e

-6
2021
april
nr.2-

steilDAK

ang
jaarg

HET VAKBLAD VOOR
HELLENDE DAKEN

COLUMN

Kwaliteit vergt tijd

Natuurlijk is de feestavond een veel betere gelegenheid
om die prijzen uit te reiken: wat is er, voor de winnaars,
nu mooier dan ten overstaan van de hele branche in het
zonnetje gezet te worden vanwege je vakwerk en/of je
bijzondere verdiensten voor de hellende dakenbranche?
Maar voor mij persoonlijk was het daarentegen erg leuk
om de prijswinnaars wat langer te spreken te krijgen,
gewoon, tijdens een kopje koffie en de speciaal voor de
gelegenheid versierde taart.
Wat tijdens de prijsuitreikingen afgelopen najaar vooral
opviel, was de trots van de winnaars. De winnaars worden
bepaald door een delegatie uit de redactieraad van
steilDAK, die een zo getrouw mogelijke afspiegeling van
de markt beoogt te zijn. Het is een eer als deze mensen
jouw werk of jouw activiteiten aanwijzen als het beste dat
de branche in het afgelopen jaar te bieden had, en het is
mooi om te merken dat dit ook zo door de betrokkenen
wordt ervaren. Veelal is het prijswinnend project tot stand
gekomen met bloed, zweet en tranen, om maar te zwijgen
van de slapeloze nachten, de stress vanwege het finan
ciële risico van een bijzonder project en, last but not least,
het is het resultaat van een stel vakmensen op de top van
hun kunnen.
Vanaf dit jaar zullen we met de Dag van Dakdekker onze
vakmensen in het zonnetje zetten. Elke tweede dinsdag
van september wordt de Dag van de Dakdekker.
Hierover vindt u elders in dit nummer meer informatie.

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

Overigens is het niet altijd hosanna. Je ziet in de praktijk
óók vaak ellende. Onvoldoende verankerde dakpannen,
ondeskundig aangebracht zink, verkeerd gemonteerde
dakramen – enfin, u kent allemaal de voorbeelden uit de
praktijk en ook uit artikelen in de vakbladen, waaronder
dit vakblad. Het betreft in de vakbladen allemaal
geanonimiseerde voorbeelden, omdat niemand zijn fouten
in de publiciteit wil zien. Een vorm van schaamte, dus.
De reden dat die ‘bouwfouten’ toch in de vakpers worden
besproken, is eenvoudig: hoe meer mensen kennis nemen
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Vaak is die
schaamte terecht,
want er zijn
fouten die zelfs ik,
een heel beroerde
doe-het-zelver, niet
zou maken. Maar ook in
t
die gevallen zou je je de
Fo
vraag moeten stellen waarom
mensen, die zich professionals noemen, dit soort fouten
maken. Want de praktijk is weerbarstiger dan de theorie.
Je kunt prima weten hoe je bijvoorbeeld een dakraam
moet monteren, maar als de situatie ter plaatse zich niet
naar die kennis voegt, gaan er andere factoren spelen.
Om precies te zijn, één factor gaat heel zwaar wegen:
tijd. Vaak heb je eenvoudigweg geen tijd om een
onverwacht lastig detail rustig te doordenken en dan
ga je improviseren. Goed te praten is het niet, maar het
is wél begrijpelijk.
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van de fouten die gemaakt
kunnen worden, hoe minder mensen die fouten
ook daadwerkelijk
zullen maken.
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Samen met uitgever Palmyra Lindeman heb ik afgelopen
najaar de awards voor respectievelijk het Dak van het Jaar,
de Dakenman van het Jaar en de steilDAK Oeuvreprijs
persoonlijk uit mogen reiken. Feestelijke bijeenkomsten,
hoewel de aanleiding voor deze bijeenkomsten eigenlijk
wat minder feestelijk is. Vanwege het coronavirus kon
de feestavond in Egmond aan Zee, waarop de prijzen
zouden worden uitgereikt, helaas geen doorgang vinden.
Ook dit jaar was er, om dezelfde reden, geen feestavond
en zullen we later in het jaar de prijzen op een andere
manier uitreiken.

o:

It’s never just a roof.

Wat opvalt uit de verhalen van de prijswinnaars is dat er
op de betreffende projecten ook de tijd werd gegund om
tot een optimale oplossing te komen. Uiteindelijk speelt
de opdrachtgever dus vaak een doorslaggevende rol in
de kwaliteit van het dak.
Met de Dak Awards wordt het vakmanschap bekroond,
maar ook de samenwerking. Nu het dak steeds meer
wordt herkend als plek waar méér mee kan worden
gedaan, wordt die laatste factor steeds belangrijker.
Zonnepanelen op het dak, extra isolatie en luchtdichtheid, zelfs groen op het hellende dak: de kennis van de
dakdekker moet steeds meer worden verbonden aan
de kennis van de desbetreffende andere experts.
En de opdrachtgever moet weten wat hij doet, en dat
betekent o.a.: niet al aan het begin bezuinigen.
Een extra investering aan het begin van het traject
betekent een besparing op de lange termijn.

Edwin Fagel
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Het Dak van het aar 2021

Monumentaal dak van
voormalig Kantongerecht
in oude luister hersteld
Het voormalige justitieel complex in ‘s-Hertogenbosch, bestaande uit
het Paleis van Justitie, het Kantongerecht en het Huis van Bewaring met
bijbehorende cellencomplexen, wordt getransformeerd in een aantal
moderne, aantrekkelijke herbestemmingen, met behoud van de historische
waarden. De gehele schil wordt daarbij verbeterd en waar mogelijk
vernieuwd. Het dak van het voormalig Kantongerecht is onlangs afgerond
en het resultaat mag prachtig worden genoemd.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Wim Verhoeven
Het voormalige Paleis van Justitie bestaat
uit twee rechthoekige vleugels die V-vormig
ten opzichte van elkaar geplaatst zijn:
een gedeelte aan de Spinhuiswal en een
gedeelte aan de Sint Jorisstraat. Het aan de
Sint Jorisstraat gelegen gedeelte is als af
zonderlijk bouwlichaam goed herkenbaar.
Het is een negen traveeën tellend bouw
lichaam op rechthoekige grondslag,
telt drie bouwlagen met kapverdieping en
heeft in kruisverband opgetrokken gevels van
gele strengperssteen. Het pand is voorzien
van risalerende, vierlaagse hoektorens onder
met leien gedekte tentdaken. Ook het centrum
van het middengedeelte risaleert iets.
De hoofdmassa heeft een plat dak met een
schild aan de straatzijde dat gedekt is met
leien in Maasdekking.

Technisch
Wat betreft het dak kan gesproken worden van een mooie uitdaging.
De volledige dakopbouw werd tot op het dakbeschot verwijderd en
vervolgens nieuw aangebracht: een nieuwe dakfolie, nieuwe leilatten
en een nieuwe natuursteen lei uit Wales (de Penrhyn lei, geïmporteerd
door Lei Import). Walter Verhoeven Loodgieters- en Leidekkersbedrijf
uit Nieuwkuijk was verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de
daken en directeur Wim Verhoeven vertelt dat het een mooi en uitdagend
werk betrof, met name vanwege de vele details van het dak.
Er kon zoals gezegd geen extra isolatielaag aan de buitenkant worden
aangebracht. De dakopbouw wordt dan dikker, wat problemen geeft bij de
aansluitingen en detailleringen. En dit is typisch zo’n dak waarbij je niet
rechttoe rechtaan door kunt werken, omdat het dak bestaat uit allerlei
detailleringen, met name vanwege de aanwezigheid van de diverse dak
kapellen. De leien zijn, in tegenstelling tot de oorspronkelijke situatie,
ventilerend aangebracht. Het loodgieters- en leidekkersbedrijf heeft

De renovatie gaat gepaard met een herbestemming en, daaraan gekoppeld, verduur
zaming. Het complex bestaat uit in totaal
vijf gebouwen: het Kantongerecht,
het Huis van Bewaring, een cellencomplex en
de overige (kantoor)ruimten. Tot voor kort
was er een school gevestigd in het voormalige Kantongerecht, maar er zal op korte
termijn een andere bestemming voor het
pand worden gevonden. In de andere gebouwen loopt het haalbaarheidsonderzoek nog
om o.a. kantoren en een hotel te vestigen.
steilDAK sprak over de werkzaamheden
met ontwikkelingsmanager Ivo van Straten
en manager Riëtte Bleyenberg van de
Renschdael Groep, en directeur Wim Verhoeven
van Walter Verhoeven BV Loodgieters- en
leidekkersbedrijf.
Om het gebouw te laten voldoen aan de
eisen van de huidige tijd, is de schil van het
Kantongerecht onlangs aangepakt. De gevel
is gereinigd (en waar nodig hersteld), het dak
is vernieuwd. Verduurzaming was een expliciet uitgangspunt van de werkzaamheden,
maar hier diende ook een gezonde balans
te worden gevonden met de monumentale
status en uitstraling van het gebouwencomplex. Isolatie diende dan ook, waar mogelijk,
aan de binnenkant te worden aangebracht,
maar ook hier waren de mogelijkheden
beperkt. Desalniettemin is, voornamelijk
met behulp van isolerende voorzetbeglazing,
een minimale Rc-waarde voor de daken van
2,5 gehaald en een minimale U-waarde voor
het glas van 1,2.
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Het Dak van het aar 2021
Nieuwbouw
invloed op de uitstraling van het dak zou uitoefenen,
is hiervan afgezien.

Samenwerking
De werkzaamheden zijn feitelijk uitgevoerd door neven
aannemers. Het geheel werd dus eerder in teamverband
uitgevoerd i.p.v. volgens een hiërarchische structuur.
Deze platte organisatie werkte volgens de betrokkenen
zeer goed: op deze manier konden alle partijen op de
meest efficiënte manier hun expertise inzetten. Alle partijen
hadden duidelijke taken en aanspreekpunten, zodat steeds
helder was wie wanneer welke verantwoordelijkheid had.

World of Slate
Restauratie

Lei Import, met meer dan 25 jaar ervaring,
inmiddels specialist in natuurleien. Altijd
rekening houdend met belangrijke factoren
zoals o.a. garantie, duurzaamheid, kwaliteit en
kwaliteitsborging van de natuurleien.

Cast PMR dakramen
Cast PMR dakramen

Maatwerk Cast PMR dakramen hebben een
unieke kwaliteit en creëren een optimale
lichtinval. Geschikt voor alle soorten
dakbedekkingen.
www.castpmr.nl

Clearline Fusion geïntegreerd
zonne-energie systeem

Zonnepanelen

Eenvoudige dakintegratie met zeer fraaie en
onopvallende esthetiek. Toepasbaar bij leien
en alle andere soorten dakbedekkingen.

Kijk voor meer informatie op
onze website:
www.lei-import.nl

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

Veiligheid

bovendien de goten vernieuwd (en opnieuw op afschot
gebracht) en het lood vervangen. Het werk gold ook als
leerling-bouwplaats, zodat het ook een rol speelde in de
opleiding van nieuwe vakmensen. De leermeester en
zijn leerling waren ook genomineerd voor de MeesterGezelprijs 2020. Ze hebben er samen een prachtig en
kwalitatief hoogstaand eindresultaat van gemaakt.
Het dak kan er weer 100 jaar tegen!

Esthetisch
Uitgangspunt van de werkzaamheden was dat alles in
één keer goed moest worden uitgevoerd en daarom is
(vanaf 2014) een uitgebreid voorbereidingstraject aan de
werkzaamheden vooraf gegaan. De schil werd daarbij als
een geheel benaderd: schilderwerk, glas-in-lood, na-isolatie
aan de binnenkant en ook de dakwerkzaamheden werden
zorgvuldig voorbereid met behulp van proefopstellingen.
Deze werden weer afgestemd met de diverse instanties.
Het betreft immers een monumentaal pand dat bovendien
vanaf de Sint Janskathedraal een bijzondere blikvanger
is. Wat betreft het dak betekent dit dat het dakoppervlak
nu weer netjes oogt met de paarse leien en de keurige
aansluitingen.
De werkzaamheden werden dan ook door de verschillende
instanties bouwkundig en esthetisch gecontroleerd en
goedgekeurd. Van alle werkzaamheden zijn dossiers opgesteld en bewaard, ter verantwoording van de besteding van
de subsidiegelden van de Provincie.

Duurzaamheid
De isolerende werking van de gebouwschil is waar mogelijk
verbeterd, maar men was dus beperkt in de mogelijkheden.
De voornaamste winst zat hem in dit opzicht in de toepassing van isolerend glas in de gevel. De winst op het gebied
van duurzaamheid zit hem verder in de lange levensduur
van de leien en het lood. De toepassing van zonnepanelen
op het dak is onderzocht, maar omdat dit een te grote

Tijdens de werkzaamheden stonden de daken in de steigers,
zodat te allen tijde veilig kon worden gewerkt. Voor een
veilige onderhoudsfase zijn gecertificeerde RVS dakhaken
gemonteerd. Walter Verhoeven Loodgieters- en Leidekkers
bedrijf zal ook jaarlijks het onderhoud op de daken uit
voeren, wat zal neerkomen op een jaarlijkse inspectie en
eventueel reiniging van de dakgoten.
De renovatie en restauratie van de schil van het Kantongerecht vormt de aftrap voor de werkzaamheden aan de
overige panden. Het resultaat is bijzonder fraai en belooft
wat voor de rest van de restauratie en renovatie van
het markante gebouwencomplex. Het toch al zo mooie
centrum van Den Bosch is hierdoor nog weer een beetje
mooier geworden! ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DAKRENOVATIE VOORMALIG KANTONGERECHT
’S - HERTOGENBOSCH
• O PDRACHTGEVER: RENSCHDAEL GROEP, HORST
• A RCHITECT: RESTAURATIEARCHITECTUUR BBM,
RAAMSDONKSVEER
• A ANNEMER: CORNELISSEN AANNEMINGSBEDRIJF, ZEELAND
• LOODGIETER- LEIDEKKER: WALTER VERHOEVEN BV
LOODGIETERS - EN LEIDEKKERSBEDRIJF, NIEUWKUIJK
• S CHILDERWERK: GEBR. VAN DER PLAS, ROSMALEN
• L EVERANCIER LEIEN: LEI IMPORT, MAASBRACHT
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VAKMANSCHAP CENTRAAL TIJDENS DE DAG VAN DE DAKDEKKER

DINSDAG 14 SEPTEMBER

DAG VAN DE
DAKDEKKER

INSCHRIJVEN VÓÓR 1 AUGUSTUS
GA NAAR ONZE WEBSITE: DAGVANDEDAKDEKKER.NL

De tweede dinsdag van september
wordt nooit meer hetzelfde:
de Dag van de Dakdekker
Je hoort het vaker: we kunnen verzinnen
wat we willen, maar het is de persoon op
het dak die het allemaal mogelijk maakt.
Vanaf dit jaar zal dan ook jaarlijks de
Dag van de Dakdekker worden gevierd:
elke tweede dinsdag van september wordt
de dakdekker in het zonnetje gezet.

Op 14 september van dit jaar zal de dag worden georgani
seerd. De vakbladen Roofs en steilDAK organiseren deze
dag in samenwerking met de markt. Omdat nog onduidelijk
is welke coronamaatregelen tegen die tijd zullen gelden,
zullen bij deze eerste editie uitsluitend coronaveilige
initiatieven worden ontplooid. Er zal – onder meer via
een speciale website en advertenties – landelijk aandacht
worden gevraagd voor het vakmanschap van dakdekkers.
Dakdekkersbedrijven kunnen zich aanmelden voor het
aardigheidje, dat namens de markt aan de dakdekkers zal
worden aangeboden.

Bij latere edities zal gekeken worden naar de verdere
uitbouw van de Dag van de Dakdekker. Op deze wijze 
willen de betrokken partijen uiting geven aan hun
waardering voor het vakmanschap van de dakdekker en
het vak promoten. Dakdekkersbedrijven die in aanmerking
willen komen voor het aardigheidje, kunnen zich aan
melden via www.dagvandedakdekker.nl. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Dakdekkersbedrijf
Gebr.Bril
Lood-Zink-Koper- en Leiwerken
De tweelingbroers Frank en Peter zijn hun bedrijf in 1999 gestart.
We hebben ons eigen atelier. Daar kunnen we zelf metalen bewerken, forceren, drijven of in model
stampen. We hebben daar ook mooie ossenogen, ornamenten en decoratiestukken tentoongesteld,
die we zelf gemaakt hebben. Klanten kunnen altijd een afspraak maken om eens langs te komen
en een kijkje te nemen van wat er allemaal verwezenlijkt kan worden.
We zijn vooral gespecialiseerd in het werken op ambachtelijke wijze. Dit is een “kunst“,
die nog maar weinig bedrijven kunnen of zullen uitvoeren. Daardoor hebben wij ook al i.o.v.
enkele gespecialiseerde bedrijven ornamenten en ossenogen mogen maken.Wij hebben
hiervoor de nodige opleidingen gedaan en hebben ook al jarenlang ervaring.
En nog steeds doen wij dit werk met volle overgave.
Vooral het maken van ossenogen (Oeil de Boeuf), ornamenten en sierlijsten vergt
veel kennis, ervaring, creativiteit en vakmanschap.
En niet iedereen houdt van die standaardproducten die ze kant en klaar bij de fabrikant
kunnen bestellen.Steeds meer mensen willen zelf ook inspraak hebben op het ontwerp.
Dat is het mooie van een nieuw product. Wij kunnen samen met de klant de mogelijkheden
bespreken en maken er voor hen dan een uniek stuk van. Dit kan je huis dan ook een
hele mooie, persoonlijke uitstraling geven.
Wij maken ook nieuwe ossenogen, die compleet geisoleerd zijn. Ze zijn zowel met houten
als met stalen kozijnen te verkrijgen. Deze kunnen dan rechtstreeks op het dak geplaatst
worden en hoeven alleen nog aangewerkt te worden.
Wij werken niet alleen voor nieuwbouw. Ook het renoveren van oude gebouwen is voor
ons elke keer een mooie uitdaging. Dit gebeurt met evenveel passie en toewijding.
Zo zijn we momenteel een oud pand aan het renoveren. Het is voor ons een totaalpakket
geworden. We hebben daar zowel het roefdak, het felsdak en de leiwerken gedaan.
Ook zijn de ossenogen en sierlijsten in zink door ons persoonlijk gemaakt in ons atelier en daarna
op het dak geplaatst. Het zink zal nog gaan verkleuren, wat het nog authentieker zal maken.
Zink is trouwens een heel duurzaam materiaal. Het kan makkelijk 75 jaar meegaan en zink
is ook een materiaal, dat je achteraf bijna helemaal kunt recyclen. Goed voor het milieu dus.
Voor ons is het trouwens heel belangrijk dat we mooie producten afleveren met hoogwaardige
materialen. Neem zeker een kijkje op www.gebrbril.nl.

