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Appels en Peren
Het hellende dak is me niet geheel onbekend. Jaren gele- 
den schreef ik voor de bijlage Bouwspecialist van het 
vakblad Aannemer. Af en toe kwam er een dakgerelateerd 
onderwerp langs op de technische redactie van Cobouw 
en voor diverse brancheverenigingen vulde ik pagina’s  
in Gevel en Dakjournaal. Als directeur voor de Stichting 
Roof Update en met de Green Deal Groene Daken schreef 
en stond ik meer op platte daken de laatste jaren.  
Maar het is een prettige, hernieuwde kennismaking. 

En we moeten snel verder. steilDAK zal haar bijdrage 
moeten leveren aan het delen van kennis en het tonen 
van het vakmanschap aan opdrachtgevers van morgen. 
Met de groeiende eisen aan kwaliteit, duurzaamheid,  
circulariteit en klantvriendelijkheid, om maar een paar  
te noemen, is het hard werken, opleiden, ondernemen  
en innoveren geblazen. We roepen daarom de lezer op  
ons voortdurend scherp te houden en ons te voeden met 
de mooiste appels en peren om aan de Nederlandse  
bouw te laten zien. Lindeman Uitgevers staat met  
waardevolle, op de markt gerichte producten graag voor  
u klaar. Kijk daarvoor ook even op onze nieuwe website 
dakweb.nl. Daar vindt u tevens de oude edities van  
steilDAK om digitaal door te bladeren. 

Het zullen altijd appels en peren zijn die naast elkaar in 
steilDAK een plek krijgen. Wat zeg ik: er zijn veel meer 
soorten fruit in deze veelzijdige branche van de makers 
van ons Nederlandse hellende dak. Ik verwacht daarom dat 
we met het steilDAK-team elke editie weer een prachtige 
fruitschaal voor en met jullie zullen samenstellen. ●

Ronald van Bochove
Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Rond de verkiezing van het Dak van het jaar hoorde ik 
zeggen dat het beoordelen van de diverse projecten  
is als appels met peren vergelijken. Aan de pittige taak  
die de Jury heeft aan het beoordelen van de door de  
redactie voorgestelde Daken van het Jaar, voegen we  
twee onvergelijkbare projecten toe: Een eeuwenoud  
monumentaal gebouw waaraan een eigentijds volume  
is toegevoegd, bekleedt met een bijzonder modern  
metaal. En daartegenover een nieuw gerealiseerde 
moderne villa, waarop door leidekkers een eeuwenoud 
materiaal is toegepast.

Zo kom ik als nieuwe hoofdredacteur van steilDAK in een 
wereld vol zeer diverse ontwikkelingen in vakmanschap, 
ambacht, innovatie. Ondernemers van familiebedrijven,  
tot productleveranciers met miljoenen omzetten.  
Appels en peren. Zo moeilijk onder één noemer te  
vangen. Wat knap van mijn voorganger Edwin Fagel en 
zijn team om hier elke editie weer de mooiste vruchten 
uit te plukken en deze in redactionele producten om te 
zetten. Ik zal het door hen bereikte kwaliteitsniveau  
graag behouden en kan gelukkig gewoon bij hem langs-
rennen met vragen of om goede raad.

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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Een gouden toekomst voor 
monumentaal museum
Museum W in Weert kreeg een nieuwe, 

gouden entree. Aan de achterzijde van  
het gebouw is een moderne toevoeging 
gerealiseerd met een gevel uit de  
koper-aluminium legering Tecu®Gold,  
naar ontwerp van Maurice Mentjens.  
Het goud lijkt de nieuwbouw volledig te 
omsluiten. Op het dak zijn, uit het zicht, 
andere keuzes gemaakt. 

Museum W is gevestigd in het oudste stadhuis van Weert, gelegen 
aan de Markt, recht tegenover de grote Sint Martinuskerk. De bouw 
zal in 1550 voltooid zijn geweest. Het pand was gedekt met twee 
zadeldaken die aan de voorzijde aan het oog werden onttrokken  
door een grote schermgevel, versierd met speklagen van baksteen  
en mergel. 

Vanaf 2020 werd het museum volledig gerenoveerd met de hulp van 
lokale aannemers onder leiding van Koppen Bouw uit Weert. “Ik had 
al wat visualisaties gemaakt.,” zegt ontwerper Maurice Mentjens,  
die aanvankelijk voor het interieur was benaderd. “De directie van  
het museum was er enthousiast over. Omdat ik een architect in  
dienst heb, kon ons bureau ook de architectuurtekeningen maken  
en zo is het project begonnen.”

Het nieuwe museum kreeg een nieuwe entree aan de andere zijde. 
“Het idee om de entree te verplaatsen naar de achterzijde komt  
van conservator drs. John van Cauteren. De kunst- en architectuur- 
historicus had een tiental jaar geleden de voormalig dienstingang 
aan de achterzijde al gebruikt voor een expo over Rembrandt.  
De doorstroom van bezoekers met een uitgang aan de voorzijde, 
functioneerde veel beter. Op 3 mei van dit jaar is het museum  
geopend voor publiek. 

Techniek 
Bezoekers zien aan de zijkant van het gebouw de diverse historische 
verbouwingen die het pand onderging. De toevoeging van 2022 lijkt 
volledig met goud omhuld. Op het dak zijn alleen de randen van goud. 

Om drie redenen is hiervoor gekozen. Mentjens: “Allereerst 
is de gebruikte Tecu®Gold niet goedkoop. Hoewel het in 
vergelijking net goedkoper is dan een natuurstenen gevel 
met een robuust verankeringssysteem, hebben we alleen 
een kleine rand om het dak gevouwen. Een andere reden is  
dat de naden van de toegepaste cassettes moeilijk water-
dicht te krijgen zijn.” Op de onderliggende Unidek dakelemen- 
ten van de aanbouw is daarom door dakdekker Verkoelen 
uit Weert een eenvoudige grijze PVC dakbedekking aan-
gebracht. En een derde reden geeft Dennis Reek van  
Ridder Skins for Buildings: “Wie ziet het uiteindelijk?  
We hebben het niet eerder in Nederland op het dak gebruikt. 
Het is ook een uitgesproken patina kleur.”

Ridder doet alleen projecten waar ze zelf producten  
maken en monteren. Zo ook hier bij het museum. Reek:  
“We produceerden een cassette-achtige vorm, verlijmd  
met harde isolatie zodat het stevigheid krijgt. We kozen 
voor een dikte van 1 mm. Op een dak zou je het mate-
riaal, met een dikte van 0,7mm, als aluminium kunnen 
verwerken.” Voor het aanbrengen is een vrij lichte houten 
constructie	nodig.	Met	lippen,	plakprofielen	en	felstechniek	
worden de elementen daartegen onzichtbaar bevestigd.

Thuur Rademakers uitvoerder op het project voor Aannemer  
Koppen Bouw zorgde voor de houten regels waartegen de 
koperen cassettes werden bevestigd. Op de eerste twee 
verdiepingen tegen de ouder gevel. De bovenkant van de 
gouden nieuwbouw is opgetrokken uit staalconstructie  
met houten elementen.

“Het nieuwe dak sluit aan op het oude leidak met een 
stalen spant en een meter daarboven weer een stalen balk. 
Daartussen komt een houten afwerking waartegen ook 
Tecu®Gold is aangebracht. De gevel is als zetwerk over de 
randen heen gebogen. Boven de basis van de met PVC  
gedekte kap. Het dak kan ook functioneren zonder het 
gouden metaal.”

JHet Dak van het  aar 2022
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Project Name  : Museum W
Location   : Markt 7, Weert, The Netherlands
Realisation date  : 05-21-2021
Tecu Material  : Tecu Gold 1 mm
Client    : Municipality Weert
Architect   : Maurice Mentjens
Photographer  : Arjen Schmitz

gevelbekleding geperforeerd Cu-Zn-Al (Tecu® Gold)
tot ± 100 mm boven maaiveld

XPS thermiche isolatie (Styrofoam of gelijkwaardig)

lekdorpel Tecu® Gold

bevestigingsprofiel  T-profiel  60 x 60 x 6 mm

LANGSDOORSNEDE BEGANE GROND 
T.P.V. PLINT 

50 100 100 variabel

bestaand metselwerk

bevestigingsprofiel L-profiel 100 x 50 x 5 mm

waterkerende folie (niet luchtdoorlatend, wel damp-open)

minerale wol 100 mm

gevelbekleding Cu-Zn-Al (Tecu® Gold)

regelwerk 70 x 100 mm tussen regelwerk 
opvullen met thermische isolatie 
(t.b.v. opdikking achtergevel)

vezelcementplaat kleur: zwart FINEX 
Fiber Reinforced Cement Composite Building Panels
doorzetten tot ± 190 mm onder maaiveld

variabel± 22525

regelwerk t.b.v. kozijn

aluminium kozijn kleur: messing

XPS thermiche isolatie (Styrofoam of gelijkwaardig)

LANGSDOORSNEDE BEGANE GROND
T.P.V. RAAM RUIMTE 0.10

bevestigingsprofiel  T-profiel  60 x 60 x 6 mm

bevestigingsprofiel L-profiel 100 x 50 x 5 mm

waterkerende folie (niet luchtdoorlatend, wel damp-open)

minerale wol 100 mm

opbouw vloer (4540+ Peil):
- vloerbedekking
- 2 x 10 mm gipsvezelplaat
- 10 mm houtvezel isolatie
- houten balkenlaag 71 x 221 mm
- 100 mm spouw met < 60 mm 
   minerale wol
- 12,5 mm gipskartonplaat op 
   veerregels

219 650

50 100 100 variabel

beplating + stucwerk

gevelbekleding Cu-Zn-Al (Tecu® Gold)

dampremmende folie
doorzetten tot op 
kozijn t.b.v. luchtdichtheid

regelwerk 70 x 100 mm tussen regelwerk opvullen met 
thermische isolatie (t.b.v. opdikking achtergevel)

waterkerende folie start op kozijn en
loopt naar buiten. 

dampremmende folie sluit aan 
op het raamkozijn

ramen aan de binnenzijde luchtdicht afwerken 
met kitvoeg, luchtdichte, fexibele kit (MTV>20%), 
bijvoorbeeld Illbruck SP 450 of gelijkwaardig

stalen balk HE 180 A
t.p.v. oplegging vloer

gevelbekleding geperforeerd Cu-Zn-Al (Tecu® Gold)
tot ± 100 mm boven maaiveld

lekdorpel Tecu® Gold

vezelcementplaat kleur: zwart FINEX 
Fiber Reinforced Cement Composite Building Panels
doorzetten tot ± 190 mm onder maaiveld

nieuw metselwerk
variabel±22525

wbp-plaat 15mm
fermacell 9.5mm glasvezelbehang/texwerk

wbp-plaat 15mm
fermacell 9.5mm glasvezelbehang/texwerk
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bekleding binnen- en
buitenzijde vitrine
Tecu® Gold conform 
gevelbekleding

bekleding binnenzijde
Tecu® Gold conform gevelbekleding
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+31 (0)46 4811405

Deze tekeningen zijn ontwerptekeningen. De uitvoerende partijen zoals aannemers, installateurs en interieurbouwers dienen van deze ontwerptekeningen werktekeningen te maken die door Maurice Mentjens 
goedgekeurd dienen te worden alvorens de uitvoering kan starten. Deze goedkeuring is niet meer dan de controle door Maurice Mentjens of de geplande uitvoering overeenkomt met zijn ontwerp. Ze behelst 
op geen enkele wijze enige goedkeuring van uitvoeringstechnische aspecten. Voor de constructie en uitvoering in technische zin is Maurice Mentjens nimmer verantwoordelijk. De geschreven maatvoering 
dient aangehouden te worden en neemt altijd voorrang op de tekening. Altijd dienen alle maten vóór gebruik voor welk doel dan ook in het werk opgemeten en aldus gecontroleerd te worden en bij afwijking 
dient contact opgenomen te worden met Maurice Mentjens ter aanpassing van de maten, een en ander uitdrukkelijk vóórdat met enige uitvoeringswerkzaamheid wordt gestart. Alle intellectuele 
eigendomsrechten waaronder onder andere doch niet uitsluitend het auteursrecht m.b.t. de door Maurice Mentjens gemaakte plannen, schetsen en ontwerpen zijn eigendom van Maurice Mentjens. In geen 
geval mogen deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maurice Mentjens worden gereproduceerd, openbaar gemaakt, verveelvoudigd of geëxploiteerd in enigerlei vorm of wijze.

Museum Weert:
Principe details

schaal 1:10 A3

Gevelbekleding langsdrsn.
TO-26c plint + raam beg. gr.

11-01-2021
MG

www.mauricementjens.com
info@mauricementjens.com

gevelbekleding Cu-Zn-Al (Tecu® Gold)
detaillering + bevestiging conform opgave leverancier

regelwerk 70 x 100 mm tussen 
regelwerk opvullen met thermische 
isolatie (t.b.v. opdikking achtergevel)

waterkerende folie (niet luchtdoorlatend
wel damp-open)

dampremmende folie: gewapend,
dampdiffusieweerstand Sd > 60 m,
Miofol 125S, of gelijkwaardig

waterkerende folie (niet luchtdoorlatend, 
wel damp-open, Sd < 0,05 m 
bijvoorbeeld een Dupont Tyvek 
UV-facade of gelijkwaardig)

gevelbekleding Cu-Zn-Al (Tecu® Gold)

vezelcementplaat

bevestigingsprofiel  T-profiel  60 x 60 x 6 mm

minerale wol 200 mm + regelwerk 70 x 200 mm

bevestigingsprofiel L-profiel 100 x 50 x 5 mm

minerale wol 100 mm

regelwerk t.b.v. kozijn
aluminium kozijn kleur: messing

50 100 100 225

gipsplaat 25mm + stucwerk

regelwerk t.b.v. kozijn

waterkerende folie

bevestigingsprofiel  T-profiel  
60 x 60 x 6 mm

bestaand metselwerk

bevestigingsprofiel L-profiel 
100 x 50 x 5 mm

minerale wol 100 mm

50 100 100 variabel

500 5 500 5 500

lekdorpel Cu-Zn-Al
(Tecu® Gold)

LANGSDOORSNEDE VERDIEPING 1 
T.P.V. RAAM + LUIK RUIMTE 1.10

luiken bekleed met Cu-Zn-Al (Tecu® Gold)

dampremmende folie
doorzetten tot op 
kozijn t.b.v. luchtdichtheid

dampremmende folie
doorzetten tot op 
kozijn t.b.v. luchtdichtheid

variabel

nieuwe vloer (9930+ Peil):
- vloerbedekking
- 2 x 10 mm gipsvezelplaat
- 10 mm houtvezel isolatie
- houten balkenlaag 71 x 221 mm
- 100 mm spouw met < 60 mm minerale wol
- 12,5 mm gipskartonplaat op veerregels

regelwerk 70 x 100 mm tussen regelwerk opvullen met 
thermische isolatie (t.b.v. opdikking achtergevel)

ramen aan de binnenzijde luchtdicht afwerken 
met kitvoeg, luchtdichte, fexibele kit (MTV>20%), 
bijvoorbeeld Illbruck SP 450 of gelijkwaardig

aluminium kozijn kleur: messing

nieuwe vloer (4540+ Peil):
- vloerbedekking
- 2 x 10 mm gipsvezelplaat
- 10 mm houtvezel isolatie
- houten balkenlaag 71 x 221
- 100 mm spouw met < 60mm 
   minerale wol
- 12,5 mm gipskartonplaat 
   op veerregels

stalen balk HE 180 A
t.p.v. oplegging vloer

wbp-plaat 15mm
fermacell 9.5mm glasvezelbehang/texwerk

HSB-wand t.p.v. grotere overspanningen 
een meervoudvan stijlen opnemen (vlgs opgave constr.)
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bekleding binnenzijde
Tecu® Gold conform gevelbekleding

70 650

bekleding binnenzijde
Tecu® Gold conf. gevelbekleding

50
50

+31 (0)46 4811405

Deze tekeningen zijn ontwerptekeningen. De uitvoerende partijen zoals aannemers, installateurs en interieurbouwers dienen van deze ontwerptekeningen werktekeningen te maken die door Maurice Mentjens 
goedgekeurd dienen te worden alvorens de uitvoering kan starten. Deze goedkeuring is niet meer dan de controle door Maurice Mentjens of de geplande uitvoering overeenkomt met zijn ontwerp. Ze behelst 
op geen enkele wijze enige goedkeuring van uitvoeringstechnische aspecten. Voor de constructie en uitvoering in technische zin is Maurice Mentjens nimmer verantwoordelijk. De geschreven maatvoering 
dient aangehouden te worden en neemt altijd voorrang op de tekening. Altijd dienen alle maten vóór gebruik voor welk doel dan ook in het werk opgemeten en aldus gecontroleerd te worden en bij afwijking 
dient contact opgenomen te worden met Maurice Mentjens ter aanpassing van de maten, een en ander uitdrukkelijk vóórdat met enige uitvoeringswerkzaamheid wordt gestart. Alle intellectuele 
eigendomsrechten waaronder onder andere doch niet uitsluitend het auteursrecht m.b.t. de door Maurice Mentjens gemaakte plannen, schetsen en ontwerpen zijn eigendom van Maurice Mentjens. In geen 
geval mogen deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maurice Mentjens worden gereproduceerd, openbaar gemaakt, verveelvoudigd of geëxploiteerd in enigerlei vorm of wijze.

Museum Weert:
Principe details

schaal 1:10 A3

Gevelbekleding langsdrsn.
TO-26d raam + luik 1e verd.

