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COLUMN

Geachte lezer,
We kijken in december terug op een mooi jaar voor ons 
en de dakenbranche. We hebben weer een mooie reeks 
vakbladen en evenementen gerealiseerd. steilDAK gaf in 
elke editie een prachtig overzicht van jullie werk en wat 
de markt aan producten en noviteiten te bieden heeft.  
We deelden kennis in het vakblad over belangrijke 
thema’s en boden ruimte aan relevante spelers in onze 
branche om hun mening en ideeën met u te delen.

Daarnaast organiseerden we in maart een uitgebreide 
 feestavond, met de uitreiking van de Dak van het Jaar 
 trofee. De avond is als zeer positief ervaren door de 
 bezoekers. We brengen hiermee ons vakmanschap en 
waardering voor de kwaliteitsproducten waarmee dit 
mogelijk is, onder de aandacht van een groot publiek.

De zeer memorabele editie van ons netwerkevenement 
DAKEN & ZAKEN is net achter de rug. We blikken er in 
deze editie kort op terug. Het evenement bracht weer 
talrijke bezoekers en standhouders bijeen. Het is in korte 
tijd uitgegroeid tot hét evenement voor de dakenbranche 
in Nederland.

We danken iedereen die heeft geholpen dit mogelijk te 
maken. Zonder de redactionele en commerciële partners 
was het natuurlijk niet mogelijk geweest. Dank voor het 
vertrouwen en we kijken uit naar het voortzetten van 
onze samenwerking in het nieuwe jaar. 

Helaas geldt dat niet voor het vakblad steilDAK.  
Deze decembereditie is de laatste die we als uitgever 
zullen maken. Het lukte in de afgelopen zeven jaren niet 
voldoende partijen te vinden om het redactioneel hoog-
staande product te blijven realiseren. We danken iedereen 
die zich voor het blad heeft ingezet. Voor de adviezen  
en kennis waarmee we de markt konden voorzien van 
hoogwaardige informatie, over de makers van het  
hellende dak en de wereld er om heen.

We wensen desalniettemin iedereen mooie feestdagen en 
een goed en gezond 2023. Wees goed voor elkaar!

Palmyra Lindeman

www.isobouw.nl/SlimFixXTMax

SlimFixXT Max
ZELFDRAGENDE PREFAB DAKELEMENTEN 
VOOR GORDINGLOOS BOUWEN
SlimFixXT Max overbrugt het grote verschil tussen 

standaard dakelementen en volledig geprefabriceerde 

prefabsegmenten. De scharnierende SlimFixXT Max 

dakelementen combineren de fl exibiliteit op de 

bouwplaats en de korte levertijd van traditionele 

dakelementen met het gemak van een prefabkap.  

Dankzij de dragende constructieve tengels in 

combinatie met de scharnierverbinding is 

SlimFixXT Max toepasbaar zonder een 

onderconstructie, zoals nok- en tussengordingen.

Met SlimFixXT Max wordt u compleet ontzorgd. 

Zo worden, indien van toepassing, knieschot, 

muurplaat en F-ankers meegeleverd. Ook onze 

bekende Flex-maatwerkoplossingen kunnen in de 

dakplaten geïntegreerd worden.    

SLIMFIXXT MAX MAXIMALISEERT UW DAK
•  Maximale constructieve mogelijkheden 
•  Maximale tijdwinst
•  Maximale flexibiliteit
•  Maximale luchtdichting
•  Maximale milieuwinst

GORDINGLOOS BOUWEN

NIEUW

PREFAB DAKELEMENTEN

10031460 ISOBOUW_Cobouw_adv_210x297_D01_001   110031460 ISOBOUW_Cobouw_adv_210x297_D01_001   1 01/12/2022   09:2601/12/2022   09:26
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Rijksmonument De Volharding  
in ARTIS krijgt nieuw dak van  
zink, leien en lood

JOBSE, opgericht in 1922, vierde deze zomer haar 100 jarig 
bestaan. Directeur Olle de Graaff nodigde het personeel  
(45 medewerkers), oud gedienden en hun gezinnen uit voor 
een dagje ARTIS. “Hoe je zo’n 100 jarig bestaan moet vieren, 
dat is de vraag.” Een boek met een overzicht van alle projec-
ten is bijna onbegonnen werk. “Over 100 jaar terugkijkend 
is het aantal mooie projecten nauwelijks te overzien”,  
zegt De Graaff. JOBSE is één van de grootste bedrijven in 
Nederland binnen dit vakgebied en heeft honderden  
prachtige projecten gerealiseerd.

ARTIS is gekozen voor de familiedag, omdat er gewerkt wordt  
aan de restauratie van het zinken dak van ‘De Volharding’, 
een prachtig stukje werk waarin het ambacht en de moderne  
technieken elkaar op een bijzonder geslaagde manier ont- 
moeten. Het gebouw is een voormalig rijstpakhuis. Het werd  
in 1866 aangekocht door ARTIS. Op de fundamenten kwam 
een	Etnografisch	Museum	dat	in	1888,	toen	ARTIS	haar	
50-jarig bestaan vierde, werd geopend. Maar door de jaren 
heen vervulde het diverse functies: diverse musea, nacht-
dierenhuis en runderstallen. Het biedt nu onderdak aan 
kantoren en de kantine voor het personeel.

Samenwerking
Het team van zes a zeven man voert het werk uit. De Graaff: 
“Voor dit project zijn we benaderd door restauratieaan-
nemer Nico de Bont met wie we al een jarenlange nauwe 
samen werking hebben. We werken samen met Onderwaater 
Architecten Ingenieurs B.V. zij zorgden voor de directie- 
voering, technische uitwerking en aansturing van diverse 
adviseurs en specialisten.  
Restauratiearchitect V&B Erfgoed & Architectuur gaf de 
plannen verder vorm. We hebben al vaker samengewerkt  
en ze hebben vertrouwen in onze kennis en kunde.

De hele gebouwschil onderging een grondige restauratie.  
Het	gevelstucwerk	is	ontdaan	van	oude	verflagen	en	de	
originele kleurstellingen zijn weer zichtbaar gemaakt.  
Ter plaatse van het gebogen schilddak van het midden 
paviljoen zijn door ons natuurleien aangebracht.  
Uitvoerder Hans van Leerdam: “We delen de steiger met  
tal van andere vakmensen. We hebben een goede planning 
en houden rekening met elkaars werkzaamheden. De sfeer 
was goed en het werk is mooi.”

Techniek
Uitvoerder Van Leerdam leidt ons rond op de steiger langs 
de dakrand. Het oude zink is overal verwijderd. Op het 
bestaande dakbeschot is folie, isolatie en daarna weer een 
folie aangebracht. Hierop zijn geventileerde ruwe houten 
delen aangebracht waardoor het nieuwe zink van onder 
geventileerd wordt en langer meegaat. Door deze nieuwe  
dakopbouw is het totale dak-pakket dikker geworden, 
waardoor	er	extra	gelet	moest	worden	op	de	aansluitingen	
tegen de opbouwen en naar de brede bakgoten.

“Het zadeldak krijgt nieuw wals blank zink geleverd door 
Wentzel / RHEINZINK dat met regelmatig verdeelde roeven- 
verbindingen op de ruwe houten delen wordt bevestigt.  
De geprefabriceerde zinken roefbanen krijgen onderling een  
goede overlap waardoor je een hoogwaardige dichting krijgt.”

Van Leerdam wijst er op hoe grondig de lasnaden zijn  
gemaakt. “Een tweede laag over de gemaakte lasnaad,  
die door anderen vaak wordt vergeten, is bij ons standaard. 
Met dit opdoppen beschermen we de soldering.

JHet Dak van het  aar 2022

Het voormalig rijstpakhuis De Volharding, midden in ARTIS krijgt met de 
hulp van de vakmensen van JOBSE Leidekkers en Restauratie B.V. uit  
Middelburg een nieuw dak. Het gebouw onderging al veel renovaties,  
vervulde diverse functies en dient nog steeds als prachtig decor in het park. 
De specialisten van JOBSE onder leiding van uitvoerder Hans van Leerdam 
zorgen ervoor dat de detaillering en uitstraling van het meer dan 100 jaar 
oude gebouw perfect combineren met nieuwe details als zonnepanelen 
en onzichtbaar verwerkte installatieruimten. De Volharding kan daarmee 
gemakkelijk weer talloze functies vervullen in de komende jaren.

TRADITIONEEL ZINKWERK VOOR DE TOEKOMST

Uitvoerder Hans van Leerdam, trots op het vakmanschap.

6

Arjen Veldt Fotografie

Arjen Veldt Fotografie
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Veiligheid
Tijdens de werkzaamheden stond een brede steiger om het 
gehele gebouw. Deze stond deels ín het gierenverblijf, waar 
de enorme vogels tijdens de restauratie gewoon verbleven. 
De brede steigers, een voorraad plateau en een bouwlift 
vlak langs oude bomen; ondanks de historische omgeving 
gaat veiligheid natuurlijk voor. Het publiek wordt met bouw- 
hekken op veilige afstand gehouden.

Tussen het leiwerk van de grote koepel zijn veiligheidsogen 
aangebracht voor het vastmaken van vanglijnen. Aan de 
dakkapellen zijn ankers aangebracht om aangelijnd in de  
goot te kunnen stappen voor het veilig uitvoeren van  
onderhoud. Het veiligheidsplan en de levering van de  
aanlijnbevestigingspunten is in samenwerking met  
Patina de dakdenkers uitgevoerd.

Duurzaamheid
Er zijn met name op en onder het dak grote verduurzamings- 
maatregelen opgenomen zoals de zonnepanelen en de 
grondige isolatie van de kapconstructie. Aan de andere 
zijde van het dak zijn de grote dakramen vervangen door 
nieuwe kozijnen met geïsoleerd monumentenglas.
Dankzij het vakmanschap van de specialisten van JOBSE is 
De Volharding klaar voor weer vele nieuwe jaren in dienst 
van ARTIS. De Graaff: “Zink, leisteen en lood zijn een garantie 
op weer jarenlange weerbaarheid tegen de elementen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

•  OPDRACHTGEVER: ARTIS 
•  ARCHITECT: V&B ERFGOED & ARCHITECTUUR 
•  BOUWKUNDIG INGENIEURSBUREAU: ONDERWAATER 

ARCHITECTEN INGENIEURS B.V.
•  CONSTRUCTEUR: DUYTS BOUWCONSTRUCTIES 
•  HOOFDAANNEMER: NICO DE BONT
•  ZINK-, LEI- EN LOODWERK: JOBSE LEIDEKKERS EN 

RESTAURATIE B.V. 
•  ZINK (LEVERING): WENTZEL / RHEINZINK
•  LEI (LEVERING): LEI IMPORT B.V.
•  VALBEVEILIGING (LEVERING): PATINA B.V

Precies tussen de roeven past aan de zuidzijde van het dak 
een rij smalle zonnepanelen. De kabels zijn onzichtbaar 
weggewerkt in de roef verbinding en gaan door het dak 
naar de omvormers in het gebouw.

Esthetiek 
De Zonnepanelen zijn op maat en kleur gemaakt voor dit 
project, door Kameleon Solar. ARTIS heeft een primeur  
voor toepassing van zonnepanelen op een rijksmonument 
met een zinken roevendak. Door de zorgvuldige detaillering 
is dit vergund. 

Het strakke ritme van de belijning van het zinken dak heeft 
Van Leerdam ook doorgevoerd bij het herstellen van het 
loodwerk op de ombouwen aan de kopse kant van het  
gebouw. “De felsnaden zitten op symmetrische afstand van 
de ornamenten aan de gevel. Dat dat niet gunstig uitkomt 
voor het materiaalgebruik is in dit geval minder belangrijk.”

Leiwerk
Twee koepels sieren het dak van de Volharding, een grote 
koepel in het midden en een kleinere koepel aan het eind 
van het gebouw . Beiden zijn bedekt met leisteen, loden 
afwerkingen en een top van zink. Ook deze koepels zijn 
voorzien van isolatie en een geventileerde houten gebogen 
dak-pakket. Hierop zijn de leien gedekt in een Maasdekking, 
geleverd door Lei Import. 

JHet Dak van het  aar 2022

Zorgvuldig is de lasnaad met een extra laag opgedopt.

Loodgieters, leidekkers, koperslagers en zinkwerkers sinds 1922

www.jobsebv.nl

100 jaar vakmanschap

jobse-artis-A4+3mm.indd   1jobse-artis-A4+3mm.indd   1 07-12-2022   11:1107-12-2022   11:11
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ONDERHOUD EN RENOVATIE

Dronebeelden vergroten 
de mogelijkheden voor 
onderhoud
Dronebeelden zijn spectaculair.  
In vogelvlucht over een dak en het 
werk van uw vakmensen in film-
beelden vastleggen is slechts één 
van de toepassingen die de drone 
biedt. Met de juiste applicaties en 
een goed vliegplan is de drone uit-
stekend geschikt om inspecties aan 
daken te vergemakkelijken of de 
toestand van oppervlakten nauw-
keurig vast te stellen. De drone-
beelden verrijken de rapportages 
en helpen bij de communicatie met 
uw werknemers, opdrachtgevers  
en klanten.

door gebruik te maken van  
zes propellers in combinatie  
met het vlieggemak en de vliegkarakteristieken,  
heeft op mij grote indruk gemaakt. Dit is een groot  
voordeel voor met name mensen die nog nooit met  
een drone hebben gewerkt. Dat sprak mij enorm aan!”

Functionaliteit toevoegen
Onder de Yuneec drones kun je diverse instrumenten  
‘payloads’ hangen. “De payload kan een camera zijn, maar ook 
radarsystemen, zoals LIDAR. Of een zoeklicht en zelfs een 
megafoon! Ook heeft Yuneec, samen met INTEL, een heel 
bijzonder systeem ontwikkeld om obstakels te vermijden.”
Dronedata bestaan vaak uit hoge resolutie RGB beelden. 
Door navigatiesatellieten, zoals GPS, zeer nauwkeurig toe 
te passen met RTK ontvangers, kunnen de verkregen data 
in verschillende softwareomgevingen bekeken of bewerkt 
worden. Butselaar: “Bij een visuele dakinspectie krijg je zo 
goed zicht op wat er zich op het dak bevindt. Maar je kunt 
de beelden ook verwerken tot een puntenwolk waarop je 
allerlei metingen kunt verrichten. Denk aan oppervlakte, 
hellinghoek en afmeting van bijvoorbeeld opstanden of 
installaties. Op basis van dit soort gegevens wordt het een 
stuk eenvoudiger een nauwkeurige prijsopgave te maken. 
Zelf ben ik een groot voorstander van het maken van een 

“De ervaren dakdekker kan met de hulp van warmte beelden, 
gemaakt door een drone, de staat van het dak bepalen.  
Zonder het maken van een insnede, zonder zelf op het dak te 
hoeven, herkent de dakdekker een lekkage of zwakke plek 
op	het	dak.”	Willem	Butselaar	van	het	Yuneec	Experience	
Center Nederland ziet de drone als uitstekend hulpmiddel 
in de bouw.
“Ik heb besloten om met de Yuneec-drone aan de slag te 
gaan en het merk in Nederland stevig op de kaart te zetten. 
Yuneec	was	de	eerste	fabrikant	die	seriematig	hexacopters	
– drones met zes propellers – op de markt bracht. Dit is 
veiliger dan een quadcopter met vier propellers. Bij mij gaf 
dit de doorslag om voor dit merk te kiezen. De veiligheid 

opleverinspectie	op	basis	van	thermografische	beelden.	 
Idealiter moet het dak dan na een regenbui vastgelegd 
worden waardoor je direct kunt zien of er ergens problemen 
zijn, zoals een lekkage.”