W W W. G E B R B R I L . N L

Iedereen die nog graag informatie wil hebben,
mag gerust met ons contact opnemen via info@gebrbril.nl

‘FAKE’ WEBSITE EN VALSE KEURMERKEN

Al in 2019 kwam de DNDB in het nieuws met een valse
brief die in Eindhoven is verspreid, waarin inwoners in
Eindhoven worden opgeroepen hun daken te laten keuren
bij de bond. In de brieven - die uit naam van deze organisatie zijn geschreven - wordt de geadresseerden ook voorgehouden dat zij gebruik kunnen maken van een subsidie
van de gemeente. De gemeente distantieerde zich van deze
brieven. De subsidie bestaat niet en de gemeente heeft
niks van doen met het initiatief. Tegenover een journalist
van het AD stelde ook DNDB niets met de brief te maken
te hebben en stelt men dat ‘de naam van de Dakdekkersbond’ zou zijn misbruikt. De betreffende journalist heeft
zich destijds beperkt tot het noteren van het antwoord
van de organisatie. De neporganisatie is echter nog steeds
actief met een website waar veel ‘informatie’ op wordt
gegeven en op elke pagina heeft men de mogelijkheid
om een offerte of meer informatie aan te vragen door de
eigen gegevens in te vullen.

Website

Kijk uit voor nep
brancheorganisaties!
Al enige maanden staat een website online van De Nederlandse Dakdekkers
Bond (DNDB), volgens de eigen website ‘een landelijk opererende vereniging
voor dakdekkers en schoorsteenvegers’. Hoewel de website er bedrieglijk
echt uitziet, betreft het géén officiële vereniging en de keurmerken waar
op de website mee geschermd wordt, bestaan niet.
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De website is verbazingwekkend compleet en lijkt bijzonder
veel op een officiële website, al is het relatief grote aantal
taalfouten een indicatie dat er iets niet klopt. Ook zijn er
andere aanwijzingen dat het een ‘fake’ website is: men pretendeert een lijst met aangesloten dakdekkersbedrijven
te presenteren, maar de lijst is afwezig. Het bijgeplaatste
landkaartje lijkt inderdaad te wijzen op een landelijke
dekking, maar wanneer men op de pijltjes klikt, komen er
geen namen tevoorschijn.
De vereniging beweert te staan voor de bevordering van
de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse dakdekkers en schoorsteenvegers. Er wordt informatie geboden
voor klanten, dakdekkers en schoorsteenvegers en ook is er
technische informatie beschikbaar, voor de renovatie van
(platte en hellende) daken en schoorstenen. De vereniging
zegt verder te bemiddelen bij conflicten. Men kan op de
website terecht voor ‘FAQ’s’ (veel gestelde vragen), de meest
uiteenlopende (waarschijnlijk fictieve) mensen en organisaties hebben recensies en waarderingen op de website
achtergelaten en op elke pagina is er een mogelijkheid om
contact op te nemen met de organisatie, voor het aanvragen
van een offerte, het indienen van een klacht of om lid te
worden. Verder staan er drie logo’s op de website van fic
tieve keurmerken: het zogenaamde ‘Dakdekkerskeurmerk’,
het ‘Schoorsteenvegerskeurmerk’ en het ‘Veilig Dakkeurmerk’.
Deze niet bestaande keurmerken worden verder nergens
toegelicht.
Onder ‘contactgegevens’ staat er, naast een 0800-telefoonnummer en een ‘info’-mailadres, een bezoek- en postadres
vermeld: Jansdam 2A in Utrecht. Op dat adres staan niet
minder dan 120 organisaties ingeschreven. De DNDB staat
niet bij de KvK ingeschreven. De website is in eigendom
van SVH Dakbeheer. Wie op die naam zoekt op Google,
leert dat dit bedrijf inmiddels failliet is en dat er een enorme

hoeveelheid klachten over het bedrijf zijn, tot en met het
televisieprogramma KASSA aan toe.
steilDAK heeft ten behoeve van deze publicatie contact
gezocht met de DNDB. Bij monde van ‘voorzitter Joris vd Plas’
wordt gesteld dat het om een ‘informele’ vereniging gaat,
die daarom geen KvK-nummer heeft. Hij betreurt dat wij
een ‘totaal verkeerde indruk van de organisatie’ hebben.
Hierop hebben wij bij de organisatie de volgende informatie
aangevraagd:
• Wie zitten in het bestuur en wat is de achtergrond van
de bestuursleden?
• Kunt u ons een lijst van de dakdekkersbedrijven bezorgen
die bij de (informele) vereniging zijn aangesloten?
• Zou u ons wat meer informatie willen doen toekomen
over hoe u de kwaliteit van deze bedrijven borgt?
• De certificaten die u met logo’s op uw website voert zijn
ons niet bekend. Welke CI beheert deze certificaten?
• Op welke normen zijn deze certificaten gebaseerd?
• En hoe verhouden deze certificaten zich tot erkende
keurmerken?
Behalve een herhaaldelijke toezegging dat men ons deze
gegevens zo snel mogelijk zal verstrekken, is op deze vragen
geen reactie gekomen.

Officiële brancheorganisaties
voor de dakenbranche
Bent u op zoek naar de verenigingen in de dakenbranche?
Klopt u dan aan bij de erkende branchevereniging voor de
hellende dakenbranche. De hellende dakenbranche heeft
maar één brancheorganisatie: de Gebouwschil Nederland
(GNL). Verder is er de kwaliteitsvereniging Stichting
Dakmeester en de opleidingen worden verzorgd door
de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor
Hellende Daken, beter bekend als OOHD. Verder zijn er voor
de verschillende bloedgroepen in de hellende dakenbranche
nog de Vakfederatie Rietdekkers, de Nederlandse vereniging
voor Leidekkers (NVVL) en de vereniging Zinkmeesters.
Voor de platte dakenbranche worden de respectievelijke
rollen vervuld door brancheorganisatie VEBIDAK, kwaliteitsorganisatie DAKMERK en opleidingsinstituut TECTUM.
Er is géén overkoepelende organisatie voor de platte,
hellende en schoorsteenvegersbranche actief.
Op websites van individuele dakdekkersbedrijven worden
overigens vaak logo’s van de erkende brancheverenigingen
en keurmerken gevoerd. Meestal terecht, maar niet altijd.
Check daarom altijd op de website van de branche
vereniging of kwaliteitsorganisatie zelf of het betreffende
dakdekkersbedrijf ook daadwerkelijk bij de vereniging is
aangesloten en/of het betreffende keurmerk mag voeren.●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Voldoet de
stormvastheid
van uw dak
aan de norm?

MET ALL -UP GAAT
HET DAK ERAF ...
...EN ER WEER OP NATUURLIJK!

Verkoop

Toets nu eenvoudig & gratis
op www.verankeringsadvies.nl

Verhuur
Lease
Onderhoud
Opleidingen

Toets nu eenvoudig en gratis op hoofdlijnen
of de dakpannen bevestigd zijn naar de in
Nederland geldende normen. Na het invullen
van 7 eenvoudige vragen ontvangt u per mail
een verankeringsadvies.
De toets geeft drie mogelijkheden aan:
• verankering niet nodig;
• dambordsgewijs verankeren;
• alle dakpannen verankeren.
Toetsing is mogelijk voor de meeste,
in Nederland verkrijgbare, dakpannen.

Een unieke businesspartner

Da´s All-up

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.

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!

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

Binnen één dag een verankeringsadvies!
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WEBINAR

Installatie van zonnesystemen
tot in de meterkast
Per 1 januari 2021 is de vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen van
kracht. De erkenningsregeling beantwoordt aan de vraag uit de markt
naar aantoonbare kwaliteit van zonnesystemen en het plaatsen daarvan.
Esdec verzorgde op 2 maart een webinar over dit onderwerp. Een verslag.
Onder leiding van Dieuwke Boersma,
CTO van Esdec, kwamen drie specialisten
aan het woord over de betekenis en de
gevolgen van de vernieuwde erkennings
regeling. De regeling werd toegelicht door
Will van Ophem, directeur Technische Zaken
van InstallQ. Namens het Verbond van
Verzekeraars kwam Richard Dekker van
Achmea aan het woord. Paul Verkaik van
BDA Opleidingen, tenslotte, ging nader in op
de aanpassingen in het onderwijsaanbod.

Actualisatie
De normen zijn geactualiseerd, mede naar
aanleiding van recente (brand)incidenten.
Aan het samenstellen van deze regeling hebben o.a. Techniek Nederland, Holland Solar
en het Verbond van Verzekeraars meegewerkt.
Deze nieuwe kwaliteitsregeling vervangt
de ‘oude’ KvINL- en Sterkin-erkenning,
en kent een aantal nieuwe kwaliteitscriteria
waar het werk van de zon-installateur aan
zal worden getoetst. Door het bezit van de
erkenning wordt de kwaliteit van het installatiebedrijf beter geborgd en is het bedrijf
voor klanten en verzekeraars aantoonbaar en
bewezen vakbekwaam. De erkenningsregeling zal er op deze manier aan bijdragen dat
het kwaliteitsniveau in de installatiesector
verder omhoog gaat.

Van links naar rechts: Richard Dekker (Achmea), Paul Verkaik (BDA Opleidingen),
Dieuwke Boersma (Esdec) en Will van Ophem (InstallQ).
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InstallQ is overigens niet de enige regeling,
andere garantieregelingen zijn Zonnekeur,
SGZE en Stichting Garantiefonds. Van Ophem
gaf aan dat het zwaartepunt varieert:
zijn het financiële garanties of technische?
InstallQ heeft zich op dat laatste toegelegd
en met de actualisatie zorgt men ervoor dat

Webinar-agenda.

de regelgeving en normering op het gebied van zonnesystemen is geoptimaliseerd om, naast een stabiele opbrengst
en een goede aansluiting met het elektriciteitsnet, ook het
bouwkundige aspect te kunnen garanderen.
Verzekeraar Richard Dekker ging nader in op de noodzaak
hiertoe. Ook in het afgelopen jaar zijn enkele brandinciden
ten geweest op zonnedaken en dat kunnen incidenten zijn
met grote gevolgen voor zowel de gebouweigenaar als
de omgeving van het pand. Dekker liet aan de hand van
fotomateriaal zien wat het effect kan zijn van bijvoorbeeld
de keuze van het isolatiemateriaal, de juiste toepassing van
een brandmuur of de installatie van een sprinklerinstallatie.
Het kan bij een calamiteit het verschil uitmaken tussen een
schade van enkele duizenden euro’s of een miljoenenschade.
Dekker vond dan ook dat de geactualiseerde erkennings
regeling InstallQ zeker een toegevoegde waarde heeft voor
verzekeraars. Daarbij gaf hij wel aan dat ‘de’ verzekeraar
niet bestaat. Elk verzekeringsbedrijf zal zijn eigen eisen
opstellen en zijn eigen accenten leggen, het is vanwege
de Mededingingswet ook helemaal niet de bedoeling dat
verzekeraars hierover onderling afspraken maken.
Vervolgens gaf Van Ophem een kort overzicht van de aanpassingen. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijker onderscheid
gemaakt tussen kleine en grote zonnedaken (de grens
ligt bij 3x25 A). Er zijn duidelijke eisen gesteld aan de
installatie en het onderhoud van de zonnesystemen en de
controle daarvan. De rapportages van de controles resulteren in een projectdossier dat weer toegevoegd kan worden
aan het Gebouwdossier, dat verlangd zal worden in het
kader van de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

Opleidingen
Tenslotte gaf Paul Verkaik van BDA Opleidingen aan dat
ook de opleidingen op dit gebied worden geactualiseerd.
De Vakbekwaamheid wordt nu op drie functieniveaus
onderwezen:
1 Werkverantwoordelijken (kaderniveau)
2 Vakbekwaam Persoon (VP)
(dus: de eerste maker of projectleider)
3 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
BDA biedt o.a. een driedaagse cursus ‘Ontwerp van zonnestroomsystemen’, afgesloten met een InstallQ-examen.
Ook biedt men al jaren een cursus voor installateurs van
deze systemen, deze is op punten geactualiseerd. Maar
nieuw is de cursus van de installatie van deze systemen
onder het dak, tot aan de meterkast. Dit is een volledig
nieuwe (tweedaagse)opleiding, die BDA Opleidingen vanaf
half mei zal kunnen aanbieden. Bij afronding voldoet men
aan alle eisen, zoals die worden gesteld door ISSO en de
erkenningsregeling van InstallQ, In het verlengde hiervan
kan het vakmanschap aantoonbaar worden gemaakt met
het Vakpaspoort. Hiermee maakt de solarbranche volgens
Verkaik een belangrijke professionaliseringsslag.
Eerder gaf Verkaik al aan dat de verschillende disciplines
steeds minder gescheiden zullen opereren: een installateur
zal ook verstand moeten hebben van het dak en een dakdekker zal ook verstand moeten hebben van de zonnesystemen.
De nieuwe opleiding, als gevolg van de nieuwe erkenningsregeling InstallQ, voorziet hierin. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Bedrijfshulpverlener (Bhv)
worden, waarom?!
A

ls werkgever bent u verplicht om de veiligheid van
uw werknemers te waarborgen en bedrijfshulpverlening
goed geregeld te hebben. Het is fijn als medewerkers
zich aanmelden om een BHV-er te worden, dan voldoet
u als werkgever niet alleen aan de wettelijke verplichting,
maar heeft u ook een betrokken medewerker.

OOHD ACADEMY
De OOHD Academy is het online
leerportaal voor dakdekkers.

Iedereen werkzaam bij een werkgever

die afdraagt aan OOHD kan hier gebruik
van maken. Met de OOHD Academy
kunt u gratis e-learnings
en trainingen volgen.

OOHD Academy is mede mogelijk gemaakt door GNL (sectie daken), Vakfederatie Rietdekkers,
Nederlandse Vereniging van Leidekkers en de Landelijke Belangen Vereniging.

www.opleidingenhellendedaken.nl | Telefoonnummer: 085 489 90 50

Niet altijd zijn er medewerkers die zich vrijwillig aanmelden om BHV-er te worden, wat doet u dan? Om uw
medewerkers te laten inzien dat dit een belangrijke
functie is hebben wij voor u de belangrijkste voordelen
om BHV-er te worden op een rij gezet:
1. Iets voor een ander kunnen betekenen
Met de kennis en vaardigheden die een BHV-er heeft
kunnen andere mensen geholpen worden op het moment dat zij dat nodig hebben. Of het nou gaat om
een collega, een familielid, een kennis of een onbekende. BHV-er zijn komt overal van pas, waar je ook bent.
Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en kan op het
werk, thuis of waar dan ook gebeuren.
2. Als BHV-er worden ongevallen voorkomen
Een BHV’er herkent gevaarlijke situaties en is zich bewuster van de omgeving. Vanuit de rol als hulpverlener wordt
meer gelet op de veiligheid van de omgeving. Hierdoor
kunnen gevaarlijke situaties tijdig gesignaleerd worden,
kan er actie ondernomen worden en kunnen ongevallen
of letsel worden voorkomen.
3. Weten hoe te handelen
Er is niets zo erg als machteloos toekijken en niet te weten

wat er gedaan moet worden. De BHV cursussen van de
OOHD Academy streven naar een optimale balans tussen leren en oefenen. Hiermee bent u verzekert dat wat er
geleerd wordt ook in de praktijk uitgevoerd kan worden.
Weten wat er gedaan moet worden en dit herhaaldelijk
oefenen zorgt voor zekerheid in handelen.
4. Betrokkenheid is goed voor de organisatie, het team en
de medewerker zelf
Een medewerker met een dubbelrol is extra waardevol
voor een organisatie en het team. BHV-er worden toont
betrokkenheid en helpt de organisatie te voldoen aan de
wettelijke verplichting van het organiseren van bedrijfsveiligheid. Daarnaast kan het ook handig zijn in privé
situaties, bijvoorbeeld bij een sportclub waar de medewerker graag komt.
5. Actuele kennis zorgt voor zekerheid in handelen
De BHV-kennis blijft actueel doordat ieder jaar een
herhalingstraining gevolgd moet worden en natuurlijk
door regelmatig oefeningen op de werkvloer in te plannen. Het is belangrijk dat de medewerker wordt geholpen
om zelfverzekerd te werk te kunnen gaan en goed weet
welke handelingen hij of zij moet verrichten. Via de OOHD
Academy kan de medewerker jaarlijks de
herhalingscursus volgen.
>> Overtuig uw medewerkers van het nut en de noodzaak
van een bedrijfshulpverlener. Er kan immers altijd en overal
wat gebeuren en hoe mooi zou het zijn als uw medewerker kan bijdragen aan de veiligheid van uw bedrijfsomgeving. Kijk welke gratis BVH cursus geschikt is voor uw
medewerkers, ga naar https://oohd.plusport.com.

MOMBERS OVER DAKPANNEN

Muurafdektegels
De lezer van steilDAK is van mij gewend dat het altijd over
dakpannen gaat en dakpannen moeten eigenlijk maar één ding
doen en dat is: regenwater afvoeren! Deze keer gaat het over
Muurafdektegels, dus geen dakpan, maar ze voeren wél regenwater
af en ze liggen ook nog eens bijna op het dak.
Huub Mombers
U kent ze wel uit het straatbeeld. Je ziet ze het meest op
overheids- of industriële gebouwen van jongere bouwkunst
tussen 1900 en 1940. De voorgevel wordt doorgebouwd
naar omhoog, zodat je een zogenaamde borstwering (*)
krijgt en erachter gaat meestal een platdak schuil, al dan
niet met van dat grove grind verzwaard dat weer in de
mastiek gedrenkt is, ze noemen het ook wel een ’teerdak’!
Dit mastiek/teerdak is tegenwoordig een ‘vies’ woord,
omdat het als milieubelastend wordt gezien bij vervanging
of sloop. Dat komt omdat het onder de groep steenkool-
distillaten behoort en niet onder de olie-distillaten,
waaronder bitumen valt. Eigenlijk was er geen betere platdakdakbedekking te wensen, want het ging wel 100 jaar
mee en het was goed waterdicht. Alleen bij zéér warm weer
mocht je er niet op lopen, want dan kon het gaan lekken
bij de eerstvolgende regenbui. En leuk detail: het was ook
zelf reparerend! Maar dit allemaal terzijde.

Muurafdektegel in zwart verglaasd voor halfsteens
muurwerk met waterkering. 22 cm x 19 cm.

De afmetingen bij serie-werk waren
standaard in steens breedte + overstek
met of zonder spouw. Met slappe specie
werden ze op het muurwerk gedrukt.
Daar mocht dan graag een extra troffel
schelpkalk worden toegevoegd om
loskrimpen te voorkomen, want geloof
maar dat zo’n donker geglazuurde tegel
tijdens zomerse warmte behoorlijk neiging
tot uitzetten heeft en dan los zal krimpen.
Natuurkalk heeft elastische eigenschappen!

Terug naar de muurafdektegel. Het meest werd hij toegepast bovenop steens-dikte gemetselde vlakke muren.
Toen de spouwmuur in gebruik kwam werd de overspanning uiteraard ook breder. Dit was in diezelfde periode na
1915. De tegel was uitgevoerd in bruin of zwart glazuur
met overslag, ofwel op de naad en schuin aflopend
naar de binnenzijde van het dak, hetgeen ook logisch is,
anders geeft het alleen maar natte en groene gevels.
Bij vrijstaande panden met een hoekomgang was er geen
probleem, want de fabriek had daar de hoek-muur-afdektegel voor ontworpen, uiteraard ook schuin naar binnen
aflopend en dan heette het de ‘inpandige afdektegel’.
Uitpandige afdektegels zijn er ook gemaakt en dat was
meestal voor tussenmuren als borstwering of tuinmuren.
De muurafdektegel steekt altijd een flink aantal centimeters
over de rand, zowel voor als achter, vanwege de waterdrup
t.b.v. droog houden van de gevel.
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Diverse in kleur muurafdektegels met waterkering voor borstwering in
steens metselwerk. Fabrikaat: Kleiwarenfabriek Ginjaar te Leiderdorp.