04-01-2021
MG

www.mauricementjens.com
info@mauricementjens.com
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bevestigingsprofiel  T-profiel  60 x 60 x 6 mm

bevestigingsprofiel L-profiel 100 x 50 x 5 mm

minerale wol 100 mm

waterkerende folie (niet luchtdoorlatend, wel damp-open, Sd < 0,05 m 
bijvoorbeeldeen Dupont Tyvek UV-facade of gelijkwaardig)

gevelbekleding Cu-Zn-Al (Tecu® Gold)

minerale wol 200 mm + regelwerk 70 x 200 mm

beplating met stucwerk

vezelcementplaat (OSB)

dampremmende folie: gewapend,
dampdiffusieweerstand Sd > 60 m,
Miofol 125S, of gelijkwaardig

DAKDETAIL GOOT ACHTERBOUW
AANSLUITING GEVELBEPLATING  MET SCHUIN DAK 

kunststof dakbedekking

zelfdragende dakplaten UNIDEK Aero PD ± 218 mm,
zoals beschreven in bestek Rc-waarde 6,0 m2 K/W
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BOUWGEGEVENS MUSEUM W IN WEERT
•  VERBOUWING: 2017 - 2022
•  OPDRACHTGEVER: GEMEENTE WEERT
•  BOUWDIRECTIE: PAUL VERHAPPEN, MAT SCHREVEN 

(SCHREVEN’S BOUWKOSTEN ADVIESBURO B.V.)
•  ONTWERP GEBOUW, INTERIEUR EN EXPOSITIE: 

MAURICE MENTJENS
•  HOOFDAANNEMER BOUW: KOPPEN BOUW, WEERT
•  DAKDEKKER: VERKOELEN, WEERT
•  TECU®GOLD: RIDDER SKINS FOR BUILDINGS, 
•  HOOFDAANNEMER E-INSTALLATIES: ELEKTRO 

SCHEPPERS, WEERT
•  HOOFDAANNEMER W-INSTALLATIES: W. COOLEN, 

NEDERWEERT
•  ADVIES (TECHNISCH): HUISMAN & VAN MUIJEN 

 INSTALLATIEADVISEURS, DEN BOSCH

Esthetiek
Met de keuze voor een gouden gevel refereert Mentjens 
aan een gouden reliekschrijn. Net als sculpturen of schilde-
ringen op de reliekschrijnen het verhaal van de heiligen 
vertellen, is de moderne gouden gevel voorzien van beeld-
schermen waarop kunstvideo’s te zien zijn. De grote ramen 
fungeren als vitrines voor de kunstwerken. 

‘Door de gedurfde Tecu®Gold gevelbekleding aan de  
20e eeuwse aanbouw toe te voegen, onderscheidt dit deel 
zich op prikkelende wijze van de historische hoofdbouw. 
Een eigentijdse en beeldbepalende toevoeging aan het rijks-
monument dat ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
en de Monumenten Welstandscommissie van de gemeente 
Weert van harte hebben omarmd, ’schrijft het museum.

Onder het oude leidak, waar een nieuwe museumvloer 
is gecreëerd, toont Koppen Bouw haar vakmanschap ook. 
Rademakers: “Alle oude spanten komen hier in het zicht  
van de museumbezoekers. Er ontbraken twee spanten.  
Onze timmermannen construeerden twee nieuwe, die niet 
van de oude zijn te onderscheiden. Ze zijn op het oog  
precies nagemaakt en opnieuw behandeld. Je moet heel 
goed kijken om te zien of het nieuwe spanten zijn.”

Veiligheid
Er was voldoende ruimte om het gebouw om te werken met 
steigers. Ook was er ruimte aan de overzijde bij de kerk om 
materiaal op te slaan.  

De bouwplaats kon rekenen op veel belangstelling van 
bewoners. Dat vergde voor de aannemer en de Museum 
directie extra veel aandacht voor veiligheid. De gouden 
gevel is met grote voorzichtigheid gemaakt. Krasjes in het 
kwetsbare materiaal zijn snel gemaakt. Dus werd er op het 
steiger alle ruimte gegeven aan de mannen van Ridder.

Duurzaamheid
Met de grootscheepse aanpak van het museum was er  
een mogelijkheid om ook een aantal duurzaamheidsmaat-
regelen toe te passen, zoals zonnepanelen op het zuidelijke 
deel van het dakvlak, een warmtepomp en achterzetramen. 
Het uit de zestiende eeuw stammende monument is klaar 
voor een lange toekomst. Het gouden gevelmateriaal hoeft 
in principe niet te worden onderhouden. Er komt een oker-
gele patinalaag op die de gouden kleur beschermd. 

Samenwerking
Rademakers: “Koppen Bouw was verantwoordelijk voor  
de hele constructieve bouw en er was een goede samen-
werking met installateurs, W en E, schiderwerk, dakdekker 
en stucadoor tot de meubels het gebouw in kwamen, waar-
voor het museum zelf verantwoordelijk was. Maar ook met 
hen was een goede samenwerking nodig, omdat ook voor 
het meubilair constructieve delen nodig waren.”

“Fantastische adviseurs en fantastische uitvoerende partijen,“ 
zo vat Mentjens het project samen. “Museumdirectie en 
Wethouder cultuur zeiden: ‘Maurice, het moet zo worden zo-
als jij het hebt verzonnen.’ En gelukkig hebben we het altijd 
zo	weten	te	fixen	dat	het	geworden	is	zoals	ik	het	wil.”	●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

JHet Dak van het  aar 2022
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INTERVIEW

Reconstructies van historische  
boerderijen in de Broekpolder
In de Vlaardingse Broekpolder verrijst een archeologisch park. De eerste 
drie huizen staan er inmiddels. Leo Wolterbeek, die de huizen heeft  
gebouwd, licht zijn werkwijze toe: “Alle bouwmaterialen zijn voorhanden  
in een straal van een paar honderd meter.”

Late Steentijd: vuurstenen gereedschap
Zes jaar geleden begon de bouw van Masamuda, waarvan 
de naam Oudnederlands is voor Maasmonding. Het eerste 
dat gebouwd werd, was een reconstructie van een huis uit 
circa 3000 voor Christus, dat in Vlaardingen werd opge-
graven. Wolterbeek bouwde het met archeologen van de 
Universiteit Leiden en vrijwilligers. “Voor de reconstructie 
werkten we uitsluitend met vuurstenen gereedschap zoals 
men dat in die tijd had. Dat kostte veel bloed, zweet en  
tranen, maar het lukte wel”, vertelt hij. “We keken om ons 
heen welke bomen geschikt waren voor de palen.  
Op gevorkte palen legden we de nokbalk en zo bouwden 
we het huis op. We gebruikten daarbij een halfhoutverbin-
ding, omdat een pen-gatverbinding met stenen gereed-
schap niet voor de hand ligt. Met lindebast werden de 
palen vastgebonden. Het dak was gedekt met plantaardig 
materiaal: riet, stro of misschien galigaan.” Voor het gere-
construeerde huis is gebruik gemaakt van riet, dat aan-
gebracht is volgens de vouwmethode. “Het riet is over de 
latten heen gevouwen. We weten niet of mensen in de  
Late Steentijd dat zo deden, maar het is een erg eenvoudige 
en doeltreffende manier van rietdekken.”

Leo Wolterbeek, eigenaar van Woud en Beek Rondhoutbouw 
en Boomverzorging, is gespecialiseerd in het bouwen van 
prehistorische en vroeg-middeleeuwse huizen. De bekendste  
werken van zijn hand zijn de prehistorische huizen in 
Archeon. Nu werkt hij mee aan Masamuda, een educatief 
archeologisch park dat tot stand komt in de Broekpolder 
bij Vlaardingen. “In Masamuda bouwen we huizen na die 
in deze omgeving gestaan hebben en bij archeologische 
opgravingen gevonden zijn. Van die huizen hebben we 
over het algemeen weinig behalve het grondplan en de 
onderste stukken van de palen. Op basis daarvan proberen 
we te bedenken hoe de huizen eruitgezien kunnen hebben. 
De mensen zullen hun materialen uit de directe omgeving 
gehaald hebben, dus we weten over welke bouwmaterialen 
ze beschikten. We weten ook welk gereedschap ze hadden. 
Voor de bouw gaan we uit van die informatie en vanaf daar 
kijken we wat er nodig en wat er mogelijk was.”

Rottahuis uit de vroege Middeleeuwen
Aan de andere kant van het Masamuda-terrein staat het 
Rottahuis: een huis van rond het jaar 1000 waarvan de 
resten aangetroffen zijn op de plek van de Markthal in 
Rotterdam. Wolterbeek: “Het huis dat wij gereconstrueerd 
hebben, is het laatste huis dat daar heeft gestaan in die  
periode. In honderd jaar tijd is er zes keer een huis gebouwd 
op die plek. Een huis ging daar dus maar een jaar of vijftien 
mee. Wat we willen laten zien is dat het niet belangrijk was 
of een huis dertig jaar in goede staat bleef. Men vond al het 
bouwmateriaal in een straal van een paar honderd meter 
en was daarmee altijd bezig met onderhoud. Dat onderhoud 
kostte echter relatief weinig tijd.”

Ook van het Rottahuis was alleen het grondplan bekend, 
vertelt Wolterbeek. “We wisten dus waar de palen stonden 
en waar ze van gemaakt waren. Voor de palen was essen- 
en elzenhout gebruikt, inferieur lokaal hout dat binnen 
vijftien tot twintig jaar volledig doorgerot is. Soms konden 
ze de palen in de zachte kleigrond slaan, maar dat lukt 
alleen als de palen van onderen gepunt zijn. Dat was hier 
niet het geval. Waarschijnlijk groeven ze gaten waar de 
palen rechtop in konden staan. Omdat deze reconstructie 
uit de Middeleeuwen komt, konden we gebruik maken van 
pen-gatverbindingen en hoefden we niet naar gevorkte 
stammen te zoeken. Ik groef een gat in de grond, plaatste 
de paal erin en merkte dat het vanaf daar vrij makkelijk 
gaat: als de palen staan, kan je met twee man de nokbalk 
over de pen schuiven. We weten niet hoe het dak eruit heeft 
gezien: we hebben gekeken wat we konden met de palen 
die een gegeven waren. We hebben hier gekozen voor een 
zadeldak met riet.” Hoe hoog de wanden waren, is onbe-
kend. “De wanden waren van gevlochten wilgen of hazelaar, 
met daaroverheen klei of leem. Zulke muren waren heel 
kwetsbaar voor regen. We kunnen daarom aannemen dat 
de daken een grote dakoverstek hadden om de wanden te 
beschermen.”

Het Rottahuis is gedekt met herfstriet (waar het blad nog 
aanzit). “Als je dat luivend plaatst, dus met de pluimen 
omlaag, is herfstriet heel goed bruikbaar”, zegt Wolterbeek. 
“We hebben het vastgezet met wilgentenen. Herfstriet gaat 
veel minder lang mee dan het winterriet dat rietdekkers nu 
gebruiken. Het grote voordeel is echter dat je veel minder 
rietstengels nodig hebt om hetzelfde oppervlak te dekken. 
Aangezien het dak toch geen decennia hoefde mee te gaan, 
is de levensverwachting van het riet geen grote factor. 
Moderne rietdekkers zouden het nooit zo doen. Maar het 
werkt wel.”

Spijkenisseboerderij: 7,5 meter hoog
Naast het Rottahuis staat een veel groter huis uit dezelfde 
periode, een reconstructie van een boerderij die gevonden  
is in Spijkenisse. “Ook hier kenden we het grondplan en 
plaats van de palen. De gevonden palen hadden een diame-
ter	van	40-45	centimeter.	De	hoogte	konden	we	afleiden	uit	
de breedte en het gegeven dat met plantaardig materiaal 
gedekte daken een hellingshoek van minstens 45 graden 

moeten hebben. Zo kwamen we op een hoogte van 7,5 meter.  
Deze hoogte kan niet in één keer overbrugd worden, omdat 
boomstammen van die lengte meestal niet recht genoeg 
zijn. De hoogte is opgebouwd in etappes om de daksporen 
op meerdere plaatsen te ondersteunen: palen met daarop 
balken en daarop de volgende palen. Aangezien het een 
boerderij was, vermoed ik dat er een zolder is geweest voor 
het hooi en stro.”

“We hebben ook hier voor riet gekozen, maar het kan ook 
ander materiaal zijn geweest. Vorige keer stond er in steilDAK 
een artikel over zeegras; dat kan ook gebruikt zijn, als dat  
in deze regio voldoende voorhanden was.” De enorme kap 
van dit huis is niet door Wolterbeek zelf gedekt. “Dit dak is 
440 m2, dat ging te ver. We hebben een rietdekker inge-
schakeld. Die heeft het heel mooi gedekt. Naar mijn smaak 
een beetje te netjes, maar een professionele rietdekker 
kan natuurlijk helemaal niet ‘slordig’ dekken. Ik denk dat 
het oorspronkelijke dak veel rommeliger was. In de steden 
was rietdekken waarschijnlijk een beroep, maar hier in het 
achterland deden mensen het vast zelf.”

De nok
Tegenwoordig beschikken we over nokvorsten, maar dat was 
duizend jaar geleden anders, vertelt Wolterbeek. “Ook hier 
geldt: we weten niet hoe het was, dus we proberen dingen 
uit. Op het Rottahuis hebben we riet in de lengte gelegd 
en vastgezet met ruiters. Op het Spijkenissehuis hebben 
we plaggen van 40 x 120 cm vastgezet met houten pennen 
en met wilgenstaken die we vastnaaiden met wilgenteen. 
Er zijn allerlei methoden om de nok af te werken. De een 
werkt beter dan de andere, maar er blijkt heel veel geschikt. 
Wel moet zo’n nok na een jaar of zeven vervangen worden.”

Zo ontstaat er een archeologisch park waarin de huizen en 
de natuur van vroeger eeuwen gereconstrueerd worden.  
Het duurt nog een paar jaar voor de bouw voltooid zal zijn. 
Tot die tijd zijn de reeds voltooide huizen elke zondagmiddag  
te bezichtigen (adres: Klokbekerpad 1, Vlaardingen). ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Op het Late Steentijdhuis is het riet 
aangebracht volgens de vouwmethode.

Het Spijkenissehuis is gedekt door een 
professionele rietdekker. Leo Wolterbeek (foto: Masamuda/copyright Arie Wapenaar)

Op het Spijkenissehuis is de nok afgewerkt met plaggen.  
(foto: Masamuda/copyright Arie Wapenaar)
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Eindelijk kon het: de opening van  
het SKY Vakcentrum Dak & Gevel
Alles stond al klaar toen de coronaperiode aanbrak. De directie van  
Zinkunie besloot daarom 8 juni van dit jaar uit te kiezen om relaties en  
iedereen die geïnteresseerd is, het nieuwe opleidingscentrum te tonen. 
Het SKY Vakcentrum Dak & Gevel is een geweldige locatie voor het leren 
van het vakmanschap en om alle bij de daken betrokken partijen ruimte  
te bieden in een inspirerende omgeving samen te komen.

Hart voor dakdekkers-
bedrijven
Beneden rijden grote Zinkunie 
vrachtwagens af en aan. Hier in 
Boxtel is het hart van de organisatie 
vanwaar met 16.000 m2 fabrieks-
ruimte	de	bijna	20	filialen	in	het	
land worden bediend. Bezoekers 
krijgen in groepen van 10 een 
rondleiding door de hallen waar 
computergeleide voorraadsyste-
men ervoor zorgen dat elke klant, 
hoe klein ook, de juiste materialen 
ontvangt. “Juist voor die kleine 
bedrijven zijn wij er,” zegt commer-
cieel directeur Rob van Leeuwarden.  
“Platte daken, daar kunnen makke-
lijk wel tientallen werknemers 
rondlopen. Voor dit werk in zink of 
ander metaal, spreek je over kleine 
bedrijven. Familiebedrijven en vak-
mensen die als ZZP’er in deze markt 
opereren. We zijn zo groot omdat 
we ons op deze bedrijven richten 
en precies weten wat ze nodig heb-
ben om hun vakwerk te leveren.”

In de volgende editie van steilDAK 
zullen we hier meer aandacht aan 
besteden en zal het Vakcentrum 
nog een keer bezocht worden.  

Maar ook u wordt van harte uitgenodigd kennis te maken 
in Boxtel: SKY Vakcentrum Dak & Gevel, Ladonkseweg 1B 
Boxtel. www.zinkunie.nl ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

“Want dat willen we bereiken. 
We willen er zijn voor al die 
organisaties in onze branche 
die zich wensen te scholen in 
het vakwerk. Maar ook voor 
het houden van vergaderingen 
en workshops hebben we alle 
ruimte. Hier kun je ook rustig 
met je klant langskomen om de 
materialen en mogelijkheden 
te zien ,” zegt salesmanager 
Roy Burks van Zinkunie.
Naast een showroom, waar 
diverse dak- en gevelsystemen 
en materialen worden getoond, 
is een ruim multimedia lokaal 
dat eventueel met een schuif-
wand in tweeën kan worden 
gedeeld. Aan de andere zijde 
van het op een hoge verdie-
ping boven de werkvloeren 
van de zetterij van Zinkunie 
gelegen vakcentrum, zijn twee 
grote praktijkruimten waar 
leerlingen het platte en het 
hellende dak leren kennen. 
En met in het midden van de 
verdieping een uitgebreide 
kantine, is het hier goed toe-
ven voor de vakgenoten.
‘Chef Sky centrum’ Adviseur 
Techniek & Kwaliteit René Boshuizen van Zinkunie demon-
streert aan de in grote getale aanwezige dak dekkers en 
relaties hoe je een felsverbinding met alumi nium maakt. 
Er wordt gesoldeerd, geklopt en vooral met bewondering 
rondgekeken naar de mogelijkheden die deze ruimte biedt. 

SCHITTERENDE
DAGLICHT-
SYSTEMEN 
VAN ZINKUNIE!
Voor elk project het 
juiste systeem!

Door de ruime keuze uit verschillende 
systemen zoals dakkoepels en licht-
koepels kunnen we voor elk project 
het optimale systeem samenstellen. 

SKYLUX
Wil jouw klant maximale lichtinval en 
maximale thermische- en geluids-
isolatie, maar houdt hij  ook van een 
strak design? Kies dan voor onze 
vlakke lichtkoepel of platdakraam 
van Skylux. 

ZINLUX
Door slim te combineren kun je de 
gewenste energieprestatie van zowel 
bestaande bouw als nieuwbouw 
verbeteren. Je kunt zelfs U-waarden 
van 0,4 W/m²K bereiken! Bij voorbeeld 
door een isolerende lichtkoepel te 
combineren met extra isolatie in de 
opstand en een glas- of isolatieraam.

Wij  bieden maar liefst twee merken 
lichtkoepels aan! Wij  kij ken graag 
mee welke oplossing het beste is 
voor de situatie bij  jouw klant! 
Dus neem vooral contact op met 
jouw vertrouwde fi liaal of 
vertegenwoordiger.