Opleiding
“Bij de investering in een goede drone hoort een gedegen 
opleiding”, vervolgt Butselaar. “Ik vergelijk het altijd met ons  
normale rijbewijsstelsel. Je begint met het auto-rijbewijs,  
dan de aanhanger, de vrachtwagen en de vrachtwagen-die- 
gevaarlijke-stoffen-vervoert-opleiding. Iemand die de moge- 
lijkheden van de drone serieus neemt, zal dit niet afschrik-
ken. De moeilijkheidsgraad is uiteraard zeer persoonlijk, 
maar het is absoluut te doen. In dit kader is het voor de 
algehele veiligheid natuurlijk van groot belang dat je de  

‘Rules of the Sky’ kent en ook de taal spreekt van de lucht- 
verkeersleiding. Zo vorm je geen gevaar voor jezelf of je 
omgeving.” Hoewel de Nederlandse regelgever nog wel een  
jaar zal werken aan de ontwikkeling van haar eigen toevoe-
ging op de Europese richtlijnen, is een investering op dit 
moment zeker geen weggegooid geld. Alle dronefabrikanten 
houden rekening met de strenge eisen en bereiden hun 
materiaal en documentatie er op voor.

Wachten op regelgeving
Butselaar heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe regel-
geving voldoende ruimte laat om de professionele toepas-
singen die de drone technologie biedt uit te kunnen voeren. 
“Met de verworven kennis en het materiaal treed je toe 
tot een selecte club van drone piloten. Deze specialisten 
worden tegenwoordig steeds vaker gevraagd voor aller-
hande registraties. Wat begint met de inspectie van daken 
groeit al snel uit naar…, ja, hier is de enige beperkende 
factor de eigen fantasie. Een drone zal inzetbaar zijn, of dat 
in de toekomst worden, op al die plaatsen waar je zonder 
de inzet van een drone niet, of alleen met grote risico’s kunt 
komen. Dakinspectie, gevelinspectie, zonnepaneleninspec-
tie, registratie bouwvoortgang, vastleggen schades voor 
verzekeringen, opmeten, talloze toepassingen. Butselaar; 
“Ik hoor vaak: Het is echt de toekomst, hè? Mijn antwoordt 
steevast is: De toekomst is nu! Doe er je voordeel mee!” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

De eigen ontwikkelafdeling in 
Zwitserland leverde onlangs het 
vlaggenschip de H850 RTK op.

De H520E RTK uitgevoerd met RGB E90 camera.

Thermische foto van een daklekkage rondom een rookgas afvoer.

Donkere vlakken geven lekkage aan.



PROFESSIONELE BEDRIJFSSOFTWARE 
VOOR DAKBEDEKKINGSBEDRIJVEN

In Nederland gebruiken ruim 500 dakbedekkingsbedrijven 
software van Gilde. Dat is logisch, want hiermee houden ze hun 
bedrijfsprocessen onder controle! Het uitgebreide basispakket 
met o.a. off erte-aanvraag, calculatie-off erte, opdracht, CRM en 
facturatie is met handige modules en apps naar wens uit te breiden. 

Ga voor meer informatie naar gildesoftware.nl/dak of bel 
Jasper Mondeel op 0316-345050 voor een vrijblijvende 
demonstratie.

GILDE SOFTWARE – 
THUIS IN DE DAKENBRANCHE 

Gilde Software

info@gildesoftware.nl 

  0316-345 050

  www. gildesoftware.nl

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

www.jobsebv.nl 

Gezocht: 

Calculator & Leerlingen 
Projecten in de Randstad 

Kantoor Middelburg / Den Haag 

Loodgieters, leidekkers, koperslagers en zinkwerkers Voor meer 
informatie en/of 

sample aanvragen: 

Gert van Essen 
gvessen@robametals.com 
+31 306 860 329  

Sjoerd van der Bij
svdbij@robametals.com 
+31 306 860 326

Nordic Copper is de productrange 
van Aurubis voor architectonische 
toepassingen. Het ongeëvenaarde 
aanbod van af-fabriek oppervlakte 
finishes in de diverse stadia van 
oxidatie en patinering geven 
het koper en messing direct zijn 
kenmerkende en karakteristieke 
uitstraling. Nordic Copper staat 
voor unieke architectonische 
oplossingen, een lange levensduur 
voor gebouwen en een verantwoorde 
keuze voor toekomstige generaties.

Zintek is een Italiaanse producent van 
gewalst titaanzink voor toepassing 
in de bouw en architectuur. 
Zintek biedt een hoogwaardig 
product, gespecialiseerde kennis 
en ondersteuning vanaf het 
ontwerpstadium tot het eindresultaat.
Hiermee wordt het esthetische 
karakter, de lange levensduur en 
de authenticiteit van gebouwen 
en zinken dak- en gevelbekleding 
gegarandeerd, met maximale 
aandacht voor duurzaamheid.
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AAN TAFEL MET… ROBERT FRANK HOUBAER

“ We helpen de dakdekkers 
om meer grip te krijgen”
In deze rubriek laat steilDAK  

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.

het gebruik van steigers, arbeidsvoorwaarden, et cetera.  
We handelen gemeenschappelijk waar dat mogelijk is en 
apart waar nodig. Vanaf afgelopen jaar organiseren we ook 
discussiemiddagen per bloedgroep. Bij die bijeenkomsten, 
op verschillende plekken in het land, zitten vier tot zes deel- 
nemers bij elkaar en kunnen we met elkaar de diepte in en 
praten over waar de leden tegenaan lopen en wat wij bij 
GNL kunnen oppakken. Die bijeenkomsten vormen zo een 
mooie aanvulling op de bijeenkomsten die we al hadden. 
De netwerkfunctie van onze vereniging is heel belangrijk.”

Faalkostenreductie
Een groot thema dit jaar was natuurlijk het personeels-
tekort. Houbaer: “Leden stelden de vraag: wat kunnen we 
doen om meer mensen te interesseren voor een carrière in 
de bouw? Daarvoor kan je werken aan het imago van het 
vak, maar dat is een te groot thema voor ons alleen. Wat wij 
als GNL wél kunnen doen, is kijken of er manieren zijn om 
meer werk te verzetten met de mensen die er zijn. Dat is 
ons faalkostenreductieprogramma. Dat programma hebben 
we	opgezet	in	samenwerking	met	een	externe	partij.	 
Het idee is dat je in je bedrijf aanpassingen kan doorvoeren 
die ertoe leiden dat je meer werk kunt doen met hetzelfde 
aantal mensen. In de horeca zie je dat ze daar soms heel 
ver in zijn. In sommige restaurants kun je een QR-code 
scannen van het menu, waarna je zelf kunt aanvinken wat 
je wilt eten. In die restaurants is veel minder personeel 
nodig dan wanneer er iemand aan je tafeltje komt om de 
bestelling op te nemen. Hoe kan je met je bedrijf in de 
bouw processen anders inrichten om effectiever te zijn?  
Je	moet	dan	soms	‘out	of	the	box’	denken.”

Verschraling
Houbaer werkte vijf jaar als business consultant toen hij in 
2007 secretaris werd bij Het Hellende Dak en Vereniging 
Nederlandse Voegbedrijven. “Ik ben een projectmens,  
ik kan goed plannen, vooruitdenken, organiseren. De toen-
malige secretaris van de verenigingen vroeg mijn hulp om 
‘projecten’ te doen voor de verenigingen, zoals het maken 
van publicaties, het organiseren van grote bijeenkomsten, 
het	verzorgen	van	een	certificeringstraject	en	dergelijke.	
Zo kwam ik bij de verenigingen terecht. Ik vind de bouw 
intrigerend, ik vind het geweldig dat men daar echt dingen 
máákt.	Daarbij	vind	ik	de	complexiteit	van	de	bouw	–	er	
komt zoveel bij kijken: bouwfysica, luchtdichtingsproblema-
tiek, kennis van isolatie – indrukwekkend. Omdat ik zoveel 
bewondering heb voor wat er in de bouw gebeurt, gaat het 
me aan het hart dat mensen in de branche steeds vaker 

Nolanda Klunder

Volgende maand bestaat vereniging Gebouwschil Nederland 
(GNL) vijf jaar. Hierin gingen per 1 januari 2018 branche-
vereniging Het Hellende Dak, Aannemers Vereniging 
Metselwerken en Vereniging Nederlandse Voegbedrijven 
samen. Inmiddels heeft ook Vereniging Kalkzandsteen  
Lijmbedrijven zich bij de ondernemersorganisatie aange-
sloten. Robert Frank Houbaer is vanaf het begin de secretaris 
van Gebouwschil Nederland. “Het gaat heel goed met GNL”, 
vertelt hij. “Vijf jaar geleden gingen we samen omdat er bij 
de drie verenigingen energie weglekte naar activiteiten die 
we beter gezamenlijk konden oppikken: de administratie 
bijhouden, een website onderhouden, vergaderingen orga-
niseren, facturen versturen… Daar kwam bij dat overal in de 
wereld verenigingen onder druk staan. Waar de babyboom-
generatie het in het bloed heeft om zaken samen op te 
pakken, geldt dat veel minder voor de generaties X en Y  
die erna kwamen. Daarmee dreigden de verenigingen te 
klein te worden om goed aan belangenbehartiging te  
kunnen doen. Samen staan we echter sterk. Met de  
kalkzandsteenverlijmers erbij hebben we nu ongeveer 
tweehonderd leden.”

Vier bloedgroepen
Met vier verschillende ambachten onder één noemer leeft 
er bij sommigen de vrees om ondergesneeuwd te raken. 
“Die angst is ongegrond”,  zegt Houbaer. “In Het Hellende Dak 
zaten ook veel verschillende groepen bij elkaar: dakpannen, 
leistenen, renovatie, restauratie, nieuwbouw… Toch zei toen 
niemand: ‘Er gaat te veel aandacht naar de leistenen,  
zo is er te weinig oog voor dakpannen’, of iets dergelijks.  
Er is voldoende dat onze vier ambachten bindt, denk aan 
het werken in weer in wind, het belang van valbeveiliging, 

hobbels moeten overwinnen voordat ze hun werk goed 
kunnen doen.” In vijftien jaar in deze branche heeft Houbaer 
op dat gebied achteruitgang gezien. “Ik zie in de branche 
kennis verdwijnen door verschraling. Om dit werk goed te 
doen, ben je afhankelijk van vele factoren. Ik zie dat deze 
afhankelijkheden steeds vaker niet goed geregeld zijn.  
Dat heeft te maken met de verzakelijking van de bouwplaats.  
Ik hoor bijvoorbeeld verhalen dat de dakpannen afgeleverd 
zijn bij de ingang van de bouwplaats, driehonderd meter 
verwijderd van de plek waar het dak gemaakt wordt. Vroeger 
wist de aannemer wat iedereen nodig had en zorgde hij dat 
het op de juiste plek geleverd werd. Nu moet je opletten dat 
je alles in je contract zet, anders is het misschien niet gere-
geld. In de praktijk is men in de bouw daardoor nu te vaak 
bezig met brandjes blussen. Dat kost tijd, met als gevolg 
dat je je echte werk vervolgens onder druk moet doen.”

Tegenwicht
“Op de huidige arbeidsmarkt kunnen onze mensen overal 
terecht. We moeten dus ons best doen om ze te behouden”, 
zegt Houbaer. “Dat betekent oog hebben voor wat de jonge 
generatie wil van een werkplek: interessant werk, carrière-
mogelijkheden, een goede work-life-balance, deeltijdwerk, 
ouderschapsverlof. Het betekent ook: zorg dat mensen 
gemotiveerd blijven, zorg dat ze lekker kunnen werken.  
Voor dat laatste is het heel belangrijk dat mensen niet 
steeds brandjes hoeven te blussen. Ik schrik soms als ik 
hoor hoe er met onze vakmensen wordt omgegaan door 
sommige grote aannemersbedrijven met hun juristen-
afdelingen. Dan blijkt er op de bouwplaats bijvoorbeeld 
geen plek voor een kraan of voor opslag van materialen, 
omdat de dakdekker daar niets over in zijn contract had 
staan. Het enige wat je daar als dakdekkersbedrijf tegen-
over kan zetten, is zorgen dat je voorbereid bent en tegen-
wicht kunt bieden. Besteed aandacht aan contract vorming 
en ga voordat je wil beginnen al langs om te checken of 
alles er is. Laat je niet verrassen, neem het heft in eigen 
hand. Dat vergt een aanpassing van je bedrijfsvoering,  
maar het betaalt zich terug. Dat is ook wat we bieden met 
het faalkostenprogramma: we helpen bedrijven om meer 
grip te krijgen op de afhankelijkheden. Ik gun het onze 
vakmensen dat ze mooi werk kunnen leveren waar ze  
trots op zijn.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

ROBERT FRANK HOUBAER IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? GEHUWD.

KINDEREN? EÉN (GEWELDIGE) ZOON (12).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? KITEN, KLUSSEN  
EN KOKEN.

FAVORIETE MUZIEK? PINK FLOYD EN  
JEAN-MICHEL JARRE.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? WE GAAN  
REGELMATIG NAAR HOEK VAN HOLLAND, WAAR WE 
EEN VAKANTIEHUISJE HEBBEN.

FAVORIETE STAD? AMSTERDAM. IK VIND DE STAD 
ANTON PIECK-ACHTIG MOOI!

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? ONS HUIS IN 
AMSTERDAM. DAT IS IN 1889 GEBOUWD DOOR DE  
OPA VAN MIJN OPA.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?  
OP DAT IK EEN BIJDRAGE KAN LEVEREN AAN EEN 
KWALITATIEF BETERE EN VEILIGERE BOUW.

“ LEDEN STELDEN DE VRAAG:  

WAT KUNNEN WE DOEN  

OM MEER MENSEN TE  

INTERESSEREN VOOR EEN  

CARRIÈRE IN DE BOUW?”
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Groots genieten   in Gorinchem 
Terugblik op DAKEN & ZAKEN:  
dé dakenbeurs van Nederland
Voor bezoekers en standhouders van DAKEN & ZAKEN was het op  
3 november in de Evenementenhal in Gorinchem een welkom samenzijn. 
De dakenwereld was er aan toe elkaar te treffen op een eigen evenement. 
Voor de tweede keer succesvol georganiseerd door Lindeman Events,  
was er alle ruimte voor een goed gesprek, netwerken en het ontmoeten 
van klanten onder het genot van goed verzorgde hapjes en drankjes.

woonwijken in mum van tijd voorzien worden van een  
goed geïsoleerd hellend dak, of de dakkappellen van Klok.

En waar het dak moet wijken voor het toelaten van daglicht, 
hebben diverse partijen tal van innovatieve oplossingen  
die ook nog eens steeds eenvoudiger en met hoge eisen 
aan isolatie te realiseren zijn.

Tevreden
Standhouders kijken tevreden terug op de dag. Veel van 
hen namen graag alweer een optie op de volgende editie. 
De gespecialiseerde beurs onderscheidt zich positief van 
beurzen en evenementen die onder een breder thema 
vallen als ‘renovatie’ of ‘energie’. Hier ontmoet je louter 
dakgerelateerde productleveranciers, kennisinstituten en 
productontwikkelaars. 

