als dakbedekkingsmate-
riaal”, vertelt ze. “Het zeegras werd een meter dik op het dak 
geplaatst waarna, zegt men, een vrouw erop ging dansen 
om het zeegras aan te stampen. De nok werd afgewerkt 
met graszoden. De schoonheid van die wonderlijke daken 
fascineerde mij. Er bleek echter nauwelijks documentatie 
te zijn. Kennis van deze manier van dakdekken is eeuwen-
lang mondeling doorgegeven. Ik moest Deens leren om de 
schaarse bronnen te kunnen raadplegen en vooral om te 
kunnen spreken met zeegrasboeren.”

Overal op de wereld
Zeegras wordt vaak verward met zeewier, maar is plant-
kundig geheel anders. Zeegras is een plant, die met wortels 
in de ondergrond staat, waar zeewier een alg is die zich aan  
diverse oppervlakken kan hechten. De natuurlijke eigenschap- 
pen van zeegras maken het heel geschikt als dakbedekking, 
vertelt Larsen: “Zeegras is vuurbestendig, niet onderhevig 
aan een rottingsproces en CO2-negatief. Het wordt na onge-
veer een jaar volledig waterdicht en heeft dan uitstekende 

Zeegras kan dus uitmuntend bouwmateriaal vormen, maar 
alleen op plekken waar het van nature in ruime mate voor- 
komt. De vraag is niet of je zeegras overal zou moeten  
gebruiken, benadrukt Larsen: “Van het voorbeeld van zeegras 
kan je leren dat je per regio kunt kijken welk natuurlijk 
materiaal aanwezig is en wat je daarmee kan doen. Voordat 
bouwmaterialen op grote schaal in fabrieken gemaakt kon-
den worden en mondiaal verscheept, maakten de mensen 
hun huizen met wat lokaal voorhanden was. Met het oog  
op de duurzaamheidsproblemen van onze tijd moeten we 
ons verdiepen in de vraag wat we op dit vlak van onze 
voorouders kunnen leren.” ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl
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Zeegrasdakbedekking is traditioneel één meter dik. (foto: Kathryn Larsen)

“Na droging heb je dan bruikbaar materiaal, dat letterlijk 
honderden jaren goed blijft.”

Prefab panelen
Tijdens haar studie in Denemarken ontwikkelde Larsen 
prefab panelen van hout met zeegras. “De historische daken 
hebben een laag zeegras van een meter dik. Hoewel ik 
dat zelf erg leuk vind – het lijken hoofden met een grote 
haardos – is dat niet de moderne smaak. Daar komt bij dat 
dakdekken met zeegras een bewerkelijk proces is, waardoor 
de bouwkosten hoog zijn. Ik wilde uitzoeken of het anders 
kan. De eerste poging mislukte, omdat ik het zeegras direct 
op de houten ondergrond plaatste zonder ruimte voor lucht. 
In de traditionele huizen bood de afstand tussen plafond en  
hellend dak ventilatieruimte. Bij de tweede poging waaide 
het zeegras eraf, omdat ik een te dunne laag had gemaakt. 
Ik realiseerde me dat de dikte een belangrijke factor is. Om 
geen daken van een meter dik te hoeven maken, moest 
het materiaal goed samengeperst worden. Ik zocht een 
natuurlijk bindmateriaal en ontdekte dat water voldoet: 
het brengt de natuurlijke lijm in het materiaal naar buiten.” 
Met haar onderzoek liet Larsen zien dat het mogelijk is om 
prefab panelen met zeegras te maken voor de gebouwschil. 
“Maar de stap van mijn onderzoek naar massaproductie 
van zeegraspanelen is nog heel groot. Ik heb zelf niet de 
intentie om een productielijn op te zetten.”

Het materiaal van de toekomst?
Dakbedekkingsmateriaal dat eeuwenlang goed blijft,  
dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Gaan we zeegras op 
onze daken leggen? Larsen: “Dat hangt ervan af over welk 
land je het hebt. In Denemarken heeft zeegras de potentie  
om op een redelijke schaal bouwmateriaal te vormen. 
Hetzelfde geldt voor Duitsland en Griekenland. Daar zou 
het absoluut gebruikt moeten worden. In Nederland is het 
echter een andere situatie. Door de wierziekte en door de 
Afsluitdijk is zeegras in Nederland zeer zeldzaam.” Groot 
zeegras, een van de twee bestaande types, is in Nederland 
zelfs beschermd onder de Flora- en faunawet. “Als we hier 
zeegras willen gaan gebruiken, moeten we het actief opkwe-
ken. Gaan we daarin investeren? Anders moet je zeegras 
importeren uit het buitenland. Door transport  
verhoog je de ecologische voet- 
afdruk van het materiaal,  
waardoor het veel minder  
duurzaam is.”

Kathryn Larsen ontwikkelde prefab panelen met zeegras.  
(foto: Anders Lorentzen)

Een dak van zeegras op Læsø. (foto: Kathryn Larsen)

Close-up van een zeegraspaneel.
(foto: Kathryn Larsen)
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De slag om het dak
Daken spelen een belangrijke rol in het behalen van de ambities  
rondom de energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast verhogen  
ze de gezondheid in de gebouwde omgeving. Hoe kunnen we ieder  
dak (bestaand of nieuw) benutten en de stedelijke biodiversiteit,  
circulariteit en toekomstbestendigheid verhogen?

heel duidelijk voorbeeld van. Op dit ziekenhuis heeft men 
voor de patiënten groendaken ingericht en men kan met 
cijfers onderbouwen dat deze daken het herstel versnellen.  
Ook is bewezen dat het uitzicht op groen een positief effect  

Op vrijdag 10 juni organiseert Rooftop Revolution het  
Rooftop Symposium met het thema de ‘slag’ om het dak.  
Dit thema symboliseert de strijd om de ruimte op de daken. 
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we in deze strijd 
niet kiezen, maar juist kansen koppelen en verschillende 
duurzame dakfuncties combineren voor de hoogste maat-
schappelijke waarde?

Rooftop Revolution is van oorsprong een Amsterdamse 
organisatie die zich inzet voor de vergroening van de daken 
in de hoofdstad. In de loop der jaren heeft de  organisatie 
zich echter steeds meer ontwikkeld tot een landelijk  
opererend netwerk en momenteel is men ook actief in  
o.a. Rotterdam, Haarlem, Nijmegen en Den Haag.  
De organisatie begeleidt tal van projecten, waarbij daken 
worden vergroend. Het is niet zo dat Rooftop Revolution 
in al deze steden aparte vestigingen heeft, men werkt veel 
met lokale ‘aanjagers’.

“De ‘revolutie’ is zich onmiskenbaar aan het voltrekken,  
al kun je je natuurlijk afvragen of het niet ‘too little, too late’ 
is. De urgentie van het dakengebruik is enorm. Men wil met  
de activiteiten letterlijk een revolutie bewerkstelligen:  
een ommekeer in de maatschappelijke verhoudingen en een  
ommekeer in het denken over daken. In de praktijk zijn er  
andere argumenten dan de doemscenario’s van de klimaat-
verandering nodig om gebouweigenaren ertoe te bewegen  
hun daken groen, groen-blauw of geel te maken. Die argu- 
menten zijn er in overvloed en daarom vindt men het 
 belangrijk om deze zo breed mogelijk te communiceren.  
Hoe sneller deze voordelen algemeen ingeburgerd raken, 
hoe beter.”

Gezondheid en leervermogen
Wat zijn deze argumenten dan? Als je alle voordelen voor  
de klimaatadaptatie (waterbuffering, luchtkwaliteit, biodi-
versiteit) even achterwege laat, kom je uit op het positieve 
effect van groen op de mens. De toepassing van groendaken 
op de daken van het Erasmus MC in Rotterdam is hier een 

heeft op het leervermogen en de ontwikkeling van kinderen.  
De overheid is, zeker in de grote steden, inmiddels wel over- 
tuigd van de voordelen van dit type daken en er gebeurt in  
steden als Rotterdam en Amsterdam nu al ontzettend veel.  

De vraag is alleen hoe de particuliere dakbezitters tot  
een dergelijke investering kunnen worden bewogen.  
Via overheden en woningcorporaties worden hier acties  
in ondernomen. 

Het symposium behandelt de vraag hoe we de verschillende 
dakfuncties kunnen combineren voor de hoogste maat-
schappelijke waarden. Aan de hand van mooie voorbeelden 
wordt getoond welke kansen op de daken liggen.  
Daarnaast worden sterke, inhoudelijke discussies gevoerd  
over de rol en het beleid van de overheid, plus de verant-
woordelijkheid van commerciële organisaties met betrekking 
tot de maatschappelijke baten. Uiteraard is er volop kans 
het netwerk te vergroten op de inspiratiemarkt, tijdens de 
lunch en borrel. Tevens wordt de Rooftop Award 2021/2022 
uitgereikt aan het meest aansprekende dak dat het afgelopen 
anderhalf jaar gerealiseerd is. ●

VOORLOPIG PROGRAMMA
• INLOOP & LUNCH PLUS OPENING INSPIRATIEMARKT 
• KEY-NOTE
•  PANELDISCUSSIE – ROL EN BELEID VAN DE OVERHEID
•  NETWERKGELEGENHEID MET KOFFIE & THEE  

PLUS HEROPENING INSPIRATIEMARKT 
•  PANELDISCUSSIE – MAATSCHAPPELIJKE VERANT-

WOORDELIJKHEID 
• NOMINATIES ROOFTOP AWARD 2021/2022
• BORREL + UITREIKING ROOFTOP AWARD 2021/2022 

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl
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Een kwaliteitskeurmerk 
voor groene daken
Green City Nederland is een initiatief 
om op grote schaal werk te maken 
van de klimaatadaptatie. Oprichter 
Arvid Prigge en kennispartner  
Erick Rutten schuiven aan bij  
steilDAK om over het eerste samen-
werkingsproject met de provincies 
Gelderland en Overijssel te praten. 
Groene, hellende daken zijn een 
aantrekkelijke aanvulling op de 
maatregelen die steden gezonder 
zullen maken. Om beleggers en 
vastgoedeigenaren te overtuigen 
van de kwaliteit is voor groen op 
daken een keurmerk in de maak.

commercieel vastgoed zullen we in Gelderland en Overijssel 
36.000 m2 dak vervangen door groene daken. Een subsidie-
traject waarmee we dit soort grote stappen kunnen maken 
loopt tot 2023.”

Ronald van Bochove

Met Green City Apeldoorn, een initiatief van Green City 
Nederland, Takkenkamp en Polymergroep en gefinancierd 
door Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, is het mogelijk snel en daadkrachtig stappen 
te zetten in het vergroenen van de stad. Bomen, parken, 
tuinen, perken en natuurlijk groen op daken zullen ervoor 
zorgen dat de stedelijke omgeving in staat is hoosbuien 
te verwerken zonder overbelasting van het riool, en het 
zorgt voor een gezonde omgeving en afkoeling in warme 
periodes. Prigge: “Een groene stad is in staat de extremen 
in ons klimaat goed op te vangen. Daarvoor is veel groen 
nodig en kunnen we ook groen op daken goed gebruiken. 
Met de aangesloten partners, maatschappelijk- en zorg- en 

Prigge: “Groene daken passen helemaal in die aanpak. 
Een goed aangelegd groen dak is een waardevolle 
structurele oplossing. Om dat te garanderen, werken 
we aan een keurmerk voor groene daken.  

Daarmee kun je marktpartijen overtuigen. De waarde 
van het vastgoed gaat omhoog en duurzame produc-
ten verlengen de levensduur van de onder liggende 
lagen.”

SPECIAL GROENDAKEN
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bijdrage van het groene dak voor de eigenaar (kickback). 
Prigge: “We gaan dan ook verder dan een standaard keur-
merk. We versnellen de groene economie met een financië-
le prikkel per project en contoleren de uitvoering onafhan-
kelijk. De goede, duurzame daken worden dus ook beloond 
met een bedrag per ton CO2 equivalent vanuit ons Green 
City groenfonds. Ondernemers kunnen deze verhandelbare 
credits kopen voor de stimulering van groene gezonde 
wijken in Nederland.”

Met de Climate Credits verwachten beide heren dat het  
innovaties zal stimuleren. “De beste ideeën en ontwikke-
lingen kunnen we direct toetsen, en op die manier ook 
meteen het keurmerk in de etalage zetten en financieel 
stimuleren.” Prigge wil de Climate Credits vooral gebruiken 
om maatschappelijk en commercieel vastgoedeigenaren 
te helpen aan kwalitatief hoogwaardige daken. “Die zullen 
we voorzien van resultaten uit metingen aan daken die al 
gerealiseerd zijn. We verzamelen binnenkort al data van 
sensoren op daken in Limburg en zullen de komende twee 
jaar in Apeldoorn ook diverse sensoren en gegevens uit 
metingen met drone-technologie aan de data toevoegen.”