Het ging bij afwijkende bouw zoals anderhalf-steens muurwerk meestal in overleg
Inpandige muurhoekafdektegel voor borstwering, 41 cm x 38 cm.
met de architect. Ze zijn best kostbaar,
Fabrikaat: Kleiwarenfabriek Ginjaar, Leiderdorp.
omdat er telkens nieuwe mallen voor de
sledepers op de kleiwarenfabriek moesten
worden gemaakt, maar je hebt wel een mooie, duurzame
Trasraam van de gevel aanwezen. Oeff …dacht ik dan.
en waterdichte muurafdekking. Beter dan op-zijn-kantVoor de duidelijkheid. Een Trasraam is het in baksteen
gemetselde rollaag bakstenen, met inwatering tot gevolg
gemetselde lage deel van de gevel vanaf de fundering tot
op de gevel en regelmatig terugkerend voegwerk herstel.
ca. 50 a 70 cm. hoogte boven maaiveld en dan vaak nog in
Het zijn ook behoorlijk zware tegels, met forse maten
een donkere en hardgrauw gebakken steen en kenmerkende
van 40 tot 47 cm. en 32 tot 43 cm. lengte x breedte.
zwarte voegen. De Borstwering is het gedeelte op de boven
Gelukkig zien we in de tegenwoordige architectuur weer
ste verdieping en vaak hoger opgemetseld, al dan niet
de muurafdektegel terug op huizen en bij restauratie
vrijstaand met een hoogte van 50 tot soms wel 100 cm.
van industriële panden.
Als u dit nu moeilijk te onthouden vindt: vrouwen hebben
de borsten ook hoger zitten en niet onder de knieën! ●
(*) Borstwering Niet om betweterig over te komen, maar het
moet even gezegd toen ik dit woord ging gebruiken in
bovenstaand artikel. Ik kwam door mijn werk vaak mensen
tegen die ‘ook verstand’ hadden van oude gebouwen en
hoorde ik (te) vaak borstwering gebruiken terwijl zij het
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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AAN TAFEL MET… KARLIJN DE WILD

“Een bouwhistoricus
is de verhalenverteller
van het gebouw”
In deze rubriek laat steilDAK
markante personen van binnen en
buiten de dakenbranche aan het
woord. De insteek is om de visie en
de persoon achter die visie voor
het voetlicht te brengen.
Nolanda Klunder
Als een historisch pand gerestaureerd moet worden,
maakt een restauratie-architect een plan, waarbij hij of zij
zich baseert op het rapport van een bouwhistoricus.
Bij Rothuizen Architecten en Adviseurs kunnen die twee
stappen in het proces echter parallel verlopen: restauratiearchitect Karlijn de Wild is tevens bouwhistorica. Dankzij die
dubbele expertise – De Wild studeerde architectuur in
Eindhoven en architectuurgeschiedenis in Utrecht – kent zij
de verschillende kanten van het restauratieproces van
binnenuit. “Ik maak een brug tussen de historische waarde
van een pand en wat ermee moet gebeuren.”

Bewaker van cultuurhistorische waarde
Rothuizen is betrokken bij de restauratie van de Domtoren.
“Dat is een goed voorbeeld van hoe wij het restaureren
en het bouwhistorisch onderzoek parallel laten verlopen”,
vertelt De Wild. “Je begint het restauratieproject altijd met
een overkoepelende visie, maar als je eenmaal begonnen
bent, kom je altijd dingen tegen die je niet had voorzien.
Het is heel praktisch om bij verrassingen niet een externe
bouwhistoricus te hoeven inschakelen. Bij de Domtoren
stuitten we op vragen over de toepassing van een bepaald
soort natuursteen. Als bouwhistoricus kan ik meteen onderzoek gaan doen en snel de kennis aanvullen zodat het
werk verder kan.”
“Het doel van restauratie is altijd: een gebouw toekomst
bestendig maken zonder de historische waarde uit het
oog te verliezen. Er is daarbij vaak tweestrijd: je wilt de
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opdrachtgever dienen, door het mooiste en beste plan te
ontwikkelen. Maar tegelijkertijd ben je ook, zeker als bouwhistoricus, de bewaker van de cultuurhistorische waarde
van een pand. Een van de mooiste uitdagingen van mijn
vak is het om de opdrachtgevers ervan bewust te maken
hoe bijzonder en interessant hun pand is, want met name
particulieren realiseren zich dat vaak niet.”

Kappen en kelders
“In mijn vak zijn kappen en kelders enorm belangrijke
onderdelen van een pand. Het interieur wordt vaak om de
paar jaar gewijzigd, maar kappen en kelders worden bijna
nooit aangetast. Dus je begint daar. Aan kelders kan je de
ouderdom zien, aan kappen kan je zien wat het gebouw te
lijden heeft gehad. Kappen worden vaak aangepast, hersteld
en geschoord, maar vrijwel nooit helemaal vervangen.
Je vindt altijd onderdelen terug die nog intact zijn.
Kappen hoeven namelijk niet met de mode mee te gaan.
De ruimtes eronder waren zelden gebruiksruimtes;
ze waren puur functioneel, voor de opslag of de slaapplek
van de meid.”

Bij haar werk stuit De Wild vaak op bijzondere vondsten.
“Ik werk nu aan een middeleeuws huis met een kapconstruc
tie uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. Dat is ongekend. In de jaren ’70 en ’80 had men weinig gevoel voor
middeleeuwse kappen. Ze zijn in die tijd overal verwijderd
of aangepast. Ik verwachtte er hier dan ook geen aan te
treffen. Voor het bouwhistorisch onderzoek was ik de kapconstructie aan het inmeten. Toen zag ik ineens dat het een
middeleeuwse kapconstructie was! Dat doet wel even iets
met je. In eerste instantie ben je in de zevende hemel door
je ontdekking. Maar dan realiseer je je ook dat de eigenaar
iets wil met dat dak. De mogelijkheden zijn beperkt, want
je kunt zo’n unieke kap niet meer negeren. Hoe dat verder
moet, dat is geen wiskunde: er is geen juiste oplossing, het
is altijd maatwerk. Het belangrijkst is dat de opdrachtgever
beseft wat hij in bezit blijkt te hebben. Het gevolg daarvan
kan wel zijn dat hij zijn verwachtingen met betrekking tot
bijvoorbeeld duurzaamheid moet bijstellen.”
Het isoleren van een monument is altijd een van de
grootste uitdagingen, vertelt De Wild. “‘Nul op de Meter’
bestaat niet bij monumenten. Dan vernietig je de historische
waarde. Bij dit middeleeuwse dak zijn er nog wel mogelijkheden voor isolatie. De spanten, gordingen en een deel van
de sporen zijn nog oorspronkelijk vijftiende-eeuws, maar
het beschot en de pannen zijn in de jaren ’80 vernieuwd.
Je kunt hier dus zonder iets te beschadigen het beschot en
de pannen vernieuwen. Dan kan de unieke middeleeuwse
constructie onaangeraakt blijven. Het omgekeerde zie
je ook vaak: dat juist het beschot of de pannen oud zijn
en de kapconstructie onherkenbaar is geworden.
Telkens is het dus maatwerk.”
“Wil je een historisch dak isoleren, doe dat dan alsjeblieft
altijd aan de buitenkant van de houtconstructie om vochtproblemen bij het hout te voorkomen”, benadrukt De Wild.
“Vraag bij een historisch dak gespecialiseerde hulp. Isolatie
aan de binnenzijde is niet gunstig voor de houtconstructie.
Waar de isolatieschil samenkomt met de houtconstructie
of de gevel kan de dampspanning voor vochtproblemen
zorgen. Dat kan leiden tot nattigheid in de houtconstructie.
Het beste is meestal om het dakpakket te verhogen.
Kan dat niet? Dan zijn er andere oplossingen denkbaar,
of je moet de eisen aan de isolatie verlagen.”

Verhalenverteller
De Wild wist al van jongs af aan wat ze wilde worden.
“Op vakantie wilde ik als kind al liever naar een museum
of kerk dan een pretpark. Die liefde deel ik met mijn moeder.
Hele vakanties struinden we Franse kathedralen af.
Vanaf dat ik tien of elf was, wist ik: ik word architect.”
De Wild studeerde in 2016 af aan de Technische Universiteit
Eindhoven op het onderwerp religieuze barok-architectuur.
Daarna haalde ze haar master architectuurgeschiedenis in
Utrecht. “Ik heb een grote voorliefde voor religieuze architectuur en kunst. Ik vind het mooi hoeveel kracht er schuilt
in het vertellen van verhalen van religies. Ik zie mezelf als
de verhalenverteller van een gebouw. Eeuwenoude kerken
hebben zoveel geschiedenis gezien. Je kunt in een oud
pand, bijvoorbeeld de Eusebiuskerk in Arnhem, alle tijds-

lagen terugvinden: je ziet wat de hertog van Gelre heeft
gedaan, welke sporen de Reformatie heeft achtergelaten,
wat de Tweede Wereldoorlog in het pand heeft aangericht.
Die sporen boven water halen en kunnen begrijpen is
misschien wel mijn grootste drijfveer.” ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

KARLIJN DE WILD IN ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT? SAMENWONEND.
KINDEREN? GEEN.
WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? IK SPEEL KLARINET
BIJ DE GILDENBONDSHARMONIE IN BOXTEL. EN IK
WANDEL, LEES EN BEN GRAAG AAN HET KLUSSEN OF
KNUTSELEN.
FAVORIETE MUZIEK? IK BEN EEN ECHTE FESTIVALGANGER EN CONCERTFANAAT. IK GA AL TWINTIG JAAR
NAAR PINKPOP.
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? ITALIË, MET
NAME PIËMONT. IK HEB VOOR MIJN AFSTUDEREN IN
TURIJN GEWOOND.
FAVORIETE STAD? ROME. DAAR BEN IK AL ZEKER
25 KEER GEWEEST, VOORAL MET MIJN MOEDER. HET IS
ER ALSOF JE IN EEN MUSEUM RONDLOOPT. ALLE TIJDS
LAGEN ZIJN NOG IN DE ARCHITECTUUR AANWEZIG.
DE BINNENSTAD HEEFT DE GROOT TE VAN EEN DORP
EN IEDEREEN KENT ELKAAR.
FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT? IK HOU VAN
GOTISCHE KATHEDRALEN, MET ALS FAVORIETEN DIE
IN MILAN, FREIBURG EN DE SINT- JAN IN DEN BOSCH.
WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
DAT ONZE MANIER VAN WERKEN BIJ ROTHUIZEN
HEEFT BEWEZEN DAT RESTAURATIE - ARCHITECTEN
WEL DEGELIJK OOK BOUWHISTORISCH OBJECTIEF
KUNNEN ZIJN.
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WORD LID!

DAKENPRAAT

VAN DE VAKFEDERATIE RIETDEKKERS
EN PROFITEER VAN DE VOORDELEN

Dakdekker in woord en beeld:
Tim van Bijnen
Voor welk bedrijf werk je en hoe lang?
Ik werk sinds 2011 voor Walter Verhoeven bv.
Op welk werk ben je momenteel actief?
Momenteel ben ik bezig met de restauratie van de
daken van het Sint Annapark in Venray, een voormalig
psychiatrisch ziekenhuis.
Werk je meestal met een vast team?
De laatste tijd steeds meer en dat bevalt me goed. Ik werk
nu al zo’n anderhalf jaar samen met Gerben van Schaik.
Heb je voor dit werk een opleiding gevolgd?
Ons bedrijf is heel actief met opleiden, maar zelf heb ik
het werk vooral in de praktijk geleerd. Ik heb wel een aantal
cursussen gevolgd.

CAO OP MAAT | BESPAREN | GRATIS PAGO
KWALITEITSWAARBORG | ACTUELE INFORMATIE & ADVIES
LEDENVERGADERING | BRANCHE SPECIALISTEN
EXPERTISE | OPLEIDING | VAKDIPLOMA RIETDEKKER

www.riet.com | vakfederatie@riet.com | Telefoonnummer: 033 246 44 50

VACATURE

Waarin ben op je best als het om dakdekken gaat?
Zink- en leiwerk. Dat vind ik ook het leukst.
Wat voor soort opdrachten/projecten voor je het liefst uit?
Liefst een beetje uitdagende projecten. Het moet niet te
gemakkelijk worden.
Ben je tevreden over je werkgever (eerlijk antwoorden)?
Ja. Wat ik bijvoorbeeld top vind, is dat onze leidinggevenden
er altijd zijn, hoe vroeg of laat we ook vertrekken.
Wie mogen er dan mee? Mijn gezin.

Ben jij die alleskunner en heb je affiniteit met techniek, het ambacht en het rieten dak?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken een enthousiast persoon die vanaf augustus 2021
ons kleine team komt versterken.

De Vakfederatie Rietdekkers zoekt een Technisch adviseur, 32-36 uur p/wk
De functie van technisch adviseur kent een zeer afwisselend en breed takenpakket, zowel op kantoor als buiten.

Wat wilde je vroeger worden? Straaljagerpiloot.
Hoe ben je in de dakdekkerswereld terechtgekomen?
Ik heb een jaar of acht bij Defensie gewerkt. Toen ik daar
wegging, ben ik via mijn broer bij dit bedrijf terecht gekomen.
Wat bevalt je hierin het meest?
De afwisseling, geen dag is hetzelfde.
En het minst? De kou.

Wij zijn op zoek naar iemand met de volgende kenmerken:

•
• Ervaring met Microsoft Office
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Een nieuwsgierige en enthousiaste instelling
• Affiniteit met techniek, bouw, ambacht en verenigingsmanagement
• Ervaring in de rietdekkersbranche is een pré maar geen vereiste
• Je bent in het bezit van een auto en rijbewijs
• Je hebt geen hoogtevrees
MBO+/HBO werk- en denkniveau

Interesse gewekt?
Dan horen we natuurlijk graag van je! Stuur je CV en een korte
motivatie naar joost@riet.com. Wil je meer informatie over
jouw taken, het gewenste proﬁel en wat wij jou bieden?
Neem dan contact op met Joost Kreuger
via 033-2464450.

Zie ook: www.riet.com

Waar erger je je regelmatig aan?
(mag ook niet dakgerelateerd zijn)
Zwerfafval. Ik snap niet dat mensen niet het fatsoen
hebben om hun afval even in de auto te houden
tot je het ergens kunt weggooien.
Stel, je mag morgen een maand op vakantie en geld
speelt geen rol, wat zou dan de bestemming zijn?
Dan boek ik gewoon nog eens een ticket terug
naar Thailand.

Stel, je gaat morgen met pensioen en je bent gezond,
wat zou je dan nog willen doen?
Dan maak ik met een camper een reis door Scandinavië.

NAAM TIM VAN BIJNEN
LEEFTIJD 38
GETROUWD, VRIENDIN, VRIEND? GETROUWD
EN EEN DOCHTER VAN ZEVEN.
WOONPLAATS VLIJMEN
GROOTSTE HOBBY? VISSEN EN SPORTEN
( HARDLOPEN/FITNESS ).
FAVORIETE MUZIEK? DIRE STRAITS,
BROTHERS IN ARMS.
FAVORIETE ETEN EN DRINKEN?
DE NEDERLANDSE POT. EN DE SURINAAMSE,
ALS MIJN SCHOONMOEDER KOOKT. EN DAAR DRINK
IK DAN GRAAG EEN LEKKER BIERTJE BIJ.
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Het Dak van het aar 2021

SPECIAL RENOVATIE

Kloostercomplex verenigt
vele specialismen
Het Missiehuis Steyl is een kloostercomplex in het kloosterdorp Steyl
(bij Venlo). Het is in 1875 gesticht en fungeert nog steeds als het
moederhuis van de Missionarissen van Steyl. Het complex bestaat uit
het eigenlijke Sint-Michaëlklooster (het moederhuis met een imposante
kloosterkerk, direct aan de Maas gelegen) en een groot aantal andere
gebouwen (waaronder het Sint-Gregorklooster, het Missiemuseum Steyl
en een drukkerij).

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Verkoelen Dakspecialisten
In de afgelopen jaren zijn de daken van het gehele complex
gerenoveerd. Dit vereiste een uitgebreide voorbereiding
en, vanzelfsprekend, de expertise om al deze verschillende
daken op de juiste manier uit te voeren. Het complex heeft
pannendaken, leien daken en zinkdaken, als ook een klein
gedeelte plat dak. Deze moesten allemaal worden vernieuwd
en waar mogelijk geïsoleerd.

aangebracht. Als onderhoudsvrije afwerking is er in de
detailleringen t.p.v. de boeidelen onder de bakgoten, en de
raamomlijstingen, gekozen voor een gefelste 25 pds loden
bekleding. De staaldaken zijn vervangen door blank zinken
felsdaken en ook het houtwerk van de kozijnen en raamvleugels is gerestaureerd, waarmee de oorspronkelijke
uitstraling van de panden weer in ere is hersteld.

Men vond een allround partner in dakdekkersbedrijf
Verkoelen Dakspecialisten uit Weert. Dit dakdekkersbedrijf
heeft alle expertise in huis en heeft daardoor vrijwel alle
werkzaamheden zelfstandig kunnen uitvoeren. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de ERM richtlijnen en
de daarvoor geldende URL’s (4010 en 4011) en tijdens
de uitvoering meermaals onafhankelijk geïnspecteerd
door de certificerende instantie SKG IKOB. Inmiddels zijn
de werkzaamheden naar volle tevredenheid van de
opdrachtgever afgerond.
Globaal gesproken bestaat het complex uit de volgende
gebouwen:
• Sint-Michaëlklooster
• Kloosterkerk
• Sint-Gregorklooster en Missiemuseum
• Drukkerij en ketelhuis
Manager Hellende daken Math Kunnen van Verkoelen
Dakspecialisten vertelt over de werkzaamheden.

Technisch
“De daken (mansardekappen) van het Sint Michaëlklooster
waren oorspronkelijk bedekt met pannen en op het steile
gedeelte met asbesthoudende vezelcementleien”, aldus
Kunnen. “Gezien de slechte toestand moesten deze worden
gesaneerd alvorens de nieuwe natuurleien konden worden
aangebracht. Aangezien ons bedrijf gecertificeerd is om
asbest te verwijderen, konden we dit in eigen beheer
uitvoeren.”
“Na de sanering van de leibedekking en het verwijderen
van de bestaande dakpannen werd het dak voorzien
van een extra isolatie in de vorm van Unilin Renopir
isolatieplaten, aangebracht op het bestaande houten dakbeschot. De dakopbouw werd hierdoor natuurlijk wel dikker,
maar dit was mogelijk door de hoogte van de bovendakse
gevels en door enkele aanpassingen in de detailleringen
van de dakvoet, dakkapellen en kilgoten, waardoor de
visuele uitstraling van het dak nauwelijks is veranderd:
niet onbelangrijk, gezien de monumentale status.”
De asbesthoudende leien op het steile gedeelte onder
de mansarde lijst en op de dakkapellen zijn vervolgens
vervangen door nieuwe Spaanse natuurleien van Samaca.
Op de bovendaken zijn nieuwe vlakke muldenpannen
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Het Dak van het aar 2021

SPECIAL RENOVATIE

Esthetisch

Duurzaamheid

Samenwerking

Het imposante kloostercomplex ziet er door de werkzaamheden weer als nieuw uit. Het Missiehuis in Steyl is een
prachtig stuk cultureel erfgoed dat door deze renovatiewerkzaamheden weer voor lange tijd geconserveerd is.
Door het vakwerk dat is afgeleverd, zien alle daken van het
complex er weer prachtig uit. Zoals gezegd zijn de aan
sluitingen en detailleringen netjes afgewerkt, zodat het
niet opvalt dat de dakopbouw wat dikker is ten opzichte
van de oorspronkelijke situatie.