Dakdekkers stelden de demonstraties op prijs. Veel aandacht 
voor	het	klappen	op	het	loodvervangend	materiaal	Leadax	
van Visscher Holland waarover elders in deze editie meer.  
De eenvoud van het ladderliftsysteem voor lichte bedrijfs-
wagens op de stand van Rhino Products werd talloze keren 
gedemonstreerd. Op de stand van familiebedrijf Oudemaas 
informeerden veel bezoekers naar de mogelijkheden van 
een valbeschermingsnet dat helemaal past in de totaalop-
lossingen die het bedrijf biedt. Bescheiden voegde één van 
de standhouders toe “dat het qua aanloop ook hielp dat de 
stand langs de rij voor de catering staat.”

DAKEN & ZAKEN was na de coronaperiode direct al weer tot 
de nok toe gevuld en goed bezocht met 85 standhouders 
en 1.800 bezoekers. Het was duidelijk het juiste moment 
om elkaar weer te treffen. We hebben onze net werken zeer 
hard nodig om alle ontwikkelingen in de bouw het hoofd  
te bieden. 

Zo konden de isolatieproducten voor het verbeteren van de  
energieprestatie op grote belangstelling rekenen. De leve- 
ranciers van zink en gerecyclede dakpannen weten hun  
producten elke keer weer af te stemmen op de hoge duur- 
zaamheidseisen die de markt stelt. Het traditionele zink 
staat nog steeds hoog op de lijstjes van architecten naast 
de andere mogelijkheden. 

En niet onbelangrijk; de ondersteunende software blijkt 
onmisbaar in het moderne dakdekkersbedrijf. Neem Gilde 
Software, als grote ondersteuner voor het MKB. Maar ook de 
hulpmiddelen in apps die bijvoorbeeld de leveranciers van 
valbeveiligingsproducten als ABS Safety aan hun klanten 
kunnen bieden waarmee ze naar de opdrachtgever en voor 
de wet op kwaliteitsborging de kwaliteit garanderen en de 
administratie op orde hebben.

Het vernuft van de dakdoorvoeren en ventilatoren van  
Anjo, de akoestische oplossingen van Merford voor het 
reduceren van geluidoverlast zijn net zo belangrijk op  
deze beurs als de Isobouw prefab panelen, waarmee hele 

Feest
Want de inwendige mens werd door de dag heen ook goed  
verzorgd. Van hamburgers en soep, tot salades en geroos-
terde aubergines. Overdag nog weg te spoelen met frisdrank, 
na de sluiting van de beurs kon het in de afsluitende borrel 
met meer variatie. Het was weer een groot succes.  
De organisatie dankt iedereen die het mogelijk heeft gemaakt 
DAKEN & ZAKEN zo groot te maken als het in 2022 is 
geweest. We hopen iedereen en nog meer dakliefhebbers te 
mogen begroeten op de editie van volgend jaar! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

DAKEN&ZAKEN
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De Eurofast gereedschapkistjes liepen goed. 

De dakoplossingen van Werova werden met  
vriendelijke overtuiging gepresenteerd.

ABS Safety heeft ook de software voor het administreren van de 
beveiligingspunten op orde.

Rheinzink integreert op bijzondere wijze de zonnepanelen tussen de roeven.

Je weet gewoon niet waar je  
moet kijken, zoveel oplossingen  
biedt Isobouw.

Nedzink onderstreept 
de veelzijdigheid van het  
duurzame dakmateriaal.

DAKEN&ZAKEN
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DE ACHTERKANT

Een selecte groep 
dakdekkers

Maar voor niets kon deze editie en al haar voorgangers 
niet bij u op de mat vallen. Dus laat mij, mede namens u, 
alle bedrijven danken die op dit platform wilden adver-
teren. Mede door hen hebben wij kunnen genieten  
van het enige Onafhankelijke Nederlandse Vakblad  
op het gebied van hellende daken, steilDAK! Hebben 
kunnen, dat kinkt als verleden tijd. Dat is het ook,  
want helaas is de stekker uit uw vakblad voor het  
hellende dak getrokken. 

Hoewel ik slechts twee jaar uw columnist mocht zijn en 
er dus maandelijks NUL euro voor binnen harkte, neem 
ik toch met verdriet afscheid. Ik deed het met liefde en 
respect voor uw vakgebied. Vanuit Poortugaal wens ik 
u persoonlijk veel geluk en een goede gezondheid toe. 
Verder zakelijk vele memorabele projecten en nog meer 
projecten waar een eerlijke goed belegde boterham aan 
te verdienen valt. ●

Theo Wiekeraad

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

Ja, dat bent u: een selecte groep dakdekkers! Of zoals 
de Amerikanen het zo mooi kunnen zeggen, “a Group of 
Preferred Suppliers and Roofers”. Je hebt er in ons geval 
niks aan, maar het bekt wel lekker. De groep mensen  
die	tot	aan	vandaag	6x	per	jaar	steilDAK op de mat  
zien vallen. Stemt u dat ook gelukkig? Mij de afgelopen 
twee jaar in ieder geval wel!

“Ja bijdehand”, hoor ik u denken “Jij schrijft er in. Nogal 
logisch	dat	je	het	fijn	vindt.	Wat	schuift	dat	wel	niet,	
nieuwe columnist in steilDAK?”
Ja, inderdaad. Ik beken, ik doe het niet voor niets, ik krijg 
er een gratis abonnement voor. De steilDAK komt lekker 
voor niets, niemendal, voor nul eurie bij mij door de 
brievenbus. Palmyra en haar troepen sturen mij hier-
voor zes maal per jaar een prijswinnend onafhanke lijk 
vakblad op! “Dan houden ze je lekker voor de gek daar, 
want wij krijgen hem ook voor noppes”, hoor ik u  
in grote getale reageren. 

Maar dan moet ik u helaas teleurstellen. u krijgt hem  
gratis, maar niet voor niets. u krijgt hem, omdat u iets 
met, voor of op het hellende dak doet! u krijgt hem van  
Lindeman Uitgevers, omdat u er recht op heeft. U doet 
ertoe! u bent een man of vrouw die geïnformeerd  
moet blijven, moet weten wat er op en rond Neerlands 
hellende daken speelt. Wij vinden dat u het recht heeft 
om op de hoogte te blijven. 
Oké, tot half vier moet u op hoogte blijven, daarna mag 
u weer naar beneden. 

Dit magazine toont u vak-gerelateerde zaken die u  
nergens anders te zien krijgt. steilDAK stelt u op de 
hoogte van een andermans ideeën én die mag u zomaar 
in uw eigen situatie gebruiken of sier mee kan maken 
als u dat wenst. Inderdaad u mag best blij zijn dat u  
bij het selecte groepje behoort die steilDAK om de 
maand ontvangen.

Misschien staat volgens u niet iedere editie vol met 
noviteiten, maar interessante weetjes en frisse ideeën 
ontbreken eigenlijk nooit. Verder is het een wereld  
van zien en gezien worden. Dit blad biedt de uitgelezen 
mogelijkheid om aan de branche te laten zien welke 
interessante verhalen en dakprojecten spelen. Zomaar 
extra	naamsbekendheid,	omdat	uw	project	of	idee	het	
delen waard is. 

WORD LID
VAN DE VAKFEDERATIE RIETDEKKERS
EN PROFITEER VAN DE VOORDELEN

Vakfederatie Rietdekkers - Touwslager 7 - 3861 SP NIJKERK - (033)2464450 - vakfederatie@riet.com
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INTERNATIONALE DAKEN

Temple of Light
Een witte lotus in Canada

De acht bloembladen zijn geplaatst in de vorm van een vuurrad.

In de Canadese bossen staat een  
lotusvormige tempel. De uitdagende  
constructie van gebogen lijnen  
bestaat uit hout en glas. De water- 
dichting is geborgd door vloeibaar  
PMMA met een witte afwerking.
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met scheuroverbruggende eigenschappen. Hierop kan een 
toplaag worden aangebracht in diverse kleur- en structuur-
afwerkingen; bij dit project koos men voor een witte, gladde  
kleurfinish.	ALSAN	PMMA	is	een	tweecomponenten	product,	
waarbij het toevoegen van een katalysator ertoe leidt dat het  
uithardt. Dat uitharden gaat heel snel: met 45 tot 60 minuten 
is de kunsthars uitgehard. Bijkomend voordeel van PMMA 
is dat het elke vorm kan volgen en hier dus naadloos de 
bloemvorm kan afdichten.”

In de prijzen
De schoonheid van het ontwerp is niet onopgemerkt geble-
ven: het won maar liefst vier prijzen (Canadian Wood Council 
Design Innovation Award, AIBC Innovation Award, Faith & 
Form Religious Architecture – New Facilities, AZ Award of 
Merit for Architecture Under 1000m2). Maar belangrijker dan 
de prijzen is wat het gebouw betekent voor de bezoekers 
die van nabij of ver hiernaartoe zijn gereisd. Zij vinden stilte 
en ruimte onder de lotusbladeren. ●

•  PROJECT: TEMPLE OF LIGHT
•  ADRES: 527 WALKER’S LANDING ROAD,  

KOOTENAY BAY, BRITISH COLUMBIA , CANADA
•  OPDRACHTGEVER: YASODHARA ASHRAM SOCIETY
•  ONTWERP: PATKAU ARCHITECTS
•  HOOFDAANNEMER: ALFRED HORIE CONSTRUCTION
•  ADVISEURS: EQUILIBRIUM CONSULTING  

(BOUWKUNDIG), INTEGRAL GROUP  
(WERKTUIGBOUWKUNDIG, ELEKTROTECHNISCH)

•  OPLEVERING: 2017 (OPENING JUNI 2018)
•  MATERIALEN: HOUT, STAAL, GLAS
•  HOUT: SPEARHEAD TIMBERWORKS
•  WATERDICHTING: SOPREMA ALSAN PMMA
•  OPPERVLAK: 325 M2 (185 M2 OPEN RUIMTE  

IN DE BLOEM EN 140 M2 OVERIGE RUIMTE)

Tekst: Nolanda Klunder, beeld: Patkau Architects

Aan de rand van Lake Kootenay, tussen de bergen en bossen 
van British Colombia, staat een gebouw in de vorm van een 
witte bloem. Acht bloembladen rijzen omhoog vanaf een 
houten veranda. Het uitzicht over het meer vanaf hier is 
adembenemend. Onderaan de bloembladen bevinden zich 
glazen deuren en grote ramen. De enige rechte lijnen  
worden gevormd door de deuren, verder zijn alle vormen, 
ook die van de raamkozijnen, gebogen, bijna vloeibaar.  
Eenmaal binnen zetten de vloeiende lijnen zich voort.  
De grote open ruimte onder de bloembladen wordt over-
spoeld door licht. Dit is de ‘Temple of Light’, ontworpen  
door Patkau Architects.

Tweede tempel
De Temple of Light is het gebouw van de Yasodhara Ashram, 
waar honderden – in sommige jaren zelfs oplopend tot 
tweeduizend – mensen van over de hele wereld naartoe 
komen voor yoga en meditatie. De vorm van het gebouw 
verwijst naar de lotus, een belangrijk symbool in het  
hindoeïsme, boeddhisme en de yoga. Oprichter van de 
Yasodhara Ashram was de Duits-Canadese Swami  
Sivananda Radha (1911-1995), die in 1963 op deze plek een 
religieuze gemeenschap begon. In 1992 kreeg de gemeen-
schap een eerste tempel, met een achthoekige koepel. 
Toen deze in 2014 in een brand verwoest werd, zocht de 
gemeenschap voor het ontwerpen van de nieuwe tempel 
contact met Patkau Architects.

Verzoek aan Patkau
Patkau Architects, gevestigd in Vancouver, werd in 1978 
opgericht door Patricia en John Patkau. Hun ontwerpen zijn 
veelvuldig in de prijzen gevallen: sinds 1981 hebben ze 
bijna elk jaar – in totaal zijn er slechts drie jaren zonder – 
een belangrijke onderscheiding gewonnen. Uitgangspunt 
van hun ontwerpen is wat ze zelf ‘found potential’ noemen: 
ze richten zich in eerste instantie op wat dit project uniek 
maakt, zoals de locatie, het klimaat of de culturele con-
text.	Zo	wordt	gezocht	naar	een	manier	om	het	ontwerp	te	
laten aansluiten bij de omgeving. Zelf zeggen ze daarover: 
“Zoeken naar found potential is niet alleen een methode om 
inspiratie op te doen. Het is ook een tegenwicht tegen het 
bevoordelen van het universele in de gebouwde omgeving 
ten koste van het bijzondere. Een ander gevolg is dat,  

omdat onze projecten zijn aangepast aan de omstandig-
heden, elk een uniek formeel vocabulaire heeft. Voor ons 
is dit een passend antwoord op de diversiteit waarin we 
leven.”

Zo kwam ook het ontwerp voor de Temple of Light tot 
stand, aan de rand van het meer en op de plek van de 
vorige tempel. Letterlijk op de plek van de vorige tempel: 
voor het gebouw werd gebruik gemaakt van de funderingen 
van zijn voorganger, om materiaal te besparen. Het verzoek 
van de Ashram was een koepelachtige ruimte. Uitgangspunt 
waren de plaats en afmetingen van de vorige tempel.

Patkau Architects kwam met het ontwerp van deze lotus-
bloem met acht bladeren. Omdat de grond richting het 
meer sterk omlaag gaat, bevindt zich slecht één kant van 
de bloem op het maaiveld; de andere kant is 2,7 boven de 
grond, waardoor er ruimte is ontstaan voor een verdieping 
eronder. Grenzend aan het lotusvormige hoofdgebouw  
bevindt zich een lager gebouw met eveneens ronde vormen. 
De lotus is de plek voor bijeenkomsten en meditatie,  
het andere gebouw bevat vooral facilitaire ruimtes. 

De bloem is gevormd door een integrale schil die rust op 
houten spanten, die bovenin samenkomen bij een acht-
hoekige ring. Zo steunen de spanten elkaar als stenen in 
een boog. De bloembladeren die de schil vormen hebben 
een licht gedraaide vorm, terwijl ze samengesteld zijn uit 

recht ontworpen hout. De techniek hiervoor is te vergelijken 
met een ladder waarvan de bomen gedraaid worden maar 
de sporten hun rechte lijn behouden. Tussen de bomen  
ontstaat	dan	een	helix-achtig	oppervlak	dat	gebogen	is,	
terwijl de sporten recht zijn. Voor het creëren van deze 
complexe	vormen	van	hout	werd	Spearhead	Timberworks	
ingeschakeld, een gerenommeerde fabrikant met de  
	benodigde	digitale	expertise.	Dit	bedrijf	was	toevalligerwijs	
aan de overkant van het meer gevestigd, wat het vervoeren 
van de prefab onderdelen naar de bouwplaats natuurlijk 
enorm vereenvoudigde. Op deze manier werden de gebogen  
bloembladen gemaakt van rechte balken, waarna ze omhuld 
werden	met	triplex,	voorzien	van	dampremmers	en	isolatie-
materiaal en tot slot met de boot naar de locatie vervoerd.

De bouw
Voor de bouw werd allereerst de nieuwe constructie uitge-
lijnd met de acht steunpijlers die overgebleven waren van de 
funderingen van de vorige tempel. Een tijdelijke ondersteu-
ning hield de oculaire compressiering op zijn plek. Aan deze  
compressiering werden de acht spanten bevestigd, elk be- 
staande uit een primaire boog van gelijmd gelamineerd hout 
(glulam), een secundaire boog van gelast plaatstaal en een 
tussenliggend houten frame. Zodra de acht spanten geïnstal- 
leerd waren, en met elkaar volledige bogen vormden, kon de  
ondersteuning van de compressiering verwijderd worden.