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

NU EEN ZINLUX SET MET 45% KORTING!
Kij k voor alle deelnemende actiesets van Zinlux op onze 
webshop!
Actie geldig van 21-06-2022 tot 21-09-2022.

Scan de QR code voor meer 
informatie over onze 
daglichtsytemen!

45%
KORTING!
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ALLE KENNIS OVER HET DAK RAADPLEGEN OP ÉÉN PLEK

Vernieuwde website  
Dakweb.nl gelanceerd
De bekende website voor de dakenbranche Dakweb.nl is volledig  
vernieuwd. Naast het laatste nieuws en de edities van de respec tievelijke 
vakbladen ontsluit de website nu alle kennis, die in de vele jaargangen 
van Roofs en steilDAK is verspreid. 
De website is afgelopen maand  
gelanceerd en volledig opera tioneel; 
in de komende periode zal de func-
tionaliteit verder worden uitgebreid.

kan terecht onder het kopje ‘Leveranciers’. Via de zoek-
functie is eenvoudig op te zoeken waar men terecht kan 
voor	de	specifieke	vraag.	Tenslotte	behelst	de	website	ook,	
zoals u van Dakweb gewend bent, het laatste nieuws uit de 
(platte en hellende) dakenbranche en een agenda met alle 
relevante evenementen.

De vernieuwde website is bovendien eenvoudig te raad-
plegen via mobiele apparaten. Men kan de informatie dus 
ook onderweg opzoeken. Hiermee heeft Lindeman Uitgevers 
invulling gegeven aan een duidelijke vraag uit de markt en 
is de dakenbranche een belangrijk platform en naslagwerk 
rijker. Vanaf nu is alle kennis van het (platte en hellende) 
dak, die sinds pakweg 1999 is opgebouwd, op een centrale 
plek raadpleegbaar. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

De vakbladen Roofs en steilDAK worden nog altijd primair 
op papier gelezen en daar zal voorlopig ook geen veran-
dering in komen. Toch was er om verschillende redenen 
een duidelijke behoefte aan een complete website voor de 
dakenbranche. Lindeman Uitgevers heeft de verschillende 
websites (behorend bij de respectievelijke vakbladen)  
geïntegreerd in één overzichtelijke site: www.dakweb.nl.

De belangrijkste reden om een dergelijke website op  
te zetten, was de functie als naslagwerk. Er is in de loop  
der jaren in Roofs en later ook in steilDAK ontzettend  
veel kennis over het platte en hellende dak verspreid.  
Deze kennis bleef raadpleegbaar op de sites van de  
betreffende vakbladen, maar op vraag uit de markt is  
deze kennis op één centrale plek ondergebracht.  
Via de zoekfunctie kan eenvoudig alle informatie over  
een bepaald onderwerp tevoorschijn worden getoverd. 

Aanvullend wordt er ook een begrippenlijst aangelegd,  
met informatie over de in de vakbladen gebruikte ter-
minologie. Input van de gebruikers wordt hierbij op prijs 
gesteld: wanneer een begrip niet in de lijst is opgenomen, 
laat het weten. Ook kan men via eenvoudige trefwoorden  
als ‘inno vatie’ en ‘duurzaamheid’ informatie over het 
 betreffende onderwerp opvragen. 

Met de lancering van de vernieuwde website Dakweb.nl  
is, naast alle jaargangen van Roofs en steilDAK, ook alle 
 informatie uit het Roofs Handboek beschikbaar. Wie op  
zoek is naar een bepaald product of een bepaalde dienst,  

Vanaf nu online
Onze volledig vernieuwde website

www.dakweb.nl
dakweb-mei2022ADV.indd   1dakweb-mei2022ADV.indd   1 04-05-2022   14:1704-05-2022   14:17



16 17

AAN TAFEL MET… WIM SEMMEKROT

“ Ik ben bij elke  
rietdekker in Nederland 
langs geweest”
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

In de rietdekkerswereld zullen maar weinigen hem niet 
kennen: Wim Semmekrot. Veertig jaar was hij vertegen-
woordiger van Te Koppele. In die periode was hij nauw 
betrokken bij de oprichting van Tekoriet. “Voor de meeste 
rietdekkers was ik het gezicht van Te Koppele”, vertelt hij.

Begin van de rietafdeling
Semmekrot	werd	in	1981	vertegenwoordiger	bij	de	firma	 
Te Koppele, groothandel voor techniek en bouw, nadat hij  
had gewerkt bij een leverancier van draad voor rieten 
daken. “Toen mijn werkgever failliet ging, nam Te Koppele 
de lopende orders daarvan over. Voorheen had het bedrijf 
geen rietafdeling. De overname werd de basis van Tekoriet”, 
vertelt hij. “Als buitendienstmedewerker deed ik eerst bouw 
en metaal, maar gaandeweg ging ik volledig over naar riet. 
In eerste instantie waren er nog geen rietdekkersbeurzen. 
Men ontmoette elkaar bijvoorbeeld bij riethandelaars;  
daar demonstreerde ik dan onze producten en zo deden we 
zaken. Of ik huurde een zaaltje in een restaurant en nodig-
de alle rietdekkers in de regio uit. Vroeger ging ik vanaf de 
eerste winterdag bij de rietdekkers langs; tegenwoordig 
werken ze het hele jaar door en bezoek ik ze dus niet meer 
alleen in de winter. Ik ben bij elke rietdekker in Nederland 
wel langs geweest. En niet alleen in Nederland: ik bezocht 
ook rietdekkers in België en de kop van Duitsland. Verder had 
ik contact met klanten in Denemarken en Zweden.”

heel nieuws in de rietdekkersbranche.” Nieuwe brandvoor-
schriften in de dakenbranche leidden tot een andere ver-
nieuwing: “We hadden al vroeg de verkooprechten op een 
bepaald brandvertragend middel waarmee daken geïm-
pregneerd konden worden. Na verloop van tijd bleek echter 
dat er daarin scheurtjes konden ontstaan onder invloed van 
zonlicht, waardoor er water onder kon komen. Nu wordt het 
nog wel gebruikt aan de binnenkant van open constructies 
in de horeca. Ook bij algbestrijding waren wij een van de 
eersten met een product. De markt gaf aan dat er behoefte 
bestond aan iets tegen algen en mos. Wij zochten contact 
met een fabrikant. Zo werd een product ontwikkeld waar-
van wij de verkopende partij werden. Het wordt nog steeds 
goed verkocht. Zo gaan de ontwikkelingen altijd door.  
Al die boeiende vernieuwingen ging ik overbrengen aan  
de klanten.”

Tijd van komen en van gaan
Na veertig jaar is Semmekrot op 1 februari 2021 met  
pensioen gegaan. “Ik heb doorgewerkt tot mijn zeventigste, 
maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan.  
Mijn vrouw is ook met pensioen en dan wil je tijd hebben 
om samen leuke dingen te gaan doen. Maar ik heb het  
werk altijd met ontzettend veel plezier gedaan en voor ik 
het wist was er veertig jaar voorbij.”

Welke toekomst voorziet hij voor de rietbranche? “Er is  
heel veel veranderd. Riet werd vroeger kleinschalig  
geoogst in Nederland, maar nu komt het uit Turkije,  
Oostenrijk en vooral China. Mede dankzij de opkomst van 
de Vakfederatie Rietdekkers is er meer aandacht voor riet. 
Waar het vroeger het dak van de arme mensen was,  

is riet nu een luxeartikel geworden. Vakantievilla’s en 
nieuwbouw krijgen rieten daken. Dat betekent dat het vak 
van rietdekker een goede toekomst heeft, want alle rieten 
daken moeten na dertig of veertig jaar vervangen worden. 
Zo blijft riet een mooie tak van de bouw.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

WIM SEMMEKROT IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? GEHUWD. 

KINDEREN? TWEE DOCHTERS.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK SPEEL BAS-TUBA 
BIJ APOLLO. VOOR MIJN INZET VOOR DIE VERENIGING 
HEB IK IN 2018 EEN LINTJE GEKREGEN EN ONLANGS 
BEN IK ER GEHULDIGD OMDAT IK AL ZESTIG JAAR  
LID WAS.

FAVORIETE MUZIEK? HARMONIE EN  
OBERKRAINERMUZIEK.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? IK WANDEL 
GRAAG IN OOSTENRIJK; MIJN VROUW SKIET DAAR OOK.

FAVORIETE STAD? IK BEN GEBOREN EN GETOGEN IN 
GOOR IN TWENTE. HET BEVALT ME HIER UITSTEKEND 
EN DE NATUUR IN DEZE OMGEVING IS PRACHTIG.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK HEB GEEN 
ECHTE FAVORIET, MAAR TIJDENS MIJN LOOPBAAN 
BEN IK BIJ DE MOOISTE MET RIET GEDEKTE HUIZEN 
GEWEEST IN NEDERLAND EN BELGIË.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP? 
DAT TEKORIET EEN MOOI ONDERDEEL VAN TE KOPPELE 
IS GEWORDEN EN DAT HET ZO EEN INTERNATIONAAL 
ASPECT AAN TE KOPPELE GEEFT. IEDERE RIETDEKKER 
KENT ONS.

Het bezoeken van zijn klanten was voor Semmekrot het 
mooiste aspect van zijn beroep. “Ik vond het mooi om 
contact te hebben met de klanten en die nieuwe producten 
voor te leggen. Bij nieuwe producten waren de rietdekkers 
wel eens terughoudend. Als je tien rietdekkers hebt, heb je  
tien meningen, dus ik moest ze wel eens overtuigen dat 
iets een verbetering was. Dan liet ik een product zoals een 
heggenschaar of een klopper achter en zei ik: ik kom over 
twee weken terug en dan hoor ik wel of het bevallen is en 
of ik het op de factuur zal zetten.”

Innovaties
Er waren veel nieuwe producten om aan de klanten te laten  
zien in de veertig jaar dat Semmekrot vertegenwoordiger was.  
Veel vernieuwingen begonnen bij Tekoriet, vertelt Semmekrot.  
“Wij waren de eerste die schroeven met twee draadjes in 
Nederland verkochten. Vroeger werd een rieten dak genaaid, 
totdat het schroefdak geïntroduceerd werd. Ik was de eerste 
die het schroefdraadsysteem verkocht. In eerste instantie  
werden die schroeven in Nederland op kleine schaal gemaakt 
door thuiswerkers, maar inmiddels is dat geïnternationali-
seerd en worden ze in Denemarken (en voorheen in Tsjechië) 
in fabrieken geproduceerd.”

Het bedrijf kwam niet alleen met nieuwe producten,  
maar introduceerde ook vertrouwde producten van nieuwe 
materialen, vertelt Semmekrot. “Ik liep als eerste met 
aluminium kloppers. Daar stond menigeen wantrouwend 
tegenover, men was houten kloppers gewend. Nu slaat heel 
Nederland met aluminium kloppers. Vroeger werkten de 
rietdekkers met houten stoeltjes, totdat wij de aluminium 
stoel introduceerden in Nederland. Nu heeft vrijwel iedereen 
een aluminium stoeltje – afgezien natuurlijk van een enke-
ling die voorkeur heeft voor een stoeltje van hout.”

Andere innovaties die het bedrijf als eerste op de markt 
bracht, waren bijvoorbeeld de ventilatiepan, waar Te Koppele 
het alleenrecht in Nederland op heeft, en een systeem  
voor valbeveiliging. Semmekrot: “We waren de eerste in de  
markt met een eigen valbeveiliging. Het bestond uit een 
kliksysteem met buizen dat je halverwege het dak aanbracht, 
zodat je daarin zou terechtkomen als je viel. Dat was iets 

“ WAAR HET VROEGER HET  

DAK VAN DE ARME MENSEN  

WAS, IS RIET NU EEN  

LUXEARTIKEL GEWORDEN.”
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Van positief naar negatief! 
Wat er aan vooraf gaat  
voordat je een dakpan bent
We zijn zo gewend aan het uiterlijk 
van een dakpan, maar hebben we  
er wel eens bij stilgestaan welk  
een lange weg bewandeld wordt 
voordat je als pan het dak op kan...?  
Het is een heel interessant traject. 
In dit artikel licht ik het graag toe.

De middeleeuwse methode
Héél vroeger zal het niet veel om het lijf hebben gehad.  
Je maakte zelf uit een blok hout, meestal was dat wilgen- of 
populierenhout, met beitel en guts een panmodel. Vaak was 
dat een Holle pan. Waarom bovengenoemde houtsoorten? 
Omdat die makkelijk water verdragen. Denk maar aan de 
klompenmaker, die gebruikt ook dit soort hout. Uit een 
houten blok werd een golvend model pan gestoken, een 
soort van liggende S, je maakte een model in spiegelbeeld, 
dus een negatief! Daar werd dan de natte slappe klei-koek 
ingedrukt,	nadat	er	eerst	fijn	zand	in	werd	gestrooid	om	
het lossen te vergemakkelijken. Daarna drogen, bakken, 
afkoelen en het dak op. Men had nu een keramisch product 
gemaakt in positief! Dit alles heel eenvoudig en doelmatig, 
zo is het eeuwen gegaan.

De moderne tekentafel
Vanaf ca. 1880 zitten we midden in het machinale tijdperk  
en beginnen veel voorwerpen op de tekentafel bij de ont-
werper. Die schetst een model dat nog steeds in omloop is, 
in dit geval een VH (Verbeterde Hollepan). Met de schets/
tekening gaat hij naar een timmerman of houtsnijder.  
Die steekt met houtbeitels, hamer, potlood en meetlint de 
tekening en diepte na, precies wat op tekening is aangege-
ven. Hij maakt zowel het vooraanzicht, de rugzijde en zij-  
en onderkant. We noemen dit ook wel de moedermal, het is  
een positief. Deze houten tweeledige kast gaat naar de  
ijzergieterij. Intussen heeft de fabrikant bij het octrooibureau  
een verzoek ingediend omtrent zijn nieuw panmodel,  
inclusief benaming.

Vormzand
De ijzergieterij beschikt over zogenaamd vormzand. Andere 
benamingen zijn drukzand, gietzand of Brusselse aarde.  
Het	bestaat	uit	fijn	kwartszand	dat	met	olie	en	water	
gemengd wordt. De aangeleverde houten mal wordt gevuld 
met dit zand en onder druk gebracht. Na het omkeren of 

lossen uit de houten mal heeft men de afdruk in het zand 
voor zich liggen en heb je een negatief. Dan wordt er tot 
wel 900 graden vloeibaar ijzer in die vorm gegoten en  
laat men deze afkoelen en stollen. Vervolgens van bramen 
ontdoen en glad polijsten, en je hebt een hard stalen pan-
model en wederom een positief.

Gipskamer
Dit stalen model bestaande uit 2 delen, voor- en rugzijde 
dakpan, gaat naar de dakpannenfabriek afdeling gipskamer  
en elk wordt afgedekt met een holle metalen deksel.  
Dan wordt door een gietgat vloeibaar gips gegoten. Enige 
tijd wachten tot het is gestold. Deksel eraf en je hebt een 
afdruk in gips van een dakpanhelft en dus wederom een 
negatief. Die gaat naar de enorme dakpannen-revolverpers, 
die roterend werkt en in hoog tempo wordt het model pan 
uit klei geperst. Zo’n revolverpers produceert ca. 32.000 dak- 
pannen per dag, en dit zijn dan allemaal positieven! 
Ter vergelijking;. toen dit 130 jaar geleden handmatig  
gebeurde was je al een hele Piet als je tussen de 900 en 
1000 pannen per dag produceerde bij een werkdag van  
13 tot 14 uur! Naast de bovengenoemde revolverpers  
gebruiken we tegenwoordig voor hulpstukken als vorsten en  
windveerpannen meestal de Slede-pers. Zo’n gipsmal gaat 
ongeveer 12.000 persingen mee. Gips is zacht materiaal en  
slijt dus. Vroeger stak men het gebruikte gips met een soort 
van mes eruit, tegenwoordig wordt dit vaak gedaan met 
een hogedruk waterspuit. De mal wordt weer van deksel 
voorzien en het gieten met gips wordt herhaald enzovoorts.
Waarom gips? Omdat dit materiaal het enige is waar klei 
niet aan blijft kleven! Alles is al geprobeerd met vetten en 
olie en ander lossingsmateriaal, maar gips blijkt het snelst 
en goedkoopst te werken. Uit bovenstaand verhaal blijkt 
dus dat de weg van een dakpanmodel 3 x negatief en  
4 x positief is voordat het zich dakpan mag noemen,  
een heel interessant traject. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
Afbeeldingen van houten moedermodel van rechter gevelpan, model VH, verbeterde holle. Voorzijde en rugzijde. Deze drukkast ging naar de ijzer-
gieterij om gevuld te worden met vormzand. (collectie H. Mombers).

Houten model van de Oegstgeester dakpan. Klaar om gedrukt te worden 
met druk- of vormzand.

Polyester/kunststof Moedermodel van Tuile Du Nordes  
(enkele sluiting) uit de jaren 60. Fabricaat Meeuwissen De Valk,  
Echt (L.), (collectie H. Mombers).

Gipskastmodel van Kruispan. Fabrikaat: Lauwmans, Tegelen.  
Betreft een positief. Na gipsvulling heeft men een negatief.  
Klaar voor de revolverpers om uit klei een positief te persen.  
(Collectie H. Mombers).
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E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31(0) 227 608 144

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

Medio 2021 zijn wij benaderd door de nieuwe  
eigenaar van een Friese stelpboerderij. Niet zomaar  
een boerderij, maar één van de grootste formaat  
boerderijen die er in Friesland staan. De boerderij  
is van binnen ingetimmerd met diverse “apparte
menten” waar de eigenaar een verhuur heeft op  
basis van logies. Uiteraard is het daarom van belang  
dat het dak goed waterdicht is.  

Bij het eerste bezoek was het wel duidelijk waarom  
er een expert is bijgehaald en dat de “klus” liever  
niet naar een algemene aannemer zou gaan...  
Het is met recht een enorme klus.

Het dakoppervlakte hebben we geschat op zo’n  
1200 m2 maar dat is niet alléén de uitdaging!  
Het dak is flink verzakt en 1 hoek is zodanig verzakt  
dat er héél veel uitvlakwerk nodig is om het naar  
behoren op te knappen. In overleg met de opdracht
gever moeten de huidige goten blijven bestaan,  
waardoor het uitvlakken nog lastiger werd. 