Het in 2020 opgerichte Green City Nederland (zie kader) 
zal als onafhankelijke partij de certificering uitvoeren met 
onafhankelijke adviseurs. Inmiddels is een eerste groendak 
klaar om het Green City Certificaat in ontvangst te nemen. 
Het zal in mei worden uitgereikt, er wordt nog gezocht 
naar een geschikt moment. In een latere editie van steilDAK 
zullen wij hier verder aandacht aan besteden. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

GREEN CITY NEDERLAND VERGROENT  
SAMEN MET LOKALE PARTIJEN
GREEN CITY NEDERLAND WIL OP GROTE SCHAAL 
WERK MAKEN VAN DE KLIMAATADAPTATIE IN  
STEDEN. “VANDAAG KIEZEN VOOR EEN GROENE STAD 
BETEKENT EEN DIRECTE VERBETERING VAN DE LEEF-
OMGEVING EN ZORGT VOOR EEN KRACHTIGE IMPULS 
AAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE EIGEN REGIO 
EN HET ONTSTAAN VAN NIEUWE GROENE BANEN”, 
ZEGT PRIGGE.

ARVID PRIGGE COÖRDINEERT HET GREEN CITY  
NEDERLAND INITIATIEF, ERICK RUTTEN IS DE ADVI-
SEUR VOOR DE GROENE GEBOUWSCHIL EN ECONOMIST 
JOHAN GODSCHALK IS ADVISEUR CIRCULARITEIT. 
VOOR ELKE STAD ZAL SAMEN MET LOKALE PARTIJEN 
EEN VERGROENINGS-AMBITIE WORDEN OPGESTELD.

GREEN CITY APELDOORN IS HET EERSTE PROJECT. 
HET IS EEN INITIATIEF VAN GREEN CITY NEDERLAND, 
TAKKENKAMP EN POLYMERGROEP EN WORDT MEDE 
GEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE EN HET  
EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING.

Hellende daken en groen
Erick Rutten heeft met zijn bedrijf Joru Begroeningstechniek 
veel groene daken gerealiseerd en was in de editie van 
2021 genomineerd voor Dak van het Jaar met bijzondere 
groene daken op de daken van het project Dozy- Waalerburg 
in Texel en behoorde tot de laatste drie kanshebbers voor 
de titel. Groenexperts kunnen tegenwoordig al heel veel  
realiseren op hellende daken. Rutten: “Hellende daken tot  
een graad of 15 kunnen maximaal de opbouw als van een  
plat dak aanhouden. Tot 35 graden wordt aangeraden gebruik 
te maken van de speciale systemen voor waterbuffering en 
het vasthouden van substraat. Een goed profiel, een dorpel 
aan de onderzijde, volstaat in veel gevallen om de druk op 
te vangen. Maar met meer dan 350 kg druk per strekkende 
meter is dit wel een element dat goed doorgerekend moet 
worden in de gehele constructie.”

“Boven de 35 graden is het een specialisme waarbij je op 
veel meer zaken moet letten. Allereerst moeten alle kratten 
ofwel de ‘groene dakpan’ ( GDP45) voor het substraat 
vastgemaakt worden aan het dakvlak om de drukverdeling 
te garanderen. Er moet een irrigatiesysteem zijn en het 
sedum zit in speciale wapeningsnetten meegekweekt, zodat 
dat achter de opstaande haken in de GDP45 blijft hangen, 
waardoor afschuiven wordt tegengegaan. De sedummatten 
moeten goed tegen de substraatlaag aan bevestigd worden, 
zodat de wortels goed de gelegenheid krijgen een geheel 
met het substraat te vormen. De toepassing op hellende 
daken met een hoge hellingshoek vereist een goede en 

nauwe samenwerking met de architect. Hoewel er al veel 
systemen zijn uitgedacht, ben je in deze fase toch nog aan 
het pionieren. Je krijgt met details te maken, waar nog niet 
zomaar een oplossing voorhanden is. Dat vergt veel overleg 
en ‘design and build’ samenwerking.” 

Een struikelblok van een hellend groendak kan de prijs zijn, 
die is toch wel beduidend hoger dan een conventionele 
dakbedekking. Waarbij je ook rekening moet houden met 
het component onderhoud. Rutten: “Er is meer controle 
nodig om een hellend groendak goed te houden.  
Bij bijzondere daken maken we afspraken met de hoveniers 
om minimaal tweemaandelijks een fysieke controle uit te 
voeren en wijzelf doen daar dan nog een aantal visuele 
inspecties bij, zodat we altijd op tijd kunnen ingrijpen.” 

Maar het resultaat mag er zijn. Groen op het hellende dak 
is doorgaans beter zichtbaar vanaf de begane grond dan op 
platte daken aangelegd groen. Het zal een verrijking van 
het straatbeeld zijn, bovenop alle voordelen die groen voor 
de stad al betekent. 

Duurzame materialen
Prigge: “De kunst is om het ook in alle opzichten goed 
te doen. Door bij de hele opbouw van het dak duurzame 
materialen te gebruiken, die voor een langere termijn goed 
blijven en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van een 
gebouw. Eigenlijk zou je daarom een groen dak moeten 
certificeren. Zodat een gebouweigenaar er zeker van is dat 
er een écht goed groen dak is aangelegd.

Wij brengen met een certificering de goede dakopbouw 
en materialen in kaart. Een objectieve en onafhankelijke 
partij zal de keuring uitvoeren. En natuurlijk kijken we naar 
de levenscycli van alle toegepaste materialen. Zo kan een 
dakopbouw met substraat uit een ver buitenland, door het 
toevoegen van de milieubelasting op transportkosten,  
minder goed uitvallen. En zo is bijvoorbeeld een folie,  
gemaakt van gerecycled materiaal dat ook weer circulair  
te gebruiken is, weer een pluspunt.“ 

“We stellen ook de eis dat het gebruikte dakmateriaal 40 tot  
50 jaar technisch blijft functioneren. Met Witteveen & Bosch  
zijn bestaande, goed functionerende dakopbouwsystemen 
voor groene daken doorgerekend. Er zijn al diverse syste-
men die de gewenste kwaliteit kunnen halen. De stichting 
Race Foundation zoekt in de markt naar de specialisten en 
certificeert de systemen altijd via de leveranciers die de 
projecten aanleveren”, zegt Prigge.
Eén belangrijk voordeel van een groen dak dat gebouw-
eigenaren kan overtuigen, is de koelcapaciteit. “Met een 
goede groenoplossing komt de binnentemperatuur door 
opwarming van overslagwarmte door het dak ten gevolge 
van zonlicht op zeer hete dagen niet boven de 35 graden 
uit. En dat bereik je door het verdampen van water. Groene 
daken zijn geen isolatiemateriaal, maar de combinatie met 
de waterbergende kwaliteit maakt het voor koeling echt 
fantastisch!”

Green City Climate credits / 
Hoe versnellen we de groene daken?
De beste duurzame daken in de markt krijgen een Green 
City Systems Certificate, Hierop worden de Climate Credits 
gebaseerd. De Climate Credits zorgen voor een financiële 

SPECIAL GROENDAKEN
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Waterbufferend paneel 
voor hellende groendaken
De toepassing van groendaken op  
hellende daken biedt een aantal  
uitdagingen. Naast de vraag hoe het 
groenpakket op zijn plek blijft liggen, 
is het ook de vraag hoe je omgaat met 
het hemelwater. Normaal gesproken 
wil je water zo snel mogelijk van het 
dak hebben, maar voor het groenpak-
ket is het beter om het wat langer vast 
te houden. Maar hoe doe je dat op een 
hellend dak? Smartty gaat uit van de 
intelligentie van de natuur en introdu-
ceert de Smartty Aqua Green Panels, 
een groensysteem dat water op een 
natuurlijke en zekere manier buffert.

Het betreft een vinding van landschapsarchitect Eduard van Vliet. 
Hij is een bekende in de markt, want Van Vliet is al ruim 30 jaar 
actief op het gebied van daktuinen. In de loop der jaren zijn 
deze ontwerpen uitgegroeid tot een totaalconcept van groen 
op daken, maar ook langs gevels, in tuinen en zelfs binnenshuis. 
Zijn gepatenteerde systemen zorgen ervoor dat water en lucht 
duurzaam gezuiverd en gebufferd worden. Dit maakt bijvoor-
beeld ook off-the-grid wonen mede mogelijk en brengt schone, 
verse lucht in kantoren, vergaderruimtes, leslokalen en woon-
ruimtes. De markt voor groene daken heeft de wind mee, omdat 
de aandacht voor duurzaamheid versneld groeit, onder invloed 
van de hogere grondstof- en energieprijzen. Ook op hellende 
daken is dat het geval, waarbij veelal wordt gekozen voor een 
sedumdak. Sedum heeft weinig water nodig en zorgt, als de 
wortels aan elkaar zijn gegroeid, voor een stevige en homogene 
dakbedekking, die niet naar beneden schuift.

Vanuit de gedachte dat er meer mogelijk moet zijn op het 
hellende dak is Van Vliet op zoek gegaan naar een manier 
om het water langer op het dak vast te houden. Als je water 
op het hellende dak kunt bufferen, betekent dit immers dat 
er andere beplanting op het dak mogelijk is, met de evident 
gunstige gevolgen voor de biodiversiteit op het dak.  
Ook voor de constructie heeft het gunstige effecten als het 
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water langer op het dak wordt vastgehouden. Van Vliet ont-
wikkelde in samenwerking met productie partner Hans Mol 
en mede investeerder Jules Keser de Smartty Aqua Green 
Panels. Het is de bedoeling dat de panelen binnenkort ook 
via een netwerk van bouw gerela teerde resellers op de 
markt worden gebracht in de ver schillende landen waar al 
productielocaties aanwezig zijn.
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Capillaire werking
Basis van de vinding is een combinatie van het schuim 
Fytocell met diverse door Van Vliet geselecteerde substraten,  
die samen feitelijk als een soort spons werken en ervoor  
zorgen dat het hemelwater dat op het dak valt door 
capillaire werking tot wel weken langer in het substraat 
blijft zitten. De combinatie van dit schuim en substraat 
houden het water in het substraat dus vast. Het substraat 
dat hierdoor wordt verkregen bestaat voor 30% uit lucht. 
De wortels van de planten kunnen in de open vaten van het 
substraat van dit water drinken en zich zodoende op een 
gezonde manier ontwikkelen. Bij een dikte van 7 cm houdt 
het paneel tot wel 35 l/m² vast. 

Dit heeft volgens de betrokkenen diverse belangrijke  
voordelen. Het bufferen van water op het dak ontlast het 
rioolstelsel. Met name in stedelijke gebieden is er bij piek-
buien veel overlast en daar kan dit type daken dus tegen  
worden ingezet. De begroeiing op het dak kan daarnaast, 
zoals gezegd, diverser worden dan sedum, waardoor ook de  
biodiversiteit op het dak wordt bevorderd: denk aan vlinders 
en bijen, die het (ook met name in stedelijke gebieden) 
moeilijk hebben. Water op het dak heeft bovendien een 
verkoelend effect op de omgeving, wat weer gunstig is met 
het oog op het Urban Heat Island-effect (de opwarming van 
steden) en de toepassing in combinatie met zonnepanelen 
(die hebben een betere opbrengst als ze koel zijn).  
Deze voordelen hebben een belangrijk maatschappelijk  
nut en dat betekent dat toepassing van dit paneel in aan-
merking komt voor subsidies op dit gebied.

Eenvoudige bevestiging
De Smartty Aqua Green Panels worden geleverd in een zinken  
of aluminium frame. Daarbinnen is het volledige paneel 

biologisch afbreekbaar. De panelen zijn feitelijk bakken met 
substraat en begroeiing, die eenvoudig op de juiste plek 
kunnen worden bevestigd en samen een homogeen geheel 
vormen. De bevestiging is eenvoudig: het paneel wordt direct 
op de panlatten en gordingen geschroefd. Een ervaren dak- 
dekker kan dit zonder training, maar zeker in het begin zal 
gewerkt worden met vaste partners, waarbij het product in- 
tensief zal worden begeleid door de leverancier. Doordat het 
systeem op het dakbeschot wordt bevestigd, is in de meeste 
gevallen een combinatie met dakpannen en/of zonnepane-
len mogelijk. Ook kan het ter vervanging van dakpannen 
worden toegepast. Hiertoe heeft men koppelingsprofielen 
in het assortiment. Overigens hadden de reeds gelegde  
daken geen schade tijdens de diverse stormen begin dit jaar.