De isolatiewaarde van de daken is er door de extra isolatie
laag aanzienlijk op vooruit gegaan en de gebouwen voldoen nu weer grotendeels aan de moderne eisen. Vanwege
de monumentenstatus van de gebouwen is er vooralsnog
voor gekozen geen zonnepanelen op de daken toe te passen.
De levensduur van de leiendaken is minimaal 80 jaar, maar
volgens Kunnen mag gerekend worden op langer.
Ook de andere daken zijn weer voor lange tijd probleemloos waterdicht.

Aangezien Verkoelen Dakspecialisten vrijwel al het werk
met eigen mensen heeft uitgevoerd, de leveranciers zich
allemaal goed aan hun afspraken hielden en het schilderwerk door het Missiehuis zelf werd uitbesteed, verliep
de onderlinge samenwerking en afstemming uiterst prettig
en zonder noemenswaardige problemen.

‘I N DE AFGELOPEN JAREN ZIJN

zich conformeert aan alle kwaliteitseisen en -controles,
is geborgd dat de werkzaamheden op een kwalitatief
verantwoorde manier hebben plaatsgevonden.
De foto’s getuigen ervan dat het resultaat bijzonder mag
worden genoemd. Het prachtige Missiehuis in Steyl ziet
er weer als nieuw uit en de gebouwen zullen dan ook nog
lange tijd in al hun glorie langs de Maas staan.●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DE DAKEN VAN HET GEHELE
COMPLEX GERENOVEERD ’
Veiligheid
Tijdens de werkzaamheden stonden de daken uiteraard
volledig in de steigers en ten behoeve van een veilige
uitvoering van reguliere onderhoud en inspectie zijn
RVS ladderhaken aan de dakvoet gemonteerd. Tevens zijn
de daken van binnenuit veilig te betreden.
Doordat het dakdekkersbedrijf alle expertise in huis heeft,
kon dit grote, afwisselende en soms complexe project door
slechts één partij worden uitgevoerd. En omdat dit bedrijf

DAKRENOVATIE MISSIEHUIS STEYL
• O PDRACHTGEVER: MISSIEHUIS STEYL
• D AKDEKKER: VERKOELEN DAKSPECIALISTEN
HELLENDE DAKEN B.V. UIT WEERT
• B OUWMATERIALENHANDEL: BMN BOUWMATERIALEN, WEERT
• L EVERANCIER NATUURLEIEN: LEI IMPORT,
MAASBRACHT
• L EVERANCIER ISOLATIE: UNILIN INSULATION,
OISTERWIJK
• L EVERANCIER DAKPANNEN: GEBR. LAUMANS GMBH
ZIEGELWERKE, BRÜGGEN - BRACHT ( D )
• L EVERANCIER DAKRAMEN: VELUX, DE MEERN
• L EVERANCIER/FABRIKANT ZINK: NEDZINK, BUDEL

Je levert vakmanschap af op grote hoogte!
Bekijk onze website voor onze actuele vacatures: www.verkoelen.nl
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Kant en klare
isolatieplaat voor
renovatiedaken

advertorial

Sinds enige tijd brengt Recticel Insulation een speciale renovatieplaat

De PIR isolatieplaat is in principe ontwikkeld om
het gewenste renovatieniveau te bereiken en ook
om in de toekomst te gaan voldoen aan de strenge
isolatie-eisen in het kader van BENG 1.
Uitgangspunt was dan ook dat de isolatieplaat
enerzijds een zeer goede isolatiewaarde zou bereiken
en anderzijds dat deze gemakkelijk te verwerken is.
Het product is in de meest uiteenlopende lengtes
en diktes (‘ISSO diktes’ vanaf 51 mm) leverbaar.
Euroroof® Reno wordt in seriematige projecten op
maat en eventueel afgeschuind van nok tot goot
geleverd. Voor kleinere dakrenovaties (één woning)
worden standaardlengtes toegepast. Daarbij wordt
het paneel ter plaatse op maat verzaagd. Het reststuk
kan in de volgende ‘baan’ worden gebruikt zodat er
nauwelijks sprake is van zaagverlies. Economisch en
vanuit het oogpunt van milieu een fraaie oplossing.
Sparingen voor doorvoeren en/of dakvensters zijn
bovendien zeer eenvoudig aan te brengen.

voor hellende daken op de markt: Euroroof® Reno. Het betreft een

Alle onderdelen geïntegreerd

isolatieplaat die op het bestaande dakbeschot wordt aangebracht en
die in samenwerking met praktijkmensen is ontwikkeld. Een nadere
beschouwing aan de hand van een gesprek met commercieel directeur
Benedikt van Roosmalen.

Het meest in het oog springend zijn de trapspon
ningen aan de lange zijden van de plaat, waarmee de
platen in elkaar ‘gehaakt’ kunnen worden. Dit zorgt
voor een optimaal verbeterde luchtdichting: de langsnaden hoeven niet over de hele lengte van nok tot
goot dicht te worden ‘geschuimd’ voor een goede aansluiting. Met deze renovatieplaat wordt de dakisolatie
in één handeling aangebracht, waarbij alle onderdelen optimaal in hetzelfde paneel zijn geïntegreerd:
isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels.

Van Roosmalen: “Standaard wordt het product
geleverd met een dampopen en waterdichte onder
dakfolie. Een bijkomende bescherming van het
hellend dak tegen wind, stuifsneeuw, stof en vocht
en er wordt een dichtheid gedurende de renovatie
en bijvoorbeeld een regenbui geboden.
Vanzelfsprekend heeft het de voorkeur om het dak
direct af te werken. Echter wanneer dat niet mogelijk
is, wordt toch aan de vereiste van tijdelijke waterdichting voldaan tijdens de renovatieklus, bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend. Maar denk ook aan
condensvorming bij toepassing van een geïntegreerd
zonnesysteem (BIPV). Ook hieraan is dus gedacht!”
“De onderdakfolie heeft een overlap aan de langs
zijde en onderzijde. Deze overlap (flap aan de
langszijde) wordt middels een geïntegreerde zelf
klevende tape over de naad aan de vorige ‘baan’
bevestigd. Alleen een kwestie van aandrukken.
Kortom: er is direct tijdelijke waterdichtheid en
winddichtheid, terwijl de naden dus niet hoeven te
worden na-geschuimd.”
“Elke plaat is voorzien van drie vurenhouten tengels.
Deze tengels zijn wat dikker dan gebruikelijk
(15 x 45 mm), zodat ze geschikt zijn voor de toe
passing van een BIPV-systeem. Tevens zijn de tengels
hetzij FSC of PEFC-gecertificeerd.Het resultaat is
een zeer goed isolerende isolatieplaat met een
warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,022 W/mK.”

De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken
Euroroof® Reno:
Optimale thermische isolatie én winddichtheid ineen

De lat ligt hoog; de komende jaren wacht een groot deel van de
woningen in ons land op verduurzaming. Vele hebben een niet of slecht geïsoleerd hellend dak.
Goede isolatie en winddichtheid zijn de eerste voorwaarden voor een lager energieverbruik en CO2 reductie.
Recticel Insulation heeft belangrijk nieuws voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en aannemers:
Euroroof® Reno, de beste oplossing voor het bestaande hellende dak. Optimale thermische isolatie én
winddichtheid ineen, standaard Rc vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W verkrijgbaar.

Totaaloplossing voor een gemakkelijke en snelle installatie

De Euroroof® Reno panelen worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren is reeds langer
in gebruik, maar Recticel heeft Euroroof® Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor dakisolatie zijn nu optimaal in één paneel
geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete dakisolatie wordt in een handeling aangebracht zonder
na schuimen. Dat is winst in tijd en materiaal.

Euroroof® Reno heeft 4 essentiële pluspunten en een extra optie:

Sponning aan langszijden, waardoor geen thermische brug. Naschuimen van langszijden niet nodig.
De dampopen waterwerende onderdakfolie biedt extra gemak en bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden.
• Deze onderdakfolie draagt bij aan de winddichtheid en dus een lager energieverbruik.
• Recticel Insulation heeft doordacht Euroroof® Reno ontwikkeld. Hiervan getuigt ook de toegevoegde waarde van Euroroof® Reno bij
indaksystemen met zonnepanelen. Bij dergelijke indaksystemen worden zonnepanelen als dakbedekking toegepast, waarbij dakpannen
niet meer nodig zijn. De zonnepanelen zijn weliswaar waterafvoerend, maar men mag hierbij de condensvorming aan de onderzijde niet
onderschatten. Euroroof® Reno panelen zijn dankzij de onderdakfolie hiervoor uitermate geschikt!
•
•

Extra optie: een flexibele laag aan de onderzijde is op aanvraag leverbaar om bestaande oneffenheden van het dak op te vangen en
convectie te voorkomen.

Een uitstekende isolatieoplossing voor bestaande hellende daken
Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde is bouwfysisch
het meest ideaal. Bovendien zijn er geen bouwwerkzaamheden in
de woning. Euroroof® Reno is leverbaar in diktes vanaf 51 mm.

Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,022 W/mK
Breedte 1200 mm (werkend 1180 mm)
• Diktes: zie tabel op www.recticelinsulation.nl
• Licht in gewicht
• Eenvoudig hanteerbaar en te verzagen
• ISSO gecertificeerd
• Sponning aan lange zijde
• Geïntegreerde onderdakfolie, met overlap aan langszijde en onderzijde
• 3 vurenhouten tengels 15 x 45 mm (FSC of PEFC leverancier)
• Aangepaste Rectifix® schroeven per dikte beschikbaar
•
•

Extra zekerheid bij de juiste aanpak

Pannen, panlatten en tengels er af, nieuwe panelen er op! Ja zo eenvoudig is het. De panelen worden van goot tot nok op het (bestaande)
dakbeschot van het hellende dak aangebracht. Extra zekerheid bij de juiste aanpak geven de verwerkingsrichtlijnen, om te borgen dat de
Euroroof® Reno panelen optimaal presteren. Een lange levensduur van ieder hellend dak is dan gegarandeerd.
De volledige verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar op www.recticelinsulation.nl.

De tijd is rijp voor Euroroof® Reno

De markt voor renovatie en onderhoud neemt in rap tempo én fors toe, met dito investeringen in tijd en geld. Labelverbetering staat hoog
op de agenda van menig gebouweigenaar, betere dakisolatie en CO2-reductie domineren de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning).
Wensen van bewoners gaan vooral over comfort en een lagere energierekening.
Het verduurzamen van woningen start met het optimaliseren van de gebouwschil. Warme lucht stijgt op, verlies via het dak is dus het
grootst. Met een goed geïsoleerde woning is tot 75% energie te besparen. De eerste winst is dakisolatie, de eerste keuze Euroroof® Reno
van Recticel Insulation, een uitstekende isolatie voor het bestaande hellende dak.

RECTICEL INSULATION
+ 31 488 489 400
verkoopisolatie@recticel.com
recticelinsulation.nl

Verwerking

De werkwijze bij toepassing van dit soort isolatieplaten mag bekend worden verondersteld. Na het
verwijderen van de oude dakbedekking tot op het
dakbeschot (dakpannen, panlatten en tengels),
wordt onderaan het dakvlak een voetbalk geplaatst.
Vervolgens worden de isolatieplaten op het bestaande
dakbeschot aangebracht. Het product wordt met
meegeleverde Rectifix® schroeven ter plaatse van
bestaande gordingen door de tengel gefixeerd.
Zo nodig worden aanpassingen aan dakgoten voorzien (veelal afhankelijk van de gekozen isolatiedikte),
nieuwe panlatten en de bestaande (of nieuwe) dakpannen aangebracht.
Doordat Euroroof® Reno licht in gewicht is, is het
product snel en gemakkelijk te verwerken. De maatvoeringen zorgen ervoor dat er nauwelijks snijafval
ontstaat bij de verwerking. Bij complexe projecten
wordt een legplan meegeleverd, maar normaal
gesproken wijst de wijze van aanbrengen zichzelf.
Uit de praktijk blijkt dat bij renovatiewerken de ondergrond lang niet altijd vlak blijkt. Een valse spouw
die mogelijk bij het aanbrengen van nieuwe, lange
isolatieplaten kan ontstaan, is niet wenselijk.
Van Roosmalen: “In het verleden hebben we dat
geprobeerd te ondervangen door standaard een
laag minerale wol onder de isolatieplaat aan te
brengen, waarmee de oneffenheden kunnen worden
opgevangen. In de praktijk blijkt het efficiënter om

eenvoudigweg minerale wol van nok tot goot uit te
rollen, een deken van 20 mm voldoet veelal. Hierop
kan het Euroroof® Reno isolatiepaneel probleemloos
worden aangebracht.”

www.recticelinsulation.nl
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Ventilatie

Kennis omtrent zonnesystemen
op hellende daken gebundeld

Zonnepanelen in een zogenaamd opdaksysteem staan altijd op
en los van de dakpannen en hebben, indien goed aangebracht,
ruimte.
Dit is dan een zogenaamde ‘onbenoemde
voldoende
ventilatie.

ruimte’,
waar geen eisen gelden voor daglicht of ventilatie. Is er
echterdieeen
kans dat
die Het
berging
ooit gaat
worden
verbouwd
Bij zonnepanelen
zijn geïntegreerd,
ofwel
risico van onvoldoende
ventilatie
lijkt
indaksystemen, zijn (nog) geen waardes voor
warmteontwikkeling. Er zijn aanwijzingen dat
de ventilatie
maar het is essentieel
dat nadelige
gevolgen
hebben
voor de
tot toegekend
een verblijfsruimte,
dan
gelden
erkanwél
regels,
en moet
om daarbij de verwerkingsvoorschriften van
onderliggende isolatie of zelfs risico voor
het product
goed
te volgen
om voldoende mee
brand
met zich meebrengt.
daar
goed
rekening
worden
gehouden met toekomstig
ventilatie bij de panelen te borgen.
aan te brengen daglichttoetreding en ventilatie.

In onze maatschappelijke ambitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen is één van de opties voor huishoudens om zelf
Het aanbrengen van zonne-energiesystemen op het dak of de gevel

Ook wordt in het Whitepaper beschreven hoe ongedierte
uit de dakconstructie kan worden geweerd. Bij ongedierte
denken wij eerder aan muizen, ratten en marters, maar ook
vogels als mussen en mezen kunnen overlast geven als zij
gaan nestelen onder de zonnepanelen.

is echter niet overal mogelijk, en vraagt om specifieke deskundigheid

Windbelasting, brandveiligheid

energie op te wekken op het eigen dak of de gevel van het huis.

in de gevallen waar het wel mogelijk is. Gebouwschil Nederland (GNL)

Regelgeving
Een hellend dak met dakpannen moet worden gelegd
conform de richtlijnen zoals vermeld in de BRL 1513 en
14
onderliggende URL 0179 en URL 0180. Hierin staat de
windweerstand beschreven overeenkomstig NEN 6707,
de brandweerstand volgens NEN 6063, de waterdichtheid
conform NEN 2778 en mag een dakbedekkingsconstructie
met dakpannen geen openingen hebben die breder zijn
dan 0,01 meter teneinde ratten en muizen te weren, conform
Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 3, artikel 3.25 t/m 3.69.
De NEN 7250 geeft prestatie-eisen en (verwijzingen naar)
beproevingsmethoden voor de bouwkundige aspecten van
zonneenergiesystemen als geïntegreerd onderdeel van,
of als los element op, dak- en gevelconstructies van
gebouwen. Dakpannen zijn zo ontworpen dat deze conform
de EN-1304 (keramische dakpannen) en de EN 490/491
Windbelasting
(beton dakpannen) als op
product waterkerend zijn en toch
blijvend
ademend.
energiedaken

heeft een Whitepaper gepubliceerd over de toepassing van zonne-

Whitepaper Energie op hellende daken

energiesystemen op hellende daken.
Met dit Whitepaper wordt veel kennis en ervaring op het
gebied van hellende daken en zonne-energiesystemen
gebundeld. Omdat voorkomen is beter is dan genezen,
is het verstandig om deze kennis bij voorkeur in de ontwerpfase te benutten. Door de installatie van een zonne-energie
systeem kunnen namelijk basale functionaliteiten van een
dak, zoals wind- en waterkerend zijn (en blijven), onder druk
komen te staan. De dakconstructie kan structurele schade
oplopen en er kunnen ook veiligheidsrisico’s spelen bij
extreme weersomstandigheden, zoals hitte en storm.