Al met al een uitdagende opdracht, waarbij wij er  
vanuit gaan dat we kunnen laten zien waarom  
Konrad Roof Technology dé specialist is op het  
gebied van renovatie van stolpen!

Het werk bestaat uit: sloopwerk, riet verwijderen,  
constructieplaten plaatsen, difflex folie plaatsen,  
dak en hoekkepers uitvlakken en Wienerberger  
Koramic Madura pannen in 2 kleuren plaatsen.  
Het is ons streven om deze mooie opdracht in 8 weken 
te kunnen doen, mits alles gaat zoals wij verwachten. 
Hierbij enkele foto’s van de voortgang in Workum!

Zoals de Friezen zeggen: Oant Sjen!
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DE ACHTERKANT

De zon schijnt, de lucht is blauw, 
Mijn zolder wordt warm,  
wat moet ik nauw?

Maar, omdat het onbekend is, is het ook eng?! Zo eng,  
dat welstandscommissies onoverkomelijke problemen  
met een wit pannendak hebben. Daar waar het kleurloze 
zwart altijd goed is, blijkt kleurloos wit een probleem.

Nu milieubelasting en energiekosten tegenwoordig 
zwaarwegende argumenten zijn bij de beslissings-
makers, weten we ook dat dak-vegetatie en de witte, 
zelfs lichtgrijze, dakpannen de binnentemperatuur 
verlagen. Bij toepassing gaat de leefbaarheid van 
zolderetages met stappen vooruit (dan geen dakramen 
of dakkapellen op het zuiden plaatsen!). Waardoor het 
geen straf meer is om op zolder zonder airco te moeten 
werken of slapen. Met deze informatie op zak kan het 
toch niet zo zijn dat we witte en lichtgrijze pannen links 
laten liggen.

Blijft staan dat de pannen duurder zijn. Maar wat is 
duurder, als deze pannen 80 tot 100 jaar functioneren? 
Al die jaren een leefbare noketage zonder koelings-
kosten. Top verkooppraatje, toch? Nee, dat is het niet! 
Het is reëel, de werkelijkheid. Mensen die zijn geswitcht 
van een zwart naar wit platdak zullen het beamen. ●

Theo Wiekeraad

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Op het moment dat het weer beter wordt en de zon 
lekker schijnt, denkt menig platdakdekker “Yes, het witte 
daken-seizoen begint.” Nu steeds meer eindgebruikers 
het	nut	van	zonreflectie	inzien,	zijn	de	witte	toplagen	
niet aan te slepen. Het kost de gemiddelde vertegen-
woordiger op die dagen geen enkele moeite om voor 
een “bescheiden” meerprijs een zwart warmteabsor be-
rend	APP-dak	om	te	toveren	in	een	zonreflecterende	
uitvoering.

“Zou een wit pannendak ook mogelijk zijn?” vroeg ik mij 
laatst af. Dus even Googelen. Na wat plankzeilen op het 
net kwam ik een artikel uit 2016 tegen over de voorde-
len van de toepassing van witte dakpannen. Wat blijkt: 
Net als witte platte daken zorgen ook witte pannendaken 
ervoor dat de binnen- en omgevingstemperatuur door 
zon-	en	warmtereflectie	minder	(snel)	stijgt.	

Minder of minder snel, dat bepaalt de totale dakcon-
structie. Het ontbreken van massa, zoals in een staaldak  
met piepschuim en 1,2 mm kunststoffolie, zal de warm-
te doorstroom een aantal uur vertragen, maar niet  
stoppen. Samen met meer massa in de dakconstructie 
stelt een witte toplaag het opwarmeffect langer uit.  
Dit alles kan de koeling door airco’s verminderen en 
soms zelf onnodig maken. Geen airco’s betekent geen 
extra koelingskosten en geen verhoging van de buiten-
luchttemperatuur door airco’s in de zomer.

Navraag leerde mij dat witte geglazuurde pannen al 
zo’n 25 jaar in Nederland te koop zijn. Dus bijna net  
zo lang als de witte kunststof dakbedekking haar  
early adopters vond. Anno nu zijn witte kunststof daken 
en wit gemineraliseerde bitumen daken niet meer  
weg te denken uit het dakenlandschap. Terwijl de  
geglazuurde witte dakpannen nog steeds niche binnen 
de nichemarkt van die geglazuurde pannen zijn.  
Een beetje niche².

Natuurlijk zijn geglazuurde pannen duurder dan stan-
daard dakpannen en voor witte geldt zelfs een extra 
meerprijs. Als rechtgeaarde Hollander begrijp ik dat  
dit voor de “uns bien zunig” en “voor een kwartje  
op de eerste rij” opdrachtgevers een probleem is.  
Maar niet alleen hikken ze tegen die meerkosten aan. 
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Nieuwe bepaling daglicht- 
toetreding voor nieuwbouw  
met Daglichtfactor
Op 16 februari 2022 publiceerde het ministerie van BZK een ontwerp-
besluit van wijzigingen in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl), 
opvolger van het Bouwbesluit 2012. Daarin opgenomen is een wijziging in 
de methodiek van bepalen van de daglichttoetreding. De daglichttoetreding 
in nieuw te bouwen gebouwen zal aansluiten op de Europese regelgeving 
en wordt bepaald met een zogeheten daglichtfactor. De berekening is 
daarmee stukken eenvoudiger.

hemel waarin directe zon geen rol speelt. In iedere richting 
is de helderheidsverdeling dezelfde.

In de meeste gevallen wordt een daglichtfactor berekend 
op werkhoogte (85 cm). Een daglichtfactor DF = 3% betekent  
dat wanneer de onbelemmerde verlichtingssterkte onder 
een bewolkte hemel 10.000 lux bedraagt, binnen 300 lux 
gemeten wordt. De daglichtfactor varieert met de plaats  

Voor eisen met betrekking tot daglicht in gebouwen is  
er sinds kort een door NEN uitgegeven Europese norm 
NEN-EN 17037. Uit een beleidsstudie van de NEN-commissie 
Daglicht6 volgt dat deze Europese norm beter aansluit 
bij de daadwerkelijke gewaarwording van daglicht door 
gebruikers van gebouwen, dan de huidige Nederlandse 
norm. Daarnaast is er de algemeen geldende lijn binnen 
de bouwregelgeving dat de Nederlandse bouwregelgeving 
Europese normen gebruikt als deze beschikbaar zijn.  
NEN noemt de Europese bepalingsmethode ‘moderner, 
overzichtelijker, nauwkeuriger, reëler, inzichtelijker, inter-
nationaler en makkelijker.’

De Europese bepalingsmethode gaat uit van een andere 
systematiek voor daglicht dan de huidige Nederlandse 
 bepalingsmethode NEN 2057. Met het overgaan op de 
nieuwe Europese bepalingsmethode zijn de daglichteisen 
veranderd. In plaats van ‘daglichtoppervlakte’ wordt nu 
 gesproken van ‘daglichtfactor’. De nieuwe bepalingsmethode 
en de nieuwe eisen gelden alleen voor nieuwbouw. 

Gestandaardiseerde bewolkte hemel
De daglichtfactor is een verhoudingsgetal dat voor een 
bepaald punt in een gebouw aangeeft hoe de daglicht-
verlichtingssterkte zich daar verhoudt tot de verlichtings-
sterkte in het vrije veld onder een bewolkte hemel.  
De Daglichtfactor wordt berekend onder een zogenaamde 
CIE overcast sky. Dit is een gestandaardiseerde bewolkte 

in de ruimte. Vlak bij een raam is hij altijd hoger dan achter 
in een ruimte. Om die reden wordt vaak een over de ruimte 
gemiddelde daglichtfactor uitgerekend.

Hoe een daglichtfactor te waarderen hangt van de gebruiks-
functie van een ruimte af. Onderstaande tabel geeft een 
kwalificatie.

Daglichtfactor Daglicht kwaliteit

DF > 5% Overvloedig daglicht

3% < DF < 5% Goed daglicht

2% < DF < 3% Redelijk daglicht

1% < DF < 2% Aan de sombere kant

DF < 1% Te weinig voor een verblijfsruimte

(bron: Ascendilex)

In BREEAM-NL levert een gemiddelde daglichtfactor  
DF > 2% voor de verblijfsruimten voor tenminste 80% van 
het totaal te beoordelen vloeroppervlak een credit op.  
Een extra credit kan worden verdiend wanneer de gemid-
delde daglichtfactor DF > 3% is. BREEAM-NL vraagt onder 
meer dat de daglichttoetreding van alle van toepassing 
zijnde verblijfsruimtes beoordeeld is en de gemiddelde 
daglichtfactor voor elke van toepassing zijnde verblijfs-
ruimte is bepaald. 

Softwaretools 
Doordat de berekening meer aansluit bij Europese regel-
geving is het gemakkelijker voor softwareontwikkelaars de 
daglicht toetreding in software te schrijven en de computer 
op basis van modellen het rekenwerk te laten doen.  
“Geen belemmeringshoeken alfa en bèta, maar een realis-
tischere weergave van daglichttoetreding in gebouwen op  
basis van computersimulaties”, aldus Wesley van den Hoeven, 
specialist bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. 
Van den Hoeven bekeek de aanpassingen nauwkeurig en 
analyseert:

•  We kijken niet meer naar de hoeveelheid daglicht ter 
plaatse van de raamopening, maar hoe daglicht  
(via	een	egaal	bewolkte	hemelkoepel,	reflecties,	licht-
doorlatendheid glas, obstakels etc.) in de ruimte valt.

•  De minimale belemmeringshoek Alfa van 20 graden  
komt niet meer terug in de wettekst.

•  Daglichtfactor berekenen we met computersimulaties, hier 
is volgens de wetgever (gratis) software voor beschikbaar.

•  In een verblijfsgebied en verblijfsruimte wordt een reken-
raster uitgezet met rekenpunten die elk de daglichtfactor 
tonen. Minimaal 50 procent van de vloeroppervlakte moet 
aan de daglichtfactor voldoen.

•  Vorm van verblijfsgebied of verblijfsruimte in relatie met 
positie van de raamopening speelt een belangrijkere rol. 

Dit kan van invloed zijn op de minimale afmetingseisen 
van verblijfsgebieden/verblijfsruimten en de positie  
van de opstelplaats van de keuken.

•  In de Omgevingsregeling worden randvoorwaarden  
opgenomen,	te	denken	valt	aan	reflecties,	hoogte	en	
afstanden van rekenraster/rekenpunten

En ten slotte beoogt de wetgever met deze wijziging  
geen verzwaring van de eisen.

BIM Pact komt binnenkort met een hulpmiddel voor  
het berekenen van de daglichtfactor tijdens het (BIM)  
ontwerpproces. BIM Pact ontwikkelt met Nieman raadge-
vende ingenieurs en buro de Haan rekentools die ontwikke-
laars en ontwerpers helpen hun ontwerp constant te toetsen 
aan bouwregelgeving. De Bimpact toetshulpen zijn een 
verzameling van toetshulpen voor verschillende onderwer-
pen, zoals onderdelen uit het Bouwbesluit,  
de MPG- en BENG-eisen. De berekeningen zijn geauto-
matiseerd, en toe te passen als een Revit add-in.  
Een aanpassing in het BIM-model, tijdens het ontwerp 
worden met één druk op de knop getoetst.

Daglicht gevisualiseerd
De Daylight Visualizer van VELUX kan worden gebruikt  
om daglichtniveaus nauwkeurig te berekenen en com- 
plexe analyses te vereenvoudigen bij aanvang van een  
project. Deze digitale 3D-simulatietool brengt ontwerpen 
van elk soort commercieel gebouw virtueel tot leven.  
De tool helpt om weloverwogen keuzes te maken bij het 
transformeren van ruimtes.
Deze digitale tool is te downloaden en biedt een innova-
tieve manier om daglichtniveaus te meten. De tool gene-
reert realistische virtuele voorbeelden die compatibel zijn 
met CAD/BIM-software.

Module daglichtfactor 
DGMR Software presenteerde begin juni de module  
Daglichtfactor binnen de software Gebouwprestatie,  
die berekent volgens de NEN-EN 17037 en de NPR 4057. 
De module is in samenwerking met de vakspecialisten van 
DGMR Bouw speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt. 
Daarmee	houdt	het	programma	rekening	met	de	specifieke	 
eisen die vanaf 1 januari 2023 in Nederland worden gesteld. 

Met deze module voert u de berekening uit binnen een 
gebouwmodel. De presentatie van de resultaten en rappor-
tage zorgen voor veel tijdswinst. Met hetzelfde gebouw-
model kunt u binnen Gebouwprestatie ook berekeningen 
uitvoeren voor energie, ventilatie, warmteverlies en een 
gebouwexport maken naar de online rekensoftware Uniec 
3, stellen de ontwikkelaars.

DGMR organiseert, om kennis te maken met de module 
Daglichtfactor, diverse introductie sessies. Het is mogelijk 
drie maanden lang de evaluatieversie uit te proberen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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verlichtingssterkte binnen

verlichtingssterkte in vrije veld
DF = x 100%

Foto: Velux
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Glazen schil om stalen frame
Bolvormig theater van licht
De imposante glazen koepel van het AFAS Experience Center,  
met een diameter van 42 meter en een hoogte van ruim 24 meter,  
overdekt een theaterzaal die plaats biedt aan ruim 850 mensen.  
Tussen de theaterzaal en de glazen koepel bevindt zich een foyer  
en met twee verdiepingen rondom het theater kunnen meer dan  
1000 mensen onder de koepel vertoeven.

de koepel, zonder storende afwijkingen in het patroon.  
We zijn gestart met de grootst mogelijke vorm aan de basis 
van de constructie: een driehoekig glaspaneel van 3,2 meter. 
De panelen worden geleidelijk kleiner richting de top van de 
koepel. In totaal bestaat de dome uit 11 horizontale ringen. 
Om te voorkomen dat de driehoekige glaspanelen te scherp 
en daardoor veel moeilijker te produceren werden, gaat het 
aantal gebruikte glaspanelen tussen ring 9 en 10 per ring 
van 48 naar 24’, schrijft Octatube.

Octatube uit Delft is de technische uitdaging aangegaan 
om deze koepel met horizontale lijnen en driehoekige 
glaspanelen, naar ontwerp van Steef van der Veldt in 
 samenwerking met Just Architects, volledig technisch uit  
te werken en te bouwen.

‘De belangrijkste vraag die we tijdens de ontwerpfase 
moesten beantwoorden, was hoe we een constructie konden 
ontwerpen waarin de glaspanelen netjes verdeeld zijn over 

Daglicht en warmte weren
De koepel is bedekt met meer dan 1000 glaspanelen,  
die van binnen naar buiten zijn opgebouwd met 2x8 mm 
gelamineerd glas, een 16 mm dikke argon gevulde spouw 
en ongeveer 10 mm dik enkel veiligheidsglas. De eerste 
ring ligt deels onder het wateroppervlak dat de koepel 
grotendeels omringt. De glaspanelen van deze ring zijn 
voorzien van een geperforeerde blauwe zeefdruk om de 
weerspiegeling van het water in het glas te minimaliseren. 
Vanaf de zevende ring is het glas voorzien van een dichte 
zeefdruk in dezelfde blauwe kleur. Deze print dient als  
zonwering. Aan de binnenzijde zijn deze glaspanelen 
 bekleed met akoestische panelen.

Onzichtbaar ontkoppelen
Het was voor de architect essentieel de glazen schil visueel 
te ontkoppelen van de glazen schil van de stalen constructie. 
Daarom heeft Octatube gietijzeren, donkerblauwe, gepoeder- 
coate voetjes ontworpen om de glaspanelen aan de staal-
structuur te bevestigen. Deze voetjes zorgen ervoor dat de 
glazen schil losjes over de staalstructuur gevouwen lijkt.

Tussen de glaspanelen was een ruimte van 24 mm nodig om  
de glaspanelen blind op de blauwe steunen te bevestigen. 
De afdichtingsrubbers en de spacers van het glas zijn uit-
gevoerd in dezelfde kleur als de voetjes . De voetjes lopen 
over in het afdichtingsrubber. Omdat alles dezelfde kleur 
heeft, verdwijnen de voetjes uit zicht. Ook van buitenaf is 

de verbinding niet zichtbaar. Hierdoor is een visueel strakke 
koepel ontstaan. Naast de steunen zijn ook de afdichtings-
pakkingen op maat gemaakt voor een optimale sluiting van 
de glaspanelen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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Licht van boven – wanneer  
is een dakraam of lichttunnel  
vergunningvrij?
Daglicht is gezond. Een woning met veel licht(inval) is over het algemeen 
dan ook geliefd. Het daglicht valt veelal naar binnen via de raampartijen 
in de gevels, maar dat kan natuurlijk ook via een lichtkoepel, een platdak-
venster, dakramen en/of een lichttunnel in het dak. Wanneer mensen hun  
huis gaan verbouwen, zijn deze opties niet altijd on top of mind, dat terwijl  
er met deze opties soms makkelijk meer daglicht aan een woning kan 
worden toegevoegd zonder dat daar een uitgebreide verbouwing met  
vergunning voor nodig is.

Wanneer heb ik geen vergunning nodig?
Voor de meeste verbouwingen is een vergunning nodig.  
Artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 
bevat echter een lijst van activiteiten waarvoor geen  
vergunning nodig is. Bijvoorbeeld voor een dakraam, 
daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in 
een dak, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.  
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, scheelt dat een 
hoop papierwerk met bijbehorende kosten (leges) voor  
de woningeigenaar. 

Voorwaarden voor vergunningsvrij  
bouwen dakraam
Het wel of niet nodig hebben van een vergunning heeft 
vooral	te	maken	met	de	specifieke	plaats	van	de	lichtkoepel	
of dakraam op het dak. Het plaatsen van een dakraam op 
een monument is niet vergunningvrij, tenzij het dak van 
het monument is aangewezen als een onderdeel dat geen 
monumentale waarde heeft. Als het dakraam zich in het 
achterdakvlak, op een plat dak of op een niet naar openbaar 
toegankelijk gebied gekeerd dakvlak bevindt, heb je geen 
vergunning nodig als:
•  de daglichtvoorziening minder dan 60 centimeter  

uitsteekt ten opzichte van het dakvlak of het platte dak; 
•  de zijkanten, onder- en bovenzijde van de daglichtvoor-

ziening zich op meer dan 0,5 m van de randen van het 
dakvlak of het platte dak bevinden.