De vinding werd voor het eerst getoond op de Dutch Design 
Week in 2021 en wordt nu eveneens getoond tijdens de 
tienjaarlijkse wereldtentoonstelling de Floriade (14 april- 
9 oktober 2022) waar standaard bijna 2 miljoen bezoekers 
vanuit de hele wereld kennis komen maken met de nieuwste 
mondiale groeninnovaties. De betrokkenen hebben hoge 
verwachtingen van het product. Het biedt namelijk een  
antwoord op de vragen waar veel gebouweigenaren mee te  
maken hebben. Het Aqua Green Panel is overigens ook  
geschikt voor toepassing op platte daken. Het paneel buffert 
in deze gevallen met een dunnere opbouw meer water.  
Die markt zal op termijn ook worden bediend, maar in eerste 
instantie richt men zich op toepassing op het hellende dak, 
want in die markt is veel winst te behalen. Hellende groen-
daken zijn weliswaar momenteel nog een uitzondering, maar 
dit paneel draagt ertoe bij dat dit type daken steeds vaker 
zal worden toegepast en meer ‘mainstream’ zal worden. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl
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HOE KAN DE MPG WORDEN AANGESCHERPT?
De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) wordt door veel partijen  
gezien als een waardevolle manier om de duurzaamheidspresta-
tie van gebouwen te kwantificeren. Maar tegelijkertijd valt er het  
nodige door te ontwikkelen. Het kersverse Lente-Akkoord 2.0 gaat  
in op het aanscherpen van de MPG-rekenregels en -methodieken.  

Mogelijke aanscherpingen volgen uit:

• integraal kijken naar milieu én energie;
• de Groene Menukaart; 
• geactualiseerde productkaarten (en de subsidie daarvoor);
• toetreding NMD goedkoper maken;
• differentiatie grenswaarden.

REGENTON VOOR OPVANG REGENWATER
Tegenwoordig worden langere periodes van  
droogte steeds vaker afgewisseld met hevige 
regenval in korte tijd. Met een regenton wordt  
het regenwater opgevangen waardoor er minder 
water in het riool terechtkomt. Daarna is het  
opgevangen water in periodes van droogte te  
gebruiken voor de tuin. De verzinkt stalen regen-
ton van RHEINZINK is een duurzame en stijlvolle 
investering in de tuin en een milieubewust alter-
natief voor de standaard plastic regenton.

RIJSWIJK UITGEROEPEN TOT GROENSTE GEMEENTE  
VAN NEDERLAND
Rijswijk is verkozen tot de groenste gemeente van Nederland. De Zuid-Hollandse 
gemeente kwam als winnaar uit de bus bij de Groene Stad Challenge 2021,  
een initiatief van Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel. Meer dan honderd gemeen- 
ten deden mee aan deze wedstrijd, waarbij ze de hoeveelheid groen en de kwali-
teit daarvan lieten beoordelen. Hierbij werd Rijswijk uiteindelijk tot winnaar verko- 
zen, terwijl Delft en Soest respectievelijk op de tweede en derde plaats eindigden. 
De prijs voor het groenste dorp ging naar Bloemendaal (Noord-Holland).

ARNHEM IS BIJVRIENDELIJKSTE GEMEENTE 
Arnhem is verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland.  
Op 11 maart nam wethouder Cathelijne Bouwkamp de prijs in ontvangst. 
Arnhem zet zich - volgens de organisatie Nederland Zoemt - samen met 
veel bewoners bijzonder in om van de gemeente een veilige en voedsel-
rijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

‘LADDER VAN KOELING’ VOORKOMT  
OVERVERHITTING GEBOUWEN
Onlangs ondertekende een brede coalitie van bedrijven, 
overheden en kennisinstellingen de OSKA Intentieverkla-
ring koeling gebouwen. Centraal in de verklaring staat  
‘de Ladder van Koeling‘, die oververhitting van gebouwen 
moet voorkomen. NDP partner ISSO was een van de  
ondertekenaars. De ladder bestaat uit vier treden,  
waarbij met name de eerste betrekking heeft op het dak.  
Namelijk: zorg voor een verkoelende omgeving, bijvoor-
beeld door een groen dak. Per trede wordt momenteel 
uitgewerkt hoe deze het beste kan worden ingevuld en 
uitgewerkt tot een ISSO ontwerplijn.

FLORIADE EXPO 2022 GEOPEND
Floriade Expo 2022 is op 13 april officieel geopend door 

koning Willem-Alexander en de dag daarna ging het open 
voor het publiek. De zevende editie van deze tentoonstel-
ling vindt plaats in Almere en duurt tot en met 9 oktober. 
De basis van het Floriadepark is het Arboretum, een plan-

tenbibliotheek naar ontwerp van landschapsarchitect  
Winy Maas. In de grote kas, The Green House, zien bezoe-

kers wat bloemen, planten, groenten en fruit betekenen 
voor consument en samenleving. The Green House is een 

echte eyecatcher, met een oppervlakte van 1 hectare en 
een lengte van 170 meter is de kas het grootste gebouw 

op de Expo. Het staat op een prominente plek bij de 
ingang en is een van de belangrijke publiekstrekkers. Niet alleen de grootte van het gebouw is indrukwekkend. Ook het 

ontwerp is opvallend en uitdagend. Het is geïnspireerd op het imposante Crystal Palace, dat in 1851 in Londen werd  
gebouwd. In de kas zijn verschillende soorten glas en spiegels verwerkt. Dat zorgt voor verrassende effecten en een  
bijzonder lichtspel. In het paviljoen The Voice of Urban Nature laten Amsterdam en Almere zien hoe zij samen met  

inwoners bouwen aan de groene stad van de toekomst. Binnen het thema ‘Growing Green Cities’ tonen meer dan  
400 nationale en internationale deelnemers hun nieuwste groene uitvindingen, oplossingen en toepassingen,  

van hypermoderne zonnedakpannen tot verticale geveltuinen.

KLIMAATNEUTRAAL  
EN KOSTENNEUTRAAL
Een consortium van Gelderse 
bedrijven gaat in Apeldoorn 
660 woningen isoleren en 
vergroenen door middel van 
een integrale aanpak samen-
gesteld uit de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied 
van isoleren en vergroenen. 
Door projecten op deze schaal 
te starten, kunnen bedrijven 
innovaties ontwikkelen en de 
kosten omlaag brengen.

De toepassing van groen en zonne-energie, zoals op de natuur-
villa’s Waalerbergh op Texel, is een fraaie manier om de MOG 
van het gebouw te verbeteren.

ROTTERDAMSE DAKENDAGEN 
INSPIREREN DAKGEBRUIK
Van donderdag 2 t/m zondag 5 juni  
worden de Rotterdamse Dakendagen 
weer als vanouds georganiseerd.  
Tijdens het festival kan men op ont-
dekkingstocht door daken in de hele 
stad. Dit jaar zorgt de organisatie voor 
spannende routes langs meerdere  
daken, met op ieder dak een verrassende  
manier om de ruimte te gebruiken en/of  
naar de stad te kijken. Ook is er weer 
een centraal dak met muziek, eten, 
drinken en gezelligheid. Focus is het 
gebruik van platte daken, maar de dag 
biedt zeker ook inspiratie voor het 
gebruik van hellende daken.
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Nederlands vakmanschap 
op kasteel Kempen am 
Niederrhein
De tweede fase van de restauratie  
van het kasteel Kempen am  
Niederrhein, net over de grens bij  
Venlo, is afgerond. Het bijzondere  
dak van het middel eeuwse monu- 
ment is uitgevoerd door een  
Nederlandse specialist, Leidekkers- 
bedrijf Van de Kimmenade bv uit  
Helmond. Deze keuze was gemoti- 
veerd door het gegeven dat de leien  
in Maasdekking dienden te worden  
toegepast, iets waar men in Duitsland  
minder ervaring mee heeft.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Van de Kimmenade bv

Het betreft een middeleeuws kasteel dat rond 1880 in neo-
gotische Engelse landhuisstijl is herbouwd. In de loop der 
jaren zijn er diverse, geslaagde en minder geslaagde, reno-
vaties geweest. Zo zijn er in het verleden betondakpannen 
toegepast en werden de goten waterdicht gemaakt met 
behulp van bitumen. Omdat de opdrachtgever het kasteel 
weer in de staat wilde herstellen waar het in de negentien-
de eeuw in verkeerde, is op basis van oude documentatie 
en fotomateriaal een reconstructie gemaakt. Aan de hand 
daarvan werden de werkzaamheden bepaald. Het kasteel 
kreeg daarom weer een dakbedekking van leien, keramische 
dakpannen en koperen goten. 

Wat betreft de leien is het Duitse kasteel opvallend  
Nederlands: de leien zijn niet in Rijndekking gelegd, 
zoals in Duitsland gebruikelijk is, maar in Maasdekking, 
wat in Nederland meer gangbaar is: rechthoekige, 
ruitvormige en achthoekige leistenen in halfsteens-
verband en met haken gefixeerd. Duitse leidekkers  
hebben voornamelijk ervaring met Rijndekking (schub- 
vormige leien in een schuine lijn omhoog en met 
nagels gefixeerd). Er werd dus gezocht naar een vak- 
kundig bedrijf dat de leien in Maasdekking kon leggen. 
Via leverancier Lei Import bv kwam men uiteindelijk 
terecht bij Leidekkersbedrijf Van de Kimmenade uit 
Helmond. Het leidekkersbedrijf heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij de voorbereiding. Aannemersbedrijf 
Zandenbouw bv uit Aarle-Rixtel nam de meeste 
overige bouwkundige werkzaamheden (zoals het 
herstellen van het dakbeschot) voor zijn rekening. 

Techniek
Het dak is in twee fases gerestaureerd. De eerste fase 
behelsde het herstel van de zadeldaken (200 m², die 
werden voorzien van nieuwe, keramische dakpannen. 
De bestaande leien werden vervangen en er werden 
in deze fase ook twaalf dakkapellen gebouwd en 
bedekt met leien (195 m²). Hierover berichtten wij 
in steilDAK 3-2019. In de tweede fase, die onlangs 
is afgerond, zijn de twee grote en vier kleine torens 

JHet Dak van het  aar 2022 RESTAURATIE
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•  OPDRACHTGEVER: GUT HEIMENDAHL /  
HAUS BOCKDORF, KEMPEN (DUITSLAND)

•  DAKDEKKER: LEIDEKKERSBEDRIJF  
VAN DE KIMMENADE B.V., HELMOND

•  BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN:  
ZANDENBOUW B.V., AARLE-RIXTEL

•  LEVERANCIER LEISTENEN: LEI IMPORT B.V.,  
MAASBRACHT
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voorzien van leien (310 m²). De grote torens hebben vier 
dakvlakken en de kleine acht. Bijzonder voor Duitsland was 
dus de toepassing in Maasdekking, maar veel bouwdetails 
waren dan weer anders dan we in Nederland gewend zijn. 
Daarom was het vaak in de werkvoorbereiding en op het 
werk nog een behoorlijke puzzel om tot de juiste oplossing 
te komen.

Esthetisch
De leien zijn in twee kleuren toegepast: paarse Penrhyn 
natuurleien en grijze CWT natuurleien. Dit komt overeen 
met de historische situatie en het leidekkersbedrijf heeft 
de keuze voor de leien intensief begeleid. Importeur en 
leverancier Lei Import heeft de  leien, voorafgaand aan de 
verwerking, gekeurd op kleur en kwaliteit. De torens zijn 
tenslotte fraai afgewerkt met looddekens. Het resultaat 
mag met recht bijzonder worden genoemd, het karakteri-
stieke kasteel is weer in de oude luister hersteld. De estheti- 
sche kwaliteit werd na verwerking gecontroleerd (en goed- 
gekeurd) door de Duitse stichting voor monumentenbescher- 
ming en de subsidieverstrekkers (o.a. Deelstaat Nordrhein- 
Westfalen). De zinken ornamenten zijn volledig vernieuwd.

Duurzaamheid
Toepassing van isolatie of zonnepanelen was in deze  
situatie niet goed mogelijk en ook niet echt wenselijk.  
Wel wordt de zoldervloer geïsoleerd, zodat de onder- 
liggende ruimtes comfortabeler worden. Vanzelfsprekend 
is de keuze voor leien een duurzame keuze: de leverancier 
biedt een 100-jarige garantie op de technische en esthe-
tische kwaliteit van de leien.

Samenwerking
Omdat de betrokken bouwpartijen (allemaal familiebedrij-
ven!) via het leidekkersbedrijf werden aangezocht, werd 
gewerkt met vertrouwde partijen die een bewezen kwaliteit 
leverden. De communicatielijnen waren kort en ook omdat 
het onderling vertrouwen groot was, konden de werkzaam-
heden in goede samenwerking worden uitgevoerd.  
Communicatie met de opdrachtgever was nog een uitdaging  
vanwege de taal, maar dat is goed verlopen. De admini-
stratieve rompslomp is overigens behoorlijk bij een project 
over de grens. Een uitvoerder moet zich bijvoorbeeld inschrij- 
ven bij de Handelskammer en sociale premies aanmelden. 
Dat heeft het leidekkersbedrijf nu allemaal op orde,  
dus men staat zeker open voor meer projecten in Duitsland.