Is het dak geschikt voor zonnepanelen?
Een goede dakdekker kan beoordelen of het dak geschikt
is voor het aanbrengen van zonnepanelen. Kan de (onder)
constructie het extra gewicht van het systeem goed
dragen? Wat is de conditie van de panlatten? Hoe is de
kwaliteit en verwachte levensduur van de dakpannen die
er nu liggen? Hoe is het gesteld met de mogelijkheid
van begaanbaarheid tijdens het monteren van de zonne
panelen? Ook de oriëntatie van het dak is belangrijk.
Een samenwerking (of op z’n minst contact) tussen de
dakdekker en degene die de zonnepanelen levert en/of
installeert kan leiden tot een gedegen advies aan de
opdrachtgever over eventuele aanpassingen die aan het
dak kunnen of moeten worden verricht alvorens er zonnepanelen op worden gemonteerd.
Voordat er wordt overgegaan tot het geven van de opdracht
voor het plaatsen van zonnepanelen, is het voor de opdrachtgever van groot belang om te bepalen welke functie
de direct onderliggende ruimte heeft of gaat hebben.
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bij voorkeur, zowel bij indak- als bij opdaksystemen,
qua volgorde vóór het energiesysteem te worden geplaatst.
Verder is het bij een dakdoorbreking voor dakdoorvoeren,
leidingen en kabels noodzakelijk om de functie en werking
van het complete dak in stand te houden. Dit kan bereikt
worden door het respecteren en herstellen van de diverse
daklagen. Daarbij dient aandacht te worden gegeven
aan de juiste keuze voor de onderdakfolie en de mate
van ventilatie.

wh
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r
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he
dallend
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n

Verwerking

Zonne-energiesystemen op daken moeten voldoen aan eisen
voor constructieve
veiligheid, zoals
die in het Bouwbesluit zijn is de
Bij het installeren
van zonne-energiesystemen
gegeven. Dit houdt in dat de systemen en hun draagconstructie
montage een uiterst belangrijk onderdeel. Bij het plaatsen
sterk genoeg moeten zijn om de belastingen door (met name)
van deze
systemen
op een
bestaand
dak wordt in het
wind, sneeuw
en het
eigen gewicht
te kunnen
weerstaan.

overgrote deel van de gevallen gebruik gemaakt van een
opdaksysteem.
systemen
worden
De windbelasting
op dakbedekkingenDergelijke
De sterkte
van montagesystemen
kan – het woord
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rekenkundig of via proeven worden bepaald.
zegt
het
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–
geplaatst
op
het
dak.
Deze
extra
moet het
de vertaling van de regels uit de Eurocodes
Kritische onderdelen voor de bepaling vanlast
de
en is specifiek toegesneden voor daken.
sterkte zijn de kwaliteit van de onderdak
wel
kunnen
dragen,
hiervoor
worden
in
het
Whitepaper
Dit document kent echter geen bepalingen
constructie (vooral bij bestaande bouw) en de
voor zonne-energiesystemen. Daarvoor is NEN
wijze waarop bij opbouwsystemen de krachten
enkele
aandachtspunten
beschreven.
7250 opgesteld.
Deze norm
geeft rekenregels
tussen
de dakpannen door worden geleid. Als
voor de windbelastingen, toegesneden op de
wijze waarop zonne-energiesystemen zijn gemonteerd aan de gebouwschil. Voor hellende
daken kan onderscheid gemaakt worden
tussen geïntegreerde (BIPV) systemen en
opbouw (BAPV) systemen, en voor elk
van deze montagewijzen zijn specifieke
regels afgeleid.

het onderdak onvoldoende sterk is zijn
aanvullende maatregelen nodig. Er moet ook

worden voorkomen dat een bevestigingsUiteraard is het mogelijk
om
en zonnepanelen
systeem
leidtdakvensters
tot schade aan de bestaande
dakbedekking, wat kan leiden tot eerder
te combineren, ook hier
moet
men
een
aantal
benoemde lekkages en problemen met aandachtsonderdak.
punten in acht nemen.hetHet
dakraam dient bijvoorbeeld

Dit is van belang in relatie tot de benodigde hoeveelheid
binnentredend daglicht en frisse lucht voor die huidige of
toekomstige functie. Als bijvoorbeeld een zolder die als een
berging wordt gebruikt en dit ook zo blijft, bereikbaar is via
een vlizotrap, dan kan een goed geplaatste ledverlichting
mogelijk al voldoende zijn voor de verlichting van die

Zonne-energiesystemen op daken moeten voldoen aan
eisen voor constructieve veiligheid, zoals die in het
Bouwbesluit zijn gegeven. Dit houdt in dat de systemen
en hun draagconstructie sterk genoeg moeten zijn om de
belastingen door (met name) wind, sneeuw en het eigen
gewicht te kunnen weerstaan.
De windbelasting op dakbedekkingen wordt bepaald met
NPR 6708. Deze NPR is de vertaling van de regels uit
de Eurocodes en is specifiek toegesneden voor daken.
Dit document kent echter geen bepalingen voor zonne-
energiesystemen. Daarvoor is NEN 7250 opgesteld.
Deze norm geeft rekenregels voor de windbelastingen,
toegesneden op de wijze waarop zonne-energiesystemen
zijn gemonteerd aan de gebouwschil. Voor hellende daken
kan onderscheid gemaakt worden tussen geïntegreerde
(BIPV) systemen en opbouw (BAPV) systemen, en voor elk
van deze montagewijzen zijn specifieke regels afgeleid.
Ook staat het Whitepaper stil bij de brandveiligheid
van deze systemen.
Tenslotte gaat het Whitepaper ook in op de mate van
onderhoud en de garantie van de zonnesystemen.

Tips
Het Whitepaper sluit heel handig af met een lijst vragen die
de dakeigenaar kan stellen aan de leverancier, voordat de
systemen worden geplaatst. Deze lijst kan feitelijk dienen
als checklist. Ook is een lijst met (in totaal negen) tips
opgenomen, waarmee een kwalitatieve toepassing van de
systemen kan worden bewerkstelligd. De opstellers van het
Whitepaper raden de lezers met klem aan om montage en
installatie te laten uitvoeren door een professionele partij.
Het Whitepaper Energie op hellende daken is onder regie
van GNL opgesteld, in samenwerking met Holland Solar en
Aedes. Tevens heeft een groot aantal andere experts de
medewerking aan de publicatie verleend. Het Whitepaper
is te downloaden via www.gebouwschilnederland.nl. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Het A-merk isolatiefolie!

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

Dampopen, lucht- en waterdicht (W1)
Toepasbaar op bestaande isolatie
Ideaal voor restauratiewerken van monumenten
Isolerend vermogen Airflex Permovap tot Rc 2,6
Met geïntegreerde plakstroken voor eenvoudige
verwerking en ter voorkoming van koudebruggen
Minimale ophoging voorkomt goot- en loodaanpassingen
Ontwikkeld voor verwerking op buitenzijde dakvlak.

HET SIERAAD
VAN UW WONING

Verkrijgbaar in 3 diktes (15, 37 en 53 mm.)
EEN STIJLVOLLE UITSTRALING MET WEINIG ONDERHOUD.

Energie
besparend
tot Rc 2,6

Eenvoudig te
installeren

Dampopen
& waterdicht (W1)

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

Of het nu om een serre, een modern huis of een monumentaal pand gaat, Tapco kunstleien voegen
pracht, elegantie en traditie toe aan het huis. Ideaal voor nieuwbouw of renovatie, uitbreidingen,
serres en tuinkamers. Tapco kunstleien combineren alle positieve eigenschappen van natuurlijke
leistenen, maar voegen functionaliteit en verbeterde prestaties toe om een prachtig dak te creëren
op uw woning. Licht van gewicht en eenvoudig te installeren. Ideaal voor iedere renovatie.
Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? We horen graag van u.

Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

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

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

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

www.airflex.nl
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Onafhankelijke branchestandaard
voor het meten van circulariteit
teit. De conclusie na de praktijktest met een VELUX dakraam van reclaimed

De kwaliteit van de dakramen blijft even
hoog. “Het ontgonnen hout blijkt een goed
vochtpercentage te hebben en is daarmee
prima geschikt voor hergebruik. Er zit geen
verschil in de eigenschappen, kwaliteit of
duurzaamheid van dit tuimelvenster, gemaakt
van reclaimed hout, ten opzichte van een
standaard tuimelvenster. Het enige verschil is
dat we met het ontgonnen hout 30% nieuwe
grondstoffen in de productie kunnen
besparen”, aldus duurzaamheidsmanager
Ronald Bal van VELUX Nederland.

hout is dat de ‘Leidraad Meten van circulariteit’ een transparant en praktisch

CO2-opslag in hout

Raab Karcher, VELUX en NIBE testten samen een door Platform CB’23
onafhankelijk ontwikkelde branchestandaard voor het meten van circulari

toepasbaar instrument is om vast te stellen hoe circulair iets is.
Er bestaan op dit moment meer dan 100 definities over
circulariteit. Om meer grip te krijgen op deze omschrijving
en een onafhankelijke en breed gedragen meetmethode te
ontwikkelen, organiseerde Platform CB’23, met financiële
steun van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf,
open overlegtafels waaraan ruim 125 partijen deelnamen.
Dit resulteerde in de ‘Leidraad Meten van circulariteit.
Werkafspraken voor een circulaire bouw’, een aanzet voor
een uniforme, effectieve meetmethode om de mate van
circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied
inzichtelijk te maken.

Metaal verwijderen door Van Liempd.

Deze meetmethode is vanaf nu verweven in de Greenworks-
score en biedt fabrikanten de mogelijkheid de circulariteit
van hun product neutraal te onderbouwen. Opdrachtgevers,
bouwers en architecten kunnen aan de hand van deze
onafhankelijke en breed gedragen meetmethode eenvoudig
zien hoe circulair een product is.

Circulaire dakramen
Door strenger wordende duurzaamheidseisen zijn dakramen
die in de jaren ‘60 door heel Nederland zijn geplaatst niet
energiezuinig genoeg meer. Deze moeten daarom worden
vervangen door nieuwe energie-efficiënte dakramen.
Aangezien de oude ramen vaak tussen het reguliere sloopen bouwafval terecht kwamen, is het bedrijf begonnen
met het take-back initiatief. Hierbij worden oude dakramen
gered van de sloop, zodat de materialen kunnen worden
hergebruikt.

Montage VELUX dakraam van reclaimed hout.

De oude dakramen kunnen door de aannemer ingeleverd
worden bij bouwmaterialengroothandels bij het ophalen
van nieuwe materialen. Deze service is niet alleen duurzaam, maar voor aannemers ook goedkoper dan het
regulier afvoeren van sloop- en bouwafval. De dakramen
worden vervolgens bij een sociale werkplaats of door
ex-gedetineerden gedemonteerd. Hierdoor ontstaan
nieuwe grondstofstromen. De belangrijkste grondstofstromen
uit dakramen zijn glas, hout, aluminium en kunststoffen.
Demontage is eenvoudig door het simpele ontwerp van
de dakramen.

VELUX Take-back service - verwijderen oude dakraam.
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Ook levert de fabrikant een geheel nieuw dakraam gemaakt
van reclaimed hout. Het hout is afkomstig van balken en
dakplaten uit Nederlandse gebouwen en vakkundig
‘geoogst’ en geprepareerd. Zo werd 100 jaar oud hout uit
Rotterdamse woningen gebruikt voor het produceren van
nieuwe dakramen voor sociale huurwoningen van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven. De dakramen van
reclaimed hout zijn FSC-gecertificeerd als 100% recycled.

VELUX dakraam van reclaimed hout.

VELUX is daarmee het eerste bedrijf in Europa dat dakramen levert
gemaakt van hergebruikte materialen. Inmiddels hebben meer woningbouwcorporaties en landelijke aannemers dit product toegepast in
renovatieprojecten of circulaire woonconcepten.

Door deze circulaire manier van het terughalen en opnieuw verwerken van gebruikte
materialen wordt materiaal bespaard én
CO2-uitstoot verlaagd. Zeker hout is aantrekkelijk om opnieuw te gebruiken, aangezien
de CO2-opslag in het hout van de dakramen
met 30 tot 40 jaar verlengd kan worden.
Hout en andere biobased materialen hebben
daarom zeer goede eigenschappen voor
duurzaam (ver)bouwen.
“De Greenworks-score van het duurzame
dakraam van reclaimed hout werd vergeleken
met een standaard dakraam en daaruit bleek
dat er nauwelijks verschil in zat”, vertelt Bal.
“Dat was voor ons een duidelijk teken dat
binnen de Greenworks-score circulariteit
nog niet goed meetbaar was, iets wat we
natuurlijk wel graag wilden realiseren.
We willen gebruikmaken van een bestaande,
breed geaccepteerde methodiek, gebaseerd
op de huidige wet- en regelgeving.
Daarom hebben we contact gelegd met
platform CB’23, die op dat moment naarstig
op zoek was naar pilotproducten en gebouwen om de ‘Leidraad Meten van circulariteit’
in de praktijk te testen. We besloten de
leidraad toe te passen op het dakraam
van reclaimed hout. Na deze praktijktest
kan worden geconcludeerd dat de
‘Leidraad Meten van circulariteit’ een transparant en praktisch toepasbaar instrument
is om vast te stellen hoe circulair iets is.”
“Circulariteit in de gebouwde omgeving zal
continu doorontwikkeld worden, net als deze
meetmethode”, besluit Bal. “Belangrijk, want
zo kan circulariteit definitief van hype uit
groeien naar een concrete business en dat
is goed voor fabrikanten, opdrachtgevers,
eindgebruikers én het milieu.” ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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NELSKAMP BEDEKT
DE NEDERLANDSE
DAKEN MET
HOOGWAARDIGE
KERAMISCHE
EN BETONNEN
DAKPANNEN.
PLATTE DAKEN
PANNENDAKEN
DAKKAPELLEN

Bosstraat 109
6071 PX Swalmen

LOOD- EN ZINKWERK
EXPERT IN LUXE VILLA’S
EN BOERDERIJEN

T. 0475 85 35 64
E. info@wirodakwerken.nl
W. www.wirodakwerken.nl

VERNIEUWD USYSTEM
ROOF RENO-LIJN VOOR
RENOVATIE HELLEND DAK
> Met meer dan 200 mogelijkheden in model, kleur en
afwerking voor renovatie, nieuwbouw en gevelbekleding.

 Usystem Roof Reno: regendicht, gesloten isolatieschil
en symmetrisch voor efficiëntere toepassing

 Usystem Roof Reno Plus: Usystem Roof Reno + hogere tengels
met grotere stijfheid, speciaal voor overstekken tot 450 mm

 Usystem Roof Reno Flex: Usystem Roof Reno + 40 mm minerale wol voor het
bouwfysisch optimaal egaliseren van oneffenheden in bestaand dagbeschot

 Usystem Roof Reno Plus Flex: de combinatie van alle unieke

eigenschappen van

Usystem Roof Reno + Usystem Roof Reno Plus + Usystem Roof Reno Flex

KIJK OP WWW.UNILININSULATION.COM VOOR MEER INFORMATIE

> Chaperon- en knikpannen op maat voor maximale
ontwerpvrijheid.
> Esthetische PV oplossingen met dak geïntegreerde modules
voor de G-10 en Planum dakpannen.
> Innovatief met lucht reinigende ClimaLife en lichtgewicht
dakpannen EasyLife. Nieuw is om beide ontwikkelingen
met elkaar te combineren in geprofileerde en vlakke beton
dakpannen.

www.nelskamp.nl | info@nelskamp.nl
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Markt regelt recycling van
dakramen in convenant
Dankzij het Convenant Recycling
Dakramen worden vanaf heden
door de 24 grootste dakdekkers-

VELUX garandeert vervolgens dat de onderdelen terechtkomen in grondstoffenstromen die in nieuwe producten worden
verwerkt. Deze recyclegarantie zal net als de recyclinggarantie van oude betonnen dakpannen worden opgenomen in
de 15 jarige Daksysteemgarantie PLUS van de Dakmeesters.
Dit onderdeel van de recycling garantie van Dakmeesters
wordt ook vastgelegd in het zogenaamde Dakdossier.

Gereclaimed hout
Het hout uit sloopafval wordt zorgvuldig beoordeeld en
vervolgens gescheiden verwijderd. Het gebouw wordt
niet zozeer gesloopt, als wel gedemonteerd. Het wordt
gestript tot een zuiver casco, de verschillende materialen
worden van elkaar gescheiden. In de locatie wordt het
vervolgens verder bewerkt: zo worden bijvoorbeeld
spijkers en andere onregelmatigheden uit het oude hout
verwijderd. Vervolgens wordt het verzaagd en verder
voorbereid op het productieproces. Het hout wordt
gelabeld met de houtherkomst en voorzien van het
FSC Reclaimed certificaat.
Er zit geen verschil in de eigenschappen, kwaliteit of
duurzaamheid van het tuimelvenster uit gereclaimed
hout, in vergelijking met een ‘nieuw’ dakraam. Het dakraam
uit gereclaimed hout is in alle gangbare maatvoeringen
te verkrijgen.

bedrijven van hellende daken in
Nederland, aangesloten bij de
Stichting Dakmeester, verwijderde

Convenant draagt bij aan circulaire economie

VELUX dakramen aangeboden voor

Het convenant is een voorbeeld van hoe marktpartijen
werken aan de circulaire economie en in dit geval met een
voor minimaal 90 procent gesloten cirkel. Tot nu werden
oude VELUX dakramen ingeleverd bij afvalbedrijven.

recycling. Stichting Dakmeester en
VELUX Nederland hebben dat in

De ondertekening van het convenant door voorzitter van
de stichting Dakmeester Will Verwer en de directeur van
VELUX Nederland Jeroen Proemstra vond plaats in het
hoofdkantoor van VELUX in De Meern. ●

een convenant vastgelegd.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Dat is goed nieuws voor het milieu, want zo ontstaan hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten; glas, hout,
aluminium en kunststof worden opgewerkt in nieuwe producten. Grondstoffen met een lagere milieubelasting dan
nieuwe grondstoffen die tegelijkertijd verdere uitputting
van onze aarde voorkomen.
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De 24 dakdekkersbedrijven
- ‘Dakmeesters’ - verplichten
zich tot het in gang zetten
van recycling van de stroom
van oude VELUX dakramen.
Het materiaal wordt via de
Take-back service van VELUX
aangeboden aan demontagebedrijven, meestal bedrijven
die vallen onder de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw).
Deze bedrijven zorgen voor
de demontage van de verschillende onderdelen. De daaruit voortvloeiende grondstof
stromen worden vervolgens verwerkt in nieuwe producten.
De Dakmeesters staan aan het begin van deze keten.
Zij zijn in staat om de VELUX dakramen apart te houden
en de logistiek te regelen naar de demontagebedrijven.
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Drie buren verduurzamen
hetzelfde huis steeds anders
Drie buren in dezelfde straat met
allemaal een ander proces van ver-

Niet veel later kreeg Reimarkt de opdracht om de
uitpondwoning (een voormalige huurwoning die op de
particuliere markt wordt gebracht en waarbij een verduurzamingspakket verplicht is, red.) aan de linkerkant van
mevrouw Belshof te verduurzamen.

duurzaming aangaan. Dat deed zich

Verschillende processen en pakketten

hetzelfde type woning, die toch

onlangs voor in de Havikstraat in
Haaksbergen. De middelste buur is
huurder bij woningcorporatie Domijn
en de buren op links en rechts zijn
een huiseigenaar en een uitpondkoper. De Haaksbergse ‘groene golf’
begon toen het verduurzamings-

Hoewel de drie buren hetzelfde type woning bewonen,
heeft elk traject een eigen proces en pakket. Zo heeft
mevrouw Belshof een kant-en-klaar pakket ontvangen,
dat specifiek is samengesteld voor haar woning, waarbij
vooral gekeken wordt naar wat het meeste rendement
oplevert. In het geval van dit huis was dat het isoleren van
de bodem, spouwmuren en de kozijnpanelen. Ook is het
glaswerk vervangen voor HR++ glas en is de oude, tochtige
voordeur ‘ingeruild’ voor een goed geïsoleerde voordeur,
waarbij mevrouw Belshof zelf de kleur mocht uitkiezen.
Daarnaast zijn er zonnepanelen en een mechanisch venti
latiesysteem geïnstalleerd. Het enige wat mevrouw hoefde
te doen, was het ondertekenen van de akkoordverklaring.
De rest werd allemaal geregeld door Domijn en Reimarkt.

platform Reimarkt in opdracht van
woningcorporatie Domijn startte
met het via een complexmatige
huurwoningen in de Havikstraat,
waaronder de isolatie van de daken.
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De bewoner van de uitpondwoning had meer keuzevrijheid.
Zijn pakket kon ingevuld worden binnen de regels die
gelden voor het uitponden van woningen. Uiteindelijk heeft
de bewoner gekozen voor het vervangen van het oude glas
naar HR++ glas, zijn er diverse ventilatieroosters geplaatst
en heeft de bewoner gekozen om acht zonnepanelen op
het dak te plaatsen.
De particulier had de meeste keus en heeft in samen
werking met de adviseurs van Reimarkt een pakket samen
gesteld dat precies paste bij zijn behoefte. Na diverse
adviesgesprekken, koos de bewoner voor isolatie van de
kozijnpanelen en de spouwmuur, HR++ glas en een geïsoleerde voordeur.
Niet alleen het pakket dat de bewoners afnamen,
verschilde, maar ook de tijd die de uitvoering in beslag
nam. Zo worden de huurwoningen tegelijkertijd verduurzaamd waardoor de werkzaamheden sneller gaan dan
eenmalige trajecten als die van een uitpondwoning of
een particulier huis.

aanpak verduurzamen van de

Toen haar rechterbuurman hoorde van de verduurzamingsplannen, wilde hij ook graag meedoen. Doordat hij in het
bezit is van een particuliere koopwoning, was hij echter
uitgesloten voor de complexmatige aanpak die via Domijn
loopt. Daarop belde hij Reimarkt om te informeren of er
toch wat mogelijk was. Na overleg ontving de heer in kwestie, die anoniem wil blijven, een offerte. Hij besloot mee
te doen. “Het huis moet toekomst-klaar gemaakt worden,
ook met het zicht op duurzaamheidseisen die de overheid
wellicht gaat opleggen. Daarnaast is het goed voor het
milieu en natuurlijk ook voor de eigen portemonnee.”