Wil je het dakraam plaatsen op het voordakvlak  
of op een naar openbaar gebied gekeerd dakvlak 
dan gelden er iets andere regels. De constructie 
mag dan niet buiten het dakvlak uitsteken. 
Daarop bestaat nog een kleine uitzondering.  
De constructie mag alsnog 60 centimeter 
uitsteken als het pand ligt in een gebied waar 

geen welstandseisen gelden.

Wanneer het bouwplan aan deze voorwaarden vol-
doet, is er geen vergunning nodig. Toch zijn er nog 

wel andere regels waar je je aan moet houden, ook al 
is die vergunning niet nodig. 

Vergunningvrij is niet hetzelfde als regelvrij
Ook zonder vergunning is het wel noodzakelijk om te vol- 
doen aan het Bouwbesluit. Hierin staan alle minimumeisen  
beschreven waar de daglichtvoorziening aan moet voldoen. 
Voor verbouw geldt in het algemeen dat moet worden vol- 
daan aan het rechtens verkregen niveau. Dit betekent dat 
bij een verbouwing moet worden uitgegaan van het actuele 
kwaliteitsniveau van het bouwwerk. In artikel 2.85 van het 
Bouwbesluit 2012 is bepaald dat bij een verbouwing een 
bouwwerk geen lagere kwaliteit mag krijgen en dat er  
minimaal een weerstand tegen branddoorslag en brand-
overslag van 30 minuten moet worden gerealiseerd.  
Die laatste eis geldt los van het rechtens verkregen niveau. 
Afhankelijk van de gekozen materialen kan het dus zo zijn 
dat de daglichtvoorziening verder van de erfgrens gebouwd 
moet worden of dat er voor materiaal moet worden gekozen 
waarmee de brandveiligheidsrisico’s worden verkleind. 

Daarnaast moet er ook altijd rekening worden gehouden met  
het burenrecht. Zo kan een dakraam leiden tot onrecht-
matige hinder als dit dakraam ervoor zorgt dat een buurman 
minder privacy heeft. Van onrechtmatige hinder kan volgens 
artikel 5:50 BW sprake zijn als er binnen twee meter van 
erfgrens ramen zijn waardoor je uitzicht hebt op het erf van 
de buren. Dit probleem kan worden ondervangen door de 
dakramen ondoorzichtig en niet openend te maken. Als de 
buren toestemming geven voor het raam of door het raam 
uitzicht is op de openbare weg of openbaar water zal er 
niet snel sprake zijn van onrechtmatige hinder. 

Twijfelt u over de vraag of uw bouwplan wel echt vergunning-
vrij is? Neem dan contact op met één van onze specialisten 
bij Poelmann van den Broek. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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LAGERE ENERGIEKOSTEN EN BETERE ISOLATIE

MOGELIJKHEDEN
VAN DAKNED
MAKEN JOUW 
WERK LICHTER

Niets is zo prettig als natuurlij k daglicht. Bij  Dakned bieden we daglichtoplossingen van o.a.  
Skylux en Solatubes aan. Voor iedere klus of uitdaging hebben wij  een passende oplossing in huis. 
Met ons brede assortiment aan producten kunnen ruimtes optimaal van daglicht worden voorzien. 
En alle mogelij kheden op een eenvoudige manier en vanzelfsprekend visueel comfortabel. 
Benieuwd naar ons volledige assortiment? Bekij k de website of neem contact met ons op.  

Nieuwe VELUX 2in1 en 3in1 dakramen 
zorgen voor meer daglicht én zijn  
makkelijk te plaatsen
 
Dakramen zijn een uitstekende manier om de hoeveelheid daglicht in een woonruimte te vergroten. Daarom heeft VELUX nieuwe 2in1 en 
3in1 dakramen gelanceerd, die nog meer daglicht en frisse lucht binnenhalen. Daar komt bij dat ze zeer gemakkelijk te monteren zijn;  
door de combinatie van één kozijn en het bekende montageprincipe, zijn ze binnen één dag te plaatsen. 
 

Meer daglicht in één montage 
Daken worden steeds dikker. Waar ze vroeger met 10cm isolatie werden ingepakt, gaat het tegenwoordig al gauw om 40cm. Het gevolg:  
er komt steeds minder daglicht woningen binnen. In de praktijk betekent dit vaak dat één enkel dakraam niet meer volstaat. De 2in1 en 
3in1 dakramen van VELUX zijn dan ook een uitkomst. Hierbij gaat het namelijk om meerdere dakramen in één kozijn. Deze ramen met 
smalle profielen laten, in het geval van 2in1, wel 249 procent meer daglicht toe dan een enkel dakraam. Bij het 3in1 dakraam is dat  
vanzelfsprekend nog meer. 
 
De 2in1 en 3in1 dakramen zijn ook verkrijgbaar als op afstand bediende variant. Wanneer bewoners niet thuis zijn, kunnen ze deze  
VELUX dakramen gerust openlaten. Als het begint te regenen, sluit de regensensor het open dakraam automatisch. Ook zijn de dakramen 
handmatig te bedienen met de VELUX App Control of VELUX Active. 
 
Gemakkelijk te plaatsen 
De nieuwe dakramen zijn zeer gemakkelijk te plaatsen. Ze bestaan uit één kozijn en één installatiepakket. Alle onderdelen kunnen  
eenvoudig uit het kozijn worden gehaald. Dat maakt het product lichter, waardoor het gemakkelijker van de begane grond naar het dak  
kan worden gebracht. Het kozijn is te monteren volgens de ongecompliceerde bekende principes, maar telt minder onderdelen dan  
twee of drie losse dakramen. 
 
Voordeliger uit  
De VELUX 2in1 en 3in1 dakramen zijn eenvoudig te bestellen, namelijk met slechts één productcode en één installatiepakket.  
Daarnaast zijn de 2in1 en 3in1 dakramen goedkoper dan een vergelijkbare gekoppelde oplossing. Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker 
om meer daglicht woningen binnen te laten.

veluxNL210x297+3mmsteilDAKjuni2022.indd   1veluxNL210x297+3mmsteilDAKjuni2022.indd   1 10-06-2022   10:5510-06-2022   10:55
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Renovatie volgens VELUX:

“ Grijp de kans bij renovatie om de  
kwaliteit van het gebouw met  
daglicht toetreding te verbeteren”
De gratis whitepaper ‘De overwegingen voor renovatie van lichtstraten’ 
van VELUX Commercial, helpt gebouw eigenaren een stap meer te zetten 
als het tijd is voor de renovatie van een gebouw. “Een dak moet worden 
gezien als onderdeel van het totale gebouwontwerp en dat betekent dat 
het renoveren van een lichtstraat in een utiliteitsgebouw unieke mogelijk-
heden schept. Het is een uitgelezen kans om de beleving van een gebouw, 
dat er al decennia of zelfs eeuwen staat, te verbeteren.” En daarvoor deelt 
de daglicht specialist haar kennis met de markt. 

Deze zijn niet altijd consistent wat betreft formaat,  
vorm of rechte lijnen en zijn mogelijk niet geschikt voor 
standaard lichtstraten.

De draagkracht van het dak heeft ook invloed op het  
gewicht van de nieuwe oplossingen. Daarom is het prettig 
om te kunnen kiezen uit een breed assortiment. Het kan 
ook nodig zijn om bepaalde producten te combineren. 
Bijvoorbeeld lichtere polycarbonaat oplossingen die bijdra-
gen aan bepaalde prestatievereisten en zwaardere glazen 
producten voor andere doeleinden.

Gebouwprestaties verhogen  
voor een beter milieu
En elke ingreep dient natuurlijk rekening te houden met 
bouwvoorschriften. De whitepaper stelt dat bouwvoor-
schriften meestal worden geschreven voor de korte termijn 
geschreven, niet voor de lange termijn. In het licht van 
klimaatverandering bieden nieuwe daglicht- en ventilatie-
oplossingen een kans om na te denken over de gebouw-
prestaties en het comfort van de gebruiker, zowel nu als 
over dertig of vijftig jaar.

Om die reden kunnen de klant en het bij de renovatie  
betrokken ontwerpteam besluiten om een vrijwillige norm 
aan te houden. Deze kan zich richten op prestaties of  
comfort, en/of op het verkleinen van de milieu-impact  
van het project. Voorbeelden van vrijwillige normen zijn 
DGNB,BREEAM, LEED en de WELL Building Standard.

Deze whitepaper biedt een overzicht van het volledige  
renovatieproces en hoe dit kansen biedt om daglicht en  
ventilatie	te	optimaliseren,	door	het	specificeren	en	monte-
ren van nieuwe lichtstraatoplossingen. Moderne lichtstraten, 
zo stelt VELUX, passen bij bijna elke situatie bij de reno-
vatie van utiliteits- en industriële gebouwen. Ontwerpers, 
bestekdeskundigen, monteurs en gebouweigenaren kunnen 
bij het renoveren van bestaande lichtstraten, nieuw leven 
blazen in deze gebouwen.

Bij het kiezen van een nieuwe daglichtoplossing voor een 
bestaand gebouw, is het belangrijk om het gebouw eerst te 
begrijpen. Het vaststellen van de factoren die invloed heb-
ben	op	het	ontwerp	en	de	specificatie,	en	hoe	deze	elkaar	
beïnvloeden, is een belangrijke eerste stap. Nieuwe licht-
straten moeten wellicht worden afgestemd op bestaande 
openingen,	of	kunnen	worden	gespecificeerd	als	onderdeel	
van een volledig nieuw dak. Het kan nuttig zijn om tijdens 
de eerste fases de mogelijke oplossingen te beoordelen, 
vooral met modellen die daglichtverdeling en verlichting 
berekenen, evenals prestaties van het gebouwmateriaal.
Verder is de architectonische stijl van het gebouw van be-
lang, bijvoorbeeld het behouden van een bestaande stijl of 
het creëren van een modern ontwerp. Sommige kenmerken 
of aspecten zullen wellicht nagemaakt moeten worden.  
Een lichtstraatproducent die beschikt over technische  
expertise en die ondersteuning biedt is onmisbaar.  
Bijvoorbeeld wanneer op maat gemaakte oplossingen no-
dig zijn voor bestaande daken en dakopeningen.  

Nieuwe daglicht- en ventilatieoplossingen dragen bij aan 
de	kwalificatie.	Het	kan	lastig	zijn	om	deze	normen	toe	te	
passen op een bestaand gebouw, maar er zijn vaak speci-
fieke	richtlijnen	voor	renovatieprojecten.	

Technische ondersteuning van de dakraamproducent kan  
ook inzicht bieden in waar er winst te behalen valt.  
Verbeterde daglichtinval is één van de grootste potentiële 
voordelen bij het renoveren van lichtstraten. Beter daglicht 
kan een positief effect hebben op de gebouwprestaties, 
evenals op het comfort en welzijn van de gebruiker van  
het gebouw.

Naast de voordelen van gecontroleerde passieve zonne-
warmte, kan daglicht kunstverlichting vervangen waardoor 
het energieverbruik door verlichting daalt. Lichtstraten 
dragen ook bij aan minder verblinding via verticale ramen, 
meer lichtinval in de gehele ruimte en meer comfort.

Door grote hoeveelheden natuurlijk licht zijn we alerter en  
geconcentreerder, waardoor we beter leren en productiever  
zijn. Voldoende daglicht biedt een verbinding met de 
buitenwereld, zelfs als we 90 procent van onze tijd binnen 
doorbrengen. Dakbeglazing die op de juiste manier is  
geplaatst, kan ook uitzicht naar buiten bieden, wat nog 
meer voordeel biedt.

Het tweede deel van de whitepaper bekijkt een aantal 
belangrijke sectoren en de drijfveren voor renovatie in  
deze sectoren. En hoewel het onmogelijk is om elke  
variant te bespreken laat VELUX in de whitepaper een  
aantal manieren zien waarop het soort gebouw, samen  
met de wensen van de klant, invloed heeft op de keuze 
voor nieuwe daglicht- en ventilatieoplossingen.

Daglichtoplossingen die worden geproduceerd conform 
de huidige normen, kunnen worden gezien als preventief 
onderhoud. Het gebouw is beter bestand tegen weers-
omstandigheden. Over het algemeen kan de renovatie  
van lichtstraten voor utiliteitsgebouwen worden gezien  

als een investering, die zorgt voor bescherming en een 
betere gezondheid van het gebouw, en de mensen in- en 
om het gebouw. 

Professionele en praktische hulp
VELUX is met haar jarenlange ervaring in staat voor elk 
project lichtstraten te creëren in allerlei vormen en maten. 
Een glasdak systeem is bijvoorbeeld de ideale keuze om 
lichtstraten	met	gedetailleerde	specificaties	te	creëren,	 
die er niet alleen mooi uitzien maar ook voor daglicht,  
frisse lucht en rook- en warmteafvoer zorgen. Glasdakcon-
structies	bieden	volledige	flexibiliteit	en	opties	die	zelfs	
aan de meest veeleisende designbehoeften voldoen.

Indien nodig kan VELUX Commercial montageservice  
leveren op locatie. Ze werken met projectteams die ervoor 
zorgen dat de producten op tijd arriveren en we kunnen 
kranen regelen om de nieuwe lichtstraten op het dak te 
hijsen. Onze professionele elektriciens helpen met de 
montage en de overdracht van de bediening en andere 
accessoires. Diezelfde elektriciens bieden tevens jaarlijkse 
servicebeurten, kwaliteitscontroles en rook- en warmte-
afvoerinstallatie	(RWA)-certificering,	om	er	zeker	van	te	zijn	
dat u altijd het maximale uit de daglicht- en ventilatie-
oplossing haalt. Daarnaast is er een 24-uurs service voor 
het RWA-systeem, evenals servicecontracten voor het 
onderhoud van de glazen constructies.

De gratis whitepaper is te downloaden via de website  
commercial.VELUX.nl onder inspiratie ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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“ EEN LICHTSTRAATPRODUCENT 

DIE BESCHIKT OVER TECHNISCHE 

EXPERTISE EN DIE ONDERSTEU-

NING BIEDT IS ONMISBAAR”
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Een glazen hoofdkantoor 
in de Stad van Glas
Het hoofdkantoor van glas- en  verlichtingsproducent Lasvit in 

het Tsjechische Nový Bor heeft een gebouwschil van glazen tegels. 
De tegels zijn speciaal ontworpen om niet alleen de vorm, 

maar vooral ook de textuur van leistenen na te bootsen.

Het glazen pand staat tussen de twee gerenoveerde panden in.

SPECIAL DAGLICHT
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wilde glazen tegels die in vorm én textuur een herinnering 
zouden oproepen aan leistenen. Om een leisteen-achtige  
textuur te krijgen ontwierp Lasvit in samenwerking met 
glasproducent TGK tegels van slumped glass. Bij het slumpen 
van glas legt men een glasplaat in een oven op een mal, 
waarna het glas al smeltend de vorm van de mal aanneemt. 
Dit proces wordt over het algemeen gebruikt om glas 
bepaalde vormen te geven – met dit procedé maakt men 
bijvoorbeeld kommen – maar kan ook gebruikt worden om 
het glas een bepaalde textuur te geven. De opmerkelijke 
steen-achtige textuur kon hier bereikt worden door gebruik 
te maken van mallen van papier. Elke tegel kreeg zo een 
eigen en unieke textuur, net zoals elke leisteen uniek is. 

1400 tegels op metalen frame
De tegels werden vervolgens diagonaal en gedeeltelijk 
overlappend aangebracht op het metalen frame. Elke tegel 
is op één punt bevestigd aan het frame; drie omringende 
tegels houden de tegel op zijn plek. Dit was nodig omdat 
glas en metaal verschillend reageren op temperatuur-
schommelingen; op deze manier kan elke tegel uitzetten  
en krimpen onafhankelijk van de dragende constructie. 
Tussen de tegels zijn openingen van 6-10 mm gelaten,  
waar regenwater doorheen kan. 

In totaal zijn er 1400 van deze glazen tegels gebruikt  
voor de gebouwschil. Ze lijken allemaal even groot, maar 
schijn bedriegt. Op de gevels meten de tegels 60 x 60 cm, 
bij 8 mm dikte, en hebben ze een gewicht van 7,5 kilo per 
stuk. De tegels op het dak zijn veel groter: 120 x 60 cm, met 
een gewicht van 12 kg per stuk. Door het perspectief lijken 
de daktegels even groot als die op de gevel. De tegels tegen 
de gevel zijn vierkant, op het dak zijn ze ruitvormig en voor 
deuren, nok en hoeken werden speciale tegels gevormd.  
In totaal weegt het glas van de gebouwschil ongeveer  
14 ton. De tegels zijn bedekt met een UV-bestendige nano- 
coating zodat het gebouw niet overgroeid raakt door mos. 

De gevels ónder deze tweede huid hebben grote ramen. 
Hierdoor schijnt licht vanuit de twee vergaderzalen door  
de glazen tegels heen, waardoor het pand licht uitstraalt. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

• PROJECT: HOOFDKANTOOR VAN LASVIT
• ADRES: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 170, NOVÝ BOR
• ONTWERP: OV-A ARCHITECTEN
• GLAS: TGK S.R.O.
• STALEN STRUCTUUR: EXCON 
• OPLEVERING: JUNI 2019
• OPPERVLAKTE: 779 M2

Nolanda Klunder

In het uiterste noorden van Tsjechië, te midden van groene 
heuvels en op slechts tien kilometer afstand van de Duitse 
grens, ligt Nový Bor. Nový Bor is weliswaar heel klein – het 
heeft iets meer dan 12.000 inwoners – maar wel degelijk 
een stad: het kreeg 250 jaar geleden stadsrechten vanwege 
zijn strategische ligging op de handelsroute van Praag naar 
het noorden. De stad is al eeuwenlang beroemd om zijn 
glasproductie, waarvan het eerste begin teruggaat naar 
glasblazers in de vroege vijftiende eeuw. Nový Bor draagt 
ook	nu	nog	trots	de	bijnaam	Město	Skla,	‘de	Stad	van	Glas’.	
Het stadje heeft drie bezienswaardigheden: het Glasmuse-
um, de achttiende-eeuwse Chrám Nanebevzetí-kerk en het 
negentiende-eeuwse stadhuis. Daar is een vierde beziens-
waardigheid bij gekomen: het stralende hoofdkantoor van 
de Tsjechische glas- en verlichtingsproducent Lasvit.