Veiligheid
Tijdens de werkzaamheden stonden de daken (in de eerste 
fase) en de torens (tweede fase) tot boven het niveau van 
de dakgoten in de steigers (inclusief netten). Dit werd  
door Duitse experts uitgevoerd, omdat de regelgeving in 
Duitsland anders is dan de Nederlandse. Zo was het wen-
nen dat de bouwsteigers in Duitsland smaller zijn dan in  
Nederland. Voor de onderhoudsfase zijn geen extra maat-
regelen nodig. 

Het kasteel op het Duitse Landgoed Heimendahl is volledig 
in ere hersteld en is weer in volle glorie te bewonderen. 
In het land waar wij altijd met bewondering naar kijken, 
omdat het vakmanschap daar de erkenning krijgt die het 
toekomt, is het een mooi idee dat voor deze bijzondere klus 
vakmensen uit ons land verantwoordelijk zijn geweest. ●

JHet Dak van het  aar 2022

“ WAT BETREFT DE LEIEN  
IS HET DUITSE KASTEEL  
OPVALLEND NEDERLANDS:  
DE LEIEN ZIJN NIET IN  
RIJNDEKKING GELEGD,  
MAAR IN MAASDEKKING”

RESTAURATIE



artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

De FOS panhaken nu nog sneller 
verwerkt met de FOS ClipHOLSTER.
FOS is al ruim 100 jaar dé specialist 
in de ontwikkeling en productie van 
panhaken en vorsthaken. 
De FOS producten worden via de 
bouwmaterialenhandel geleverd.

www.fos.de

Dakpannen verankeren
           steeds
makkelijker. > 

> > FOS panhaak 409®-2

FOS kwaliteitslogo

duidelijke inslagdiepte

geribbelde punt

geoptimaliseerde haaklengtes

www.jobsebv.nl 

Gezocht: 

Calculator & Leerlingen 
Projecten in de Randstad 

Kantoor Middelburg / Den Haag 

Loodgieters, leidekkers, koperslagers en zinkwerkers 

Niets meer missen uit de dakenbranche? Neem een abonnement op

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
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“HET DAK IS EEN POPULAIR STUK GEBOUW”
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VAN RECRUITER TOT DAKDEKKER

DAKTUIN ALS SOCIALE HOTSPOT BINCK EILAND

SPECIAL: KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN
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“WE STAAN AAN DE VOORAVOND VAN EEN REVOLUTIE”

LEREN WERKEN IN EEN SPANNINGSVELD

SPECIAL GELE DAKEN
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Groendak met VELUX dakraam 
voor een gezonde leefomgeving
De meeste woningeigenaren doen niets met hun dak. Alleen al in Nederland blijft op deze manier 900 vierkante kilometer 
ruimte onbenut. Terwijl er juist zoveel mogelijkheden zijn.
Een VELUX dakraam biedt bewoners daglicht en frisse lucht. Essentiële onderdelen van een gezonde werk- of woonruimte. 
Met een VELUX dakraam kan een donkere, afgeschreven zolder in één klap worden getransformeerd tot fi jne extra kamer.

Positief effect voor alle buurtbewoners
Het VELUX dakraam kan uitstekend worden gecombineerd met een groendak van Sempergreen. Voor mensen die geen tuin 
hebben, maar die wel graag door groen omgeven willen worden, is dit een uitkomst.
En niet alleen voor hen. Iedereen zou van deze combinatie profi teren. Een groendak met dakraam biedt namelijk een veel 
mooier aanzicht. Dat heeft niet alleen een positieve uitwerking op de bewoners zelf, maar op álle buurtbewoners.
De groene daken zijn begroeid met sedum, een sterke plantensoort. Winterperiodes of droge maanden vormen geen probleem. 
Een groendak werkt luchtzuiverend, verkoelend en geluiddempend, en biedt kansen voor vlinders, bijen en vogels. 
Daarnaast buffert sedum regenwater, waardoor de kans op lokale wateroverlast wordt verkleind.

Eenvoudig te installeren
Zowel VELUX dakramen als groene daken van Sempergreen zijn gemakkelijk te installeren. Of een dak nu plat of hellend is, 
oud of nieuwbouw, dat maakt niet uit. En ook het soort gebouw – sociale huur, koophuis, kantoorpand – kan van alles zijn.
Sempergreen levert groene dakschalen als vervanging van dakpannen. Deze groendakschalen worden op de panlatten 
bevestigd en afgewerkt met een EDL-gootstuk van VELUX. Zodra deze twee essentiële producten zijn geplaatst, wordt het 
VELUX dakraam gemonteerd.
Door groendakschalen ontstaat een damp-open groendaksysteem. Anti-schuifvoorzieningen in de groendakschalen zorgen 
ervoor dat alles netjes op zijn plek blijft zitten. Er zijn geen speciale aanpassingen nodig, dus ook geen extra kosten. 
Wie wil, kan er zonne panelen aan toevoegen, die door het groene dak ook nog eens sneller energie opwekken.
Met VELUX en Sempergreen wordt ieder dak ten volle benut. Voor een groene en gezonde leefomgeving.

Contactgegevens
Neem voor meer informatie contact op met Mark Baars van VELUX (mark.baars@velux.com, 06-53523676) 
en/of Kai van Gool van Sempergreen (kai.van.gool@sempergreen.com, 06-82063984).

veluxNL210x297+3mmsteilDAK.indd   1veluxNL210x297+3mmsteilDAK.indd   1 06-04-2022   10:2806-04-2022   10:28
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DUBBELINTERVIEW

Jubilerend NVVL  
heeft nieuwe voorzitter
De Nederlandse Vereniging voor Leidekkers (NVVL) heeft in Olle de Graaff 
een nieuwe voorzitter gevonden. De bestuurswissel valt samen met het 
25-jarig jubileum. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, is men ook 
in staat om hier wat uitgebreider bij stil te staan en daarom zal op 17 juni 
een relatiedag worden georganiseerd. De focus op kwaliteit en opleiding 
heeft op 30 maart geresulteerd in een diploma-uitreiking aan de eerste 
lichting studenten van de opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter. 
steilDAK sprak met voorzitter Piet Brand en zijn opvolger Olle de Graaff 
over het verleden en de toekomst van het vak.

In die periode zijn veel mijlpalen bereikt. Zo is er veel 
gebeurd op het gebied van uitvoeringsrichtlijnen, kwaliteits-
borging, veiligheid en procescertificering. Denk ook aan de 
VCA-certificering waar alle leden van de vereniging over 
beschikken. Verder is men gekomen tot het ERM-certificaat 
voor werkzaamheden aan monumenten. En tenslotte is in 
samenwerking met het NCE (Nationaal Centrum Erfgoedop-
leidingen) een opleidingstraject voor leidekkerswerkzaam-
heden ontwikkeld. Brand legt uit dat het lastig is voldoende 
jongeren te interesseren voor het vak: “Helaas kiest zo’n 
80% van de jongeren voor een witteboordenopleiding.  

Piet Brand heeft 19 jaar lang gefungeerd als voorzitter van 
de NVVL. Al jaren geleden heeft hij aangegeven op termijn te 
willen stoppen als voorzitter, maar het wachten was op een 
geschikte opvolger. “Het voorzitterschap vergt een behoor-
lijke tijdsinvestering”, vertelt Piet Brand. “En als gezicht van 
de vereniging doe je het ook niet snel goed. Je steekt echt 
je nek uit. Daarom was het niet eenvoudig om iemand te 
vinden die het van me over wilde nemen.” 

Focus op kwaliteit en instroom
Sinds vorig jaar is Olle de Graaff de nieuwe directeur van 
Jobse Leidekkers- en Restauratiebedrijf bv. Hij was tot dat 
moment (sinds 1998) werkzaam bij een restauratie-aannemer 
in de Randstad. In deze hoedanigheid werkte hij veel samen 
met Jobse en is hij goed ingeburgerd geraakt in de wereld 
van renovatie en restauratie. Hierdoor kwam De Graaff in 
beeld als opvolger van Brand. Hij heeft naar eigen zeggen 
even wat bedenktijd gevraagd, want het is zoals gezegd 
niet niets. Uiteindelijk heeft hij ingestemd en de overdracht 
heeft op 20 april plaatsgevonden.

De NVVL is in 1997 opgericht door Cor Verkoelen,  
Frans Zierikzee en Dinant Koenders. De vereniging is  
destijds opgericht om de kwaliteit binnen de branche  
vast te leggen en te borgen en de instroom te bevorderen. 
Aan die uitgangspunten is in al die jaren niets veranderd. 
Piet Brand fungeerde sinds 2003 als voorzitter.  

De vijver waar alle techniek- en bouwbedrijven in vissen,  
is dus klein. Het leidekkers- en loodgietersvak is een goede 
keuze. Het vak blijft altijd. Ook in de toekomst zal er worden 
gerestaureerd. Het is een beroep waarin je zelfstandig werkt 
en waar je natuurlijk buiten bent, op het dak. Het enige is 
dat je geen hoogtevrees moet hebben.”

Het NCE ontwikkelde de opleiding Restauratie Leidekker 
& Loodgieter (op MBO-3 niveau) in samenwerking met de 
NVVL en Gaan in de Bouw. Brand was lid van de klankbord-
groep, die de auteurs van de lesstof voorzag van feedback: 
“Een sterk punt is dat de Uitvoeringsrichtlijnen voor histo-
rische leidaken (URL 4010) en metalen dakbedekkingen  
en goten (URL 4011) een integraal onderdeel van het les-
materiaal vormen. Op allerlei manieren is de NVVL bezig 
met het onderwijs om het vak voor de toekomst te behou-
den. Voor ons bijzondere vakgebied bestonden namelijk 
geen opleidingen meer. Samen met Gaan in de Bouw heeft 
de NVVL een opleiding Leidekken & Loodgieten op MBO-2 
niveau ontwikkeld, een mooie basis om daarna te gaan voor 
specialisatie in de restauratie.” 

Kwaliteitsborging
De Graaff geeft aan dat hij het beleid van de vereniging op 
dit gebied zal continueren. Daarbij zal hij zijn best doen een 
aantal misvattingen rond kwaliteitsborging te ontkrachten.  
De eerste is de gedachte dat kwaliteit extra geld kost. 
“Doorgaans wordt er alleen naar de aanschafprijs gekeken, 
waar een gecertificeerde partij mogelijk een wat hogere 
offerte zal indienen. Maar als je kijkt naar de levensduur 
van het geleverde werk, kun je veelal stellen dat je met een 
‘goedkope’, niet gecertificeerde partij uiteindelijk duurder 
uit bent. Een andere misvatting is dat de certificering en  
de bijbehorende kwaliteits- en uitvoeringsrichtlijnen een 
beknotting vormen van de vrijheid van werken. Dat is een 
logische gedachte, omdat vrijwel iedereen het vak in de 
praktijk heeft geleerd en iedereen dus ook een eigen manier 
heeft om bepaalde situaties op te lossen. Maar tegelijk is 
het wel belangrijk om te realiseren dat in de uitvoerings-
richtlijn bewezen methodes staan beschreven, waarmee de 
kwaliteit van werken wordt geborgd. ”

“Een ander vraagstuk is hoe om te gaan met het werknemers- 
certificaat”, aldus De Graaff. “Opdrachtgevers kunnen wel  
in zee gaan met gecertificeerde partijen, maar het gaat 
uiteindelijk om de kwaliteit van de individuele verwerker. 
Een leidekkersbedrijf kan alles tot in de puntjes hebben 
geregeld, met procescertificaten, VCA, gecertificeerde  
producten, etc., maar alles staat of valt met de kwaliteit  
van degene die het werk daadwerkelijk uitvoert.  
Bouwbreed is al geprobeerd een Vakpaspoort in te voeren, 
bekeken zal worden welke stappen in dit opzicht nog meer 
gezet kunnen worden.”

“In de toekomst zal ook worden gekeken naar moderne  
manieren van opleiding”, vervolgt De Graaff. “Tijdens de 
Kredietcrisis is veel personeel afgevloeid, en die krijgt 
de bouw waarschijnlijk niet meer terug. Terwijl we ze nu 
hard nodig hebben om de verschillende ambities te halen 
(denk aan alle nieuwbouwwoningen die gebouwd moeten 
worden en de (duurzaamheids)eisen waar die aan moeten 
voldoen). Voor jong personeel is het vaak niet haalbaar om 
(buiten of tijdens werktijd) naar een centrale plek in het 
land te reizen om praktijkopleidingen te volgen. De meest 
uiteenlopende praktische handelingen worden tegenwoor-
dig onderwezen met behulp van filmpjes op YouTube,  
dat is een methode waar ook wij meer mee zouden moeten 
kunnen doen. Natuurlijk moet uiteindelijk wel een werkstuk 
fysiek worden beoordeeld, maar we zullen zeker moeten 
kijken naar de verschillende mogelijkheden van online 
onderwijs.”