Mevrouw Belshof op rechts staat met een vriendin te praten.

Blije buren
Ongeacht de verschillen in traject, proces en pakket zijn de
buren allemaal blij dat ze hebben meegedaan en tevreden
met het resultaat. Zo vertelt mevrouw Belshof: “Ik woon hier
inmiddels 55 jaar en in 1990 is mijn huis al voor een stukje
verduurzaamd, maar het verschil tussen beide verduurzamingen is groot. Nu is het als vanzelf een stuk warmer in
mijn huis doordat het dak en de muren goed geïsoleerd
zijn. Ook verbruik ik minder stroom door de zonnepanelen
die op mijn dak liggen.’ Ook de uitpondeigenaar is blij en
liet aan Reimarkt weten: “Het mocht dan wel verplicht zijn,
toch ben ik blij dat ik heb meegedaan. Ik denk dat mij dit
op termijn geld gaat opleveren.” ●
Alle drie de huizen werden verduurzaamd door Reimarkt.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De drie huizen op een rijtje.

REIMARKT
REIMARKT HEEFT ALS MISSIE ENERGIE BESPAREN
DOOR HET VOOR IEDEREEN MAKKELIJK EN MOGELIJK
TE MAKEN. DOOR PARTICULIERE W ONINGEIGENAREN
EN HUURDER TE VOORZIEN VAN ADVIES EN BEGELEI 
DING HOOPT REIMARKT HAAR STEENTJE BIJ TE
KUNNEN DRAGEN AAN HET VERDUURZAMEN VAN
NEDERLAND. DOOR MIDDEL VAN OPSCHAALBARE
PAKKETTEN EN EEN UITGEKIEND PROCES WORDEN
ELK JAAR MEER ( HUUR ) WONINGEN VERDUURZAAMD
EN WIL REIMARKT EEN FOSSIELVRIJ NEDERLAND
EEN STAP DICHTERBIJ BRENGEN. BIJ ALLE PAKKET TEN
STAAT NIET ALLEEN CO 2- REDUCTIE CENTRAAL,
MAAR OOK MILIEUBELASTING, COMFORT EN NATUURLIJK WOONKWALITEIT.
INMIDDELS VERDUURZAAMT REIMARKT SAMEN MET
WONINGCORPORATIE DOMIJN EN AANGESLOTEN
KETENPARTNERS RUIM 400 WONINGEN PER JAAR VIA
EEN COMPLEXMATIGE AANPAK. DE PRAKTIJK WIJST
UIT DAT DEZE MANIER VAN AANPAKKEN TOT WEL
34 PROCENT TIJD - EN KOSTENREDUCTIE KAN LEIDEN.
NIET ALLEEN VIA EEN COMPLEXMATIGE AANPAK
VERDUURZAAMT REIMARKT WONINGEN, OOK VIA HET
UITPOND TRAJECT HELPT REIMARKT HET WONING 
AANBOD IN EN RONDOM ENSCHEDE TOEKOMST
KLAAR TE MAKEN.
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Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

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

SPECIAL RENOVATIE

54events verplaatst
voorjaarsbeurzen naar 2022
Beursorganisator 54events heeft vanwege de aanhoudende onzekerheid
over de haalbaarheid van grotere zakelijke bijeenkomsten haar vakbeurzen
RENOVATIE, MONUMENT en HOUTBOUW uitgesteld naar dinsdag 17,
woensdag 18 en donderdag 19 mei 2022.

Ondanks de positieve vooruitzichten voor
evenementen in de tweede helft van dit jaar,
lijkt mei 2021 voor de genoemde events
simpelweg nog ‘te vroeg’ te komen. Directeur
Fedde van der Woude: “Wij organiseren
succesvolle beurzen, of wij organiseren niet.”
“Er is op dit moment nog onvoldoende duide
lijkheid over wat er de komende maanden
mag, aldus Van der Woude. “Ook onze klanten
beginnen graag tijdig met hun voorberei
dingen, dus de zaak nog langer aankijken is
niet optimaal. Daarom hakken wij nu de
knoop nu door.”

VEGETATIEDAK MET HET
UNILIN PDH-SYSTEEM

Intussen vervult 54events haar rol als matchmaker met nieuwe
business to business diensten: “Zo beschikken wij sinds een
half jaar over een eigen, professionele opnamestudio, van
waaruit wij met regelmaat goed bekeken en gewaardeerde
online events streamen”.

“En we lezen met optimisme de berichtgeving over
de verwachte normale zomervakantie. We kijken ernaar
uit om komend najaar weer te doen waarin we op ons
best zijn: het samenbrengen van mensen voor kennisdeling en zakendoen. In levenden lijve.”

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van
baanvormige dakbedekking voor plat- of ﬂauw
hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte
en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert
hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende
oplossing en biedt een veilige en betrouwbare
constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch
verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en
daarmee de perfecte oplossing!

Op de oorspronkelijk geplande beursdagen nodigt
54events haar bezoekers uit voor een interessant alternatief online programma. Meer informatie daarover is
te vinden op en via de betreffende websites, LinkedIn
showcase pagina’s en digitale nieuwsbrieven. ●

De oplossing
voor platte daken
Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

De nieuwe data voor de vakbeurzen RENOVATIE,
MONUMENT en HOUTBOUW: dinsdag 17,
woensdag 18 en donderdag 19 mei 2022.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

51

SPECIAL RENOVATIE

Overname Dakrenovatie
Holland door Consolidated
en Weijerseikhout
Consolidated en Weijerseikhout zijn per
19 februari een joint venture aangegaan
door samen Dakrenovatie Holland over
te nemen. Dakrenovatie Holland is een
dakspecialist uit Bussum en voornamelijk
actief op hellende daken in de Randstad.
Dakrenovatie Holland is specialist in dakoplossingen,
met name voor (monumentale) panden uit de jaren ’30,
ouder en eventueel jonger. Met vakmanschap en ruime
ervaring heeft men een inhoudelijk specialisme opgebouwd, waarbij het uitgangspunt is de opdrachtgever te
ontzorgen. Het bedrijf acteert dan ook als totaalleverancier
en als adviseur, partner, regisseur, procesbegeleider en
toetser. Door middel van ons speciaal ontwikkelde projectbegeleiding worden de kwaliteitsnormen gewaarborgd.
Het bedrijf beschikt over de kennis om met natuur
producten te werken en heeft bovendien een eigen klus
team bestaande uit timmerlui, metselaars, loodgieters,
stukadoors en elektriciens.

Voordelen samenwerking
Deze nieuwe samenwerking heeft voor de drie partijen voordelen op het gebied van kennis, capaciteit en flexibiliteit.
Het is voor het eerst dat Weijerseikhout en Consolidated –
beiden grote spelers in de dakenbranche - samen een
bedrijf overnemen. De intentie is er om deze samenwerking
in de toekomst verder uit te breiden. Hiervoor zullen zij
mogelijk nog meer bedrijven overnemen.
Dakrenovatie Holland blijft in deze nieuwe samenwerking
als zelfstandige entiteit fungeren, echter wel met back up
van twee gerenommeerde dakspecialisten.
Directeur Leon Simonse: “Hiermee kunnen we verder
bouwen en optimaal profiteren van synergievoordelen
van Consolidated en Weijerseikhout. Deze overname
maakt het mogelijk om ons bedrijf verder uit te bouwen
tot dé hellend dakexpert van de Randstad.”
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Regionale verankering
Weijerseikhout kiest voor deze samenwerking vanwege
de regionale verankering die Dakrenovatie Holland biedt.
Zo vertelt directeur Lars Weijers: “Van vroeger uit zijn
veel van onze vaste opdrachtgevers gevestigd in de regio
Noord-Holland. Met deze nieuwe samenwerking hebben
we nog meer capaciteit en flexibiliteit, juist in die regio.
Zo kunnen we onze opdrachtgevers nog beter bedienen.”
Door deze samenwerking vergroot Consolidated, dat met
drie vestigingen één van de grootste dakbedrijven van
Nederland is, met name haar kennis en capaciteit op het
gebied van hellende daken. “Deze samenwerking biedt
ons de kans om nog beter in te spelen op de behoeftes
van onze klanten. Met name woningcorporaties kunnen
wij nog beter bedienen”, geeft Martin Mastenbroek,
algemeen directeur van Consolidated aan. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Verduurzaming en
circulariteit: een praktische
combinatie uitgelicht
Je kunt er vergif op innemen dat
wanneer er steigers rondom
woonblokken staan, dat de kappen
aan de beurt zijn voor de verduurzamingsronde. CO² vermindering,
aardgasvrij, isoleren. Zomaar een
aantal termen die aan het begrip
‘verduurzaming’ gehangen kunnen

aan zich gebonden. “Als specialist op het gebied van het
hellende pannendak zijn wij het gezien onze marktpositie
aan onze stand verplicht om onze relaties, lees opdracht
gevers, niet alleen te voorzien van de juiste producten,
maar vooral ook mee te denken in kansen en ze te informeren over marktontwikkelingen.

worden. Maar hoe zit het nu met
die andere ambitie, circulariteit?
En hoe is dit te combineren met de
huidige verduurzamingsopgave?
Circulair bouwen & renoveren In opdracht van woning
corporatie Mooiland vormen elk® en Hegeraat Leidekkersbedrijf een samenwerkingsverband voor de renovatie van
diverse daken in onder andere Grave, Noord-Brabant.
De dakrenovaties staan in het teken van de verduurzamingsopgave waarbij werkzaamheden als het verwijderen
van asbest en het plaatsen van duurzame recyclebare
isolatieplaten met een RC-waarde van 6.0 en het plaatsen
zonnepanelen centraal staan.
Naast de realisatie van de verduurzamingsopgave hebben
beide partijen gekeken naar mogelijke andere duurzaamheidskansen voor het dak. “Op het gebied van het hellende
pannendak laten wij ons adviseren door onze partner
Luijtgaarden”, geeft Maikel Hegeraat, eigenaar van Hegeraat
Leidekkersbedrijf, aan. “Zij volgen de circulaire ontwikkelingen op de voet en hebben zelfs concrete, maar vooral
praktische en economisch verantwoorde oplossingen”.
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“Circulair bouwen en renoveren is een onoverkoombare
methode. Steeds vaker is het een onderwerp van gesprek
wanneer we bij onze opdrachtgevers aan tafel zitten”,
aldus Harm Rombouts namens elk®. “Als we ons aan onze
bedrijfsfilosofie willen houden, oftewel de beste willen zijn
in ons werkveld en het onderhoud van vastgoed logischer
en makkelijker maken, dan zullen wij ons moeten verdiepen
in de materie rondom circulariteit en op zoek moeten naar
praktische oplossingen, zonder gedoe. De vraag die we
steeds willen beantwoorden, is: ‘Hoe vertalen we uw en
onze duurzaamheidsambities naar concrete acties?’
In de eerste plaats door met gezond boerenverstand kritisch

naar onszelf en onze omgeving te kijken. Maar we werken
daarvoor ook samen met comakers, leveranciers, kennispartners en sociale partners. Zo blijven we steeds op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.”

Een circulair systeem
Corporaties zijn al jaren hard bezig met de verduurza
mingsopgave die in het Klimaatakkoord beschreven staat.
Het project in Grave is daarin niet anders dan andere verduurzamingsprojecten, behalve het feit dat binnen dit project de combinatie met circulariteit is gezocht. Elk® heeft
hiervoor naast Hegeraat ook Luijtgaarden als extra partner

Op het gebied van circulariteit hebben wij een circulair
systeem ontwikkeld dat perfect past binnen de duurzaamheidsontwikkelingen die momenteel spelen in de bouw”,
geeft Jeffrey Jaspers, accountmanager bij Luijtgaarden, aan.
De laatste jaren zijn de circulaire ontwikkelingen in een
stroomversnelling geraakt en dat heeft ervoor gezorgd
dat ook Luijtgaarden het concept heeft doorontwikkeld.
Inmiddels doen zij dit met het circulaire dakconcept voor
dakpannen, waarbij ze streven naar een zo hoogwaardig
mogelijke wijze van hergebruik van dakpannen.
Het herleggen of doneren van dakpannen van renovatieen sloopprojecten staat daarbij centraal. Uit ervaring
weten ze bij Luijtgaarden dat circa 2/3 van de gebruikte
dakpannen opnieuw ingezet kunnen worden op het dak
en voor de overige 1/3 zoekt het bedrijf continu naar
innovatieve oplossingen om de dakpannen zo hoogwaardig
mogelijk te hergebruiken of te recyclen.

Project Grave
“In samenspraak met Hegeraat en Luijtgaarden hebben we
ervoor gekozen om kleinschalig te starten op het gebied
van circulair renoveren, namelijk door alleen dakpannen te
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oogsten en te vervangen voor nieuwe keramische dakpannen. Bevalt deze aanpak ons? Dan is een volgende stap
daarin om te kijken of we bestaande dakpannen kunnen
herleggen en aanvullen”, aldus Rombouts van elk®.
Cas Hegeraat, medewerker van familiebedrijf Hegeraat
Leidekkersbedrijf en zoon van eigenaar Maikel bevestigt
de noodzaak om circulair bouwen en renoveren nader
te onderzoeken. “Het is vrij simpel. Als de wetgeving
dusdanig verandert dat circulair bouwen en renoveren
een norm wordt, dan moet je erg dwars zijn om niet mee
te gaan in deze ontwikkelingen, zeker als je opdrachtgever
hier behoefte aan heeft.”

CIRCULAIR BOUWEN & RENOVEREN
MET DAKPANNEN
ONTDEK ALLE VOORDELEN VAN HET CIRCULAIR DAKCONCEPT
Over Luijtgaarden
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Als het gaat om het stuk werkvoorbereiding, dan geeft
Cas aan dat er met deze methode weinig tot geen extra
moeite bij gemoeid is om een hoogwaardige reststroom
van de materialen te waarborgen. “In plaats van puinbakken
laat ik inruilrekken verzorgen, die ik op onze verreikkers
kan haken. Aangezien het verzorgen van de rekken door
de leverancier van de dakmaterialen gebeurt, heb ik ook
niet te maken met een extra partij die ik bij het project
moet betrekken.”

Circulair werken
Max Hegeraat, broer van Cas en zoon van Maikel Hegeraat,
mag de daad bij het woord voegen en staat zelf op het dak
om de werkzaamheden te begeleiden en uit te voeren.
“Logischerwijs sluit ik mij aan bij mijn broer Cas: we kunnen
niet om verduurzaming heen en dus staat ons als branche
en bedrijf een mooie uitdaging te wachten in de renovatie
sector”, aldus Max. “Met de juiste partners hoeft circulair
werken geen drempel te zijn en dat blijkt wel. De oplossingen
van Luijtgaarden zijn dusdanig uitgedacht dat deze prima
in te passen zijn in onze manier van werken. Het leveren
van de rekken staat ingepland en zodra deze vol zijn is een
belletje voldoende om de rekken de volgende dag op te
laten pikken. Of ik de dakpannen nu in een container gooi of
in een rek stapel, maakt voor ons niet veel uit. Ik moet zeggen
dat het zelfs ergens goed voelt. Waar we voorheen de dakpannen in een grote puincontainer gooiden, weten we nu
dat deze herbestemd worden. Is het niet op een project van
onszelf of opdrachtgever, dan wel ergens anders in het land.
Zo dragen we met z’n allen ons steentje bij!” ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“Op zich niet zo spannend dus, zou je denken. Het verschil
ten opzichte van ‘traditioneel’ renoveren zit hem in dit
project in de waarborging van de reststroom van deze
materialen middels certificeringen en de restwaarde die
de oude dakpannen nog hebben”, aldus Jaspers namens
Luijtgaarden. “Een volgende stap in circulair renoveren
is inderdaad om het aanzicht in stand te houden door de
oude dakpannen te hergebruiken als dakpan.”
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Waarom het circulair dakconcept?
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& ZAKEN

DAKEN

De dakenvakbeurs van Nederland

Unidek Aero opnieuw
meest verkochte dakelement
van Nederland

UITGESTELD NAAR 11 NOVEMBER 2021
Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten
de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, de vakbeurs voor platte en hellende daken, uit te stellen naar 11 november 2021.
De vakbeurs zal dan alsnog worden georganiseerd bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.
DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten.
Praat elkaar in een rustige en sfeervolle ambiance bij over uitdagingen en oplossingen,
zoals multifunctioneel gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.
Geïnteresseerd in een stand op DAKEN & ZAKEN of in een gratis toegangsticket voor de beurs?
Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl
Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.
Georganiseerd voor en door de dakenbranche
.

Opnieuw is Unidek Aero het meest verkochte dakelement van Nederland.
RMD Data services presenteerde onlangs, in samenwerking met Hibin,
de Monitor Bouwgroothandel; een overzicht met de meest verkochte dak
elementen van Nederland. In deze lijst staan alle constructieve en nietconstructieve elementen die bij de verschillende bouwmaterialenhande
laren in Nederland volgens de werkelijke kassa-aanslagen verkocht zijn.
Hieruit blijkt dat het Unidek Aero dakelement met een Rc-waarde van 6.0
het meest verkochte dakelement van Nederland
in 2020 is geweest.

Tot ziens op 11 november 2021 bij DAKEN & ZAKEN!

Unidek Aero is voorzien van geïntegreerde
verstijvers waardoor grote
overspanningen zonder tussengordingen mogelijk zijn. De elementen
worden perfect op elkaar aangesloten door de bijbehorende luchtdichte toebehoren, zodat koudebruggen worden
voorkomen. Door het ontwerp zorgt het Unidek Aero dak
element voor een nog betere geluidsisolatie en thermische
dakisolatie. Het is geschikt voor vrijstaande en geschakelde
woningen. Als aanvulling biedt Kingspan Unidek Unidek
Aero Verjonging en Unidek Aero Dakraamkozijn. Hiermee
genereert men in een mum van tijd een overstek of een
dakraam zonder raveling.