Vervolgens werden de bloembladen geïnstalleerd, elk be-
staande uit geprefabriceerde panelen. Daartoe werd telkens 
eerst het onderste subpaneel bevestigd tussen de primaire 
boog van de ene spant en de secundaire boog van de spant 
ernaast. Zo ontstaat de vorm van een vuurrad. Deze onder-
ste subpanelen bestaan uit samengevoegde elementen 
van	gelamineerd	fineer	hout	(LVL).	Ze	vormen	de	omlijsting	
van de ramen en zorgen ervoor dat de spanten niet alleen 
bovenaan tegen de centrale ring, maar onderaan ook tegen 
elkaar steunen. Daarna werden de andere subpanelen geïn-
stalleerd, van onder naar boven in de richting van de com-
pressiering. De panelen werden aan elkaar bevestigd langs 
randbalken, waardoor een robuuste afdichting ontstond.

Toen alle subpanelen bevestigd waren, werd glas aange-
bracht tussen de primaire en secundaire bogen en werden  
ook de ramen onderaan de bladen van driedubbele beglazing  
voorzien. Aan de binnenzijde van de geprefabriceerde houten 
panelen werd cellulose-isolatie aangebracht, afgewerkt met 
gipsplaten. Tot slot werd de gehele gebouwschil afgedicht 
met een ALSAN PMMA kunsthars-systeem van SOPREMA.

Waterdichting met PMMA
Polymethylmethacrylaat (PMMA) is een kunsthars, dat 
vloeibaar aangebracht wordt. Gerard van het Ende, Area 
Sales Manager ALSAN - SOPREMA Nederland, licht toe:  
“Om hechting te verkrijgen op de constructie wordt aller-
eerst een primer toegepast. Vervolgens wordt de eerste laag 
membraanhars aangebracht, waarin meteen een vlies wordt 
geplaatst met daarna een tweede laag membraanhars  
(‘nat in nat’). Op deze wijze ontstaat er een waterdichting 

INTERNATIONALE DAKEN

1 2 3 4 5 6

1 Entrance porch
2 Entry hall
3 Coat + shoe storage
4 Transition space

5 Worship space
6 Exterior deck

Section D - Worship space + auxiliary
Temple of Light
Patkau Architects

2.5 m0

1 2 3 4 5 6

1 Entrance porch
2 Entry hall
3 Coat + shoe storage
4 Transition space

5 Worship space
6 Exterior deck

Section D - Worship space + auxiliary
Temple of Light
Patkau Architects

2.5 m0

1 2 3 4 5 6

1 Entrance porch
2 Entry hall
3 Coat + shoe storage
4 Transition space

5 Worship space
6 Exterior deck

Section D - Worship space + auxiliary
Temple of Light
Patkau Architects

2.5 m0

Onder de bloembladen is een open ruimte.

Aan de lotus grenst een lager gebouw, eronder is een kelderverdieping.

De bladen zijn gemaakt van geprefabriceerde houten delen.
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NAAST TAPCO KUNSTLEIEN NU EEN NOG COMPLETER ASSORTIMENT.

In 2022 konden we bij  Dakned dankzij  de overname door Defrancq B.V. ook een bij drage leveren aan
diverse zinkprojecten. Dit zij n voor ons nieuwe producten,  maar altij d met dezelfde hoge kwaliteit en de 
ondersteuning die je van Dakned gewend bent. Komend jaar gaan we deze krachtenbundeling van Dakned 
en Defrancq nog verder uitbouwen. Heb jij  in het komende jaar weer mooie projecten op de planning 
staan? Laat Dakned je dan helpen! Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van je.  

NU OOK VOOR 
ZINKPRODUCTEN
NAAR DAKNED  

 

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

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

Het jaar afsluiten
Nog 2,5 week dan zit voor ons 2022 er weer op, dan begint onze wintersluiting. Het jaar waarin wij 
meer vrijheden kregen in verband met corona en waar Rusland Oekraïne binnen viel. Dit alleen al 
maakt van 2022 een bewogen jaar. Maar ook in ons bedrijf was het een bewogen jaar. Weet u nog 
in februari met die storm waar heel veel stormschade uit voortgekomen is? Daar zijn wij ook heel 
druk mee geweest en hebben kunnen bijdragen aan het herstel van diverse daken. Maar ook een 
jaar waarin we weer fantastische projecten hebben mogen afsluiten. Van grote renovatie projecten, 
boerderijen en de particuliere markt. En dan hadden (hebben) wij ook nog te kampen met mate-
riaal leveringen. Zoals bekend zijn er dakpanfabrieken die sluiten voor een periode vanwege de 
brandstof prijzen. Dan gaan wij kijken of er een andere pan gekozen kan worden die wel leverbaar 
is zodat het werk wel door kan gaan. En uiteraard onze afspraken met de klanten kunnen nakomen. 
Uiteindelijk lukt het grotendeels wel, maar ook teleurstelling waar wij niet aan ontkomen.

En trots zijn wij ook, op de diverse werken die wij hebben afgeleverd, van allerhande afmetingen 
en vooral…dat wij Het Dak van het Jaar 2021 hebben gewonnen.

Zoals gezegd gaan wij straks met wintersluiting en staan vanaf 9 januari 2023 weer tot uw  
beschikking. Namens ons allen fijne feestdagen en een goed 2023.

konrad-december2022A4.indd   1konrad-december2022A4.indd   1 07-12-2022   14:5107-12-2022   14:51
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SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Reconstructie van  
middeleeuwse stadskraan 
met loodvervanger
In het centrum van Utrecht is een 
vijftiende-eeuwse stadskraan  
gereconstrueerd. Voor de kap en  
de giek is echter niet, zoals in het 
origineel, gebruik gemaakt van lood:  
ze zijn gedekt met de circulaire 
loodvervanger Leadax. 

Nolanda Klunder

Vanaf de Middeleeuwen stonden er op verschillende 
plekken in Utrecht hijskranen. Daar werden goederen die 
over het water de stad in werden gebracht uit de schepen 
gehesen. Vervolgens werden ze vervoerd naar de Waag  
voor controle en weging, op basis waarvan er belastingen 
geheven konden worden. Een van de kranen was de  
vijftiende-eeuwse Stadskraan op de Ganzenmarkt. Deze werd 
in de loop der eeuwen meerdere keren aangepast en ver-
beterd en bleef zo in gebruik tot 1839. Het ging mis toen de 
kariatiden – de grote vrouwenzuilen – voor de façade van 
de nieuwe Winkel van Sinkel aan de Oude Gracht opgehesen 
moesten worden. Bij het laatste beeld brak het bovenste 
deel van de stadskraan af en viel samen met het beeld in 
de gracht. Hoewel er al vanaf de negentiende eeuw over 
gesproken werd, is de stadskraan niet weer opgebouwd.  
Tot afgelopen jaar.

Reconstructie
De Stichting Stadskraan heeft in 2022 de kraan gereconstru-
eerd als leer/werkproject in de ambachtelijke houtbewerking.  
De kraan werd gebouwd op het buitenterrein van de 
Museumwerf in Vreeswijk. Het gebouw van 13 meter hoog 
en meer dan 30 ton zwaar werd vervolgens op een ponton 
vervoerd naar zijn nieuwe plaats. Het was om uiteenlopende  
redenen	te	complex	om	de	kraan	op	zijn	oude	plek	in	het	
hart van het historische centrum terug te plaatsen.  

De kraan kreeg een mooie plaats aan de Weerdsingel, aan de 
voet van de Monicabrug, waar in het verleden soortgelijke 
hijskranen gestaan hebben. Daar is hij nu voor iedereen  
te bezichtigen.

Loodvervanger
De oorspronkelijke kraan had een kap en giek van hout ge- 
dekt met lood. Bij de reconstructie koos men ervoor om geen  
lood	te	gebruiken	maar	de	kunststof	loodvervanger	Leadax.	
Deze loodvervanger is gemaakt van gerecycled plastic uit  
gebruikt veiligheidsglas en autoruiten. Martin Wolters, Sales  
Manager Bouw Nederland bij VisscherHolland (de distribu-
teur	van	Leadax	in	Nederland)	licht	toe:	“Wij	werden	bena	- 
derd of we mee wilden doen aan het project. Dat sprak ons  
erg aan, het is een goede manier om te laten zien dat ons 
product een volwaardig alternatief is voor lood, ook voor 

monumenten. Het heeft 
namelijk volledig het uiterlijk 
van lood. Daar komt bij dat het 
voordelen heeft ten opzichte 
van bladlood. Het is een duur-
zaam product, gemaakt van 
gerecyclede materialen.  
Lood	heeft	licht	toxische	
eigenschappen, deze kunststof 
niet. Een belangrijk voordeel 
in	de	praktijk	is	dat	Leadax	
letterlijk niet loodzwaar is. 
Je	loopt	met	een	rol	Leadax	
makkelijk een ladder op. 
Daardoor kan je er sneller en 
makkelijker mee werken.”

Trots
Michiel Kruk van Fort  
Constructies werd gevraagd 
voor het aanbrengen van 
het	Leadax.	“Hij	is	specialist 
in het restaureren van 
monumentale panden met 
lood”, vertelt Wolters.  
“Op ons verzoek werkte hij  
hier voor het eerst met onze  
loodvervanger. Hij was eerst  
wat sceptisch, maar hij was  
heel enthousiast toen hij  
ermee	gewerkt	had.	Leadax	heeft	namelijk	niet	alleen	de	
looks, maar ook de feel van lood. De loodwerker kan er dus 
mee	werken	zoals	hij	gewend	is.	Net	als	lood	klop	je	Leadax	
in	model	met	een	loodklopper.	Daarbij	overtreft	Leadax	
lood: waar lood bij het uitdrijven dunner wordt en kan 
scheuren,	scheurt	Leadax	niet,	omdat	het	heel	elastisch	is	
en toch vormvast blijft. De grondstof is immers polyvinyl-
butyral (PVB), het zeer elastische en oersterke folie dat 
veiligheidsglas bij breking bij elkaar houdt.”
“We zijn heel trots op onze bijdrage aan de Stadskraan”,  
besluit Wolters. “Het is een prachtig project, waarmee wij 
aan de bouwmaterialenhandel, dakenwereld, architecten, 
aannemers en woningcorporaties in heel Nederland willen 
laten zien wat er mogelijk is. Er is een alternatief voor 
bladlood. Je kunt niet zien dat deze kraan niet gedekt is 
met	echt	lood.	Wij	noemen	Leadax	zelf	geen	loodvervanger,	
maar ‘het nieuwe lood’.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

De gereconstrueerde Stadskraan.

De kraan is gebouwd op het buitenterrein van de 
Museumwerf in Vreeswijk.

De kraan werd oorspronkelijk aangedreven door 
mensen in tredraderen.

Michiel Kruk

Martin Wolters
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De juiste uitstraling  
onder de bomen
Het Candur rieten dak is in uitstraling niet van echt te onderscheiden, 
zeggen de ontwikkelaars van het kunststof riet, Wemekamp Rietdekkers 
uit Markelo. De conische halmen verwerken bijna net zo als het echte riet. 
Klanten kiezen voor kunststof vanwege de bijzonder goede eigenschappen: 
vlamdovend, waterdicht en onderhoudsarm. 

fabriek. Wemekamp: “Rietdekkers verwerken het Candur riet  
als echt riet. Het kent dezelfde opbouw, maar het vergt wel  
enige oefening. Het is wat minder buigzaam. Het is een 
werkwijze waar je als traditionele rietdekker even de vaardig- 
heid voor moet ontwikkelen.”

Architecten en particulieren kiezen voor deze oplossing, 
omdat het kunststof riet veel goede kwaliteiten heeft.  
Zo is het vlamdovend (vliegvuur en stralingswarmte brengen 
geen schade toe) en onderhoudsarm. De halmen zijn vocht-
bestendig en anti-rot. Het hecht gedekte pakket draagt bij 

“Het blijft wat duurder dan het traditionele riet”, zegt  
Dirk Jan Wemekamp, mede oprichter van Candur. “Maar  
die	extra	kosten	verdien	je	eigenlijk	terug	als	je	kijkt	naar	 
de lange levensduur, het lage onderhoud en de goede  
isolatiewaarde.” Wemekamp brengt ons twee projecten 
onder de aandacht. Het kunststof riet is onlangs toegepast 
op twee gebouwen in Bergen.

De ontwikkelaars hebben ernaar gestreefd met het kunstriet  
het echte riet zo nauw mogelijk te benaderen. De halmen 
lopen conisch toe en worden in bossen gebundeld in de 

aan de isolatiewaarde van het dak. Bij een dikte van 20 cm  
is de Rd-waarde 4,0 m2K/W stellen de ontwikkelaars.  
Het riet op basis van recyclebare PVC krijgt een natuurlijke 
uitstraling door de toevoeging van cellulose. Het is in een 
geel en een grijstint verkrijgbaar.

Visitekaartje
Door deze eigenschappen is Candur toepasbaar op daken 
met een lichte hellingshoek (vanaf 20 graden) of in een 
bosrijke omgeving. Precies om die eigenschappen van het 
dak van een villa in Bergen zocht eigenaar Pascal van Aalst 
naar rietdekkers die hem konden helpen met het maken 
van een Candur rieten dak. “Het dak van ons huis in Bergen 
heeft	een	flauwe	helling	en	staat	in	een	bosrijke	omgeving.	
Toch wilde ik graag een rieten dak-uitstraling voor de twee 
gebouwen op ons erf. Ik had me uitvoerig geïnformeerd en 
kwam bij dit product uit.” 

“Het vinden van een dakdekker was moeilijk. Een tiental 
bedrijven in de regio Noord-Holland die ik benaderde, 
durfden het niet aan. Gelukkig kon ik via de aannemer een 
vakman vinden die het wél oppakte. De eerste meters op 
het eerste dak van het kantoor gebruikte hij om te oefenen 
en hij had snel de lol er in.” Het dak van het woonhuis 
krijgt straks nog zonnepanelen op het riet. “Het is een jaren 
zeventig woning en we ervaren dat de dakbedekking ook 
helpt met de isolatie van de woning.“

Het kunststof rieten dak ligt op het kantoor van Van Aalst 
voor Duynstreek Makelaars voor woningen in het hoge seg-
ment. “De klanten verbazen zich als ik zeg dat het kunststof 
riet is. Een mooi visitekaartje voor Candur.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN
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Buigen voor verduurzaamd 
Station Gouda
Het station Gouda kreeg onlangs een zinken dak. Zes grote tongewelven 
zijn voorzien van strakke banen die jarenlang meekunnen en een garantie 
zijn voor een perfecte uitstraling. Installatiebedrijf Kruit B.V. uit Moordrecht 
realiseerde het project dat een sluitstuk is van een grote verduurzamings-
slag van het stationsgebied.

nieuw uiterlijk en het gebouw wordt toekomstbestendig 
door duurzaam gebruik te maken van de bestaande bouw-
materialen en nieuwe duurzame materialen toe te passen.  
Belangrijk onderdeel is het vervangen van het bestaande  
dak door een constructie van zink. Daarnaast is hard 
gewerkt aan de inrichting van het hele zuidelijke stations-
gebied. In de zomer opende Prorail met trots het nieuwe 
gebied	dat	onder	meer	drie	nieuwe	fietsenstallingen,	een	
nieuw busstation en een verbouwde stationshal omvat.