Relatiedag
Om het 25-jarig jubileum te vieren, zal op 17 juni een relatie-
dag worden georganiseerd. Alle leden mogen maximaal  
vijf relaties uitnodigen om op de NVVL Relatiedag aanwezig 
te zijn. Op die dag zal men met een stoomboot vertrekken 
vanaf Amsterdam CS en via het IJ naar Volendam varen. 
Aldaar zullen de aanwezigen van boord gaan. Na een paar 
uur gaat de boot weer terug naar Amsterdam. “Het is heel 
mooi dat het weer mogelijk is om dit soort bijeenkomsten 
te organiseren”, zegt Brand. “Het 20-jarig jubileum werd 
gevierd met een bijeenkomst op Kasteel De Haar en daar 
wordt nog steeds over gesproken, ook natuurlijk omdat er 
veel prachtige leidaken zijn te bewonderen. Dat is op de 
stoomboot natuurlijk niet het geval: de komende relatiedag 
heeft de focus op het gezellige weerzien met de klanten  
en relaties. 

De NVVL is in de kwart eeuw van haar bestaan van grote 
waarde geweest voor de ontwikkeling van het vak. Piet Brand 
heeft hier tijdens zijn voorzitterschap een heel belangrijke 
rol in gespeeld. Het belang van de vereniging groeit alleen 
maar, gezien de huidige, maatschappelijke ontwikkelingen. 
Daarom is het goed te weten dat Brands opvolging goed is 
geregeld. Zo kan de NVVL ook in de toekomst op een goede 
manier invulling geven aan haar rol als bewaker van de 
kwaliteit van leidaken. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

Olle de Graaff (links) en Piet Brand.

Diploma-uitreiking NCE opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter  
op 30 maart jl.



6362

INTERNATIONALE DAKEN

Walsende wijn  
aan de Garonne
La Cité du Vin in Bordeaux is  
gewijd aan alle denkbare aspecten 
van wijn. Het gebouw zelf lijkt wel 
vloeibaar: de vorm roept associaties 
op met wijn die walst in een glas. 

Nolanda Klunder

In het decembernummer van steilDAK besteedden we  
aandacht aan het verschijnsel wijntoerisme, dat op ver-
schillende plekken tot spectaculaire wijnarchitectuur heeft 
geleid. Die gebouwen worden in publicaties soms aange-
duid als ‘kathedralen voor wijn’ of ‘tempels voor Bacchus’. 
Misschien wel de ultieme wijnkathedraal is La Cité du Vin  
in Bordeaux. La Cité du Vin doet met zijn belvédère zelfs 
enigszins denken aan de archetypische vorm van een 
kathedraal met toren – zij het dan dat de rechte lijnen en 

stenen gebouwschil van een kathedraal hier volkomen 
afwezig zijn. Het gebouw is glanzend en heeft uitgesproken 
ronde vormen: in het zonlicht glanst de gebouwschil als wijn 
en doen de rondingen denken aan de kolkende beweging 
van vloeistoffen.

Een gebouw als een draaikolk 
Bordeaux, in het hart van de belangrijkste wijnregio van 
Frankrijk, heeft natuurlijk een schitterend historisch centrum. 
In 2007 is de binnenstad in zijn geheel op de werelderf-
goedlijst van Unesco geplaatst. Die historische schoon-
heid heeft de stad aangevuld met moderne architecturale 
iconen, zoals de uitbreiding van het Hooggerechtshof door 
Richard Rogers (1998) en het voetbalstadion door Herzog en 
de Meuron (2015). Toen in 2011 werd besloten tot de bouw 
van een wijnmuseum, wedijverden vijf architectenbureaus 
om deze opdracht in de wacht te slepen. Uiteindelijk mocht 
het Parijse XTU architects La Cité du Vin creëren.

XTU architects werd in 2000 opgericht door Anouk Legendre 
en Nicolas Desmazières. In hun werk hebben ze veel oog 
voor ecologie en duurzame materialen. Hun meest bekende 
werk voorafgaand aan de voltooiing van La Cité du Vin was 
het Franse paviljoen voor de Milan Expo 2015, waarvoor  
zij een gebogen houten raster ontwierpen. Die voorkeur 
voor een houten structuur zien we overigens terug bij  
La Cité du Vin: de dragende constructie van de gebouw- 
schil bestaat uit houten ribben. Daarover later meer.
Voor La Cité du Vin ontwierp XTU architects een gebouw 

met een ronde, gedraaide vorm, een toren en een glanzende 
gebouwschil. Het ontwerp werd gerealiseerd in de noorde-
lijke wijk Bacalan, op de linkeroever van de Garonne.  
De architecten hebben zich mede door deze omgeving 
laten inspireren: de vorm van La Cité du Vin verwijst zowel 
naar knoestige wijnstokken als naar het walsen van wijn  
in een glas en naar de draaikolken van de Garonne.  
Het uiterlijk van het gebouw lijkt van uur tot uur te veran-
deren, doordat de zon, de lucht en de rivier in de gebouw-
schil weerspiegelen.

Wijn-themapark 
De top van het gebouw is 55 meter hoog. Bovenop is een 
observatiedek, vanwaar je een 360° uitzicht hebt over de 
stad. Binnen is er ruim 13.350 m2 ruimte, verdeeld over tien 
verdiepingen. De illusie van vloeibaarheid is consequent 
doorgevoerd. Niet alleen het gebouw doet namelijk denken 
aan walsende wijn, ook de manier waarop bezoekers door 
het gebouw heen gaan, cirkelend rondom de centrale trap-
pen, verwijst naar het stromen van vloeistoffen. Daartoe zijn 
er twee ingangen, aan beide zijden, waardoor er een soort 
eb- en vloedbeweging ontstaat. 

De omschrijving ‘wijnmuseum’ voor La Cité du Vin is eigen-
lijk te beperkt: door het gebouw heen lopen is eerder een 
ervaring dan een museumbezoek, vandaar dat men het ook 
wel een wijn-themapark noemt. In de 22 tentoonstellings-
ruimtes kan de bezoeker kennismaken met alle aspecten 
van wijn – geschiedenis, wijnbouw, internationale handel, 
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SunGuard Solar Gold 20 is een goudkleurige coating  
die aangebracht werd op Guardian ExtraClear floatglas  
(floatglas is glas dat gemaakt wordt door het te laten  
stollen op gesmolten metaal).

Het glas is niet alleen gebruikt voor de laagbouw, maar ook 
voor de toren, waar het glas een tweede huid vormt.  
Alle 925 panelen zijn verschillend; het maximale formaat  
is 5,1m x 1,5m. De gebouwschil bevat drie soorten glas-
panelen: monolithisch, gelamineerd en drievoudig gelami-
neerd. Op de laatste soort werd de SunGuard Solar Gold 20 
coating aangebracht. De panelen werden aangebracht op 
4500 afzonderlijke bevestigingshulpstukken, met formaten 
van 50 mm tot 270 mm hoogte. Het systeem van beves-
tiging moest met speciale software worden ontworpen 
vanwege de organische vormen van het gebouw. In totaal 
bedekt de glazen schil 2700 m2.

Alles bij elkaar is La Cité du Vin een ervaring voor alle  
zintuigen, maar misschien toch het meest voor de ogen.  
Een gebouw dat de beweging en veranderlijkheid van 
vloeistof zó fraai weet na te bootsen, is een genot om  
telkens weer naar te kijken. ●

• Project: La Cité du Vin
• Adres: 134 Quai de Bacalan, Bordeaux
• Ontwerp: XTU architects 
• Begin: september 2013
• Oplevering: mei 2016
• Grondoppervlakte: 13.644 m²
• Gebruiksoppervlakte: 13.350 m²
• Kosten: € 81 miljoen

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

oenologie – door te kijken, te luisteren, aan te raken en 
te ruiken. Van de relatief donkere kelder ga je naar steeds 
meer licht naarmate je hoger komt, totdat je op de achtste 
verdieping wordt omgeven door daglicht dat door de grote 
ramen rondom valt. Met een glas wijn in de hand kijk je 
hier uit over de omgeving. 

Naast de tentoonstellingsruimtes bevat het pand drie res-
taurants, een leeszaal, een conceptstore, een auditorium  
en drie ruimtes voor proeverijen, waardoor La Cité du Vin 
ook gebruikt wordt voor vergaderingen, seminars, workshops 
en recepties.

574 houten ribben
Driehonderd kolommen met een diameter van 50 tot 120 cm 
zijn in de grond geheid om La Cité du Vin te bouwen.  
De dragende constructie van het gebouw wordt gevormd 
door 9000 m2 beton en 1000 ton staal. De gebouwschil 
wordt gedragen door 574 gelamineerde bogen, die de vol-
ledige ronding van de laagbouw vormen, als de ribben  
van een slang. Die constructie is aangevuld met 128 indivi-
dueel op maat gemaakte balken van glulam. Dit houten 

frame draagt de glanzende 
gebouwschil, bestaande uit  
925 gezeefdrukte glazen 
panelen, 2240 aluminium  
panelen en 3165 geperfo-
reerde, iriserend gelakte 
aluminium bekledings-
panelen. Alle panelen 
moesten individueel op 
maat gemaakt worden 
om de organische vorm 
te volgen. Aanvankelijk 
wilden de architecten een 
wijnrode gebouwschil, 
maar na overleg met onder meer de Unesco werd besloten 
dat goudbruin beter zou passen bij de kleurschakeringen 
van de stad: bij de kleuren van de kalksteen van de histori-
sche gebouwen en de rivier.

De keuze van het glas had nog wel wat voeten in de aarde. 
Men zocht high-performance glas met een gouden glans. 
Dat glas werd gevonden in samenwerking met Guardian 
Glass (onderdeel van Guardian Industries, dat glas-, auto-  
en bouwproducten produceert). Gekozen werd voor 
Guardian SunGuard Solar Gold 20 en Guardian UltraClear. 

INTERNATIONALE DAKEN
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VERSLAG RIETDEKKERSBEURS

Tradities en noviteiten  
bepalen de toekomst  
van het rieten dak
Rietdekkers uit Nederland en omstreken konden elkaar eindelijk weer 
eens ontmoeten op de Rietdekkersbeurs op 8 april in de evenementenhal 
in Hardenberg. De prachtige rieten kappen in de Nederlandse bouw worden 
nog steeds gemaakt door gedreven vakmensen. Maar om ze te blijven  
maken, moet de branche constant innoveren. Stijgende prijzen, regelgeving 
en duurzame eisen, toch blijft het rieten dak ook in de 21e eeuw onver-
minderd populair.

Rietdekkers in samenwerking met het Julius Kühn-Instituut) 
ontwikkelde methode een betrouwbare uitspraak doen over 
de rietkwaliteit en de verwachte levensduur.
Winny en Jules Keser, die op de beurs hun Airflex isolatiepro-
ducten toonden voor op het rieten schroefdak, maken zich 
al jaren sterk om het bewustzijn van het belang van goede 
isolatie te vergroten. Het nu digitaal verkrijgbare ‘Basisboek 
Isoleren’ is dankzij hun inspanning verschenen. En met de 
stijgende gasprijzen springt iedereen nu op deze materie. 
Winny: “We staan hier om onze isolatiefolie te promoten, 
die met een extra schuimlaagje (dat om de schroef smelt bij  
het bevestigen) zorgt voor een luchtdichte afsluiting op het  
schroefdak. Maar vooral ook om mensen bewust te maken 
van het mechaniek van isolatie. Het wordt hoog tijd dat ieder- 
een weet hoe je nu eigenlijk warmte verliest in een woning. 
Straling is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor gemiddeld 
65 procent van het warmteverlies. Met het toevoegen van  
een dunne, reflecterende folie valt nog een wereld te winnen.”