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

•mawipex

Door het complete pakket dat Kingspan Unidek biedt
met onder andere een hijsklemservice, zelfborende schroeven en gratis bouwplaatsbegeleiding gaat de verwerking

veel sneller en kan men flink besparen op manuren.
Daarnaast biedt een goede isolatie natuurlijk direct voordeel voor de eindgebruiker.
Om een bestaand dak te isoleren zijn verschillende producten uit het assortiment beschikbaar. Bij renovatietrajecten
waarbij het bestaande dakbeschot verwijderd wordt, zijn
de sandwichelementen voorzien van een witte zichtzijde
geschikt. De RenoAero en Kolibrie worden veelal toegepast
bij schubvormige dakbedekking en de RenoAero Riet bij
dakbedekking bestaande uit natuur- of kunstriet. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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BRANCHEORGANISATIES SAMEN
NAAR CIRCULAIRE GEBOUWGEVELS

ISOLATIEVOUCHER MOET
VERDUURZAMING STIMULEREN

Wat ooit een raam, kozijn, deur of een vliesgevel was,
wordt in een nieuw gebouw, zo mogelijk, weer een onderdeel van een gevel. Naast circulariteit krijgt CO2-reductie in
deze kringloop een hoofdrol. Dit is de doelstelling van de
circulaire geveleconomie waar de gevelbranche samen met
de overheid aan werkt. Vijf brancheorganisaties lanceerden
de nieuwe website: www. circulairegeveleconomie.nl.

In het nieuwe regeerakkoord hoort een ambitieus
Nationaal Isolatie Programma thuis. Daarvoor pleit
een brede coalitie met Natuur & Milieu, Koninklijke
Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor
Duurzame Energie (NVDE), de Consumentenbond en
Energie-Nederland, in aanloop naar de verkiezingen.
In een gezamenlijk position paper zetten zij
uiteen hoe dit programma eruit moet zien.

Waar het hier om gaat, zijn metalen, houten en kunststof gevels met bijbehorende onderdelen, zoals glas en hang- en
sluitwerk. De producenten uit deze branche willen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent de kwaliteit
van gevels zo hoog mogelijk houden en duurzaam geproduceerde hernieuwbare en herwinbare materialen gebruiken.
Zo zijn de gevels, gevelproducten en -materialen geschikt voor een volgende cyclus in de biologische en technische
kringlopen. Maar het betekent ook zo ontwerpen dat gebouwen eenvoudig gedemonteerd kunnen worden, zodat producten
‘schoon’ weer hergebruikt of gerecycled kunnen worden. En de hele retourlogistiek hierop inrichten.

ARIA PRO - DECENTRAAL VENTILATIESYSTEEM
MET WARMTETERUGWINNING
De nieuwe Aria Pro 60 is een ventilatiesysteem met
warmteterugwinning om eenvoudig en goed individuele
leefruimtes te ventileren: appartementen, studentenkamers,
zorgunits, zolders, vakantiewoningen, etc. De WTW-unit
heeft meerdere standen, vochtregeling en schemersensor.
De unit is eenvoudig te plaatsen door middel van één ronde
opening van ø160 mm van binnen naar buiten.

SLIM BESCHADIGDE
OPPERVLAKKEN HERSTELLEN
Scheuren in beton, lekkende kunststof slangen,
lekken in dakgoten, gespleten hout: dit soort
beschadigingen komen regelmatig voor tijdens
bouwwerkzaamheden. En meestal gebeurt
dit onverwacht, waardoor kostbare werktijd
verloren gaat, vooral als niet gelijk het juiste
materiaal voorhanden is om de schade te
repareren. Berner ondersteunt de vakman
echter met een uitgebreid productassortiment
dat is afgestemd op dergelijke onverwachte
problemen en biedt de juiste oplossingen voor
het repareren en vernieuwen van verschillende
gangbare oppervlaktematerialen.

ROTO INTRODUCEERT
4- PANS DAKRAAM
Roto introduceert een nieuwe maat raam,
ideaal voor renovaties van bestaande,
niet geïsoleerde zolderramen en nieuwbouwsituaties waar een functionele verluchting gecreëerd moet worden tegen
zo laag mogelijke kosten.Vaak worden
bij na-isolatie trajecten hoge Rc waardes
op het dak gehaald en creëert men
vervolgens een isolatielek met laag
waardige daglichtoplossingen.
Roto heeft hier nu met het 4-pans raam
een technisch goede oplossing welke
zeer kosten-efficiënt kan worden
toegepast.

CORPORATIESECTOR NADERT GEMIDDELDE VAN LABEL B
De corporatiesector is dicht bij het behalen van de eigen doelstelling: gemiddeld label B in 2021. Dit blijkt uit
het benchmarkonderzoek dat koepelorganisatie Aedes jaarlijks uitvoert onder corporaties. De Energie-Index
van sociale huurwoningen daalde in 2020 van 1,57 naar 1,51. Voor label B is 1,4 of lager vereist. De meerjarige
trend laat zien dat deze score in 2021 gehaald kan worden. Corporaties streven naar een volledig CO2-neutraal
woningbestand in 2050.
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Belangrijk onderdeel is de introductie van een voucher
systeem. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
rekende de maatregelen door. Met een ‘isolatievoucher’
van 2000 euro per huishouden kunnen jaarlijks
104.000 woningen worden verduurzaamd. Woningeigenaren krijgen de voucher opgestuurd per post en kunnen
deze vervolgens verzilveren bij bouwbedrijven zodra zij
isolatiemaatregelen nemen. De bouwbedrijven zullen
vervolgens
worden
Unilin Insulation
bv gecompenseerd voor de vouchers
door het Rijk. BRON: Bouwwereld

‘STOP MET ZONNEPARKEN EN LEG
ZONNEPANELEN OP DAKEN’

Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

Stop met het bouwen van zonneparken en zet
in op zonnepanelen op daken. Daarvoor pleit
Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke
leefomgeving. Op slechts tien procent van de
bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen.
“Het afgelopen jaar kwamen er zestig zonneparken
bij, en de komende jaren nog eens vierhonderd.
Je hebt het dan over 28 vierkante kilometer extra
zonnepark, de grootte van een stad als Leiden.
Dat moeten we niet willen.”
Rijksadviseur Veldhuis is in januari voor vier jaar
aangesteld. Hij mag gevraagd en ongevraagd advies
geven aan de regering. “Miljarden euro’s subsidie
gaan naar de zonneparken. Dat moet zo snel mogelijk
naar de daken”, zegt hij. BRON: NOS
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EEN VOLGENDE STAP NAAR
CIRCULAIRE HELLENDE DAKEN
Met de ondertekening van het convenant Recycling Dakramen tussen VELUX en de Stichting
Dakmeester zetten de Dakmeesters, na het convenant recycling van betonnen dakpannen, de
volgende stap op weg naar circulair HELLENDE DAKEN. De 24 bij de Stichting Dakmeester
aangesloten bedrijven hebben afgesproken om de oude VELUX dakramen via de Takeback
Service van VELUX aan te bieden voor demontage. De daaruit voortvloeiende grondstofstromen
worden vervolgens verwerkt in nieuwe producten en toepassingen. De Takeback Service wordt
een integraal onderdeel van de unieke Daksysteemgarantie PLUS.
Bekijk het filmpje op dakmeester.nl

!

WORD
NU LID

Recycling

Recycling

KOMO-

Kwaliteitsnormering

dakramen

KOMO

procescertificaat

Digitaal
dakdossier

betondakpannen

15 JAAR

Garantiecertificaat

Voor 15 jaar

Daksysteemgarantie PLUS
is een product van de Stichting
Dakmeester, de kwaliteitsspecia
listen op hellende daken. Wij als
Dakmeesters vinden het van groot
belang dat u ervan uit kunt gaan
dat de door ons geleverde daken aan
de allerhoogste kwaliteitsnormen,
en minimaal aan de eisen van het
Bouwbesluit, voldoen. Dat doen we al
jaren. Samen met onze garantiepartners
BMI Monier, Unilin en VELUX zorgen wij
vervolgens voor een langdurige duurzame
garantie op materialen, functionaliteit en
arbeid. Daksysteemgarantie PLUS wordt
ondersteund door een uniek digitaal dakdossier
en geldt voor maar liefst 15 jaar! Daarnaast
zorgen wij ervoor dat hellende daken niet alleen
gekozen worden voor hun vorm en functionaliteit,
maar juist ook om de circulariteit van deze daken.

Daksysteemgarantie PLUS. De maatstaf voor hellende daken.
Stichting Dakmeester is het landelijk netwerk van KOMO-gecertificeerde
dakdekkers en producenten van hellende daken. Voor meer informatie over
Daksysteemgarantie PLUS zie www.dakmeester.nl

Onze garantiepartners

INTERNATIONALE DAKEN

Een concertgebouw van
glas, metaal en licht
Op een voormalige parkeerplaats
in het centrum van de Poolse stad
Szczecin verrees een letterlijk stra-

Verticale lijnen
De Spaanse Alberto Veiga en Italiaanse Fabrizio Barozzi
lieten zich voor hun ontwerp inspireren door de verticale
lijnen van de omgeving: de kerken en kathedraal van
Szczecin, de hijskranen in de haven en vooral de woonblokken met hun hoge gevels en hun sterk hellende zadeldaken.
De gevel van de Filharmonia is bedekt met translucent glas
met om de twintig centimeter verticale aluminium latten.
Het gebouw lijkt helemaal gemaakt van glas, metaal en
licht - doordat het bouwwerk voor zo’n groot deel uit glas
bestaat, lijkt het alsof licht een van de bouwmaterialen is
geweest. Achter de glazen façade bestaat het bouwwerk
uit beton op een stalen structuur. De daken bestaan uit
sandwichpanelen met een aluminium afwerking, op een
stalen constructie. Ze bevatten enkele dakramen.

ramen veel daglicht binnen. De grote zaal biedt ruimte aan
1000 toeschouwers, de kleine aan 200. Beide zalen worden
internationaal geprezen om hun magnifieke akoestiek.
Op de bovenste verdieping, direct onder die prachtige
hellende daken, bevindt zich nog een ruimte voor tentoonstellingen en conferenties. ●
Architecten: Fabrizio Barozzi en Alberto Veiga
Locatie: Szczecin, Polen
Gebouwd: 2011-2014
Perceel: 3.800 m²
Vloeroppervlak: 13.000 m²
Inhoud pand: 98.200 m³
Kosten bouw: ca. € 30 miljoen (118.918.000 złoty)
Bekroond: Mies van der Rohe Award 2015

Het gebouw werd in september 2014 in gebruik genomen en
biedt 13.000 m² aan vloerruimte, verdeeld over vier verdiepingen. De strakke witte buitenkant is voor een groot deel
aan de binnenkant doorgevoerd: na binnenkomst bevind
je je in de ruime en spierwitte foyer, waar een ronde witte
trap naar boven leidt. Pas in de twee muziekzalen wordt
de overheersing van het wit doorbroken: hier overheersen
de traditionele materialen van concertzalen en zie je vooral
hout en bladgoud. De beide muziekzalen laten via grote

lend concertgebouw. De combinatie
van een glazen gevel met meerdere
zadeldaken geeft het gebouw de
vorm van een rij historische panden
met de uitstraling van een kristal.

Tekst: Nolanda Klunder / Foto’s: Simon Menges
In het historisch hart van Szczecin, op slechts een paar
straten afstand van de rivier de Oder, springt het nieuwe
concertgebouw direct in het oog. De gevel rijst hoog op
tot aan een rij sterk hellende zadeldaken; de gebouwschil
lijkt helemaal uit glas en aluminium te bestaan.
De puntige daken en de glazen en witte uitstraling
roepen de gedachte aan een ijsberg of een kristal op.
Dit is de Filharmonia, het bekroonde ontwerp van het
Spaans-Italiaanse architectenbureau Barozzi Veiga.

Lichtgevende ijsberg
Omdat de gevel om en om terugspringt, heeft het er iets van
weg dat we kijken naar een rij afzonderlijke panden met elk
een eigen zadeldak; tegelijkertijd is direct duidelijk dat het
om één pand gaat, vanwege de opvallende materiaalkeuze.
Vanaf alle zijden zie je een stuk of zes zadeldaken op een
rij, met op de hoeken een puntdak. Van bovenaf gezien is
het pand een geheel van bij elkaar komende zadeldaken –
ook vanuit de lucht denk je al snel aan een grillig gevormde
ijsberg. Tussen zonsondergang en middernacht tref je het
gebouw geïllumineerd aan, van binnenuit verlicht door een
vernuftig LED-systeem: achter de glazen façade bevinden
zich 25.000 LED-lampjes, waardoor het gebouw op verschillende manieren verlicht kan worden. Bij bijzondere gelegenheden biedt het gebouw een veelkleurige lichtshow.
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Het oude concertgebouw
Aan de woordkeus ‘historisch hart’ aan het begin van dit
artikel is wel wat af te dingen. Veel van de schijnbaar
historische panden in Szczecin zijn slechts een halve eeuw
oud. Het grootste deel van de haven en de historische
binnenstad is in de Tweede Wereldoorlog verwoest door de
geallieerden. Szczecin – Stettin – lag toen nog in Duitsland.
Als derde havenstad van het land was het een belangrijk
doelwit voor geallieerde bombardementen. Na de oorlog
werd de Poolse grens naar het Westen verplaatst en
vormden de rivieren de Oder en de Neisse de nieuwe
grens tussen Polen en Duitsland. Hoewel Stettin voor het
grootste gedeelte op de westeroever van de Oder ligt,
werd het op aandringen van de Russen bij Polen getrokken:
de havenstad was strategisch te belangrijk om in Duitse
handen te blijven. De Duitse bevolking werd uit de
verwoeste stad verdreven en Polen werden de nieuwe
inwoners. Slechts een deel van de historische panden werd
in de jaren ’60 en ’70 weer opgebouwd.
Ook het concertgebouw uit 1884 was verwoest door
de bombardementen; de ruïne bleef tot in de jaren ’60
staan. Toen de ruïne uiteindelijk verwijderd werd, werd
het braakliggende gebied een parkeerplaats. Pas in 2004
besloot men tot de bouw van een nieuw concertgebouw op
dezelfde plaats. Bij de prijsvraag in 2007 werd het ontwerp
van architectenbureau Estudio Barozzi Veiga uit Barcelona
tot winnaar gekozen.
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European Building Supply

Een mooi staaltje toekomstbestending ondernemen

Duurzame en circulaire
dakmaterialen van EBS
Wognum

Winkel

Middenmeer

Konrad Roof Technology B.V.: 10 jarig jubileum
Karsten Konrad startte 10 jaar geleden, nog in een klein bedrijfspand in Wognum, zijn eigen dakrenovatiebedrijf.
Samen met één andere werknemer hoopte hij niet alleen kwaliteit te leveren, maar vooral weer plezier te
krijgen in dit vak. Snel groeide het bedrijf en de opdrachten stroomden binnen. Na 3 jaar was Wognum te klein
en verhuisde Konrad Roof Technology naar Winkel.
Na 5 jaar werd Konrad Roof Technology B.V. Dakmeester en werd de eerste kraan aangeschaft. Deze investering
vergrootte de omzetsnelheid en gaf ruimte voor verdere groei. Zodoende werd het in Winkel ook te klein,
dus zijn we nu in april al 5 jaar in Middenmeer gevestigd, waar er verder doorgegroeid kon worden. Nu met
50 jongens en 8 kranen zitten we verspreid door heel Nederland. De kwaliteit staat ondanks de groei nog steeds
voorop. Zo zijn we vanaf het begin KOMO gecertificeerd en houden we marktinnovaties nauwlettend in de gaten.
Ook leiden we het liefst zelf de werknemers op, zo geven we iedereen de kans om van vakantiewerker door te
groeien tot voorman.
Karsten Konrad is natuurlijk trots op het behalen van deze mijlpalen. Maar ondanks dat zegt hij: ‘De gezellige sfeer
die hangt niet alleen bij teamuitjes, maar ook op een doordeweekse middag, en dat is waar ik het voor doe.
En dan maakt het bij ons niet uit welk werk je verricht of waar je vandaan komt.’ Dus trots is Karsten dat hij na
10 jaar zijn passie voor dakdekken met al deze gemotiveerde werknemers mag delen. En hij hoopt dit nog vele
jaren te mogen doen.

Kijk voor informatie op:

www.konrad-rooftech.com

E: info@konrad-rooftech.com

Tel: +31 (0)224 540 001

Dakmaterialenleverancier European Building Supply
(EBS) uit Enkhuizen is volop bezig met circulair
ondernemen. Zo halen zij bij hun klanten
restmateriaal en kunststofverpakkingen op waar
nieuwe producten van worden gemaakt. Een
voorbeeld van een product dat EBS van dit afval
maakt, is de kunststof bevestigingsclip voor de
Solarguard© Pro Panel Protection voor zonnepanelen.
Dit product wordt tevens volledig zelf door EBS
gefabriceerd in Nederland.
Bij EBS staan duurzaamheid en maatschappelijke
verantwoord ondernemen centraal. Ze onderzoeken
continu hoe milieuvriendelijk hun producten zijn en
hoe goed de fabrikanten scoren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Producten kunnen
vier sterren behalen als de fabrikant aan alle drie de
normen voldoet. Door middel van deze beoordeling,
wordt duurzaam ondernemen voor iedereen
eenvoudiger.

Met klanten en de buurt recyclen

Met hun eigen lijn ‘Circular Green’ levert EBS kunststofproducten en diverse haken en klemmen aan in
gerecyclede kunststof verpakkingen. Mede-eigenaar
Kevin Loomans vertelt: “Op locatie plaatsen wij gerecyclede kunststof palletkratten waarin al het kunststof, aluminium, rvs en staal restmateriaal en kunststofverpakkingen kan worden weggegooid. De krat
wordt opgehaald en vervangen voor een nieuwe. Al
het afval wordt gebruikt om nieuwe producten van
te maken.”
Sinds kort heeft EBS een container van GP Groot
op hun terrein staan waar bedrijven hun papier en
karton in weggooien. Wanneer de container vol
is, ruilt GP Groot hem om voor een lege container.
Kevin: “Van de inhoud van de volle container worden
onder andere onze nieuwe verpakkingen gemaakt.
Zo ondernemen we circulair, samen met de buurt!
Daarnaast wordt een deel van onze producten wordt
vanaf nu verpakkingsloos verzonden. Op deze manier worden er minder materialen verspild en dragen
wij samen met onze klanten een steentje bij aan een
beter milieu.”