Een eenheid van historische panden  
en nieuwbouw
Lasvit, opgericht in 2007, is gespecialiseerd in kunstzinnige  
lichtinstallaties – denk aan designlampen, kinetische glas- 
installaties die bewegen op muziek, sculpturen en kroon-
luchters – en glasconstructies voor architectuur. Voor het 
nieuwe hoofdkantoor viel de keus op twee historische 
panden aan het Palackého Plein in Nový Bor. Het ene pand 
(van hout met gietijzeren pilaren) was vanaf de achttiende 
eeuw in gebruik geweest als glaswerkplaats; het andere 
pand, uit 1790, was een woonhuis. Beide panden hadden 
een monumentale status, dus mochten niet aangetast 
worden. Lasvit nodigde architecten uit om een voorstel 
te doen. Het winnende voorstel was afkomstig van het 
Praagse	architectenbureau	OV-A,	van	Štěpán	Valouch	en	
Jiří	Opočenský:	zij	kwamen	met	een	plan	om	de	historische	
panden te renoveren en aan te vullen met twee opvallende 
nieuwbouwpanden, die door hun materiaal – zwart cement 
versus glas – met elkaar in contrast staan.

Men bracht de historische gebouwen zo veel mogelijk 
terug in hun oorspronkelijke staat, door toevoegingen en 
aan passingen uit de twintigste eeuw te verwijderen. Verder 
werd de fundering vernieuwd, werden de panden geïsoleerd 
en kregen de gevels hun oorspronkelijke uiterlijk terug.  Bij deze twee oude panden werden de twee nieuwe gebou-

wen geplaatst, die wat vorm en afmetingen betreft er  
precies bij passen maar tegelijkertijd ontegenzeglijk 
modern en opvallend zijn: een zwart huis van cement en 
een bijna lichtgevend huis van glas dat daarmee een groot 
contrast vormt. Het glazen gebouw werd tussen de twee 
historische panden in en het zwarte gebouw werd erachter 
geplaatst, zodat de vier gebouwen een eenheid vormen 
rondom een binnenplaats.

De twee nieuwe panden
Zowel het zwarte als het glazen pand hebben een recht-
hoekig grondplan en een schilddak. Beide hebben een 
gebouwschil die geheel bestaat uit tegels, die de herinne-
ring moeten oproepen aan de leistenen waarmee de daken 
in de regio traditioneel gedekt zijn.

Het zwarte gebouw staat aan de achterzijde van het perceel. 
De gehele gebouwschil is bedekt met wandtegels van zwart 
cement. In dit gebouw is een hoge ruimte aangebracht  
– door de vloer onder het maaiveld te plaatsen – om produc- 
ten te kunnen testen en tonen, zoals kroonluchters en licht-
sculpturen met een gewicht van soms wel 5 ton.

Maar de grootste aantrekkingskracht van het nieuwe hoofd-
kantoor is zonder meer het glazen huis. De gehele gebouw-
schil – gevels en schilddak – zijn gedekt met bijzonder 
mooie glazen tegels. Hiertoe werd rondom de gebouwschil 
van het pand een tweede huid aangebracht van een stalen 
structuur waar tegels van glas op bevestigd werden.  
Deze tegels ontwierp Lasvit speciaal voor dit gebouw. Men 

Het zwarte en het glazen pand contrasteren met elkaar.

Door ramen in de gevels onder het glas straalt licht.

De nieuwe panden passen qua vorm en afmetingen bij de oude panden.

De glazen tegels kregen vorm en textuur van leisteen.

INTERNATIONALE DAKENSPECIAL DAGLICHT
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Daken van monumentale gebouwen doorbreken

Daglicht en gezondheid gaan voor
De vooroorlogse Valkenboskerk (1929) in Den Haag transformeert tot 
woongebouw. De kracht van het ontwerp is de perfecte balans tussen het 
behoud van het kerkgebouw als geheel en de kwaliteit van de individuele 
woningen. Daglicht komt straks zowel direct binnen via de buitengevel als 
indirect via het atrium, waar het originele glas in lood uit de buitengevel 
hergebruikt zal worden. Bij de woningen in de kap, waar ook wordt gewerkt 
met entresols, komt het daglicht binnen via grote dakramen.

De Valkenboskerk stond al sinds 2013 leeg. 
Na een lang traject, waarin een aantal ont-
wikkelaars met plannen voor sloop stuitten 
op protest van de door de wijkbewoners 
opgerichte Stichting Valkenboskerk Blijft, 
gunde de Protestantse Gemeente na een 
nieuwe inschrijvingsronde het project aan 
070 vastgoed. Zij ontwikkelden samen met 
StudioSchaeffer een ontwerp waarin de  
kerk als gebouw nog steeds een belangrijke 
rol speelt. Martijn Lentze, directeur van  
projectontwikkelaar 070 vastgoed:  

“Er worden 36 appartementen gerealiseerd van gemiddeld 
80 m2. Komende zomer zal de verkoop gestart worden  
van de appartementen, waarvan de prijzen vermoedelijk 
tussen de 350.000 en 575.000 euro komen te liggen.  
Naar verwachting kan er begin 2023 begonnen worden  
met de bouw.” 

Om het volume van het kerkgebouw zo aantrekkelijk moge-
lijk te benutten zijn er ook onder de kap appartementen. 
Met vijf meter hoge plafonds en grote ramen. Ellen de Graaf, 
werkzaam bij StudioSchaeffer en architect van het huidige 
ontwerp: “Met de transformatie zullen we zoveel mogelijk 
kenmerken van de huidige kerk behouden, zodat toekoms-
tige bewoners zullen ervaren in een kerk te wonen.  
In het midden komt een atrium en aan weerszijden daarvan 
komen de woningen. De grootste uitdaging is om ervoor te 
zorgen dat er voldoende licht in het pand aanwezig zal zijn.” 
Dat hebben de architecten bereikt met grote dakramen en 
een glazen nok die het daglicht door het atrium tussen de 
woningen diep in het gebouw toelaat. 

Kan wel, maar niet zomaar
Daglicht is vandaag een essentiële functie. En als in 
 gebouwen ook onder de kap verblijfsfuncties worden ge-
creëerd, moet daar ruimte voor worden gemaakt. Zelfs het 
monument ontkomt niet aan de behoefte aan daglicht.
‘Het plaatsen van zo’n daglichtvoorziening kan in veel 
gevallen wel, echter niet zomaar,’ stelt de Rijksoverheid in 
haar brochure ‘Dakramen en andere daglichtvoorzieningen 
in een dak’. Het plaatsen van een daglichtvoorziening is ver-
gunningvrij als het aan de volgende voorwaarden voldoet:
1.  De daglichtvoorziening steekt niet meer dan 0,6 meter 

uit ten opzichte van het dakvlak. Wordt de daglicht-
voorziening in een voordakvlak of in een naar openbaar 
toegankelijk gebied gekeerd dakvlak geplaatst dan mag 
de daglichtvoorziening alleen uitsteken als er geen 
welstandseisen gelden. Uw gemeente kan u hierover 
meer informatie geven;

2.  De zijden van de daglichtvoorziening moeten overal 
meer dan 0,5 meter van de randen van het dakvlak  
of het platte dak liggen (de zijkanten en de onder-  
en bovenkant). 

Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument  
of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of 
dorpsgezicht dan kunt u in aantal gevallen toch vergun-
ningsvrij bouwen. ‘Neem hiervoor contact op met uw 
gemeente of doe de vergunningscheck die te vinden is op 
de website omgevingsloket.nl.’ raadt de Rijksdienst aan.  
Op deze website checkt u de vergunning- en meldings-
plicht, regelt u alles in één keer online en is de status van 
aanvragen te volgen.

Altijd tussen de sporten of spanten
Monumenten.nl, een initiatief van het Nationaal Restauratie-
fonds, raadt aan eerst te informeren bij de monumenten-
ambtenaar van uw gemeente. Ook bij de reconstructie van 
een verdwenen dakraam of dakkapel is het aan te raden om 
met uw gemeente in overleg te gaan. Ze geeft een aantal 
aandachtspunten bij plaatsing van dakkapel of raam:
•  Plaats een dakraam altijd tussen de sporen of spanten 

van het dak;
•  Kijk goed naar de verhouding tussen dakramen en het 

dakoppervlak. Het gesloten karakter van het dak moet 
gehandhaafd blijven;

•  Overweeg alternatieve oplossingen. Leveren daglichtlam-
pen niet voldoende licht op? Kunnen lichtkokers uitkomst 
bieden?

•  Voor een keuken of een badkamer zijn vaak meerdere 
afvoeren in het dak nodig. Probeer het aantal te beperken 
door ze te bundelen. Soms kunnen schoorstenen opnieuw 
worden gebruikt of opgemetseld. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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Daglichtvoorzieningen die voldoen aan de 
maatvoering in deze tekening mogen zonder 
omgevingsvergunning worden gebouwd.  
De afstand tot de onder- en bovenzijde moet 
verticaal gemeten worden.



42 43

ACTUALITEITEN SPECIAL DAGLICHT

POLYCARBONAAT LAAT LICHT DOOR
Lemo-Koepels is gespecialiseerd in lichtdoor-
latende constructies voor zowel dak als wand 
toepassingen zoals in shedkappen, gebogen 
lichtstaten, koepels en verticale wandbeglazing.
Lemo-Koepels werkt nauw samen met Gallina.it 
voor de polycarbonaat beglazing. De producten 
worden wereldwijd toegepast.
Als voordelen van polycarbonaat beglazing ten opzichte van traditionele beglazingen noemt Lemo-Koepels het lage gewicht, 
de relatief lage prijs en de vele toepassingsmogelijkheden. “De laatste jaren hebben producten een ware metamorfose 
ondergaan	,”	zegt	Wouter	Lejewaan,	DGA	Lemo-Koepels	Europe	BV.	“De	aluminium	profielen	voor	de	koepels	ontwikkelen	 
we	in	eigen	beheer.	Daardoor	kunnen	wij	project	specifieke	profielen	ontwikkelen.”
De waarden voor isolatie en geluidsreductie zijn uitstekend door toepassing van een dubbele beglazing met een extra 
beglazing ertussen. Dit zorgt voor extra isolatie door middel van een spouwplaat en desgewenst voor extra geluidsreductie 
door middel van een 8 mm massieve beglazing.

DE DUTCH DAYLIGHT AWARD 2022 KOMT ERAAN
Juist bij het verschijnen van deze editie sluit de inschrijving 

voor de de Dutch Daylight Award 2022. Bij de Dutch Daylight 
Award worden de genomineerde projecten beoordeeld  

door de jury, bestaand uit daglichtexperts uit verschillende  
disciplines gelieerd aan daglicht en de bouwwereld.  

Juryvoorzitter is Marcel Bilow, Professor aan de TU Delft.  
Marcel wordt hierin bijgestaan door Paul van Bergen  

(bouwfysicus en directeur DGMR). Van Bergen is inmiddels 
een vaste kracht binnen de jury. De jury werd op  

lichtgebied ondersteund door Mathijs Sommeijer.  
Meer informatie: dutchdaylight.nl

INTERNATIONALE VERSIE DAGLICHT AWARD
Op 16 mei, de Internationale Dag van het Licht van UNESCO,  
werden in een live-stream vanuit Kopenhagen de winnaars van de 
The Daylight Award (internationaal) bekend gemaakt. The Daylight 
Award is een internationale prijsvraag gericht op daglicht onderzoek 
en architectuur en dient als stimulans om meer inzicht te verkrijgen 
in de kwaliteiten van daglicht. De tweejaarlijkse prijs wordt uitgereikt 
in twee categorieën: Daglicht onderzoek en Daglicht in de architectuur. 
De winnaars krijgen elk een bedrag van € 100.000, wat besteed kan 
worden aan de verdere doorontwikkeling van kennis over daglicht.
Dit jaar ging de prijs in de categorie architectuur naar Yvonne Farrell  
en Shelly McNamara oprichters van Grafton Architects en in de  
categorie Daglicht Onderzoek naar Anna Wirz Justice (Tjechië).  
ANNA WIRZ-JUSTICE (CH) Neurobioloog and Professor emerita bij het 
Centre for Chronobiology, Psychiatric Clinic van de University of Basel 
Lees meer op thedaylightaward.com

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 B.V.,  
en Bart Wansink, oprichter van  
Platform 2050, de overeenkomst waar- 
mee FAKRO Nederland leverancier wordt 
van Platform 2050. Door deze samen- 
werking kan Platform 2050 nu ook dag- 
lichtoplossingen voor het dak aanbieden  
aan vastgoedbeleggers en woningbouw-
coöperaties.

NATIONAAL HOLOCAUST NAMEN-
MONUMENT WINT AMSTERDAMSE 
ARCHITECTUURPRIJS 2022
“Ondanks de fysiek bescheiden omvang, 
reikt de impact van het National Holocaust 
Namenmonument tot ver buiten de stads-
grenzen en is dit project er niet alleen voor 
Amsterdam en Amsterdammers, maar biedt 

het ook ruimte voor ontmoeting, bezinning en educatie,” schrijft de jury. 
Het monument bestaat uit muren van ruim 102.000 bakstenen met de namen 
van Nederlandse holocaustslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.  
Het zonlicht en de elementen hebben vrij spel. Het ‘dak’ boven de stenen 
muren bestaat uit spiegelend roestvaststaal. Ze weerspiegelen vier  
Hebreeuwse letters die ‘in memoriam’ betekenen. 
Half mei werd in de vijftiende editie van de Amsterdamse Architectuurprijs 
ARCAM, het National Holocaust Namenmonument van Studio Libeskind in 
samenwerking met Rijnboutt en in opdracht van het Nederlands Auschwitz 
Comité onderscheiden met de vakprijs. De publieksprijs ging naar Basis-
school De Wereldburger van Moke Architecten en LANDLAB in opdracht van 
de Gemeente Amsterdam.

‘MEER DAN EEN DERDE VAN DE NEDERLANDERS LEEFT IN EEN ONGEZONDE WONING’
Ruim een derde (37procent) van de Nederlanders woont in een huis waar sprake is van vocht of schimmel, een gebrek 
aan zonlicht, geluidsoverlast of lage temperaturen. Deze binnenklimaatrisico’s hebben negatieve gevolgen voor de 
(mentale) gezondheid, het welzijn en de productiviteit. Dit blijkt uit de Healthy Home Barometer 2022, een jaarlijks 
onderzoek naar de relatie tussen het leefklimaat in gebouwen en huizen en de gezondheid in opdracht van VELUX GROUP.
De Healthy Home Barometer van dit jaar focust daarom op de huizen waar wonen en werken gecombineerd wordt en 
de dringende behoefte is aan renovatie. Het onderzoek toont aan dat miljoenen Nederlanders dagelijks blootgesteld 
worden aan een of meerdere van de binnenklimaatrisico’s: lawaai, vocht en schimmel, kou en gebrek aan daglicht. 

Renoveren
Het verminderen van binnenklimaatrisico’s in Nederland heeft grote economische voordelen. Zo blijkt dat de verminde-
ring van blootstelling aan vocht of schimmel en een gebrek aan daglicht in woongebouwen maar liefst 2,8 miljard euro 
oplevert tot 2050, als gevolg van verbeterde gezondheid en productiviteit. Daarnaast levert het 2 miljard euro op aan 
directe besparingen op zorgkosten. De barometer (in het Engels) is te downloaden via de website www.velux.com

LICHT VERHOOGT DE PRESTATIE VAN UW VASTGOED 
Met	een	reflecterende	buis	kan	daglicht	tot	ver	in	een	gebouw	doordringen.	Toevoeging	aan	de	bekende	 

Solartube is de Solatube ECO, beschikbaar voor de Solatube Ø 25 cm en Solatube Ø 35 cm om de  
thermische en akoestische eigenschappen van het Solatube daglichtsysteem te verbeteren.  

Hierdoor is deze uitvoering ook geschikt voor Passiefbouwen.
De	toepassing	van	de	Solatube	kan	de	waarde	van	de	energie	prestatiecoëfficient	van	het	gebouw	 

gunstig beïnvloeden. Om een van een nieuw gebouw of de  
Energie-Index van een bestaand gebouw te berekenen, maken 
EPA-adviseurs gebruik van forfaitaire rekenwaarden vanuit  
de ‘Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen en 
Gelijkwaardigheidsverklarin gen.’ Adviseurs mogen alleen van 
deze forfaitaire rekenwaarden afwijken als er een gecontro-
leerde	verklaring	is	van	een	specifiek	product	of	systeem.	
Techcomlight, dat het merk Solatube in haar assortiment  
heeft, beschikt nu over door BCRG gecontroleerde kwaliteits-
verklaringen voor de Solatube producten, waarmee u in de 
berekeningen en uw comfort uw voordeel kunt doen.

Winnaar van de vorige editie:  
Buitenhuis door Mirck Architecture.



DAKEN&ZAKEN

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

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

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.

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

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl

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

Tot ziens op 3 november bij DAKEN & ZAKEN!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

•mawipex

De volgende bedrijven nemen deel aan

DAKEN & ZAKEN 2022

80 
Anjo

® 

Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

•mawipex

D É  D A K B E G R O E N E R

... en haal de hemel in huis

ONTDEK 
DE NIEUWSTE 
GENERATIE 
LICHTKOEPELS ... 

NIEUW

Voor de best mogelijke isolatie en een strakke look zorgt de nieuwe Skylux iWindow3™. Deze 
vlakke lichtkoepel is superisolerend (Ug-waarde van 0,5 W/m2K) dankzij het compacte en 
isolerende pvc-raam en het 3-wandige en erg isolerende veiligheidsglas HR+++.