Ronald van Bochove

De Vakfederatie Rietdekkers en het Rietdekkersgilde vormen 
de kern van de vakbeurs. Het ambacht en ontwikkelingen 
gaan op deze vakbeurs naadloos in elkaar over. Een over-
zicht van enkele ontwikkelingen en noviteiten: 

Made in China
De mannen van de in 2015 opgerichte riethandel Brahl 
willen de Nederlandse en Belgische markt blijven voorzien 
van hoogwaardig riet. “Dat is in Nederland en onze omgeving 
steeds moeilijker te vinden. Daarom komt een groot deel 
van het riet uit China”, zegt Marcel Bruijsten die samen met 
Freek Ahlrichs, afgestudeerd aan de Technische Universiteit  
Eindhoven, het initiatief nam tot de oprichting van de riet- 
handel. De huidige prijzen voor transport en zorgen om het 
milieu maken het verre China niet een voor de hand liggen-
de leverancier: “Maar de kwaliteit van het riet uit de velden 
in het noorden waar de winters nog koud zijn, is erg goed. 
Om kosten op transport te besparen, zorgen wij ervoor dat 
het riet ter plekke wordt bewerkt, in balen verpakt en in 
een nabije haven verscheept. Door het riet samen te persen, 
kunnen we per container meer transporteren.” 
En dankzij de hoge kwaliteit garandeert Brahl tien jaar 
garantie op het riet dat hier op de Nederlandse daken komt.  
Die garanties kunnen gegeven worden, omdat het natuurpro- 
duct ook al jaren onderwerp van onderzoek is. Het onafhan-
kelijke Nutrilab kan op basis van een (door de Vakfederatie 

Rietvorsten
De Multinok polyester nokafwerking voor het rieten dak 
zegt de negatieve aspecten van de traditionele keramische 
afwerking te voorkomen. “Op de plek waar traditionele 
keramische afwerking en specie vrij spel geven aan vocht en  
schimmels, bieden Multinok voor een ventilerende nokaf-
werking”, zegt Robbert Bouwknegt, die het rietdekkersbedrijf 
Bouwknegt Rietdekkers in 2007 van zijn vader overnam.  
“In 2011 is ons bedrijf uitgebreid met de Multinok nokvorst. 
Dit is een vezelversterkte polyester nokvorst, die vanaf de 
grond niet is te onderscheiden van keramische nokvorsten.” 
De nokvorst is verkrijgbaar in diverse gebruiksklare delen, 
verbindingen en hoekprofielen, met dezelfde ronding en 
verhoudingen als traditionele keramische pannen. 
Dichter bij het traditioneel is de keramische ‘eco rietvorst 
Roofnokz’, die Koninklijke Tichelaar introduceerde op de 
beurs. Toch zitten ook hier veel innovaties in verwerkt.  
“Het eco-model biedt talrijke voordelen aan opdrachtgever 
en verwerker. Het product heeft een betere waterafvoer, is 
lichter, verwerkt sneller met een iets grotere breedte van 20 
naar 22 cm. En omdat er de rietvorst lichter is, en er meer op 
een pallet passen, is de CO2 footprint voor dit product beter 
dan haar voorgangers”, zegt directeur Harm van der Ploeg. 

Mooi ventileren
De vakkennis van Technische Groothandel Te Koppele zorgt 
ervoor dat het houten drijfbord ook een aluminium variant 
kent. Verkoopmanager Eduard Klein-Severt: “Het is veel 
eenvoudiger te vervaardigen en gaat langer mee dan de 
traditionele houten. Hij wijst op een noviteit die rietdekkers 
en bezitters van rieten daken aanspreekt: een universeel 
aanpasbare ventilatie dakdoorvoer. “Met het toepassen van 

deze dakdoorvoer steken geen lelijke zwarte buizen meer 
door het riet. De lucht wordt in een half ovalen koker vlak 
langs het dakvlak afgevoerd. Het riet golft er overheen.”

Beschermd tegen brand
De stalen binddraden die het rieten dak vasthouden kun-
nen bij blikseminslag gaan vonken en er bestaat zelfs een 
mogelijkheid dat de bliksem op de binddraden overspringt. 
Daarom wordt de bliksem bij inslag via een kabel op pootjes  
van 15 cm hoog over het rieten dak naar de aarde geleid. 
Dat vonden de ontwikkelaars van Schaap Bliksembeveiliging 
niet de meest fraaie oplossing. Directeur Michiel Hartmann 
legt uit dat dat de reden was om voor nieuwe daken een 
alternatief te bedenken. “We gebruiken een bijzonder goed 
geïsoleerde kabel. Daarmee is het mogelijk de bliksem 
langs de binnenzijde van het dak af te voeren. Voor het aan-
brengen van deze variant is deskundigheid vereist, en het is 
alleen bij nieuwe daken op de juiste wijze aan te brengen. 
Een veilige oplossing die de uitstraling van het rieten dak 
ten goede komt!”
De uitnodigingen voor de Rietdekkersbeurs bereikten ook  
de Deense rietdekker specialisten van Sepatec brandbeveili- 
ging. Sepatec is ontwikkeld door twee Deense deskundigen, 
Erling Bach Pedersen en Carlo F. Christensen, met ervaring 
van meer dan zes generaties rietdekkersfamilies. Uit deze 
jarenlange ervaring is Sepatec ontstaan. Hun brandwerende 
oplossing is ook een pleidooi voor het open houden van de 
constructie onder het rieten dak. Het bestaat uit een glas-
vezeldoek en steenwol. Voordat het riet wordt gelegd, wordt 
op de daklatten glasvezeldoek aangebracht dat bestand is 
tegen temperaturen, hoger dan 800°C. Langs de kanten en 
de nok van het dak wordt steenwol aangebracht dat bestand 
is tegen temperaturen hoger dan 1000°C. Rietdekkers die 
volgens deze methodiek werken, besparen de eigenaren op 
hun brandverzekering en het rieten dak mag dichter op de 
erfgrens staan.
Woensdag 11 mei is bij Kiwa BDA in Gorinchem een eerste 
Sepatec-seminar, waarin (in het Nederlands) uitleg wordt 
gegeven over de brandbeveiliging. Voor wie het mist,  
beloven de Denen dat er meer seminars zullen komen. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl
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NIEUWE MATERIALEN EN PRODUCTEN OP MATERIAL DISTRICT 

Maar wie durft het dak op?
Nieuwe materialen konden begin 
april weer worden gezien, gevoeld 
en gesnoven op de Material District 
expositie in de Werkspoorkathedraal 
in Utrecht. Veel nieuwe producten, 
die hun weg zullen vinden naar de 
gevel en het interieur van gebouwen. 
Maar hoe staat het met de ontwikke-
ling van nieuwe dakmaterialen?

king, die technieken integreert en de architect verrast om 
ook op het dakvlak te spelen met licht, te isoleren of een 
bijdrage te leveren aan een beter milieu? We zijn toch nog 
lang niet uitgeïnnoveerd op het dak, als de rest van de gevel 
en het interieur wél elke editie van de nieuwe materialen- 
beurs zich mogen verheugen op spannende noviteiten?

Een paar van de meest interessante materialen en producten 
treft u in dit verslag. En voor wie de beurs niet kon bezoeken, 
is er een uitgebreide website om nieuwe ontwikkelingen 
in de gaten te houden. En wie weet zit daar in de toekomst 
steeds meer dakwaardig materiaal tussen.
David Held, lid van de adviesraad van Material District, 
noemt in de tentoonstellingscatalogus als  interessante 
 ontwerpers Simone Post, die onder meer oude Adidas- 
schoenen tot prachtige tapijten verwerkt, en Label Breed, 
ontwerpers van robuust meubilair. Zij maken innovatieve, 
duurzame nieuwe producten uit reststromen. Die noodzaak 
is er. Belgisch industrieel ontwerper Jan Puylaert ontwik-
kelde het Ecopixel materiaal, waarin reststromen kunststof 
wordt verwerkt. “Er is een enorme hoeveelheid kunststof  
die we op één of andere manier hoogwaardig moeten zien 
toe te passen.” En in zijn presentatie op het dagelijkse  
symposium van de beurs liet hij de mislukkingen,  
kleine en grotere successen zien. “Geef niet op, want er is 
geen alternatief!”

Ronald van Bochove

Gerecycled kringloopmateriaal, dat op ingenieuze wijze tot 
nieuwe producten is geperst, gewoven of milieuvriendelijk 
is verlijmd. Producten met een schitterende uitstraling en 
toe te passen als ‘decoratief met akoestische eigenschap-
pen’ of ‘decoratief en structureel’ voor binnenwanden, 
meubels of balies. En heel veel producten die de gevels van 
gebouwen kunnen verfraaien. Metaal met coatings, steen-
achtige materialen, composieten. Architecten kunnen het 
spel met zonlicht aangaan en een gevel een spectaculaire 
uitstraling geven. “Maar dat mag niet te veel kosten”, ver-
zucht Christine Jetten, die met haar geglazuurde keramiek 
zoveel moois voor de Nederlandse architectuur zou kunnen 
betekenen. Hoe mooi zou het zijn als portiekflats voorzien 
zouden zijn van een geglazuurde tegelwanden? Deze pro-
ducten gaan tientallen jaren mee zonder aan kwaliteit in te 
boeten. Dat is ook een duurzame kwaliteit.”

Dakproducten
Maar weinig nieuwe producten gaan van de gevel de hoek  
om naar waar het dak begint. De gebouwschil, waar mis-
schien wel het meest wordt geëist van de materialen.  
De kracht van de elementen, waterdichtheid. Producent van 
gevel- en dakmaterialen Joris Ide maakt in Stadskanaal de 
prachtigste gecoate gevelprofielen, maar voor de daken is 
het vooral een functioneel staalprofiel, dat wordt verwerkt 
tot meters sandwichpanelen.

Het dak is minder vertegenwoordigd. Durven productont-
wikkelaars het dak niet aan? Is onze innovatietrots beperkt 
tot de veilige binnenruimte met nieuwe tapijten en ruimte-
scheidende panelen? Wie komt met een nieuwe dakbedek-

Met nanotechnologie, biomimicry en tal van nieuwe inzichten  
staat niets ons in de weg om de nieuwe generatie materiaal- 
en productontwerpers uit te dagen ook het dak te ontdekken. 
Verras ons met hoogwaardig hergebruik van reststromen 
tot nieuw, robuust en mooi materiaal dat circulair is. En dat,  
verwerkt tot slimme producten, bijdraagt aan een uitstekende 
energieprestatie van het gebouw. Dat veilig en gemakkelijk 
is te verwerken en generaties lang mooi blijft. Wie durft?

Gerecycled PVC gevelsysteem
Het onderhoudsvrije, leisteenachtige gevelproduct Pretty 
Plastic is na een presentatie in 2017 op de Dutch Design 
Week, klaar voor de Nederlandse markt. De kleurrijke 
ruitvorm is met één schroef vast te maken en kan ook als 

dakbedekking worden gebruikt. De tegel is gemaakt van 
gerecycled PVC en blijft kleurecht. Er zijn (nog) geen hoek- 
of nokprofielen ontworpen.

3D printtechniek
Studio RAP toont hun pionierswerk op het gebied van 3D- 
printen voor architectuur. Met hun Delfts Blauw project met 
geglazuurde kleiproducten is de stap naar spectaculaire 
daktoepassingen wellicht klein.

Zonnecollector dakpan
Nog steeds verrast de dakpan met geïntegreerd zonnepaneel. 
Diverse fabrikanten leveren zo’n dakpan, waaronder Solarti bv, 
dat een exemplaar op de expositie had neergelegd.  
Reinier Bosch zet met Solarix een stapje verder in het ver-
fraaien van het gebouw met zonnecollectoren aan de gevel.

Bagger als basis
Waterweg maakt waterpasserende tegels van bagger.  
De tegels zijn de oplossing voor wateroverlast in de stad 
en zijn gemaakt met een overvloedige reststroom uit 
Nederlandse rivieren en kanalen. Door de tegels in grote 
oplagen te produceren, kan uiteindelijk een groot deel van 
de Nederlandse baggerspecie gebruikt worden.

Stroblokken
Strawblockssystems maakt van een eeuwenoud bouw-
materiaal een industrieel, modulair product dat als lego  
kan worden gestapeld. Geschikt voor gevels, vloeren én 
daken. Het bedrijf is winnaar van de innovatieprijs van de 
Rabobank 2021 in de categorie circulariteit.

Wolkenkrabber
Torwash is een door TNO ontwikkelde technologie om 
bioplastic (zoals PLA) volledig op te lossen en af te breken, 
waarna het weer opnieuw kan worden gebruikt. Ontwerpers 
kunnen hiermee volledig te recyclen composieten en samen- 
gestelde producten ontwerpen. Om de mogelijkheden van  
deze technologie te laten zien, heeft Studio Groovido speel- 
goed ontworpen uit een composiet PLA-schil, die verschil-
lende andere componenten verbindt. Het PLA kan eenvoudig 
worden gescheiden in de vorm van melkzuur, klaar voor een 
nieuwe speelgoedproductie. Een slag groter en deze wolk  
is een dak op een woning.

Thermisch verduurzaamd hout
Houthandel Van Dam heeft haar ‘noir’ assortiment uitgebreid.  
Naast Fraké noir heeft het nu ook Vuré noir en Vingui noir. 
Duurzaam hout dat door een thermische behandeling toe-
gepast kan worden als houten gevelbekleding. Na behande-
ling voldoet dit vurenhout aan klasse II. Ruim voldoende om  
te voldoen aan de Nederlandse eisen voor houten gevel-
bekleding. Het is mogelijk om het hout zonder verdere 
oppervlaktebehandeling toe te passen, het zal dan redelijk 
snel vergrijzen. Indien dat ongewenst is, zijn er mogelijkhe-
den om het hout de gewenste kleurbehandeling te geven.

Geveldromers
Gevelbouwer Aldowa prikkelt met deze aluminium ‘daken’  
aan de gevel de fantasie. ‘Bijzondere lijnen, illusies of effec- 
ten. Wat u ook voor ogen hebt, durf te dromen.’ Hoewel het  
assortiment zich beperkt tot metalen gevelbekleding,  
dromen wij altijd van meer. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl



De noodzaak om onze bestaande woningen te na-isoleren wordt  
iedere dag duidelijker. Energiekosten stijgen en rekeningen zijn  
niet meer te betalen. 