Edwin van Schajik, Projectleider Dak en Gevel van Installatie-
bedrijf Kruit B.V.: “We hebben vier zinkwerkers in dienst 
waarmee we al ons zinkwerk doen. Totaal zijn we met een 
man of 80, nog buiten ingeleend personeel, maar die werken 
in de installatie wereld. Voor het project Station Gouda zijn 
we benaderd door Van Wijnen Deventer.”

Van Wijnen Deventer startte in augustus 2022 met de 
verbouwing van het NS Station in Gouda. Het krijgt een 

Esthetiek
Het stationsgebouw aan de zuidzijde van station Gouda  
is het vierde bouwwerk sinds de invoering van het station 
in 1855. Het werd gebombardeerd in de oorlog en werd 
twee keer herbouwd om in 1984 de huidige uitstraling te 
krijgen. Een ontwerp van NS-architect Markenhof.  
Het bestaat uit één verdieping, met daarboven zes tonge-
welven. Een serie beelden van Jo Uiterwaal, die oorspronke-
lijk onderdeel waren van het ontwerp van Van Ravesteyn,  
is teruggekeerd in het nieuwe ontwerp. Zij hebben een 
plaats gekregen binnen de halve bogen. 

Die gebogen daken waren nog in goede staat, maar waren 
moeilijk schoon te maken. Een bekleding van aan beide  
zijden met een kunststof coating bedekt aluminium hield 
veel vuil vast. Met name bij de schroefverbindingen.  
Gekozen is om dit te vervangen door een nieuw zinken  
dak, dat zo veel mogelijk op het origineel moest lijken.  
Van Schajik: “Het liefst met zo min mogelijk naden. De daken 
konden we met één lengte van goot tot nok realiseren.  
Op het grootste dak maken we één haakverbinding. Er is een 
eind aan de lengte die je verantwoord kunt gebruiken.”

Techniek
Het oude dak is gestript tot de isolatie en daarop is een 
dampopen folie aanbracht en een dichte constructie door 
Van Wijnen. “Er bestonden alleen met pen getekende 
tekeningen. Om het werk zo strak mogelijk aan te sluiten, 
maakten we van elke koepelboog een mal die we aan de 
fabrikant stuurde. Want geen van de koepels is hetzelfde. 
De banen zijn getoogd aangeleverd door Brouwers Zink.”

“De omzetkanten brachten we op straatniveau aan en  
we moesten de banen met de hand omhoog brengen.  
Het was arbeidsintensief, maar het kon niet anders.  

JHet Dak van het  aar 2022
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Er is een waterbassin, waardoor er geen ruimte was voor 
zwaar materieel, Het station is oud en we wilden het platte 
dak niet te zwaar te belasten: er moest toch al een steiger op 
en het staat vol met installaties voor de winkels beneden.”

“De banen zijn met een felsverbinding aan elkaar verbonden.  
De felsen zijn aan het bovenste gedeelte voorzien van compri- 
band	voor	extra	waterdichtheid.	Aan	de	onderzijde	is	het	
dak afgewerkt met geperforeerd zink, waardoor er een lucht 
circulatie kan ontstaan. De aangetrokken lucht kan door  
de geventileerd uitgevoerde nok weer naar buiten.” 

“Alle daken komen uit op een plat dak. Wij brachten daar 
voetlood aan, zodat het bij eventuele toekomstige renovaties 
van het bitumen, opgelicht kan worden.”

Veiligheid
Als er nieuwe banen naar boven moesten, zorgde Kruit B.V. 
voor voldoende mannen om het met de hand naar boven 
te brengen. “Het gebogen dak ziet er spectaculair uit, maar 
bovenop was het best vlak omdat de daken een enorm 
oppervlak overspannen. Tussen de steigers aan de kopse 
kanten spanden we een vallijn, waaraan onze jongens zich 
met hun harnas konden vastgespen. 

Duurzaam
Er	zijn	nu	3000	fietsenstallingen,	een	nieuw	busplein	en	
het station nam afscheid van de gasgestookte cv ketels 
om	plaats	te	maken	voor	warmtepompen. Met	het	dak	is	
het laatste stukje van de nieuwe jas voor station Gouda 
gerealiseerd. “Als je zo’n dak wil verduurzamen, dan heb je 
maar één keuze en dat is zink”, zegt Van Schajik . “Door de 
nauwkeurige uitvoering en detaillering gaat het jaren mee 
en het blijft mooi. Ik zal aan mijn kleinkinderen kunnen 
zeggen: ‘Dat heeft opa gemaakt’.“

Samenwerking
“We hebben vaker voor andere Van Wijnen vestigingen ge-
werkt. Deventer was nu voor het eerst, maar het is erg goed 
verlopen. Ze zijn ervaren in het aanpakken van projecten als 
deze voor Prorail en wij konden ons werk in goede over-
eenstemming met hen plannen. Tijdens de werkzaamheden 
was het stationsgebied in gebruik, dus moet je in nauwe 
afstemming zorgen voor aan- en afvoer en afscherming van 
de werkplekken. Het is in goed overleg uitgevoerd. Zo goed 
zelfs dat we het werk vier uur eerder konden opleveren. 
Woensdagmiddag om 12 uur was het werk klaar. Het is erg 
mooi werk wat ze hebben opgeleverd. De jongens zeiden: 
‘We gaan naar huis’, ik zeg: jullie hebben groot gelijk!” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

JHet Dak van het  aar 2022

www.brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink 
groothandel van maatwerk in  
zink, lood en koper. In 2018 
hebben wij een uitbreiding van  
ons assortiment doorgevoerd 
waardoor de naam Brouwers  
Zink & Dak is ontstaan. Hiermee 
zijn wij uw zinkpartner én uw 
dakpartner geworden. Bij ons 
staan service, deskundigheid en 
kwaliteit centraal. Wij leveren in 
heel Nederland en indien nodig 
binnen 24 uur. Maar uiteraard  
bent u ook van harte welkom in  
één van onze filialen in het land. 

• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen

Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht
Hoevenweg 17 – hal 2 – 5652 AW Eindhoven
Kerkenbos 10119 – 6546 BJ Nijmegen
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda

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

Nu ook in Nijmegen!

• OPDRACHTGEVER: PRORAIL
• HOOFDAANNEMER: VAN WIJNEN DEVENTER
• ZINKWERK: INSTALLATIEBEDRIJF KRUIT B.V. 
• ZINK: BROUWERS ZINK
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BETONDAKPAN MILIEUVRIENDELIJK
BMI Monier stelt: Betondakpannen worden gemaakt uit 
natuurlijke grondstoffen, zoals zand, cement en water,  
die makkelijk te verkrijgen zijn. Ook het productieproces is 
korter bij een betondakpan. Ze worden niet gebakken in de 
oven dus dit bespaart energie en beperkt de CO2-uitstoot. 
Verder is een betondakpan vast in vorm, makkelijk en snel 
te plaatsen en heeft ze een lange levensduur. 
De Belgische dakdeker Leon Peters zegt dat zijn pannen-
leggers bij projectbouw sneller kunnen werken met de 
eenvoudig te leggen pan. “Bijgevolg ligt ook de plaatsings-
prijs 20 procent lager.” Favoriet bij zijn opdrachtgevers zijn 
de Brugse Pan of Horizon. “Ook de Sneldek, de traditionele 
betondakpan, blijft het goed doen. De voordelige prijs  
en het gebruiksgemak geven naast het duurzaam karakter 
de doorslag.”

Begin december meldt de fabrikant dat de Sneldek dak-
pannen zijn vernieuwd. De dakpan is binnenkort verkrijg-
baar met de nieuwe Star toplaag. Ook is de uitvoering met 
de bekende Novo+ afwerking in aangepaste dimensies 
verkrijgbaar, daardoor is deze 1 op 1 uitwisselbaar met de 
duurzaam geproduceerde modellen Sneldek Star, Frankfur-
ter en Tegalit. Deze Frankfurter is nieuw in het assortiment. 
De dakpan heeft een klassieke uitstraling en is verkrijgbaar 
in twee afwerkingen en meerdere kleuren. De Protegon 
afwerking beschermt de pan tegen vuil en hitte. De Frank-
furter vervangt de Neroma dakpan.
Meer informatie: bmigroup.com

GORDINGLOOS BOUWEN MET  
SLIMME CONSTRUCTIEVE TENGELS
Met	SlimFix-XT	Max	introduceert	IsoBouw	een	nieuwe	
dakisolatie met de voordelen van traditionele prefab 
met	de	flexibiliteit	van	dakelementen.	SlimFix-XT	Max	
bevat dragende constructieve tengels en een scharnie-
rende verbinding in de nok. Hierdoor wordt een onder-
constructie, zoals nok- en tussengordingen, overbodig.
Indien van toepassing worden knieschot, muurplaat 
en F-ankers direct meegeleverd. De elementen zijn 
voorzien van een hijsvoorziening, voorgeboorde bevesti-
gingsgaten en vaste aanslagen voor het plaatsen van de 
elementen op de muurplaat en het bevestigen van het 
knieschot. Bovendien zijn de elementen afgewerkt met 
een esthetische witte binnenzijde. 
Bij	SlimFixXT	Max	prefab	dakelementen	zitten	op	
meerdere plekken voorzieningen om een compleet 
luchtdichte dakconstructie te realiseren. Veel product-
eigenschappen vereenvoudigen de werkzaamheden,  
zoals de 44 mm hoge tengels. Hierdoor is het mogelijk 
om met standaard latten aan te sluiten, voor bijvoorbeeld 
de realisatie van een bakgoot. Een ander voorbeeld is de 
opname van twee constructieve ribben in het element 
aan de gootzijde. Deze verhogen de afwerkingsmogelijk-
heden. www.isobouw.nl

ISDE EN HET RIETEN DAK
Woningeigenaren die energiebesparende maatregelen treffen aan  
een woning ouder dan 2 jaar, kunnen in aanmerking komen voor de  
investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).  
De vakfederatie Rietdekkers constateert: ‘Riet isoleert ontzettend goed 
maar wordt helaas nog niet beschouwd als een isolatiemateriaal.’ Maar 
er is een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
Om in aanmerking te komen voor de ISDE aanvullend isoleren noodzakelijk. Voorwaarde is dat het isolatiemateriaal  
minimaal de Rd waarde 3,5 is. Daarnaast geldt dat het materiaal op de maatregelenlijst staat van de RVO. Op die lijst  
staan zelfs een paar isolatiematerialen (meerlaagse folies) die niet de vereiste Rd=3,5 halen maar die door gebruik  
te maken van de isolatiewaarde van het riet toch subsidiabel zijn.
Eén isolatiemaatregel levert de woningeigenaar tot ongeveer 15 procent van de isolatiekosten aan subsidie. Bij de combi-
natie van maatregelen, bijvoorbeeld isolatie en een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting levert tot 30 procent 
subsidie op. Het percentage is een inschatting, de precieze subsidiebedragen komen in januari 2023 op de website van RVO.

BETONROT KRIJGT GEEN KANS IN PAN  
VAN ALKALISCH GEACTIVEERD BETON 
Onderzoeker Juho Yliniemi van de Universiteit van Oulu in 
Finland concludeert uit analyse van de chemische eigen-
schappen van betondakpannen dat dakpannen, gemaakt 
van alkalisch geactiveerd beton, nog goed bestand zijn 

tegen betonrot. Ook na dertig jaar lang blootgesteld te zijn aan de barre Noord-Scandinavische weersomstandigheden,  
met	veel	vocht	en	extreme	kou.	Cobouw	schrijft	over	het	rapport	van	de	universiteit:	‘In	gewoon	beton	zou	het	cement	al	
hebben	gereageerd	met	koolstofdioxide,	hetgeen	het	vermogen	om	het	wapeningsstaal	te	beschermen	vermindert.	 
Maar deze tegel van enkele centimeters dik bevatte nog buffercapaciteit tegen carbonatie. 
Het onderzoek is van belang omdat de onderzoeksresultaten van pas kunnen komen bij de zoektocht naar beton met een 
lage CO2-voetafdruk. Cementvervangers zouden die met wel 75 procent naar beneden kunnen brengen. Er lopen momenteel 
verschillende	projecten	met	industriële	reststoffen	als	cementvervanger.	Ook	onderzoeken	ze	binding	van	koolstofdioxide	 
in cement met behulp van magnesium.

LEZEN OVER KERAMISCHE DAKPANNEN
Voor wie de bijdragen van Huub Mombers in ons vakblad zullen missen is  
er een door KNB ontwikkelde nieuwe brochure over de gebakken dakpan.  

Keramische dakpannen behoren, net als baksteen, al eeuwenlang tot de  
meest toegepaste bouwmaterialen in Nederland. De brochure geeft  

informatie over de productie, vanaf de winning van de grondstof klei tot en  
met het vormen, drogen en bakken. Aansluitend komt de toepassing aan bod 

inclusief innovaties van de Nederlandse industrie van keramische dakpannen.
De nieuwe brochure is bedoeld voor scholieren, consumenten, beleidsmakers,  

bij de bouw betrokkenen en ieder ander die meer wil weten over de kleidakpan 
en de industrie van keramische dakpannen. Aan de totstandkoming werkten  

professionals uit de dakpanindustrie mee. Voor dezelfde doelgroep verscheen 
eerder in deze serie een vernieuwing van KNB’s brochure Van Klei tot Baksteen.

HERGEBRUIK HELLENDE DAKEN BIJ DE ZUIDERBUREN
‘Het afgelopen jaar is nog maar eens duidelijk geworden dat onze materialenvoorraad niet oneindig is. Vele aannemers  
hadden te kampen met nooit eerder geziene prijsstijgingen, lange leveringstijden of materialen die bij momenten niet  
voorradig waren’, schrijft het Belgische Buildwise, de nieuwe naam van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor  
het Bouwbedrijf (WTCB). Ook hier zoekt de bouw naar oplossingen in een meer circulaire economie,  
waarbij materialen na gebruik terug  
in kringlopen gebracht worden.  
Circulair bouwen is de toekomst,  
maar hoe dit toe te passen is op  
het hellend dak, staat in een kort  
artikel van het gratis te downloaden  
WTCB-Contact nummer 83,  
via www.buildwise.be.



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

Rond 20.15 uur Optreden van Tonprater 
Rob Scheepers

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
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JHet Dak van het  aar 2022

Het dak geeft licht

het Scheepvaartmuseum. Het oorspronkelijke dak bestond 
uit een leigedekt hellend dak aan de voorzijde en een platte 
uitbouw aan de achterzijde. In de nieuwe situatie blijft het 
dak aan de voorzijde in de oude stijl behouden en krijgt  
de achterzijde van het gebouw een glazen dak als krans,  
dat een juweel is op het monument.”

Samenwerking
Allard Architecture kon middels de deskundige bouwteam- 
samenwerking van constructeur Duyts, hoofdaannemer 
Tetris	dxb,	aannemer	Kroom	en	staalbouwer	Derks	&	zn.	 
het nieuwe dak realiseren. De stalen constructie, waarop  
het geheel rust, is subtiel in het monument geplaatst en 
rust op de bestaande fundering. “Dankzij de pointcloud, 
die wij van Ter Velde & Den Besten van het oude gebouw 
spiegelden naar Revit, werkten wij uiterst nauwkeurig 
samen. Het dak is in nauwe samenwerking tussen aannemer, 
constructeur en staalconstructeur uitgewerkt tot een maat-
vaste constructie.”