• geschikt voor alle platte daken en bij helling 0° en 25°. 
Advies 5° (om vervuiling & waterstagnatie te voorkomen)

• veilig dankzij het verharde 3-wandige glas
• geluidsdempend 41 dB
• onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
• perfect integreerbaar in het dak dankzij de keramische boord en slanke

omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm
• maximale lichtinval (lichtmaat = dagmaat) 

www.skylux.be

adv roofs NL Skylux iWindow2 Opengaand 2017.indd   1 20/12/16   10:15

100%
CIRCULAR

Zie voor meer informatie www.dakenenzaken.nlDAKEN&ZAKEN

E X P E R I E N C E
C E N T E R

NEDERLAND

Met het nieuw ontwikkelde Retentie-element RS 60 en de instelbare 
Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige en zeer effectieve 
oplossing om tijdens piekbuien een overbelasting van het rioolstelsel
te voorkomen. 
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Strak vlak vakmanschap 
voor moderne villa

Hegeraat Leidekkersbedrijf BV Schaijk werd door Lei Import Maasbracht, 
met meer dan 25 jaar ervaring in natuurleien getipt om een nieuwbouw-
project waaraan zij werkten voor te dragen voor “de competitie dak van 
het jaar”. De daken van het nieuwbouwproject in Warmond vereisen vakman-
schap en nauwkeurig werken, want de grote, licht hellende dakvlakken 
spelen een belangrijke rol in de onberispelijke uitstraling van de villa en 
het botenhuis. Aan de lezers van steilDAK de eer om even mee te genieten 
van de schoonheid van het leidekkers vakmanschap.

H&B Bouw BV uit Sassenheim realiseert een villa in  
Warmond, ontworpen door Van Egmond Architecten.  
Een rechthoekig bouwvolume van twee verdiepingen hoog, 
met aan drie zijden een lagere, rechthoekige uitbouw.  
Het dak op het centrale deel en de uitbouwen ligt op een 
licht hellend schilddak. Het bouwbedrijf schakelt Hegeraat 
Leidekkersbedrijf in om dit dak te voorzien van een strakke, 
donkere leibedekking. De villa aan de Oranje Nassaulaan  
in Warmond ligt aan het water en bij deze opdracht hoort 
ook het dak van het botenhuis dat deels in het water ligt.

Calculator en werkvoorbereider Cas Hegeraat van  
Hegeraat Leidekkersbedrijf schakelt zijn leidekkers,  
voorman Dylan Wierink en leidekker Jessy de Klijn in om  
dit werk op te pakken. “We bekijken op kantoor hoe we  
zulk werk het beste kunnen uitvoeren. Hoeveelheden, welke 
moeilijkheden we kunnen verwachten. We nemen de details 
door en wat de slimste manier van werken is om het werk 
binnen de gestelde termijn te realiseren. Dit dak is redelijk 
eenvoudig, met grote dakvlakken zonder onderbrekingen. 
Maar juist omdat het zo onberispelijk strak moet zijn en je 
schuin tegen het dak aankijkt vergt dit veel vakmanschap 
en inzicht van de leidekker. Elk foutje is direct zichtbaar”, 
zegt Hegeraat.

Techniek
De kap wordt waterdicht opgeleverd. “Voor ons start het 
werk met een vlak houten dakbeschot met daaroverheen 
folie”, zegt Hegeraat. “Wij bevestigen hierop het houten  
regelwerk waarop wij de leien aanbrengen. Dat is vooraf 
niet op vaste maten te bepalen. Daarom is prefabricage  
niet mogelijk en wordt het werk ter plekke gevlochten.
We werken hier met de zwarte tot grijze Samaca natuurlei 
van Lei Import uit Spaanse mijnen. Met een afmeting van  

40 bij 25 en 40 bij 30 voor de hoeken. De detaillering is  
bijzonder strak. Het dakvlak wordt niet onderbroken.  
Zelfs	de	bliksemafleiding	op	de	schoorstenen	gaat	onder	 
de leien door.” 

Esthetiek 
Wierink:	“Door	de	flauwe	helling	is	het	op	de	hoekpunten	
moeilijk vlechten en spijkeren. We hebben de hoeken even 
gelaten voor wat ze zijn, om thuis te brainstormen hoe we 
met	deze	flauwe	hellingshoek	toch	een	Franse	vlechthoek	
konden maken. Nu hadden we op de zaak sinds een jaar of 
anderhalf een breder leiformaat. Door dit te gebruiken,  
was het mogelijk een langere diagonaal te snijden waarmee 
je met dezelfde overlap, in hetzelfde ritme van de lijnen de 
hoek om kon vlechten.”

“Het is belangrijk om het hele grote dakvlak ‘stromend’ te 
krijgen. Een dak van acht meter, dat gaat nog wel, maar 
vijftig meter is een ander verhaal. We werken met een 

JHet Dak van het  aar 2022



48 49

is er voor het volgend gebruik als leiendak voor bijvoorbeeld 
een volière of tuinhuis weer gemakkelijk tientallen jaren aan  
toe te voegen. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar bijzondere 
restpartijen die vrijkomen bij restauraties of renovaties. 

Er is ook een markt voor gebroken leien als afscherming 
van de borders in tuinen of als tegel aan de muur met een 
nummer of tekst erin gegraveerd. Het puin, dat veelal in 
de wegenbouw een bestemming vindt, wordt ook graag 
gebruikt in het aquarium. Helaas hebben we in Nederland 
geen zestien miljoen mensen met een aquarium.”
Hegeraat Leidekkersbedrijf rijdt met wagens met Euro 6 
motoren. “Helaas is er voor ons, met onze lange afstan-
den en grote gewichten om te transporteren nog geen 
elektrisch alternatief. We houden dat met het oog op de 
toekomst en het milieu wel goed in de gaten.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

BOUWGEGEVENS
•  ARCHITECT: VAN EGMOND ARCHITECTEN
•  AANNEMER: H&B BOUW, SASSENHEIM
•  LEIDEKKER: HEGERAAT LEIDEKKERSBEDRIJF, SCHAIJK
•  LEILEVERANCIER: LEI IMPORT MAASBRACHT,  

SAMACA 55 MH NATUURLEI AFKOMSTIG UIT SPANJE

smetkoord en tikken een lijn van steeds een meter of zeven, 
dat was de lengte waarmee we het koord nog strak genoeg 
konden trekken zonder zwabberen.”

De leien komen allemaal uit dezelfde steengroeve en 
hebben allemaal zo goed als dezelfde maat. Maar omdat 
ze met de hand gespleten worden is de één iets dikker dan 
de ander. Wierink: “Als je dun en dik kort op elkaar verwerkt 
lijkt het of je een wipper hebt. De dikke leien gebruiken we 
daarom aan de onderzijde en de mooiste bewaar je voor 
de hoeken of ander plekken waar de meeste aandacht naar 
uitgaat. Eigenlijk ben je zo de hele dag een keurmeester.”

“De dakvlakken van het botenhuis 
hebben een iets andere. Het verschil 
in hoekafwerkingen kun je hierdoor 
goed zien. Op het boothuis hebben we 
mooi de speelsheid teruggebracht in 
de hoeken. 

Op de villa, die groot en imposant 
moest zijn, zit er qua speelsheid niet 
zoveel in.” Hegeraat: “Op het leiwerk 
is een speciale coating aangebracht. 
Hiermee is het de komende vijf jaar 
altijd schoon. Stof kan zich nauwelijks 
hechten en regent er anders gewoon af.  

De kans op groene aanslag is er vrijwel niet. Het is een 
keuze. Andere klanten laten het dak na een jaar of vijftien 
door ons reinigen.”

Veiligheid
De aannemer heeft rondom de villa een goede steiger  
opgebouwd. Ook voor het botenhuis op het water zijn ade-
quate voorzieningen getroffen. De aanvoer van leien via  
een ponton was hier wat ingewikkelder. Op het hoofdgebouw  
zijn de eerste 4.000 van de ruim 10.000 te verwerken leien 
met de hulp van een kraan op de steiger geplaatst. “De rest 
hebben we in een kruiwagen en een bouwlift naar onze 
werkplek gebracht.” Het was een omvangrijke klus waarbij 
de mannen elke dag weer geconcentreerd de herhalende 
handelingen moesten uitvoeren. “Maar dat hoort bij ons vak.  
Je moet die discipline kunnen opbrengen. Ook in de winter”, 
want rond die tijd is het leiwerk door Hegeraat uitgevoerd.

Samenwerking
We werken al jaren regelmatig samen met H&B Bouw.  
De projecten zijn altijd in goed overleg en tot volle  
tevredenheid van beide partijen gerealiseerd.  
Met van Egmond Architecten is dit ons tweede project. 
We hopen dat het net zo’n combinatie wordt als met de 
aannemer. En met de samenwerking intern zit het ook goed. 
Hegeraat Leidekkersbedrijf kan blind vertrouwen op de 
kwaliteit van Wierink en De Klijn, die als een hecht team 
onvermoeibaar doorwerkten om het dak te realiseren.

Duurzaamheid
Hegeraat: “Leistenen gaan met gemak langer dan 50 jaar 
mee en als je ze om wat voor reden dan ook weg wilt doen 

JHet Dak van het  aar 2022
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INTERVIEW

Meten is weten:  
onderzoek naar  
rietkwaliteit
Hoe kan een rietdekker uitspraken 
doen over de levensverwachting 
van riet en van een rieten dak? 
Nutrilab ontwikkelde een test-
methode om de kwaliteit van riet 
te bepalen. “We hebben uitgezocht 
welke parameters van invloed zijn 
en hoe we die kunnen meten”,  
aldus directeur Pieter Vos.

dat sommige rieten daken helemaal niet zo lang meegingen.  
Soms was een dak binnen vijf jaar al echt achteruitgegaan.  
In de branche kon men op basis van ervaring en fingerspitzen- 
gefühl diverse parameters bedenken die van invloed zouden 
kunnen zijn, zoals de leeftijd van het riet, het gewicht van 
een bos, de kleur, de hoogte van het afsnijden en de vraag 
of het riet ook beschadigd was. Het probleem was echter 
dat men wel kon bedenken wat het zou kunnen zijn, maar 

Nolanda Klunder

Nutrilab is gespecialiseerd in onderzoek naar veiligheid van 
voedsel voor mens en dier. Die expertise maakt het bij uit-
stek geschikt om onderzoek te doen naar de kwaliteit van 
riet, vertelt Pieter Vos, directeur van Nutrilab. “In algemene 
zin kan je stellen dat het onderzoek naar riet voor de hand 
ligt als je al onderzoek naar gras doet. Riet is namelijk  
een grassoort en verschilt niet wezenlijk van het gras dat 
we bij Nutrilab Agro al langer onderzoeken. Belangrijker is 
echter dat wij de analysemethodes, apparatuur en kennis in  
huis hebben die nodig zijn voor onderzoek naar materiaal-
samenstelling.” 

Begin rietonderzoek
Vanwege die expertise werd Nutrilab in 2017 benaderd 
door de Vakfederatie Rietdekkers met de vraag of het  
laboratorium onderzoek kon doen naar rietkwaliteit.  
“Vroeger ging men er standaard vanuit dat een rieten kap 
dertig tot vijftig jaar goed bleef. In het verleden werd men 
in de branche echter geconfronteerd met het probleem  

niet kon achterhalen wat er nu werkelijk de oorzaak van 
was dat sommige rieten daken zo snel in kwaliteit achter-
uitgingen. Daarom startte de Vakfederatie Rietdekkers in 
samenwerking met het Julius Kühn-Institut in Duitsland 
een onderzoek om criteria op te stellen waarmee men de 
kwaliteit van riet kan bepalen. Nutrilab heeft dit onderzoek 
uitgebreid met honderden rietpartijen. Uiteindelijk zijn wel 
500 tot 1000 rietpartijen onderzocht op de diverse parame-
ters die de vakmensen noemden als mogelijke invloeden.”

Parameters voor rietkwaliteit
De belangrijkste parameter voor de levensverwachting van 
riet bleek het vochtgehalte te zijn. “Hoe meer vocht riet op-
neemt en hoe langer het dat vasthoudt, hoe meer kans er is 
op schimmelvorming en rotting en daarmee achteruitgang 
van het dak”, zegt Vos. “Maar dat bracht meteen een vervolg-
vraag met zich mee: hoe komt het dat het ene riet meer 
vocht opneemt en dat langer vasthoudt dan het andere?  
We ontdekten dat dat te maken heeft met de mineralen-
concentratie van het riet, voornamelijk het zoutgehalte. 
Zout trekt immers vocht aan. Stap 1 werd dus het ontwikke-
len van een methode om het zoutgehalte betrouwbaar te 
meten. We stelden vast dat een hoger zoutgehalte er niet 
alleen voor zorgt dat er meer vocht wordt opgenomen, 
maar ook dat het vocht langer wordt vastgehouden.  
Daarbij ontdekten we dat er een gradiënt op de stengel is: 
op verschillende hoogtes is het zoutgehalte verschillend.”

“Een tweede belangrijke factor bleek de snijhoogte te zijn. 
Hoger op de stengel staan de poriën meer open. Riet dat te 
hoog is afgesneden, kan meer vocht opnemen. We hebben 
een methode ontwikkeld om de snijhoogte zeer nauwkeurig 
te bepalen op basis van het ligninegehalte (de houtcompo-
nent) en de lengte-diameter-verhouding van de stengel. 
Dat doen we met NIR-(nabij-infrarood-)technologie. Als je 
de snijhoogte combineert met het zoutgehalte heb je de 
belangrijkste parameters voor de kwaliteit van riet en weet 
je of dit riet dertig tot vijftig jaar goed blijft op het dak of 
niet.” Tenminste, benadrukt Vos: onder de juiste omstan-
digheden. “Externe omstandigheden hebben natuurlijk ook 
invloed op de levensverwachting van het riet. Als de hel-
lingshoek	van	de	rieten	kap	bijvoorbeeld	te	flauw	is,	blijft	
het dak te lang te vochtig en gaat het versneld in kwaliteit 
achteruit. Maar dat ligt dan niet aan het riet.”

Kwaliteitsverschillen
Riet wordt uit verschillende landen geïmporteerd. Is er een  
verschil in kwaliteit tussen gebieden? “In algemene zin is  

het zo dat riet uit zout water een hoger zoutgehalte heeft”,  
zegt Vos. “Dus je zou denken: riet uit gebieden waar geen 
zee is, blijft langer goed. Maar al snel bleek dat riet uit 
bergmeren in bijvoorbeeld Oostenrijk ook een hoog zout- 
gehalte kan hebben. Uit China komt heel veel riet wat 
over het algemeen van zeer goede kwaliteit is, maar ook in 
China groeit zoutwaterriet. Er zijn grote verschillen in zout-
gehalte en daarmee in levensverwachting tussen verschil-
lende rietpartijen. Om uitspraken te doen over de kwaliteit 
van je riet, moet je dat laten analyseren. Meten is weten. 
Daarom komen rietdekkers en riethandelaren naar ons om 
de kwaliteit van hun riet te laten onderzoeken.” 

“Wij doen uitspraken over de snijhoogte en het zoutgehalte, 
maar het is aan de rietdekkers om daar hun conclusies  
aan te verbinden’, zegt Vos. “Een rietdekker kan besluiten 
om riet met een hoog zoutgehalte toch te gebruiken bij een 
bepaald dak. Wij doen uitspraken over de levensverwachting  
van dit riet in algemene omstandigheden, maar een riet- 
dekker kan besluiten dat in zijn situatie het riet goed bruik-
baar is.”

Een nieuw keurmerk zou helderheid kunnen verschaffen  
over de kwaliteit van riet, zegt Vos. “Bij de huidige KOMO- 
certificatie	voor	riet,	onder	de	BRL	1512-1,	wordt	onvol-
doende gekeken naar eigenschappen als snijhoogte en 
zoutgehalte.	Die	certificatie	geeft	daarmee	totaal	geen	
garantie voor een goede kwaliteit terwijl er wél een KOMO 
stempel op staat. Alleen als je de juiste parameters meet, 
kan je wetenschappelijk onderbouwde uitspraken doen 
over de levensverwachting van riet.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

“VROEGER GING MEN ER  

STANDAARD VANUIT DAT  

EEN RIETEN KAP DERTIG TOT  

VIJFTIG JAAR GOED BLEEF”
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1 Branche specifieke CAO

Collectieve ongevallen verzekering
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RI&E

Arbeidsrecht en juridisch advies

Subsidies

OOHD Academy

Een eigen CAO die toegesneden is op het dekken van daken en waar 
de ondernemer zelf inspraak heeft. Passend bij deze specifieke 
branche.

De werknemers van de bij de cao aangesloten werkgevers zijn 
automatisch verbonden aan de cao. Voor hen geldt de collectieve 
ongevallen verzekering. 

Leden van de CAO Hellende Daken kunnen kosteloos een digitale 
Risico-Inventarisatie en Evaluatie opstellen. Een RI&E is verplicht. 
Het ontbreken hiervan kan een boete opleveren van € 4.500,-

Een gratis periodiek gezondheidskundig onderzoek voor alle 
medewerkers uitgevoerd door Arbo Unie.

Werkgevers vallend onder de CAO kunnen gebruik maken van juridische 
dienstverlening via het cao-secretariaat. Van eenvoudige contractvragen 
tot ontslagkwesties. Het eerste uur advies wordt gratis aangeboden.

OOHD biedt aantrekkelijke subsidies voor verschillende branche 
specifieke opleidingen, cursussen en trainingen.

In het digitale leerplatform OOHD Academy worden diverse 
e-learnings kosteloos aangeboden. 
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PRODUCTNIEUWS

Modulaire stalen dakelementen
SDS Ommen brengt drie typen modulaire stalen dakelementen op de 
markt. Twee van de lichtgewicht elementen geven het dak een uitstraling 
van een pannendak, het derde speelt in op de trend om het dak een strakke,  
vlakke vorm te geven. Het product komt uit een volledig geautomatiseerde 
fabriek in Denemarken, is eenvoudig te monteren en licht in het transport.

hoge duurzaamheid en bescherming tegen diverse weers-
invloeden. Dit stalen daksysteem is verkrijgbaar in een 
uitvoering met groeven, waardoor er twee verschillende 
dakpatronen te leggen zijn.

Directeur Harro Plaggenmersch van SDS Ommen:  
“We kennen in Nederland al ruim 30 jaar de langere lengtes 
stalen dakpannen. Nu brengen we deze pannen in een 
modulaire afmeting van bijna een vierkante meter in een 
patroon van twee pannen boven elkaar en zes pannen in de 
breedte. Het grote voordeel is enerzijds het lichte gewicht:  
het	profiel	weegt	maar	5	kg.	En	anderzijds,	moesten	de	 
lange pannen met meerdere mensen gelegd worden.  
Nu kun je het alleen of met z’n tweeën. Daarmee spelen 
we ook in op de ontwikkeling dat er steeds minder mensen 
beschikbaar zijn voor het werk in de bouw.”