Een makkelijke isolatieplaat is Eurothane® G. Deze is aan  
beide zijden voorzien van een meerlagencomplex en één 
zijde is afgewerkt met een gipskartonplaat en afgeschuinde 
kanten. Makkelijk te verzagen, te monteren en af te werken. 
Een andere optie is na-isoleren met de universele  
Eurothane® Silver. Een groot voordeel is dat je dan 
flexibel bent in het afwerken omdat je de isolatie afwerkt 
met een materiaal naar keuze. Een laatste optie is het dak 
te isoleren met Powerline®. De plaat is aan de ene zijde 
afgewerkt met een zuiver aluminium en aan de zichtzijde 
is deze plaat wit gelakt en ziet er netjes uit. Deze plaat 
is vooral geschikt als je de ruimte verder niet hoeft af 
te werken, zoals een vliering of bergzolder waarbij het 
voldoet aan de vigerende bandvoorschriften.

5  Breng de isolatie aan en werk af 
Hierbij is het belangrijk koudebruggen zoveel mogelijk te 
voorkomen. Zorg dat de isolatie goed aansluit, dicht even-
tuele naden af met tape en gebruik flexibele purschuim 
om kieren te dichten. Daarna werk je bij Eurothane® G. 
de gipsplaat af door te schilderen/sausen of breng je het 
plaatmateriaal naar keuze aan over Eurothane® Silver en 
klaar is de isolatieklus. 

Woningeigenaren komen in aanmerking voor subsidierege-
lingen als zij een gespecialiseerde vakman (aannemer, 
dakdekker of isolatiespecialist) inschakelen om de werk-
zaamheden uit te laten voeren. Maak jouw klanten daarom 
attent op de ISDE regeling en de subsidiemogelijkheden. 

Hulp en advies bij na-isoleren 
De medewerkers van Recticel Insulation en haar verkoop-
punten kunnen natuurlijk advies geven over de meest 
geschikte isolatieplaat voor de isolatieklus. Tevens is er 
ondersteuning bij RC-berekeningen of andere vraagstukken. 

Wist je dat de meeste warmte verloren gaat via het dak? 
Soms omdat er nog helemaal geen isolatie in het dak  
aanwezig is of de isolatie dat aanwezig is voldoet niet 
(meer) aan de huidige normen. 
Het na-isoleren van het hellende dak levert vaak veel  
rendement en energiebesparing op. Je kunt het dak van  
buitenaf te isoleren met een uitgebreide dakrenovatie.  
Dat is echter ook arbeidsintensief, ingrijpend en kostbaar. 
Een goed alternatief is het schuine dak van binnenuit  
te isoleren. Het na-isoleren van een schuin dak met PIR 
isolatieplaten is dan ook een goed idee. 

Ruimtebesparend en hoge thermische prestaties
Een nadeel van binnenuit isoleren van het dak is het verlies 
van ruimte omdat de isolatie onder de bestaande dakcon-
structie aangebracht wordt. Dat is dan ook het belangrijkste 
voordeel als je kiest voor een hardschuim PIR isolatieplaat. 
Door samenstelling van het materiaal kan je met relatief 
dunne platen hoge isolatiewaarde behalen. Het werken met 
PIR is ook prettig omdat je deze makkelijk kunt verwerken 
zonder stof en de platen zijn licht van gewicht. 

Na-isoleren van een hellend dak met PIR
Zomaar isolatie aanbrengen is niet verstandig. Je kunt het 
best de volgende stappen aan houden:
1  Inspecteer of er een dampfolie is toegepast in de  

bestaande dakconstructie.  
Dat bepaald of er wel of geen extra damp remmende laag 
aangebracht moet worden. Isolatieplaten zijn meestal al 
voorzien van een dampscherm. Als je ze aanbrengt werk 
je dus meteen dampdicht af waardoor een extra damp-
scherm niet nodig is.

2  Controleer hoeveel ruimte er is om isolatie  
aan te brengen  
Voor de subsidieregelingen dien je minimaal een RD van  
3,5 te halen. Maar hoe hoger dit getal, des te beter isoleert 
het materiaal. Daarbij moet je rekening houden met de 
onderbrekingen van de gordingen en het al dan niet 
aanwezige isolatie in het bestaande dak. Zo bereken je 
hoeveel isolatie je nodig hebt. 

3  Zorg dat kieren en gaten worden gedicht 
Voordat de nieuwe isolatieplaten worden gemonteerd  
is het zeer aan te raden kieren en naden te dichten  
met een purschuim of een kit. Op deze manier voorkom  
je dat tocht kans krijgt. 

4  Kies de juiste isolatieplaat met een hoge isolatiewaarde 
en dus een lage lambda  
Recticel Insulation heeft drie goede opties in het assorti-
ment voor het na-isoleren van daken langs de binnenzijde. 

Schuin dak langs de binnenzijde  
na-isoleren met PIR is een goed idee

Hellend dak na-isoleren? 
Kies de juiste isolatie
Isoleren van het hellend dak kan op verschillende manieren. 
Is het geen optie om het dak van buitenaf te isoleren? 
Isoleren vanuit de binnenzijde is een uitstekend alternatief.
Ontdek de mogelijkheden van na-isoleren met de 
isolatieplaten van Recticel Insulation. Bijvoorbeeld met 
Eurothane® G., Eurothane® Silver of Powerline®.

Uitstekende thermische prestaties van PIR

Voordelen dak isoleren met PIR vanuit de binnenzijde

Makkelijker en goedkoper dan van buitenaf

Tussen of tegen gordingen aan monteren

Minder arbeidsintensief

Dun isoleren en hoge isolatiewaarden bereiken

Voor meer informatie en advies neem 
contact op met onze sales engineers via 

0488 - 470 170 of kijk op recticelinsulation.nl
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BEDRIJFSNIEUWS

X-Roof en X-Tile  
completeren Wevolt 
Energiedak
Eind 2021 kondigde Wienerberger 
aan dat Exasuns X-Tile en X-Roof 
onderdeel werden van zijn energie- 
oplossingen. In navolging van deze 
strategische samenwerking voegt 
de fabrikant de glas-glas systemen 
X-Roof en X-Tile nu aan het Wevolt 
Energiedak toe. Het is de volgende 
stap in de verdere positionering van 
esthetisch duurzame dakoplossingen.

Het betreft een glas-glas zonnedaksysteem met een strakke 
uitstraling, dat eenvoudig kan worden toegepast tussen 
keramische dakpannen.

Miranda Aarnoudse, commercieel directeur van Wienerberger 
Nederland licht toe: “Wij kondigden vorig jaar de samen-
werking met Exasun aan, nu gaan we deze verder invullen. 
Wij zijn een grote speler in dakpannen, met deze producten 
bieden we aanvullende energieleverende dakoplossingen. 
Om de gebouwschil te verduurzamen en andere dilemma’s 
in onze maatschappij aan te pakken, is onze ambitie hiermee 
minstens zo groot te worden. We gaan vol gas geven om dit 
goed en snel te kunnen doen.”

Onderhoudsvrij
Zonne-energie is inmiddels de vanzelfsprekende keuze in de 
hedendaagse bouw met een gunstig effect op de energie-
prestatie van gebouwen. Dit energiedak geeft bewoners 
dankzij de combinatie van keramische en zonnedakpannen 
en BIPV panelen het beste van twee werelden: het uiterlijk 
van een fraai dak en tegelijk de voordelen van zonne-ener-
gie. De productie vindt in eigen land plaats met verant-
woorde grondstoffen.

De duurzame materiaalkeuze geeft het Wevolt Energiedak 
een blijvend hoge output met een zeer lange levensduur. 
Op de X-Roof en X-Tile krijgt de koper 30 jaar product- en 
vermogensgarantie. Het speciaal opgeleide Wevolt Energie-
dakteam heeft alle kennis en expertise om voor ieder dak 
een optimale duurzame dakoplossing te realiseren. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

Wevolt X-Roof is het schuine dak van de toekomst. Een inno-
vatief glas-glas systeem met een maximaal rendement,  
dat traditionele dakpannen volledig kan vervangen.  

Wevolt zonnedakpannen bieden het uiterlijk van een karakteristiek dak 
en tegelijkertijd de voordelen van zonne-energie.

Wevolt X-Roof is het schuine dak van de toekomst. Een innovatief 
glas-glas systeem met een maximaal rendement, dat traditionele 
dakpannen volledig kan vervangen.

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 als lezer van Roofs interessant 
om steilDAK maandelijks gratis te ontvangen?

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

HET VAKBLAD VOOR 

HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.5- oktober 2021 - 6
e jaargang

HET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.6- decem
ber 2021 - 6

e jaargang

HET VAKBLAD VOOR HELLENDE DAKEN

steilDAKnr.1- februari 2022 - 7
e jaargang
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PRODUCTNIEUWS

Zonnepanelen gecombineerd 
met dakramen

Cast PMR dakramen zijn isolerende, slanke stalen dakramen, 
volledig aansluitend bij het karakter van de dakbedekking 
en het pand. Aangezien de dakramen in ieder gewenst 
formaat gemaakt worden, kunnen ze op elke positie in het 
panelenveld met Clearline fusion zonnepanelen geplaatst 
worden. Dit is uniek bij een indak zonnepanelensysteem in 
combinatie met een dakraam.

Daglicht, frisse lucht én duurzaam
Daglicht is goed voor de gezondheid, het humeur en de 
productiviteit. Goede, natuurlijke lichtinval in een gebouw 
verbetert het leefklimaat en laat een ruimte aangenamer en  
groter aanvoelen. Cast PMR dakramen zorgen voor een opti- 
male lichtinval en kunnen de woonruimte levendig maken.
Het Bouwbesluit voorziet reeds in eisen voor luchtverversing  
en in voorzieningen om handmatig te kunnen spuien.  
Een spuivoorziening kan een te openen raam zijn. Deze dak- 
ramen zijn voorzien van een (elektrisch) openingssysteem. 
Hiermee reguleert men zelf de ventilatie en dus het leef-
comfort van de ruimtes.

Zon en wind zijn eeuwige energiebronnen die altijd  
voorradig zijn. Zonnepanelen op je dak is daarom een  
slimme keuze. ●

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

Het Clearline fusion indak zonnepanelensysteem van de 
Britse fabrikant Viridian Solar is kwalitatief hoog aange-
schreven en op esthetisch gebied een mooie toevoeging 
voor ieder dakoppervlak. Op het gebied van brandveiligheid 
beschikt het systeem over BRoof-1 t/m Broof-4 certificaten, 
erg belangrijk in verband met de eisen van een verzekeraar. 

Tegenwoordig zijn zonnepanelen 
een veel geziene oplossing om de 
duurzaamheid van een woning te 
verbeteren en zo de waarde van  
een woning te verhogen. Het is raad-
zaam om ook na te denken over de 
ruimte onder het hellende dak.  
Door zonne panelen te combineren 
met Cast PMR dakramen, wordt de  
kostbare ruimte voorzien van dag-
licht en frisse lucht. Men creëert 
een gezonder en comfortabeler 
binnenklimaat dankzij de Cast PMR 
dakramen. Ondertussen dalen de 
elektriciteits kosten dankzij de 
Clearline fusion zonnepanelen. 

�  World of Slate
Lei Import, met meer dan 25 jaar ervaring, 

inmiddels specialist in natuurleien. Altijd 

rekening houdend met belangrijke factoren 

zoals o.a. garantie, duurzaamheid, kwaliteit en 

kwaliteitsborging van de natuurleien.

�  Cast PMR dakramen
Maatwerk Cast PMR dakramen hebben een 

unieke kwaliteit en creëren een optimale 

lichtinval. Geschikt voor alle soorten 

dakbedekkingen.

www.castpmr.nl

�  Clearline Fusion geïntegreerd 
zonne-energie systeem
Eenvoudige dakintegratie met zeer fraaie en 

onopvallende esthetiek. Toepasbaar bij leien 

en alle andere soorten dakbedekkingen.

Bezoek ons tijdens 

Natuurleien

Cast PMR dakramen

Zonnepanelen

Cast PMR dakramen
i.c.m. zonnepanelen 

Battenweg 10 | 6051 AD Maasbracht | Tel: +31 (0)475 436439 | Mail: info@lei-import.nl 

Standnummer: D030

| www.lei-import.nl
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COLUMN

Een knellende eis  
met voordelen

Zoals bij de schoen 
het trappen op een 
spijker het ongeval 
is, zo is bij valge-
vaar het vallen het 
ongeval. Als je dat 
nog eens overdenkt, 
voorkomt een gordel 
dus geen ongeval. Ga je het dak op met een gordel, dan 
voorkom je geen ongeval. Als je wegglijdt of je valt van het 
dak, dan ga je hopelijk niet op de onderliggende verdieping  
door het glas. Je maakt een flinke smak en door het pendule- 
effect en door de valdemper kom je minimaal vijf meter 
lager dan de dakrand te hangen. Door de smak wordt 
vermoedelijk de bloedsomloop ernstig belemmerd en je 
raakt buiten bewustzijn. Als je niet binnen vijftien minuten 
wordt gered en professioneel wordt geholpen, is de kans 
op blijvend letsel niet ondenkbeeldig.