“Aannemer Kroom uit Aalsmeer benaderde ons met de 
vraag of we dit zouden kunnen realiseren”, zegt Harry Derks, 
directeur van gevelbouwer Derks & Zn. uit Harmelen.  
“The Admiral is een project dat bij ons staalconstructie-
bedrijf past. Wij doen graag dit soort bijzondere projecten. 
We	zoeken	de	exoten	in	de	markt.	Het	domweg	uitvoeren	
van	opdrachten	past	niet	in	onze	filosofie.	Wij	willen	graag	
in een zo vroeg mogelijk stadium meedenken, zodat wij 
onze ervaring kunnen inbrengen om daarmee het beste 
resultaat neer te zetten.” Een aanpak die volgens het bedrijf 
perfect past in het hedendaagse bouwen. “Want meer en  

meer zien we dat constructieve elementen op een esthetisch  
verantwoorde manier worden aangewend. Juist deze ont-
wikkeling vraagt om een creatieve vertaalslag van basisidee  
naar een verantwoord technisch ontwerp.”

Esthetiek
Architect Allard Meine Jansen: “Verdeeld over vier verdie-
pingen zijn de nieuwe werkplekken gecentraliseerd rondom 
de monumentale kern, waarbij zorgvuldig rekening is gehou-
den met de vele elementen van hoge monumentale waarde 
die door het hele gebouw behouden moesten blijven.  
Met name de maritieme tegeltableaus in de centrale ont-
vangsthal zijn erg zeldzaam.”

“Het glazen dak is zo rank mogelijk ontworpen. De bestaande 
spanten van het oude dak zijn donker qua houtkleur.  
De nieuwe houten spanten onder het glasdak zijn duidelijk 
herkenbaar als toevoeging (ze zijn lichter van kleur).  
De constructie is overal zichtbaar. Het glazen dak vervol-
maakt het monu ment en zorgt er ook voor dat het vloer-
oppervlak	van	de	bovenverdieping	wordt	gemaximaliseerd.”

Techniek
Het dak bestaat uit een nieuw vlak dak boven het  centrale 
deel van het gebouw. Deze tafel is opgebouwd uit 19 meter 
lange spanten van staal. Een vakwerk dat het nodige ge-
wicht toevoegt aan het gebouw. Staalbouwer Derks: “Daar-
om moesten we het nieuwe dak ondersteuning bieden met 
een constructie die dwars door het gebouw gaat en steunt 
op de fundering. Aan het stalen frame van de tafel zijn  
gelamineerde liggers bevestigd, die met een scharnier aan 

Het voormalig Cargadoorskantoor in het centrum van Amsterdam is  
verbouwd tot moderne kantoorruimte. Het ontwerp van Allard Architecture 
transformeerde de bovenverdieping tot een nieuwe werkplek onder een 
bijzonder glasdak. Aan de zuidzijde volgt het glas de vorm van een carré. 
Architect Allard Meine Jansen en CEO Harry Derks van staalbouwer  
Derks & zn. vertellen over dit bijzondere project. 

Het tussen 1914 en 1921 gebouwde pand, een gemeente-
monument, zal weer een modern kantoor zijn. Allard  
Architecture werkte al enige jaren aan het plan om het 
pand een duurzame nieuwe toekomst te geven.  
Belangrijk onderdeel hiervan zou een nieuw dak zijn.  

Architect Allard Meine Jansen: “Dat wij dit mochten  
maken is bijzonder, omdat het uitbreiden een monument 
niet vaak voorkomt. Wij kozen ervoor het monument uit  
te breiden met een carrévormig zadeldak, rondom een  
stabiele tafelconstructie. Zoals bijvoorbeeld het dak van  
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Meine Jansen: “Dankzij deze ingreep is er moderne hoog-
waardige kantoorruimte gerealiseerd in een bestaand 
gebouw in de binnenstad, dicht bij openbaar vervoer aan-
sluitingen. Het oude kantoorgebouw is volledig gemoderni-
seerd naar de huidige energiezuinige standaarden en krijgt 
absoluut nieuwe duurzame allure.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

het platte dak hechten en de spanten vormen waarop de  
aluminium vliesgevel rust.” De vliesgevel ligt hoog boven 
op speciale afstandhouders op de gelamineerde spanten. 
Meine Jansen: “Dit is om optimale transparantie te bereiken; 
ook als je diagonaal naar buiten kijkt.”  

“De spanten zijn onderling verbonden met stabiliteits-
kruisen”, vervolgt de architect. “De aanhechting hiervan  
zit vast aan ronde schotels, die op hun beurt met een  
slisplaat in het hout vastzitten. De onderzijde van de houten 
spanten steunt op een voet, de zogenaamd ‘standzoon’.  
De benaming komt uit de traditionele bouw van kerkdaken. 

De houten standzoon is hier uitgevoerd in staal.” 
Het HR++ glas en de aluminium kozijnen zijn ook aan-
gebracht door Derks & zn. Derks: “Het is precisiewerk.  
Een oud pand is qua maatvoering niet zo voorspelbaar, 
maar met het uit de pointcloud gegenereerde 3D-model 
konden wij in samenwerking met Duyts Bouwconstructies 
de staalconstructie zo nauwkeurig uitvoeren dat het  
precies in het bestaande gebouw paste.”

Een deel van het centrale tafeldak is verdiept om ruimte  
te bieden aan de installaties die niet boven de nok van  
het dak uit mochten steken. Het hele platte dak is onder  

afschot geplaatst en de hwa gaat met de hulp van een 
pluvia systeem naar het riool. Tegels op stelpoten maken 
het dak toegankelijk. Meine Jansen: “Er is een reling langs 
de rand en het uitzicht op ‘t IJ is fantastisch; denk eens  
aan SAIL 2025.”

Veiligheid
Veel van het werk bestond uit het met een kraan plaatsen  
van de diverse onderdelen. Het centrale tafeldak is omsloten 

door hellende daken. Die ruimte kon ook tijdens de bouw 
worden gebruikt voor opslag van onderdelen. Een steiger 
rondom het gebouw zorgde ervoor dat het plaatsen van de 
vliesgevel op een veilige manier mogelijk was.

Duurzaamheid
Licht kan nu vrijelijk binnenstromen door het glazen dak 
van	het	zuidelijke	deel	van	het	gebouw,	wat	een	extra	
kwaliteit geeft aan de werkruimten op deze verdieping. 
Derks: “Ons staal, het aluminium, het hout en het glas zijn 
natuurlijk recyclebare materialen, die ook vele generaties 
na ons weer hoogwaardig kunnen hergebruiken.”  

•  HOOFDAANNEMER: TETRIS DESIGN X BUILD
•  ARCHITECT: ALLARD ARCHITECTURE
•  ADVISEUR: DUYTS BOUWCONSTRUCTIES
•  BOUWKUNDIG AANNEMER: AANNEMERSBEDRIJF KROOM
•  STAALBOUW EN ALUMINIUM VLIESGEVEL: DERKS & ZN.
•  GELAMINEERDE SPANTEN: DE GROOT VROOMSHOOP



www.airflex.nl

Graag meer info?
Kijk op www.airflex.nl of mail voor project informatie
naar info@airflex.nl

Gespecialiseerd isolatieteam nodig of wil je hier graag aan 
deelnemen en opgeleid worden? Bel +31(0)73 551 05 33

Isoleer dampopen maar water -en luchtdicht 
met Airflex Permovap. Behaal een maximale 
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Meer weten ? www.all-up.nl of bel: +31 (0) 546 - 544724
Twentepoort Oost 37 , 7609 RG Almelo

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK! Verkoop
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Lease
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Opleidingen
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MOMBER OVER DAKPANNEN

Een dak boven de kribbe
Over enkele dagen is het kerstfeest! 
Een werelds feest voor de meeste 
mensen. Maar ook weer triest dat 
er miljoenen zijn voor wie dat geen 
feest is! Ik kan mij zo voorstellen  
dat u met deze vrije dagen op uw 
gemak de tijd neemt om steilDAK te 
lezen en en daarom heb ik een wat 
toe passelijk artikel voor u geschre-
ven over het dak boven de kribbe.

Een paar feiten. Het tafereel is de meest geschilderde,  
getekende en bekende afbeelding ter wereld. Al vanaf de  
2e eeuw, dus al 2000 jaar en ook heden wordt deze geboorte- 
scène afgebeeld en dat vind ik dan het meest interessant. 

De lezers van dit blad zullen inmiddels wel weten dat ik 
al sinds 1983 dakpannen, hulpstukken en documentatie 
verzamel, een merkwaardige hobby. Ook verzamelde ik de 
afgelopen jaren afbeeldingen, meest ansichtkaarten van 
oude gebouwen, én afbeeldingen van de geboorte van  
Christus. Niet dat ik zo’n gelovig mens ben en alles wat in 
mijn kindertijd op de R.K. school in Brabant werd verteld 
geloof, nee zeker niet. Maar dat is een ander onderwerp. 
Wat mij interesseert aan die ansichtkaarten is hoe de  
schilder of kunstenaar de plek waar Kerstmis om draait,  
de stal, met zijn dak weer geeft.

De kunstenaar deed het altijd in de tijd dat hij leefde en 
met zijn fantasie. Het verhaal hadden ze gelezen of gehoord 
van priesters, kloosterlingen, leraren en ouders, ieder op zijn 
eigen manier, maar niemand heeft het echt gezien. In mijn 
verzameling zitten afbeeldingen vanaf ca. het jaar 400 tot 
heden en dan zie je opmerkelijke verschillen. 

Grot, riet en pannen
Vooral de kleding en entourage is sterk verschillend en 
natuurlijk het dak met zijn dakbedekking. Wat opvalt is dat 
de meesten zich een rieten of strodak voorstellen, een  
enkeling een pannen dak en heel soms een natuurstenen 
grot. Was dat werkelijk wel zo, denk ik dan. Het kan toch ook 
een herberg zijn geweest of gewoon bij zijn moeder Maria 
thuis in bed ? Nee, dachten de kerkelijke leiders en wijze 
heren, we maken er een stal of schuur van om de eenvoud 
en de opoffering ermee uit te beelden, iets wat mensen 
raakt, dan moeten ze wel zwichten, de Verlosser was  
immers geboren, die is er voor arm en rijk. 

Wie er ook altijd bij zijn: de os en de ezel en soms ook  
Jozef die eigenlijk zijn vader zou moeten zijn. Maar door een 
wonderlijk verhaal van een engel die bij Maria op bezoek is 
geweest, men noemt dat de Annunciatie (Maria boodschap 
of Aankondiging dat zij een bijzonder kind zou krijgen).  
Dat was op 25 maart , dus 9 maanden voor kerstmis!  
Nog een weetje: Jezus is niet geboren op 25 december,  
maar rond 6 januari. De christelijke kerk heeft voor decem-
ber gekozen omdat rond de 21e de wederkering van het 
licht wordt gevierd (de langste nacht).

Er zijn afbeeldingen van de geboorte van Christus onder een 
dak	gedekt	met	stro	of	strobundels,	veelal	zitten	er	flinke	
gaten in het dak. Zelden een mooi gaaf en geklopt rietdak.  
Eén keer vond ik een dak gedekt met platte tegeltjes of  
Holle en Bolle pannen, een zeldzaamheid. De oudste afbeel- 
ding is uit de 2e eeuw op een fresco in de catacomben van 
Priscilla in Rome. Zonder dak helaas, maar met drie engelen 
die geschenken aanbieden. Daarom krijgen wij nu nog 
steeds een verjaardagscadeau op onze geboortedag! 
Een duidelijker afbeelding uit de 4e eeuw, dus 300 jaar 
na zijn geboorte, laat meer zien. De drie koningen, een os 
en vaag een ezel bij de kribbe met het kind gewikkeld in 
doeken en Jozef en Maria. En wat het meest interessant is; 
een	Romeins	pannendak	erboven.	Ik	wens	u	fijne	en	warme	
Kerstdagen en een gezond 2023. ●

Zeldzaam vroege afbeelding van een kerstkribbe op de deksel van een sarcofaag uit de 4e eeuw (Italië).  
Het dakje erboven is gedekt met Romeinse dakpannen.

Geboorte in de stal compleet met de os, ezel, Jozef en vroedvrouwen.

Primitieve vroege afbeelding van de geboorte ca. 970 uit Fulda (D.)  
De daken zijn gedekt met  Monnik- / Nonpannen ook wel Holle en 
Bolle pannen genoemd.

“Hier heeft de kunstenaar duidelijk meer aandacht voor 
het geboorteverhaal dan voor het gebouw. Wel een 
zwierig gedekt strodak in bundels. Hier ligt het kind op 
de grond in plaats van in de kribbe. (ca. 1510, Duitsland, 
Keulen uit Getijdenboek)

Dakbedekking met strobundels, (Oostenrijk ca. 1400). 
Fraai getekende en ingekleurde afbeelding van de kribbe  
onder een dak van gebundeld stro.  
Uit een zogenaamd Getijdenboek van de Notre Dame.  
(Frankrijk ,Parijs 14e eeuw) 

Dit artikel kunt u lezen 
op www.dakweb.nl



EEN AMBACHT MET UITZICHT!

Daarom start Hellende Daken in 
opdracht van het SFHD met een 

speciale campagne voor de pannen-, 
lei- en rietdekkersbedrijven. Het doel? 
Het verbeteren van het imago van de 

branche en het werven van nieuwe 
medewerkers.

De dakenbranche komt 
handen te kort

Samen zetten we de 
branche op de kaart!

STEIGERDOEKEN

POSTERS FLYERS
MAGNEETPLATEN

2M

Met kant en klare posters, flyers, 
steigerdoeken én magneetplaten 

voorzien van uw eigen bedrijfslogo 
en telefoonnummer maakt u de 

dakenbranche zichtbaar in uw eigen 
regio.

Hoe een woning gezond blijft 
tijdens de koude maanden

In de zomer is het relatief makkelijk om voor een gezond binnenklimaat te zorgen: de ramen staan vaak open en de verwarming blijft uit. 
Van een te hoge luchtvochtigheid is dan niet snel sprake. Maar de herfst en de winter kunnen een uitdaging vormen om de woning gezond 
te houden. De ramen gaan dicht en de verwarming gaat aan, waardoor de kans op een ongezonder binnenklimaat stijgt. 

Hoe werkt dat, een binnenklimaat dat ongezond wordt? Eén van de oorzaken hiervan is condensvorming, dat ontstaat wanneer vochtige 
lucht afkoelt. Omdat koude lucht minder waterdamp bevat dan warme lucht, geeft de lucht juist bij dalende temperaturen vocht af. 
Hierdoor vormt zich vooral op koude, gladde oppervlakten een dun laagje condens. 

Dit is een natuurlijk verschijnsel en duidt niet op kwaliteitsgebreken van je huis. Sterker nog, het zijn juist de moderne, goed geïsoleerde 
woningen die er vaker last van hebben. Deze woningen zijn bijna net zo luchtdicht als een thermoskan: er zijn geen naden en kieren die 
voor natuurlijke ventilatie zorgen.

Negatieve gevolgen van slechte ventilatie
Het nadeel van gebrek aan ventilatie is dat de luchtvochtigheid te hoog wordt. Volgens deskundigen bevindt de ideale luchtvochtigheid in 
een woning zich tussen de 40 en 60 procent. Komt het cijfer daarboven, dan kan er schimmel of huismijt groeien langs de daken, wanden, 
ramen en vloeren. 

Condensvorming kan ontstaan door bouwvocht maar ook door douchen, koken en ademen. De vraag is dus niet hoe men condensvorming 
vermijdt, maar wat er vervolgens mee gebeurt. De warme, vochtige lucht moet namelijk wel op de juiste wijze worden afgevoerd.