“De Finnera modellen zijn symmetrisch gemaakt, zodat je ze  
naar alle kanten op kunt leggen. Eventueel ook in verband. 
Je schroeft of spijkert ze op pannenlatten. Een mooi detail 
is dat de onderzijde is omgeslagen waarmee je niet ziet dat 
platen op elkaar liggen. Deze folded end bending verhoogt 
de duurzaamheid omdat alle zijden voorzien zijn van coating. 
Een bestelling voor een dakvlak, komt compleet op een 
pallet met een installatie instructie. “Mensen die gewend 
zijn aan het leggen van staal, leggen dit ook wel. En er zijn 
natuurlijk	youtube	filmpjes	en	mensen	in	ons	bedrijf	die	u	
graag instrueren.”

“Het is op alle fronten een product voor de toekomst”,  
zegt Plaggenmersch; “De productie is volledig gerobotiseerd. 
De panelen krijgen hun kleur door gebruik te maken van 
Green coat technologie, verven waarvan heel veel bestand-
delen al zijn vervangen door natuurlijke stoffen. En we zijn 
druk met het vergroten van de functionaliteit. We denken 
aan	kozijnen,	het	benutten	van	de	warmte	onder	het	profiel	
en andere innovaties. Nederland moet veel lichter gaan 
bouwen en dit recyclebare product past helemaal in de 
trend van HSB bouwen, demontabel bouwen en verminde-
ring van de transportkosten.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Finnera
Het Finnera dakpan-ele ment ziet eruit als een traditionele  
dakpan. Ze zijn weersbestendig, zorgen voor naadloze 
dakafwerking en worden geleverd in een gestapeld pakket 
installatieklare componenten.

Frigge
De Ruukki Frigge is een moderne en modulaire stalen 
dakpanplaat. Belangrijkste kenmerk van de Frigge is dat het 
een modulaire plaat betreft, waardoor het dak gemakkelijk 
te vervoeren en te monteren is. De hoeveelheid afval wordt 
hierbij tot een minimum beperkt. Frigge dakpanplaten 
kenmerken zich daarnaast door de symmetrische vorm, 
waardoor montage in elke richting mogelijk is; van links 
naar rechts en van rechts naar links.

Hyygge
Het Hyygge modulaire dakpanelement is een innovatieve 
en moderne dakbedekking met strakke belijningen.  
Het Ruukki Hyygge stalen daksysteem is gemaakt van 
Scandinavisch staal en is evenals de andere typen voorzien 
van een duurzame biobased coating. Deze coating zorgt 
voor een hoge krasbestendigheid, lange levensduur,  

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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FESTIVAL

Rotterdamse Dakendagen 
inspireren dakgebruik
Van donderdag 2 t/m zondag 5 juni 
werden de Rotterdamse Dakendagen 
weer als vanouds georganiseerd. 
Tijdens het festival kon men op 
ontdekkingstocht door daken in 
de hele stad. Dit jaar zorgde 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 was er weer een 
centraal dak met muziek, eten,  
drinken en gezelligheid. Focus was 
het gebruik van platte daken, maar 
de dag bood zeker ook inspiratie voor 
het gebruik van hellende daken.

maken: de vormgeving van de gebouwen, de inrichting van 
de ruimte. Je bent zonder het te merken heel inhoudelijk 
bezig met architectuur en stedenbouwkunde.

Inmiddels zijn de Rotterdamse Dakendagen een vaste 
waarde in het culturele leven van de stad. Jaarlijks worden 
daken, die doorgaans ontoegankelijk zijn, opengesteld voor 
het publiek en dat alleen al betekent een enorme stimulans 
voor het bewustzijn van wat er zoal mogelijk is op het dak. 
Ook commerciële partijen beginnen de waarde van het  
dak in te zien. 

Jaarlijks hebben de Rotterdamse Dakendagen zo’n 16.000 
bezoekers. Dat is dus exclusief de duizenden mensen die in 
2016 de trap naar het dak van het Groot Handelsgebouw 
beklommen.	Dat	waren	officieel	geen	bezoekers	van	het	
festival, maar de actie was wel belangrijk voor de missie 
van ons festival. Wie op het dak staat, beleeft de stad ineens 
heel anders. Die ervaring heeft vooral met architectuur te 

International Rooftop Knowledge Day
Voor alle grote steden is het ruimtegebrek een gegeven. 
Daarom is het belangrijk dat het dak wordt ontdekt als  

locatie waar je mooie dingen mee kunt doen. Social media 
is een belangrijk middel om de ‘missie’ verder te verspreiden 
en we zien dat dat goed werkt. Het festival draagt ertoe  
bij dat het dak als ‘sexy’ wordt gezien. Het dak ís ook sexy, 
als je ziet wat het dakgebruik kan betekenen voor het  
sociale klimaat in de stad, het energievraagstuk, de biodi-
versiteit, etc.

Na een periode waarin het festival vanwege de coronacrisis  
noodgedwongen online ging, was de afgelopen editie 
opnieuw interessant, met veel prachtige daken die toegan-
kelijk waren voor het publiek, bijzondere voorbeelden van 
dakgebruik en een interessante Kennisdag. 

Op vrijdag 3 juni vond de jaarlijkse Kennisdag plaats.  
Een hybride evenement met internationale gasten en  
Engels als voertaal. De voorafgaande expertmeetings 
zorgden voor een goede basis voor het gesprek. Dit jaar 
stonden de thema’s dakgevoel, regelgeving, groene daken en 
publieke ruimte centraal. Gestart werd met een bezoek aan 
de Rooftop Walk en ’s middags werd een plenair programma 
georganiseerd op Het Podium bovenop het Nieuwe Instituut. 
Hier werden de ervaringen van stadsgebruikers en hun 
‘dakgevoel’ als reden voor gebruik van het dak gedeeld.  
Van daaruit werd gekeken naar het ‘hoe’, met twee mogelijke 
toepassingen: groene daken en daken als openbare ruimte.

Rooftop Walk
Nog tot en met 24 juni 2022 kan men de Rotterdam Rooftop  
Walk bewandelen. Dit is een route op dakniveau, inclusief 
een luchtbrug tussen WTC Rotterdam en de Bijenkorf.  
Het ontwerp is een samenwerking met architectenbureau 
MVRDV. Op Hemelvaartsdag gingen de eerste bezoekers 
omhoog om de spectaculaire oversteek boven de Coolsingel 
te maken. Maar uniek uitzicht is lang niet alles wat deze 
wandeling te bieden heeft. Terwijl men over en tussen 
de daken loopt, beleeft men hoe innovatief dakgebruik 
bijdraagt aan een betere toekomst voor steden en stads-
bewoners. De wandeling is weliswaar op hoogte, maar blijft 
laagdrempelig om te bezoeken: volwassenen mogen voor 
een klein bedrag naar boven en kinderen gaan gratis mee. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl
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Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl
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Gezocht: 

Calculator & Leerlingen 
Projecten in de Randstad 

Kantoor Middelburg / Den Haag 

Loodgieters, leidekkers, koperslagers en zinkwerkers 
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NR.6 - JUNI 2022

THE NATURAL PAVILION, FLORIADE ALMERE
 
LODEWIJK HOEKSTRA: “GROEN IS NIET PER DEFINITIE DUURZAAM”
 
SPECIAL GEBRUIKSDAKEN
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar - Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar
Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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NR.4 - APRIL 2022

WINNAAR DAK VAN HET JAAR 2021

“HET DAK IS EEN POPULAIR STUK GEBOUW”

SPECIAL GROENE DAKEN
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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NR.5 - MEI 2022

LÉON VAN GEEST WERKT AAN BLIJVENDE VERANDERINGEN

100 JAAR AMBACHT, VAKMANSCHAP EN INNOVATIE

SPECIAL DAGLICHT
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Roofs
HÉT VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Niets meer missen uit de dakenbranche? Neem een abonnement op

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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ACTUALITEITEN

AGENDA
29 juni t/m 1 juli 2022
VABOTECH (VAKBEURS BOUW & TECHNIEK)
Amsterdam RAI
info: www.vabotech.nl

5 - 8 juli 2022
DACH + HOLZ INTERNATIONAL
Messe Köln
info: www.dach-holz.com

13 - 15 juli 2022 
CIRCULARITY IN THE BUILT ENVIRONMENT
TU Delft Conferentie 
info: www.circularben.com

VENTUS GEÏSOLEERDE DAKDOORVOER 
WINNAAR VSK AWARDS 2022
Strak afgewerkt op het dak zorgt de Ventus voor een  
optimale aan- en afvoer van ventilatielucht. De nieuwe 
Ventus dakdoorvoer zorgt ervoor dat isolatiewaarden 
van het dak behouden blijven. Daarnaast onder-
scheidt de Ventus dakdoorvoer zich door het instal-
latiegemak. ‘Slechts een minimale dakdoorbreking is 
nodig, het maken van de dakdoorbreking is gemakke-
lijker en door de haakse dakdoorvoer kunnen leidin-
gen direct langs het dakbeschot worden gemonteerd,’ 
schrijven de ontwikkelaars van Ubbink.
Het product won de VSK22-Awards. De jury schrijft: “Een ogenschijnlijke eenvoudige, maar door-
dachte doorontwikkeling. Waarbij goed is gekeken naar de praktische struikelblokken en waarmee 
de monteur echt tegemoet wordt getreden’, zo omschrijft de jury van de VSK Awards de Ventus van 
Ubbink. De geïsoleerde dakdoorvoer is klaarblijkelijk een detail in een veel grotere bouwopgave, 
maar	het	meedenken	met	de	installateur	en	de	finesses	van	het	ontwerp	-	waardoor	isolatie- 
waarden behouden blijven - leverde de Ventus de winst voor de VSK Award op.”

“MET HOUTBOUW GEEN LAST  
VAN STIKSTOFCRISIS”
Zestig tot zeventig procent van de projecten die in 2019  
tijdens de eerste stikstofcrisis stilvielen, hadden gewoon 
afgebouwd kunnen worden als er voor houtbouw was 
gekozen, en het bouwproces wat aangepast was qua ver-
voer en met elektrisch graven en tillen. Dat stelt Daan 
Bruggink, architect/directeur van ORGA architect, dat in 
die stikstof-crisis wel gewoon doorbouwde, zelfs naast 
een beschermd Natura 2000 natuurgebied.  
De Wildopvang Avolare, die daar toen gerealiseerd werd, 
opent nu net haar deuren voor de eerste dieren.
De bouwwereld zou zichzelf kunnen wapenen tegen 
toekomstige tegenslagen door zelf in te zetten op  
het verlagen van de stikstofemissies. Dat gaat een stuk 

eenvoudiger bij houtbouw, weet Bruggink uit ervaring. Kleinere elektrische kranen en graafmachines op de bouw en wat 
transport betreft: “Het grote voordeel van houtbouw is dat het veel lichter en compacter is, waardoor een half gebouw met 
één vrachtwagen kan worden vervoerd in plaats van een betonnen wand element op één vrachtwagen. Als je van tevoren 
goed nadenkt over je stikstofemissies, hoeft de stikstofnorm bij de woningbouw geen obstakel te zijn.”

WERKEN TIJDENS ONWEER: WEES ALERT
Tijdens werkzaamheden is het belangrijk alert te zijn op onweer, zowel bij binnen-  
als buitenwerkzaamheden, schrijft Arbeidsveiligheid.net. Ze waarschuwen voor de  
gevaren en geven praktische tips. Zodra er minder dan tien seconden tussen de  
bliksemflits	en	het	geluid	van	de	donder	zit,	is	het	zaak	te	gaan	schuilen.	Het	onweer	 
is dan dichter dan drie kilometer genaderd. Dit wordt in de praktijk gezien als de  
minimumafstand.	Wanneer	er	vijftien	minuten	geen	bliksemflitsen	gezien	zijn,	 
kan het werk weer hervat worden.
- De plaats en het moment van een blikseminslag zijn nooit precies te bepalen.
- Houd rekening met de tijd die nodig is om jezelf in veiligheid te brengen.
-  Zorg ervoor dat je niet in de buurt bent van hekken, bouwliften, steigers, lichtmasten  
en andere voorwerpen van metaal.

-  Als je bent overvallen in het veld: ga gehurkt zitten (liefst in een greppel) en blijf uit de buurt van bomen  
(nooit gaan liggen!).

- Tijdens onweer zit je binnen veiliger dan buiten.
- Ook in een auto/cabine is het veilig. Houd wel ramen, deuren en dak gesloten.
-  Onder lawaaiige omstandigheden wordt onweer vaak niet gehoord. Gehoorbeschermingsmiddelen schermen af tegen 

laagfrequent geluid. Het gerommel van de donder heeft ditzelfde lage frequentiegebied en wordt dus tegengehouden.
ENERGIELEVEREND GEBOUW ECHO GEOPEND OP TU DELFT CAMPUS
Vanaf eind mei kunnen docenten en studenten van TU Delft gebruik gaan maken van het duurzame onderwijsgebouw 
Echo. Na de zomer zullen alle zalen in gebruik zijn en is de horeca volledig in bedrijf. Het energieleverende gebouw op 
TU Delft Campus draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van TU Delft: een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030.
Projectmanager Bouw TU Delft Kübra Öztürk: “Onze bouwprojecten kunnen eraan bijdragen dat we in 2030 een 
CO2-neutrale en circulaire campus zijn. Echo is hier een voorbeeld van. Het is het eerste energieleverende gebouw op  
TU Delft Campus. Met behulp van zonnepanelen wordt alle energie voor het stroomgebruik van laptops, verlichting en 
horeca opgewekt, en blijft er onder aan de streep nog over. Als bouwmaterialen werden onder meer bamboe en gerecy-
clede	petflessen	gebruikt.	En	maar	liefst	negentig	procent	van	het	meubilair	in	het	pand	is	hergebruikt.”

BAKSTEEN GEWELVEN
Het Imperial Kiln Museum in het Chinese Jingdezhen, ontworpen 

 door Studio Zhu Pei, won de Brick Award 22 in de Categorie  
Sharing Public Spaces én won de overkoepelende Grand Prize.  

De gewelven en de constructie van het museum verwijzen  
naar het porselein-erfgoed van de stad.

Foto: Schranimage, Studio Zhu Pei

WERKVOORRAAD BURGERLIJKE EN UTILITEITS-
BOUW GESTEGEN 
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldt dat de 
gemiddelde werkvoorraad in de burgerlijke bouw in april 
met drie-tiende maand is gestegen naar 12,2 maanden.  
In de woningbouw namen de orderportefeuilles met  
vier-tiende maand toe naar 13,5 maanden werk. Daarmee 
is de werkvoorraad in de woningbouw fors gestegen in een 
maand tijd. Afgewacht zal moeten worden of deze stijging 
structureel is. In de komende maanden zal hier meer duide-
lijk over worden.

MKB VINDT ELEKTRISCHE BESTELAUTO TE DUUR EN WIL BPM-VRIJSTELLING TERUG
Door het vervallen van de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s dreigen ondernemers te blijven rijden in bestelwagens op 
 fossiele brandstoffen. “Elektrisch rijden wordt te duur”, zo stelt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in De Telegraaf.
In het regeerakkoord is afgesproken dat de vrijstelling van bpm voor bestelauto’s tussen 2024 en 2026 in stappen wordt 
afgebouwd. Emissievrije bestelauto’s blijven wel vrijgesteld van bpm. VNO-NCW en MKB-Nederland verwachten dat onder-
nemers niet snel voor een elektrische variant kiezen omdat die net als bij personenauto’s een stuk duurder is in aanschaf en 
een	kleine	actieradius	heeft,	zeker	als	de	wagen	zwaar	beladen	wordt.	“We	willen	echt	graag	meewerken	aan	de	elektrificatie	
van het wagenpark”, zegt Vonhof desondanks. “Maar dat moet dan wel reëel zijn en gestimuleerd worden. De bpm scheelt al  
snel een kleine 40 procent in de aanschaf van een auto. Voor bestelauto’s is dat gemiddeld ruim € 11.000,” rekent Vonhof. Hij  
noemt dat in De Telegraaf “een onredelijke lastenverzwaring die vooral ondernemers in het mkb gewoon niet kunnen dragen”.



Hét filiaal voor al uw dakmateriaal

BROUWERS
ZINK & DAK

De feestavond wordt 
u aangeboden door:

Vrijdag 24 maart 2023
Evenementencentrum                                         in Nijkerk

Dak van het Jaar 2022

17.30 – 19.00 uur 
Inloop en ontvangst van de gasten met welkomstdrankje en hapje

De presentatie zal in handen zijn van dagvoorzitter Rens Merckelbach

19.00 – 21.00 uur
Award-uitreikingen onder het genot van een driegangen-diner

21.15 – 22.15 uur
Optreden van Midwest Coverband, met o.a. dakdekker Ben Roos

22.30 – 00.45 uur
Optreden van de meestermixer DJ Ben Liebrand

01.00 uur
Einde feestavond

U kunt zich aanmelden 
voor deze gratis feestavond 
via www.dakvanhetjaar.nl

D É  D A K B E G R O E N E R
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 13 september

COLOFON

CIRCULAIR BOUWEN 
Theorie en praktijk

INTERNATIONALE DAKEN 
Auditorio de Tenerife

SPECIAL
Veilig en gezond werken

OPLEIDEN 
Nieuwe generatie dakspecialisten

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.



HENK SMIENK
Commercieel Technicus

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

PREFA DAKPANEEL FX.12
LEVENDIG SPEL VAN LICHT EN SCHADUW

WWW.PREFA.NL

TECHNISCHE SPECIFICATIES
PREFA DAK- EN GEVELPANEEL FX.12 
¬ Materiaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating

¬ Afmetingen: 
    700 x 420 mm in gelegd oppervlak (3,4 st./m2)
    1400 x 420 mm in gelegd oppervlak (1,7 st./m2)

¬ Gewicht: ca. 2,4 - 2,5 kg/m²

¬ Minimale dakhelling: 17° (ca. 31%)

¬ Basisbevestiging : direct, met 3 PREFA spijkers per 
    paneel FX.12 klein, met 5 PREFA spijkers per paneel 
    FX.12 groot)