Deze situatie willen we niet meemaken, niet als slachtoffer, 
niet als werkgever en niet als opdrachtgever. Valgevaar is  
alleen te voorkomen door werkende leuningen en rand-
afzettingen te plaatsen. De aanwezigheid van randafzet-
tingen zou bij gebouwen die na 2012 zijn gebouwd geen  
probleem mogen zijn. Immers: sinds 2012 is er een  
Bouwbesluit dat veilig onderhoudbare gebouwen eist.  
Is hier geen aantoonbaar veilig onderhoud mogelijk,  
dan geen vergunning. In artikel 4.4 van het arbobesluit lid 5  
staat dat PBM het restgevaar moet wegnemen en in lid 6 
staat dat het dragen van PBM moet worden beperkt tot de 
strikt noodzakelijke momenten.

Als we veilig werken echt belangrijk vinden, geven we 
meer aandacht aan orde en netheid, aan het alleen dragen 
van een helm als dat echt nodig is en aan het werken 
achter randbeveiligingen. Is er geen randbeveiliging, dan 
offreren we deze aan de gebouweigenaar. De voordelen zijn:  
minder kosten aan PBM, minder aanspreken van mede-
werkers op het onjuist gebruik van PBM en meer omzet 
als bij het onderhoud ook de randbeveiliging permanent 
kan worden geplaatst. ●

Adri Frijters 

Dit artikel kunt lezen op www.steildak.nl

Als we aan veilig werken denken, 
gaan onze gedachten snel uit naar 
problemen en persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. We zien dan in onze 
gedachten een helm en mogelijk 
een harnasgordel. Dat is niet zo 
vreemd omdat veiligheid niet  
makkelijk tastbaar te maken is.

Ongevallen voorkomen doe je niet met PBM. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen verminderen de schade aan het 
lichaam als een ongeval plaatsvindt. Veiligheidsschoenen 
voorkomen een ongeval door de veters netjes te strikken, 
dan kun je niet struikelen over de eigen veters.

Een ongeval kun je het best voorkomen door de oorzaak 
aan te pakken. Laten we beginnen met die schoen.  
De veiligheidsschoen heeft een aantal functies: hij heeft 
een goed voetbed en een goede pasvorm, waardoor je  
minder snel moe wordt van staand werk; er zit een ondoor-
dringbare zool in waardoor een spijker in een plankje 
minder kans heeft in de voet te komen; en tot slot heeft 
de schoen een versterkte neus, waardoor teenletsel  
minder snel optreedt als er iets op valt. 

De schoen voorkomt dus geen ongeval, dat doe je  
door niet langer dan strikt noodzakelijk ongemakkelijk  
op je benen te staan, dat doe je door aandacht te  
schenken aan orde en netheid en dat doe je door mate-
rialen zorgvuldig en oplettend te verplaatsen zodat  
deze niet vallen.

Een helm moet bescherming bieden tegen kleine  
vallende voorwerpen en tegen stoten. Als je dus zorgt  
dat er niet boven je wordt gewerkt, is het gevaar van 
 vallende voorwerpen niet erger dan in de Kalverstraat.  
En als je niet de kans loopt je hoofd te stoten, dan hoef  
je ook geen helm op.

ZINKEN LOSANGES
En òf het een eyecatcher is! 
Dit prachtige, monumentale 
torentje dat de Keizersgracht in 
Amsterdam siert, is door De Heus 
Dakwerk bekleed met losanges 
gemaakt van blank zink. Een 
materiaal dat niet alleen luxe oogt, 
maar ook nog eens zeer flexibel is 
en extreem lang meegaat. 

Verwerker:
De Heus Dakwerk

ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46  • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJK OP WWW.ZINKUNIE.NL/VESTIGINGEN

Bekijk meer van onze projecten 
www.zinkunie.nl/over-ons/projecten/

PROJECTin beeld

Scan de QR code voor meer 
foto's van dit inspirerende 
project!
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ACTUALITEITEN

AGENDA
17-19 mei 2022
HOUTBOUW, RENOVATIE, MONUMENTEN
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch. Info: 
- www.houtbouwbeurs.nl
- www.renovatiebeurs.nl
- www.monumentenbeurs.nl

17-20 mei 2022
VSK 
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.vsk.nl

9 juni 2022
GLASDAG 2022
AFAS Experience Center, Leusden
Info: www.glasinbeeld.nl

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

TRAINING ‘HET CIRCULAIRE BOUWPROCES’ 
Uniek in Nederland: een training die in vijf overzichtelijke 
modules het gehele circulaire bouwproces behandelt.  
In vier trainingsdagen doorloop je de hele cyclus van ambitie-
vorming en opdrachtformulering tot ontwerp, realisatie, 
exploitatie én circulaire sloop. Door de brede opzet is de 
training ideaal voor professionals in de hele keten. Men leert 
van experts uit de praktijk om met een integrale blik naar 
circulariteit in de bouw te kijken. Na de training zet je zelf  
een circulair bouwproces op en werk je beter samen met 
professionals in elke fase. 

Initiatiefnemer van de training is Peter Kuindersma van Ingenii 
Bouwinnovatie, de innovatiehub van de Nieman Groep.  
Hij legt uit: “Circulair bouwen staat volop in de belangstelling, 
maar tegelijkertijd zie je dat het huidige bouwproces nog 
altijd sterk lineair is ingericht. In de praktijk is iedereen nog 
vooral verantwoordelijk voor zijn eigen stukje. De training 
laat je zien hoe alles in elkaar grijpt. Heel praktisch en inspi-
rerend, met veel voorbeelden uit de praktijk. Daardoor kun  
je jouw circulaire ambities waarmaken en begrijp je beter 
wat er op andere plekken in de keten nodig is. De training is 
bijvoorbeeld ook ideaal voor iedereen die binnen zijn organi-
satie de taak krijgt om circulaire principes te implementeren. 
Het is echt een training voor iedereen die vervolgstappen  
wil zetten of ambities concreet wil maken.”

VERHUIZING
AFNL
Aannemersfederatie  
Nederland Bouw en Infra 
is verhuisd en werkt vanaf 
1 maart 2022 vanuit een 
nieuwe locatie in  
Veenendaal aan De Smalle Zijde 20A. Tegelijk met een 
nieuwe locatie is gekozen voor een nieuw logo en een 
nieuwe website voor de organisatie. Hiermee krijgt de fede-
ratie een modern, nieuw uiterlijk. Aan de binnenkant blijft de 
federatie echter trouw aan haar belangrijkste doelstelling; 
vergroting van de marktpositie van kleine en middelgrote 
aannemersbedrijven richting opdrachtgevers.

ISOBOUW INTRODUCEERT DUURZAAMHEIDS-
PLAN ‘IMPROVE TO PRESERVE’ 
IsoBouw heeft ‘duurzaam ondernemen’ verankerd in  
de bedrijfsvoering met haar strategieplan ‘Improve to 
Preserve’. Algemeen directeur Mark van de Burgt licht 
toe: “Wij erkennen de urgentie om duurzaam te onder-
nemen voor het verbeteren van het sociale, economi-
sche en ecologische welzijn van de gemeenschap.  
Zo werken wij bijvoorbeeld met onze circulaire isolatie-
systemen en ons recycle-programma al jaren actief aan 
de verlaging van onze CO2-footprint. Samen met haar 
holding BEWI kiest de isolatiefabrikant hierbij voor een 
structurele aanpak die is vastgelegd in een concreet 
duurzaamheidsplan, genaamd ‘Improve to Preserve’. 
In dit strategieplan zijn de duurzaamheidsambities 
uitgewerkt met duidelijk omschreven doelen voor 2030. 
Door haar processen continu te verbeteren, wil IsoBouw 
op deze wijze haar bijdrage leveren aan de bescherming 
en het behoud van onze leefomgeving. 

FAKRO SLUIT ZICH AAN  
BIJ PLATFORM 2050
De planmatige verduurzaming van de  
Nederlandse woningvoorraad krijgt dankzij  
Platform 2050 steeds meer gestalte.  
Zo tekenden recent Theo en Bart Peters,  
directie van FAKRO Nederland bv,  
en Bart Wansink, oprichter van Platform 2050, 
de overeenkomst waarmee FAKRO Nederland 
leverancier wordt van Platform 2050.  
Door deze samenwerking kan Platform 2050 
nu ook daglichtoplossingen voor het dak 
aanbieden aan vastgoedbeleggers en woning-
bouwcoöperaties.

MONUMENTENWACHT EN DE GROENE GRACHTEN LANCEREN ADVIESTOOL
Een CO2-reductie van 40% in 2030 en van 60% in 2040: dat is de doelstelling van de Routekaart Verduurzaming 
Monumenten. Maar hoe verduurzaam je een monument? Authentieke ramen, oude schouwen, tochtige, niet- 
geïsoleerde muren; veel eigenaren weten niet waar ze moeten beginnen. Bovendien: hoe doe je dit mét behoud 
van de monumentale waarde? De nieuwe aanpak van De Groene Grachten en Monumentenwacht biedt uitkomst. 
De aanpak bestaat uit een keukentafelgesprek, waarna de monumenteigenaar een onafhankelijk verduurzamings- 
advies ontvangt. De adviestool van De Groene Grachten brengt de duurzame mogelijkheden in kaart. De wachters  
van Monumentenwacht gaan ermee op pad. 

De Groene Grachten ontwikkelde de adviestool op basis van kennis en data, die het de afgelopen tien jaar  
verzamelde in meer dan duizend projecten. Zij putten hierbij uit de uitgebreide database met informatie over 
verduurzaming van erfgoed. De adviestool is bovendien gekoppeld aan informatie over wet- en regelgeving in 
vijftig gemeenten en aan financierings- en subsidiemogelijkheden.

BETONFABRIKANTEN VERDER ONDER DRUK 
De Russisch-Oekraïense oorlog heeft gevolgen, ook voor Nederlandse betonfabrieken en betoncentrales.  
Ze worden na de prijsstijging van CO₂-rechten in het European Trading System (ETS) nu ook geconfronteerd  
met een sterke stijging van de energieprijzen. Betonhuis waarschuwt opdrachtgevers en aannemers om  
rekening te houden met een prijsverhoging op beton en betonproducten.
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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

MAAK VAN IEDER DAK EEN KUNSTWERK

De kunststof leistenen van Tapco hebben dezelfde uitstraling als natuurlij k leisteen. Het is in dezelfde mate 
stij lvol en authentiek, maar houdt altij d dezelfde vorm en veroudert niet. De vele toepassingsmogelij kheden 
zorgen voor een blij vend strak eindresultaat voor zowel gevel als dak. Ook hebben Tapco kunstleien een 
ongebruikelij ke elegantie door middel van een aantrekkelij k palet aan kleuren. Zo wordt ieder dak een 
kunstwerk. Bij  Dakned hebben wij  enkele kleuren Tapco kunstleien standaard op voorraad. Overige kleuren 
leveren we binnen 2 tot 4 weken. Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

ELEGANT IN 
IEDERE KLEUR

CONSTRUCTIEF STERK

DAMPOPEN

CIRCULAIR

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

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

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

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

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

•  Alu-folie met kleurbedrukking > voorkomt 
zonverblinding.

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

•  Een handig naadprofi el > een waterdichte 
aansluiting.

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

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

afschuifregel.

SlimFix® RenoTwin

Een waterdichte aansluiting met handig naadprofiel

Eenvoudige realisatie van overstekken

ISO10021400_IsoBouw_Adv_SlimFixReno_A4_D01_001   1ISO10021400_IsoBouw_Adv_SlimFixReno_A4_D01_001   1 10-02-22   14:5510-02-22   14:55
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 21 juni

SPECIAL
Daglicht

COLOFON

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

BEDRIJFSNIEUWS
Nieuwe locatie Zinkunie in Zwolle

PRODUCTNIEUWS
Innovaties van SDS Ommen

INTERNATIONALE DAKEN
Hoofdkantoor van Lasvit in Nový Bor (Tsjechië)



HENK SMIENK
Commercieel Technicus

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

PREFA PRODUCTEN 
VOOR DAK EN GEVELS

ALUMINIUM - MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

WWW.PREFA.NL

TECHNISCHE SPECIFICATIES
PREFA DAK- EN GEVELLOSANGE 29x29 
¬ Materiaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating

¬ Afmetingen: 290 x 290 mm in gelegd oppervlak 
    (ca. 12 st./m²)

¬ Gewicht: ca. 2,6 kg/m²

¬ Minimale dakhelling: 22° (ca. 40%)

¬ Basisbevestiging : indirect, 1 PREFA klang voor dak- 
    en gevellosanges en 1 PREFA spijker per dak- en  
    gevellosanges 29x29 (d.w.z. 12 PREFA klangen/
    spijkers per m²)