Hoe houden huiseigenaren hun woning gezond?
Een VELUX dakraam biedt een uitkomst om het binnenklimaat op peil te houden -ook tijdens de koude maanden. VELUX dakramen worden 
geleverd met bedieningsklep om het dakraam waterdicht te houden. “Vervolgens is het aan de huiseigenaar om meerdere keren per dag 
alle (dak)ramen tegen elkaar open te zetten”, licht Monique Deckers, Project Sales Manager, toe. “Ook helpt het om tijdens het douchen 
deuren en (dak)ramen juist gesloten te houden zodat de mechanische ventilatie optimaal werkt en er geen schimmel kan ontstaan. 
Andere tips zijn om meubels een handbreedte van de muur af te plaatsen en de kamertemperatuur op 19 graden te houden. Zo ben je 
ook in de koude maanden verzekerd van een gezonde woning.”
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INNOVATIE

Open je voor de natuur
Cabin ANNA is een verblijf dat zich volledig kan openen en sluiten,  
zodat de beleving van de omgeving meerdere dimensies krijgt.  
Een nieuwe generatie van het ontwerp is dit jaar genomineerd voor  
de ARC 22 architectuurprijs.

Foto's: Jorrit 't Hoen, Jorritphoto

Caspar Schols bedacht zo’n acht jaar geleden een klein mulifunctioneel 
gastenverblijf voor zijn moeder. Een tuinhuisje dat ook te gebruiken 
was als atelier. Omdat hij niets kon vinden binnen een beschikbaar laag 
budget in de bestaande catalogi, ontwierp hij de eerste Cabin ANNA en 
bouwde die zelf. Toen een bevriend fotograaf het fotografeerde en ze 
besloten het online te zetten, ging het concept viraal.

Schols zegt in een lokale krant: “Het was echt gekkenhuis. Zo wonnen 
we ineens belangrijke architectuurprijzen. Maar er gebeurden ook twee 
andere grote dingen: ik ontmoette mijn huidige businesspartner die in 
dit project investeert. Ook kreeg ik een scholarship aangeboden voor de 
London Architectural Association.”

Herontwerp
De eerste ANNA cabins vonden hun weg naar vakantie-
parken. Omdat er veel vraag is van over de hele wereld 
naar de cabin, komt de ontwikkeling in een nieuwe fase. 
Samen met partners als Staatsbosbeheer, Rewilding Europe 
en African Parcs ontwikkelt het team rond Schols ANNA’s 
om te kunnen functioneren in verschillende klimaten met 
weinig	onderhoud.	Ieder	detail	is	met	de	hulp	van	experts	
herontwikkeld. 

“We hebben de vakwerkconstructie vormvaster en sterker 
gemaakt. Dit is gelukt door een combinatie van Accoya, 
berken	multiplex	en	(verborgen)	aluminium	verstevigingen”,	
zegt Schols. “Zo kan ANNA het zware dubbele glas dragen 
(voorheen alleen enkel) en bezwijkt het niet door hoge 
sneeuwdruk in de Zwisterse Alpen of bij de gevreesde Bora 
wind in de Kroatische Velebit. Ook zorgt de combinatie 
van materialen dat de spanten nauwelijks uitzetten onder 
verschillende temperatuur en luchtvochtigheid.” 

“De gepatenteerde rails, die makkelijk met de hand schuift 
onder een gewicht van 2500 kg en daarbij altijd winddicht is,  
is ontstaan vanuit nauwe samenwerking met ingenieurs. 
Verder hebben de samenwerking met Pim Mulier (Zilveren 
Kruis) en neuropsycholoog prof. dr. Sitskoorn een stevige 
basis gelegd voor het creëren van een authentieke verbin-
ding met de omgeving. Tot slot zijn vele gesprekken met 
ecologen en boswachters belangrijk geweest in het creëren 
van minimale ecologische verstoring.”

“Met het dak waren er niet veel uitdagingen om eerlijk  
te zijn. Wel hebben we de vakwerkconstructie vormvaster  
en sterker gemaakt. Dit is gelukt door een combinatie  
van	Accoya,	berken	multiplex	en	(verborgen)	aluminium	
verstevigingen. 

Duurzaam
“Wanneer alle lagen gesloten zijn is de isolatie erg hoog. 
Met de volledig geïsoleerde buitenschil en het HR++ glas 
in de binnenschil is er een dubbele isolatie laag. Ook is 
het leef oppervlak dan klein, waardoor het makkelijk en 
snel opwarmt binnen, zelfs als de buitentemperaturen ver 
beneden nul zijn. Met de gepatenteerde rails met schuivend 
wind labyrint is de cabin volledig winddicht.  

Wij bouwen de cabin voor de klant, omdat we daardoor  
de kwaliteit kunnen garanderen. 26 voor ANNA 2022  
(gepatenteerde)	rubber	en	aluminium	extrusieprofielen	
zorgen ervoor dat ANNA altijd perfect schuift, water- en 
winddicht is. Bovendien is het nieuwe model modulair ont- 
worpen met een veel kortere bouwtijd (ongeveer 7 dagen) 
en minimale ecologische verstoring op locatie tot gevolg. 
De fundering is zo ontworpen dat deze eenvoudige op 
locatie met grote precisie kan worden gesteld. Tot slot is 
ANNA volgens het principe van Rau’s materialenpaspoort te 
scheiden en te hergebruiken.”

In de toekomst zal overal ter wereld lokaal op CNC machines 
en 3D printers (bevestigingsmateriaal wordt in gerecycled 
plastic geprint) kunnen worden geproduceerd. Schols:  
“De missie van Cabin ANNA is mensen de vrijheid geven 
om gepassioneerd en bewust te leven als onderdeel van de 
natuur, voor een betere mentale gezondheid en een rijker 
leven. Door mensen het hart van de natuur te laten beleven 
en zo te laten voelen wat een verblijf op individueel niveau 
voor geestelijke gezondheid doet. Door maatschappelijk  
bewustzijn te vergroten over de werkelijke waarde van  
natuur. En door een deel van de inkomsten in de lokale 
natuur te investeren. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl



Advies en circulariteit

Bent u op zoek naar een duurzaam dak, bijzondere dakpannen of 
dakpannen voor een bijzonder pand? Bij ons kunt u terecht voor 
specialisti sch advies en bijzondere dakpannen en hulpstukken voor 
het hellende dak. 

Met ons unieke circulaire concept voor dakpannen voldoet u aan 
de circulaire maatstaven die nu of in de toekomst van u verwacht 
worden bij nieuwbouw- of renovati eprojecten. Het oogsten van 
bestaande dakpannen staat daarbij centraal binnen het gehele 
concept.

Gebruikte dakpannen kunnen wij innemen en sorteren we 
vervolgens uit op onze locati e. Gemiddeld kan 60% van de dak-
pannen opnieuw ingezet worden (met 10 jaar garanti e) en voor de 
overige 40% werken wij samen met partners om deze zo hoog-
waardig mogelijk te hergebruiken of te recyclen. Bijvoorbeeld in 
geluidswallen of waterkeringen. Met onze innovati eve manier van 
werken vindt een dakpan alti jd een herbestemming.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op www.luijtgaarden.nl.

Over Luijtgaarden

Luijtgaarden is voor zakelijke klanten & par-
ti culieren al ruim 105 jaar de specialist voor 
hellende daken met gebruikte en nieuwe 
dakpannen. Wij zijn dé circulaire speler in 
de markt waarbij werken voor een wereld 
zonder afval en uitval centraal staat. Zo 
hebben wij voor iedere gebruikte dakpan na-
melijk een nieuwe bestemming en zett en wij 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
weer aan het werk!

We adviseren, leveren dakpannen, 
besteden aandacht aan een circulaire wereld 
en investeren in duurzame innovati e en onze 
medewerkers. Samen met onze klanten gaan 
we de uitdaging aan in diverse marktseg-
menten zoals nieuwbouw, renovati e, repara-
ti e en restaurati e.

Wij zijn Luijtgaarden, aangenaam.

AL RUIM 105 JAAR DE DAKSPECIALIST MET GEBRUIKTE EN NIEUWE DAKPANNEN!

CIRCULAIRE OPLOSSINGEN VOOR UW DAK

L
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Ook na ruim 36 jaar blijft 
Brouwers Zink groeien
Binnenkort gaat de schop in de grond in Maasmechelen (B), hoofdlocatie  
van Brouwers Zink. Met de uitbreiding naar het Brouwers Zink & Dak 
concept en de filialen in Gouda, Maastricht, Eindhoven en Nijmegen is er 
noodzaak om de hoofdlocatie fors te gaan uitbreiden. Steildak sprak met 
directeuren John Brouwers en Maurice Kerkhofs.

Met de opening van Nijmegen is het vierde filiaal in 5 jaar 
tijd in Nederland geopend en dat is, zeker gezien de turbu-
lente coronaperiode, een knappe prestatie voor dit char-
mante familiebedrijf uit Zuid Limburg. Maar het Belgische  
Maasmechelen als hoofdlocatie komt nu zelf aan de beurt  
om de toekomstige groei van Brouwers Zink & Dak mogelijk 
te maken met meer opslagruimte en een verdere professio-

nalisering van het bedrijf. “De opening van een vierde 
filiaal maakt onze logistieke uitdaging weer 

wat spannender, vandaar dat het nu zaak 
is dat we alle filiaalmaterialen  

ook in onze hoofdlocatie 
in Maasmechelen op 

voorraad willen 
gaan houden,” 

aldus Brouwers. “Met ons eigen wagenpark en onze eigen 
chauffeurs kunnen we de bevoorrading meer vanuit de 
hoofdlocatie gaan laten verlopen, ons centraal distributie-
centrum in Maasmechelen. Dat zal dan gebeuren vanuit de 
Slakweidestraat 16, 3630 in Maasmechelen (B).”

“Deze centralisatie gaat verder dan alleen opslag van mate- 
rialen,” aldus Kerkhofs. “De gedachte achter dit centrale dis- 
tributiecentrum is dat het totale voorraadbeheer, en dus ook  
de inkoop van de materialen, voortaan vanuit Maasmechelen 
gaat plaatsvinden, zonder daarbij de klantenwensen van de 
filialen uit het oog te verliezen. Het is voor Brouwers Zink 
& Dak zaak om zo veel mogelijk op de juiste plaats ook de 
juiste materialen op voorraad te hebben liggen. Uitgerekend 
op dat vlak was 2022 een zeer succesvol jaar, want we had- 
den bijna geen leverproblemen bij Brouwers en dat kan 
niet iedereen zeggen in deze lastige tijden. Juist die kracht 
van leverbetrouwbaarheid willen we verder gaan uitbouwen.” 

Transitie naar Brouwers Zink & Dak
Waar Brouwers Zink al sinds 1986 een gekende naam is in de 
Nederlandse markt, daar is de naam Brouwers Zink & Dak 
de laatste jaren steeds meer de naam geworden waarmee 
Brouwers zich in de dakenmarkt manifesteert. Vragend naar 
de reden hiervoor, volgt de volgende uitleg.
“De strategie van het openen van filialen in Nederland gaat  
hand in hand met de uitbreiding van het productassortiment,  
in eerste instantie vooral naar de platte daken markt. 
Om een winkelformule in een filiaal effectief mogelijk te 
maken, moet je een klant een mooi totaalconcept kunnen 
aanbieden. Dat concept groeit bij Brouwers Zink & Dak nog  
steeds en zal ook de komende jaren steeds verder blijven 
groeien door middel van nieuwe filialen en nieuwe materia- 
len in het assortiment. Dankzij al deze vernieuwingen 
bereiken wij ook steeds meer nieuwe klanten die de kracht 
van het traditionele Brouwers Zink nog helemaal niet kennen. 
Nu dat we regionaal steeds sterker worden, ontdekken veel 
klanten pas de vele voordelen die Brouwers Zink te bieden 
heeft,” aldus Brouwers.

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN
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heel weinig klachten. We hebben een goed team met veel 
verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast werken we bij 
Brouwers uitsluitend met gerenommeerde partners en hun 
topmaterialen.”

Bekroning
John Brouwers geeft aan dat de verbouwing in Maasmechelen  
en de opening van filiaal Nijmegen te zien zijn als een 
nieuwe bekroning van het harde werken van de afgelopen 
jaren. “In de loop der jaren hebben we goede relaties opge-
bouwd met onze klanten en bewezen dat we een kwalita-
tieve, betrouwbare partner zijn. We hebben in veel gevallen 
voor onze klanten ook een adviserende rol. Het is mooi om 
te zien dat de groei van ons bedrijf ons nu in staat stelt om 
ook aan de basis in Maasmechelen verder te werken aan 
het verbeteren van ons bedrijf. Dit is echt wederom een 
hele mooie stap.”

“Net na de zomer van 2023 zullen we een geschikt moment 
plannen om het verbouwde Maasmechelen feestelijk te 
heropenen. Blijf ons volgen via de website of social media 
en hopelijk zien wij u dan in Maasmechelen om samen met 
ons het glas te heffen!” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.dakweb.nl

“Brouwers Zink is nog steeds heel sterk in maatwerk.  
Dat maatwerk bieden we nu aan vanuit de hoofdlocatie in  
Maasmechelen, maar ook vanuit Gouda, Nijmegen, Eindhoven 
en Maastricht want elk filiaal heeft zijn eigen zetstraat.  
Knippen, kralen en zetten kunnen we vanuit elke locatie 
aanbieden tot 3 meter en daarmee kunnen we een hele 
snelle en goede service bieden. De grotere, soms ook com- 
plexere	maatwerkopdrachten	blijven	via	Maasmechelen	
lopen. Maasmechelen vult daarmee de filialen goed aan en 
bedient daarnaast ook de klanten die rechtstreeks bestellen 
via onze verkoop binnendienst. Daarbij heeft de klant altijd 
zelf de keuze met wie hij graag schakelt bij Brouwers.  
Soms verloopt het contact via de verkoop binnendienst, 
soms via het filiaal en ander klanten geven meer de voor-
keur om via hun accountmanager te werken. Bij Brouwers 
begrijpen we het belang van een goed persoonlijk contact 
tussen klant en leverancier en dus laten we die keuze aan 
de klant. Daarbij worden nieuwe medewerkers opgeleid  
en getraind om hun kennisniveau verder te vergroten,  
ook op het gebied van zink, koper, lood, staal en aluminium. 
Met die kennis worden niet alleen klanten in filialen beter 
geadviseerd, maar kunnen ook de accountmanagers en  
de verkoop binnendienst mooie projecten begeleiden.  
Een mooi voorbeeld hiervan het is het zinken dak van 
station Gouda, waarvan u een foto vindt op de cover van dit 
blad. We mochten dit project samen met Installatiebedrijf 
Kruit uit Moordrecht realiseren en we zijn bijzonder trots 
op deze succesvolle samenwerking die beeldbepalend is in 
Gouda en dat hopelijk voor vele jaren blijft.”

Kerkhofs: “We hopen de bouw van de uitbreiding in 
Maasmechelen eind maart 2023 te hebben staan, waarna 
het echte werk voor onszelf pas gaat beginnen. De eerste 
aandacht gaat daarbij uit naar het centrale distributiecen-
trum en dus de logistieke processen. Maar ook de integratie 
tussen de (maatwerk) productie en de logistieke processen 

zal hiermee verbeterd worden. We zijn bij Brouwers veel 
bezig met de klachten die we krijgen als er iets niet goed 
gaat. Die klachten zijn de afgelopen jaren fors afgenomen, 
maar nog steeds is elke klacht eentje teveel. Met de nieuwe 
processen die we tussen april en de zomer van 2023 gaan 
realiseren, gaan we ook de kansen op menselijke fouten 
verder terugbrengen. Daarnaast zullen wij ervoor zorgen 
dat onze klanten zo weinig mogelijk gaan merken van 
de verbouwingsactiviteiten die ons zullen gaan belasten. 
Gelukkig krijgen we over onze (maatwerk) productie juist 

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

“ DE OPENING VAN EEN  

VIERDE FILIAAL MAAKT ONZE  

LOGISTIEKE UITDAGING  

WEER WAT SPANNENDER,”
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NedZink: de meest  
duurzame keuze

Er zijn maar weinig bouwmaterialen waarvan de totale 
milieubalans zo positief is als voor zink. Het materiaal heeft 
een ontzettend lange en onderhoudsvrije levensduur en 
kan bij einde levensduur gewoon ingesmolten worden als 
grondstof voor een nieuw product. Dat maakt zink an sich 
al heel duurzaam in vergelijking met andere materialen. 
Zo verplicht het Bouwbesluit aanvragers van een bouw-
vergunning om een berekening van de duurzaamheid  
van het gebouw aan te leveren. Die berekening omvat  
alle onderdelen van het gebouw, inclusief de gebruikte 
materialen. Voor die berekening wordt gebruik gemaakt  
van de gegevens uit de Nationale Milieu Database.  
Daaruit blijkt dat zink veel gunstiger scoort dan alterna-
tieven als bijvoorbeeld aluminium, staal, PVC en leien als 
het gaat om de schaduwprijs in euro’s per jaar levensduur. 

NedZink doet daar nog een stevige schep bovenop en neemt 
haar verantwoordelijkheid om van de wereld een betere 
plaats te maken. De laatste jaren is fors geïnvesteerd in het 
optimaliseren en verder verduurzamen van het productie-
proces. De ingebruikname van een compleet nieuwe fabriek 
met een continu gietproces is een belangrijke stap geweest 
in het verduurzamen van het productieproces bij NedZink. 
“Het volledig geoptimaliseerd productieproces draait bijna 
volledig op elektriciteit”, zegt Marco Jeurninck, Manager 
Quality & Sustainability bij NedZink. “Daarmee hebben  
we ons gasverbruik met maar liefst 70% gereduceerd.  
Ook maken we gebruik van zonnepanelen op onze daken 
met een gezamenlijke jaaropbrengst van 1 miljoen kWh, 
en is al het rollend materieel zoals hef- en reachtrucks 
elektrisch aangedreven.”

Al die inspanningen hebben ertoe geleid dat ‘s werelds 
duurzaamste zink is beloond met een DUBOkeur.  
Het toont aan dat NedZink NATUREL in de productgroepen 
‘dakbedekking hellend dak’ én ‘gevelbekleding metaal’ tot 
de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Met dank aan 
de lage schaduwkosten van het zink. Door zijn strenge, 
maar wetenschappelijke normen is DUBOkeur inmiddels 
breed	gedragen.	Via	de	website	van	NIBE	Milieuclassifi-
caties zijn de uitgebreide rapporten te downloaden.  
Daarnaast heeft NedZink ook een EPD (Environmental 
 Product Declaration) voor NedZink NATUREL, NedZink NOVA, 
NedZink NEO NedZink NOIR en de varianten NedZink  
NUANCE blauw-groen-rood. Door de verschillende EPD’s  
met elkaar te vergelijken, kan eenvoudig een (milieu)bewuste 
productkeuze worden gemaakt.

www.nedzink.com

T +31(0)88 998 37 75

E info@nibe.org  

W www.nibe.org
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Campus Werkspoor 

Nijverheidsweg 16G 

3534 AM  UTRECHT

CERTIFICAAT
Product: NedZink NATUREL zink

Toepassing: Dakbedekking hellend dak

Certificaathouder: NedZink B.V.

Verklaring van NIBE bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte 
van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv.

NedZink B.V. voldoet met het product NedZink NATUREL zink in de toepassing van: 
”Dakbedekking hellend dak” aan de door het NIBE gestelde eisen voor het voeren van het 
DUBOkeur® merk.

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse 
(LCA), blijkt dat NedZink NATUREL zink tot de milieutechnische top 
behoort en daarom een duurzame keuze is.

Dr.ir. Mantijn van Leeuwen ing. Laureen van Munster
(directie NIBE)                                                      (projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 3-8-2022

Geldig tot: 3-8-2024

Referentienummer:  446.01184.331.8.2022c

Certificaathouder:
NedZink B.V.
Hoofdstraat 1
6024 AA Budel-Dorplein
t: +31 (0)495 455 700
e: info@nedzink.com
w: www.nedzink.com
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Campus Werkspoor 

Nijverheidsweg 16G 

3534 AM  UTRECHT

CERTIFICAAT
Product: NedZink  NATUREL zink

Toepassing: Gevelbekleding metaal

Certificaathouder: NedZink B.V.

Verklaring van NIBE bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte 
van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv.

NedZink B.V. voldoet met het product NedZink  NATUREL zink in de toepassing van: 
”Gevelbekleding metaal” aan de door het NIBE gestelde eisen voor het voeren van het 
DUBOkeur® merk.

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse 
(LCA), blijkt dat NedZink  NATUREL zink tot de milieutechnische top 
behoort en daarom een duurzame keuze is.

Dr.ir. Mantijn van Leeuwen ing. Laureen van Munster
(directie NIBE)                                                      (projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 3-8-2022

Geldig tot: 3-8-2024

Referentienummer:  446.01184.332.8.2022c

Certificaathouder:
NedZink B.V.
Hoofdstraat 1
6024 AA Budel-Dorplein
t: +31 (0)495 455 700
e: info@nedzink.com
w: www.nedzink.com

Een dak- of gevelbekleding in zink 
oogt niet alleen esthetisch zeer fraai, 
het is ook nog eens een uiterst 
duurzame keuze. Zeker als je kiest 
voor zink van de Nederlandse fabri-
kant NedZink. Het titaanzink wordt 
lokaal geproduceerd in een hagel-
nieuwe fabriek. Niet voor niets dat  
‘s werelds duurzaamste zink recent 
is beloond met een DUBOkeur.
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ACTUALITEITEN

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

www.fos.de

Dakpannen verankeren
           steeds
makkelijker. > 

> > FOS panhaak 409®-2

FOS kwaliteitslogo

duidelijke inslagdiepte

geribbelde punt

geoptimaliseerde haaklengtes

80 PROCENT MKB’ERS WIL BEDRIJF VERKOPEN
8 op de 10 Nederlandse mkb-ondernemers staat open om  

hun bedrijf te verkopen. Bij een goede prijs zou de helft het 
bedrijf zelfs morgen van de hand doen. Dat concludeert  

overnamespecialist Marktlink op basis van onderzoek onder  
een kleine 1000 ondernemers in de mkb-branche in De Zaak. 
De verkoopbereidheid was in Nederland nog nooit zo groot.  

Ter vergelijking: in 2019 lag die nog op 64 procent.  
Hoofdredenen zijn volgens Marktlink de nasleep van  

corona en de angst voor een recessie. Het gaat volgens  
Marktlink niet alleen om bijna gepensioneerden, ook veel  

jonge	eigenaren	zeggen	open	te	staan	voor	verkoop. 
De waarderingen zijn goed en er zijn veel serieuze kopers  

in de markt. Het belooft een tumultueus nieuw jaar!

VRAAG NAAR ZONNEPANELEN BLIJFT HOOG

Consumenten zullen massaal zonnepanelen blijven instal-
leren in 2023, constateert DNE Research in haar jaarlijkse 
Nationaal Solar Trendrapport en de Dutch Solar Quarterly:  
Nederland installeert in 2023 ruim 3,5 gigawattpiek zonne-
panelen. De residentiële zonne-energiemarkt blijft daarbij 
profiteren	van	de	verhoogde	interesse	van	
consumenten door de energiecrisis.
Ook de zakelijke zonne-energiemarkt slaat in  
2023 de weg naar boven weer in bij de reali- 
satie van door de SDE+(+) gesubsidieerde 
pv-installaties, maar het installatievolume  
blijft daarbij wel iets lager dan in het  
recordjaar 2021. 
Dat in Nederland de verkoop van zonnepane- 
len in 2022 gegroeid is, is volgens de onder-
zoekers van Dutch New Energy Research 
volledig te danken aan de consument.  
Waar de realisatie van de door subsidie-
regeling SDE+(+) gesubsidieerde projecten 
teruggelopen is (het aantal opgeleverde  
projecten is met grofweg een derde gedaald), 
maar het daarmee gemoeide vermogen is 
maximaal	10	procent	gedaald	–	exploderen	
de particuliere verkopen.

STEIGERTRAINING VOOR LEERLINGEN NUBORGH COLLEGE
Leerlingen van klas 3 en 4 van Nuborgh College Oostenlicht in Elburg 
kunnen sinds kort in de praktijk oefenen met het veilig opbouwen 
én afbouwen van een aluminum rolsteiger. Een enthousiaste vader, 
werkzaam bij Yelloo in Hattemerbroek, zag het belang om de leerlingen 
met	het	BWI-profiel	(Bouw	Wonen	Interieur)	kennis	te	laten	maken	
met steigers. 
De	firma	Yelloo	verhuurt	steigers	en	steigermateriaal,	personen- 
goederenliften en hangbruginstallaties. Voor deze informatieve en 
praktijkgerichte	kennismaking,	schenken	Yelloo	en	Altrex,	producent	
van klimmaterieel, een aluminium rolsteiger aan de school. 
Onder	bezielende	begeleiding	van	experts	van	Yelloo	en	Altrex,	 
hebben de leerlingen Flip Blaauw, Simon Bakker en Niels Broekhuis  
de cursus succesvol afgerond. De leerlingen leren op deze manier in de 
praktijk hoe je veilig een steiger op- en afbouwt. De circa 60 leerlingen 
krijgen	jaarlijks	een	meeloopdag	bij	zowel	Altrex	als	Yelloo	om	kennis	
te maken met het bedrijfsleven.

MILJOENEN VOOR SCHOON, EMISSIELOOS BOUWEN
Het	kabinet	stelt	400	miljoen	euro	extra	beschikbaar	voor	het	programma	Schoon	en	Emissieloos	Bouwen.	 
Het is één van de nieuwe maatregelen in de aanpak van de stikstofproblematiek. Bouwend Nederland is blij  
dat	een	extra	financiële	impuls	wordt	gegeven.
De honderden miljoenen zijn onderdeel van de nieuwe maatregelen van het Kabinet om het programma Schoon en  
Emissieloos bouwen (SEB) te blijven promoten. Een taskforce van kabinet, medeoverheden, marktpartijen en kennis-
instellingen gaat in kaart brengen hoe we de middelen voor dit programma effectief kunnen inzetten. Doel is de bouw 

verder te verduurzamen. 
Steeds meer bouwbedrijven werken met emissieloos materieel of zorgen 
via andere maatregelen dat de uitstoot in de bouw afneemt. Zekerheid over 
gunningen op duurzaamheid is nodig om versneld deze grote investeringen 
te doen. Daarnaast helpen subsidieregelingen om duurzame keuzes te maken. 
Vanaf 10 januari 2023 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de subsi-
dieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. Ook komt er vanaf 2024 een nieuwe 
subsidie	voor	waterstoflaadstations	en	bijbehorend	wagenpark.	
De subsidie is nodig omdat bouwmaterieel op waterstof of batterijen vaak 
veel duurder is dan materieel dat op diesel draait. Bouwers kunnen met de 
subsidie	tot	maximaal	40	procent	van	het	prijsverschil	met	diesel	vergoed	
krijgen. Voor kleinere ondernemers ligt dat percentage hoger dan voor  
grotere ondernemers, om zo ook het mkb te helpen bij de overstap.
Ook bij de aanschaf van een uitstootvrije vrachtwagen kunnen ondernemers 
een steuntje in de rug krijgen. In 2023 is daar in totaal € 30 miljoen voor 
beschikbaar. Dat is € 5 miljoen meer dan vorig jaar.

LEZEN IN DE WINTER
‘Bouwen met een positieve footprint’; Dit boek  
maakt in één klap duidelijk wat er moet gebeuren om 
gebouwen bij te laten dragen aan een betere wereld, 
en wat jouw rol daarin is, schrijft 010 uitgevers.  
Het boek legt laagdrempelig uit hoe je radicaal 
duurzaam kan bouwen en waarom dat nu nog niet 
gebeurt. Dit boek biedt een nieuwe methode met 
praktische handvatten, tools en inzichten om zelf en 
vooral met je team en partners aan de slag te gaan.
Dit boek is een must voor professionals die betrokken 
zijn bij de totstandkoming van een gebouw en ver-
enigt alle stakeholders rond deze duurzame ambitie.
Schrijver Vincent van der Meulen is architect en  
partner bij Kraaijvanger Architects. Hij schreef dit 
boek op basis van zijn eigen ervaring, gedreven door 
zijn wens de verduurzaming van de bouwindustrie 
radicaal te versnellen.



Het ongeëvenaarde karakter en de duurzaamheid 
maken dit materiaal ideaal om een uitstekende 
uitstraling en persoonlij kheid te geven aan elk 
architectonisch project.

LANGE LEVENSDUUR
Leisteen is een ij zersterk dak- en gevelbekledings-
materiaal met een levensduur van meer dan 100 jaar. 
In tegenstelling tot kunstleien blij ven de kleur en 
eigenschappen van natuurleien onaangetast door 
de tij d en zij n ze onderhoudsvrij .

DUURZAAMHEID
Leisteen is 100 % natuurlij k en het dakbedekkings-
materiaal dat het minste impact heeft op het milieu. 
Elke leisteen is met de hand gemaakt door een 
meester-klover, zonder chemicaliën of aanvullende 
behandelingen.

RENDEMENT
Leisteen is bestand tegen extreme temperaturen, 
vorstbestendig, vuurvast en volledig ondoorlaatbaar. 
Leisteen garandeert een perfect rendement, 
ongeacht de weersomstandigheden.

BESTEL NU NOG SNELLER OP ONZE VERNIEUWDE 
WEBSHOP ZINKUNIE.NL

LEIEN
DAKEN & GEVELS

LEES MEER OVER 
NATUURLEIEN OP
www.zinkunie.nl/natuurleien

DUURZAAM
EN ONDER-
HOUDSVRIJ 

ZINK219 Advertentie Steil Dak Natuurleien 12-2011 V2.indd   1ZINK219 Advertentie Steil Dak Natuurleien 12-2011 V2.indd   1 01-12-2022   15:4001-12-2022   15:40

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

Building New Horizons
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PREFA PRODUCTEN 
VOOR DAK EN GEVELS

ALUMINIUM - MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

WWW.PREFA.NL

Gällivare ijsbaan, Zweden
Architecten: MAF Arkitektkontor AB

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

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

TECHNISCHE GEGEVENS DAK- EN GEVELSCHINDEL

MATERIAAL  gecoat aluminium, 0,7 mm dik
MAAT   420 × 240 mm in volle vlakken
GEWICHT   1 m² = ca. 2,5 kg = 10 schindels
DAKHELLING  vanaf 25°
INSTALLATIE  op bebording (min. 24 mm dik)
BEVESTIGING  1 bevestigingsklang per dakschindel 
  = 10 bevestigingsklangen per m²