Onderdeel van MVO Nederland

Ook de wat meer gangbare manieren van duurzame ondernemen zijn bij EBS reeds doorgevoerd.
Zo is het pand volledig voorzien van Ledverlichting,
wordt er elektrisch gereden, is er op kantoor voor alle
werknemers vers fruit beschikbaar en is er zoveel
mogelijk geautomatiseerd om onnodig drukwerk
te voorkomen. Kevin: “EBS mag zich onderdeel van
MVO Nederland noemen en daar zijn we erg trots op.
Hopelijk inspireren wij jou ook om toekomstbestendig te ondernemen!”
Zakendoen met EBS biedt veel voordelen: ze helpen
hun klanten met maatschappelijk verantwoord ondernemen door de duurzame adviezen en circulaire
producten. Ze leveren maatwerk en ondersteuning
in branding en marketing. Wil je meer weten?
Neem contact op via (+31) 72 571 96 55,
info@europeanbuildingsupply.com of ga naar
www.europeanbuildingsupply.com voor nog meer
informatie.
Tekst: Annemieke Hageman
Fotografie: Jorn Kruis

TECHNIEKEN UIT HET BUITENLAND/DE HISTORIE

Speciale dakcultuur
in Italië
Nu het reizen door de coronacrisis
wordt bemoeilijkt, moeten we ons
Dak in detail.

tevreden stellen met vakantiefoto’s
uit het verleden. De bouwcultuur in

Zo ver mijn ervaring strekt vinden we dit uitsluitend in
het midden van Italië. Op historische gebouwen, zoals het
Babtisterium of ook wel het Battistero (doopkapel)
genoemd uit 1153, die naast de Kathedraal (Dom) en de
beroemde toren van Pisa op het Piazza dei Miracoli te Pisa
staan, bestaat een deel van de dakbedekking uit deze
zogenaamde ‘Toscaanse dakpannen’.

het buitenland (en in het verleden)
verschilt duidelijk van onze huidige
technieken. Leen Iseger neemt ons
ditmaal mee naar Italië.
Battistero, Dom en toren van Pisa.

Leen Iseger
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Ook op andere historische gebouwen in Toscane en Rome
komen deze combinaties van platte terra cotta pannen,
gecombineerd met de kleine ‘monniken’ geregeld voor.
Ter bevestiging en afdichting wordt veelal ook specie
gebruikt tussen de platte pannen en de vorsten onderling.

In Nederland komen we de zogenaamde monnik- en
nonpannen dakbedekking slechts in geringe mate tegen.
In de zuidelijker gelegen landen, zoals bijvoorbeeld
Frankrijk, maar vooral in Spanje en Italië, komt deze vorm
van schubvormige dakbedekkingen veelvuldig voor.

Uitzondering hierop is de combinatie van platte tapse
tegels met aan weerszijden een opstand (de zogenaamde
Tegula) en de daar overheen verwerkte kleine ‘vorsten’
(de zogenaamde Imbreksen) die uitsluitend in Italië voor
komen. De ronde ‘non’-pan is hier vervangen door deze
platte gootpan met opstanden.

Soms worden de rijen afdekkende vorsten vervangen door
repeterend terugkomende, omgekeerde platte pannen
(vaak om de 6-7 rijen). De reden hiervan is mij onbekend.
De platte pannen worden ook als afdekking van hoekkepers verwerkt.

Monnik- en nonpannen.

Dak van de Battistero.

Rijen vorsten afgewisseld met omgekeerde platte pannen.

Rijen vorsten afgewisseld met omgekeerde platte pannen.

Platte pannen op de hoekkeper verwerkt.
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Dak met nieuw geproduceerde keramische pannen.

Een andere combinatie die voorkomt op de historische
Italiaanse daken is een alternatief waarbij de ruimte boven
de naad van de onderliggende platte pannen afgedekt
wordt door een andere, smallere platte pan met neer
hangende zijkanten. Deze uitvoering geeft weer een heel
ander beeld en profilering op het dak dan de uitvoering
met de ronde vorsten afdekking.
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De Toscaanse dakpannen (platte pan in combinatie met afdekkende vorsten) worden nog steeds geproduceerd.
Enerzijds t.b.v. restauratiewerk van bestaande daken en uiteraard monumenten zoals we die in Pisa en Rome
aantreffen, maar ook voor nieuwere panden die in dezelfde sfeer en architectuur gebouwd moeten worden,
maar ook bij volledige dakpanvervanging, wanneer de kwaliteit van de bestaande bedekking niet langer de tand
des tijds kan trotseren.

In Frankrijk trof ik bij toeval onderstaande dakbedekking
van een schuur aan, bestaande uit betonnen geprofileerde
platen, met een lengte van schuurdiepte, afgedekt met een

Nieuw geproduceerde pannen tussen de historische.

Dak in detail.

Smallere platte pannen ter afdekking van de ruimte tussen de onderliggende platte pannen.

smallere omgekeerde betonstrook, eveneens van schuurdiepte. Door deze platen onder een geringe helling te
leggen, wordt blijkbaar voldoende afschot geregeld dat het
opvallende regenwater afdoende afgevoerd wordt. Of dit
een voortvloeisel is van eerder genoemde dakpanvarianten,
laat ik aan de lezer ter beoordeling. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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DAKOFFICE: DE DAKBREDE STANDAARD

Kwaliteit leveren, ook op het
gebied van automatisering
Als branchespecialist heeft Gilde in samenwerking met haar gebruikers,
VEBIDAK en met BDA Dakadvies ‘DakOffice’ ontwikkeld. Het pakket helpt
de dakdekker om te allen tijde aan de normen van het Bouwbesluit te
voldoen. Zo zit men altijd goed wat betreft de aansprakelijkheid.
Nieuw in het pakket is de module Windbelasting België.
Daarnaast biedt het pakket diverse andere interessante
modules. Deze zijn benaderbaar vanuit de gratis module
‘Projectbeheer’.

Therma (Bouwfysica)
Met de module Therma bepaalt men de warmteweerstand
(Rc-waarde) van een constructie en controleert men deze
op mogelijke inwendige condensatie en voldoende drogingcapaciteit. Op eenvoudige wijze bouwt men een constructie
op vanuit het materialenbestand, dat wordt aangeleverd
door toonaangevende leveranciers. DakOffice presenteert de
berekening met behulp van tekst, grafieken en animaties.
Men kan ook de Rc-waarde van een constructie met afschot
isolatie berekenen door het dak op te delen in de verschillende (afschot) gebieden. De uitkomsten presenteert men in
een professioneel rapport in de eigen huisstijl.

Vanaf heden is het mogelijk voor gebruikers van het
Gilde-systeem om de windbelasting voor projecten in
België eenvoudig en geheel volgens Belgische normering,
te berekenen. Windbelasting België is een extra module
en daarmee een uitbreiding op het bestaande DakOffice-
pakket. De nieuwe module is gebaseerd op de Eurocode
norm NBN EN 1991-1-4 en de bijbehorende Nationale
Bijlage NBN EN 1991-1-4 ANB. Daarnaast is er gebruik
gemaakt van diverse WTCB- en BUtgb-publicaties.

De in de documentatie verzamelde complexe materie is in
het programma teruggebracht tot vijf overzichtelijke invoer
schermen: er zijn drie compacte invoerschermen voor de
gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de windbelas
ting, één invoerscherm voor de gebouwafmetingen en één
scherm voor het bevestigingssysteem. Er zijn diverse rappor
tagemogelijkheden, zowel op papier als in pdf, en deze
kunnen variëren van kort en bondig tot zeer uitgebreid. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Professionele bedrijfsso ware voor dakbedekkingsbedrijven

Detail
De module Detail bevat een bibliotheek met standaard
VB-details met de bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen.
Integratie van tekst en tekeningen in het Gilde-systeem
is mogelijk.

Energie
Deze energiebesparingssoftware is een handig hulpmiddel voor zowel de dakdekker als de opdrachtgever.
Het programma toont aan met welke snelheid bij-isoleren
zich zal terugverdienen.

Windbelasting

Projectbeheer
Projectbeheer is de schil om de modules van DakOffice.
Men bepaalt zelf welke modules men aanschaft en kan
eenvoudig zien óf, en zo ja: met welke module en hoeveel
berekeningen er zijn gemaakt binnen een project.
Projectbeheer krijgt men standaard bij aanschaf van een
of meerdere modules. Met de module Projectbeheer
koppelt men DakOffice aan het adressenbestand van het
Gilde-systeem, om zo bestaande adres- en contactgegevens
eenvoudig over te nemen.
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Met de modules Windbelasting voor België en Nederland
kan men de windbelasting op de diverse onderdelen van
het dak bepalen en het bevestigingssysteem aan deze
belasting toetsen. Met deze modules realiseert men altijd
correcte berekeningen, voor zowel platte als hellende
daken. Deze modules zorgen ook voor een parkerplan of
een verankeringsadvies.
Gilde DakOffice update automatisch via het internet.
Dat geeft de zekerheid dat altijd met de meest actuele
materiaalgegevens en normeringen wordt gerekend.
Gilde DakOffice wordt gebruikt door dakbedekkings
bedrijven, leveranciers en (dak) adviesbureaus.

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

NIEUW: mo
dule
Windbelastin
g België.
Voor uw pro
jecten
over de gren
s!

Ga voor meer informatie naar gildeso�ware.nl/dak
of bel Jasper Mondeel op 0316-345 050 voor een
vrijblijvende demonstratie.

Gilde So ware - thuis in de dakenbranche.

Impact 60b, Duiven | www.gildeso�ware.nl
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PREFA DAK- EN GEVELLOSANGES
ALUMINIUM - MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

TECHNISCHE SPECIFICATIES
PREFA DAK- EN GEVELLOSANGE 44 × 44
¬ Materiaal: gecoat aluminium, 0,7 mm dik, coilcoating
¬ Afmetingen: 437×437 mm in gelegd oppervlak
(ca. 5 st./m²)
¬ Gewicht: ca. 2,6 kg/m²
¬ Minimale dakhelling: 12°- 16°

HENK SMIENK

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

WWW.PREFA.COM

DE ACHTERKANT

Dat moet de wereld weten!

NIEUWE
KLEUR!

Hellende pannendaken. Wat een uitvinding! Na het wiel
misschien wel de oplossing die de mens het meeste comfort
en levensgeluk heeft gebracht. Dakpannen zorgen voor een
droog pand met een dak dat lekker snel het water afvoert
en zo goed als onderhoudsvrij is. En het gaat een gebouwleven mee. Wat kan een mens nog meer wensen?
Wel: tegenwoordig heel veel meer. De platte jongens
trommelen zich op de borst met milieu-inventieve
oplossingen, met hun daken als de grote gemene deler.
Staat het waterschap te huilen dat hun riool de regenbuien
van de toekomst niet kunnen verwerken, dan kunnen zij
waterbuffers maken. Althans: theoretisch heel veel, praktisch
heel wat minder, want bestaande daken die hiervoor geschikt
zijn vinden is een hele klus. Maar het kan en ze doen het
weleens dus ROEPEN ze van de daken: ‘Onze daken ontlasten het riool!’

Nieuwe kleur
NedZink NEO!

NedZink NEO
Geprepatineerd
titaanzink in
mineraal grijze kleur

NedZink NEO is de nieuwe
toevoeging in ons zinkassortiment.
Of het materiaal nu toegepast
wordt ter bekleding van je dak
of gevel of als HWA-buis of
gootsysteem... Deze naturelle,
subtiel geborstelde zinklook is
tijdloos, onderhoudsvrij, eenvoudig
te plooien en 100% recyclebaar.
VANAF NU VERKRIJGBAAR
BIJ ZINKUNIE!

WIL JE MEER WETEN OVER NEDZINK NEO?
Vraag dan een gratis sample aan bij een vestiging in de buurt: www.zinkunie.nl/vestigingen

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

Heeft de hellende dakenbranche hier de boot gemist?
Geen onderhoud en te weinig profilering. Want hoe is het
mogelijk dat op nieuwbouwlocaties door het land alle daken
in de wijk met gelijke pannen worden gelegd? Waarom een
andere straat of type woning een eigen kleur? Waarom
krijgen de nieuwe eigenaren na oplevering alle voordelen
te zien van een dakraam met noorderlicht, plus een scherpe
offerte om het direct te laten doen? Hoezo is een zolder
een ongezellige, veel te warme plek in huis?

Met hun daktuinarchitectuur kunnen onze platte relaties
de leefbaarheid van de verstedelijkte omgeving verhogen.
Met de juiste systemen kunnen platte daken worden omgetoverd in een serene omgeving waar mens, plant en dier
optimaal kunnen gedijen. Door het controleren van de
waterstand wordt het dak koeler, de warmte-instroom lager
en de leefbaarheid in het gebouw naar een optimum
gestuwd. Airco’s kunnen van het dak, want zij trotseren de
elementen. Dus ATV, SBS en zelfs NOS lopen de tuin plat
voor de mooiste plaatjes en interviews met de bewoners,
dus ervaringsdeskundigen, van de net opgeleverde landscape.
De voorlopers in de wereld van het platte dak zijn keien
in het verkopen van hun verhaal. Het maakt niet uit of het
om groen, blauw of energiedaken gaat, er is altijd wel een
verhaal over te vertellen. En belangrijker: een luisterend
oor te vinden van de potentiële opdrachtgever die een
passende invulling zoekt voor het verwezenlijken van zijn
droom. Dat hoeft niet eens een vervulling te zijn voor die
wens, want budget en de hoge systeemeisen en parameters
staan dat soort fantasieën vaak in de weg. Maar een mindere
oplossing wordt verkocht als een megastap vooruit.
Hoe is het mogelijk dat drama’s van 30-40 jaar geleden
door de industrie zijn omgetoverd tot succesverhalen die
van alle Nederlandse daken geroepen moeten worden?
Natuurlijk zijn de producten en de manier van verwerken
veel, heel veel beter geworden en heeft er een grote natuurlijke selectie plaatsgevonden tussen premium verwerkers
en ‘massadekkers’. Waardoor opdrachtgevers de kans hebben
gekregen en genomen om verwerkers te zoeken die bij hun
ideeën van dakenbeheer passen. Dakdekken is voor die
partijen niet meer voldoende. Het onderhouden en beheren
van het dakenbestand staat bij deze ontzorgde opdracht
gevers op één. De platdakdekker is en blijft de baas van
het door hem gelegde dak.

Thuiswerken moet daarom toch ook voor de hellende
dakenbranche mogelijkheden bieden. Het huis is wel verkocht maar het blijft ons dak. Natuurlijk kan er een milieuonvriendelijke airco op een dakkapel geplaatst worden,
maar in de hellende dakenbranche zijn wij toch niet van
gisteren? Het hellende dak is toch bij uitstek geschikt voor
zonne-energie of nestgelegenheid voor vogels? Er moeten
toch nog meer milieuverantwoordelijke oplossingen zijn
dan binnen koelen en buiten de aarde opwarmen?
Waarom weten zo weinig mensen, en zeker de kopers,
en de ontwerpers van deze oplossingen? Massa is kassa,
maar met extra werk wordt er meer verdiend, vraag maar
aan die werkgevers van het plat. Onze hellende daken
zijn zo mooi, zo beeldbepalend en zo prettig om onder te
wonen en dat moet de wereld weten!
Wonen onder een hellend dak is nu circulair, milieuvriende
lijker en comfortabeler dan ooit tevoren. Wilt u meer en
nog beter, dan kunnen wij u helpen.

Theo Wiekeraad
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PROJECTBESCHRIJVING

Levendige school
vol ruimte en licht

zijn meer aan de zijkant te vinden. Alle lokalen zijn voorzien
van grote schuifdeuren.

Flexibiliteit en uitbreidbaarheid
Alle ruimtes in de school kunnen van elkaar afgescheiden
en met elkaar gekoppeld worden. Ruimtes zijn daardoor
multifunctioneel inzetbaar. Het koppelen en scheiden,
gebeurt met transparante mobiele wanden en schuifdeuren.
Hierdoor is er altijd keuze tussen openheid en privacy.
Daarnaast is het gebouw opgezet in een kolommen-structuur.
Er zijn geen dragende wanden waardoor in de toekomst,
zonder dat het een grote verbouwing wordt, iedere wand
weggehaald of bijgeplaatst kan worden als dat nodig is.
Dit maakt de school bijzonder toekomstbestendig.

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

‘D E SCHOOL BEWEEGT

KAW heeft in Oosternijkerk een speels en sierlijk schoolgebouw ontworpen
vol ruimte en licht, dat als centrale functie heeft kinderen uit te dagen de
wereld en zijn omgeving te leren kennen en ontdekken. Dat de verbinding

LETTERLIJK MET DE WENSEN
EN BEHOEFTEN VAN DE
KINDEREN MEE’

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

Eén met de onderwijsvisie
De tegenstelling met hoe het was, is groot voor de
Wrâldwizer en natuurlijk kunnen de kinderen en leerkrachten niet wachten om van de ruimte, het licht en de
flexibiliteit van het gebouw te genieten. Dit is niet alleen
een schoolgebouw waar kinderen goed kunnen leren,
maar waar ze ook kunnen leren van het gebouw waar ze
inzitten. KAW heeft - zoals gewoon voor ze ging ontwerpen uitgebreid geluisterd en gesproken met de toekomstige
gebruikers en de opdrachtgever. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

met de buitenwereld belangrijk is, dat zie je zo. Vanuit het dorp kijk je
namelijk zo het hart van de school in. Door de rustieke bakstenen past
het eigenzinnige gebouw verrassend goed in haar dorpse omgeving.
Verder is de school energieneutraal. Omdat de school gebouwd is zonder
dragende wanden, is zij ook toekomstbestendig.
De visie van de Wrâldwizer-school in Oosternijkerk is het
uitgangspunt geweest bij het ontwerp van het multifunc
tionele kindcentrum. Voor de kinderen is er een plek
gecreëerd waar een perfecte balans is tussen dynamiek en
uitdaging enerzijds, en rust en geborgenheid anderzijds.
Het gebouw heeft een heel open karakter, wat past bij
een school met vrij leren. Door de ruimtelijke flexibiliteit
van de verschillende onderdelen in de school beweegt
de school letterlijk met de wensen en behoeften van de
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kinderen mee. Met deze slimme indeling is er voor zowel
dynamiek als rust een plekje in hetzelfde gebouw.
Wie de school binnenstapt, zal verrast worden door de
hoeveelheid daglicht en ruimte. Het licht komt door de
grote ramen in de gevels en het dak naar binnen.
De ruimtelijkheid van het gebouw onderstreept het open
karakter van de school. Middenin het gebouw is een open
en levendig leerplein. De klaslokalen en instructieruimtes
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ACTUALITEITEN

HENK KLEIN POELHUIS OVERLEDEN

NIEUWE MAKITA BOUWLAMPEN OP ACCU

Op 74-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Winterswijk Henk Klein Poelhuis, oudvoorzitter van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, op 24 februari jl.
overleden. Klein Poelhuis was de eerste voorzitter van de Aannemersfederatie.
Hij bekleedde het voorzitterschap vanaf de oprichting van de AFNL in 2008 tot
2018. Voor zijn vele en grote verdiensten voor het mkb in bouw en infra en de
Aannemersfederatie in het bijzonder gedurende 10 jaar voorzitterschap, werd hij
bij zijn afscheid in 2018 benoemd tot eerste erelid van de AFNL.
Henk Klein Poelhuis heeft de AFNL in de moeilijke beginfase, maar ook in de opeenvolgende crises geleid en op de kaart gezet. Hij had enorm veel kennis van zaken,
een tomeloze inzet en optimisme, waarmee hij voor ‘zijn’ mkb-aannemers in bouw en infra zaken aankaartte en wilde verbeteren. Samenwerking en samen sterk, was daarbij het motto. Hij was mkb-ondernemer in hart en nieren en verloochende
in zijn bestuurlijke functies die wortels niet. Een échte mkb-er. Bestuur en medewerkers van de Aannemersfederatie wensen
zijn vrouw, kinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Goede verlichting is essentieel op de werkplek en een gewone
zaklamp volstaat niet wanneer je beide handen vol hebt.
Makita heeft meerdere lampen op accu in het lichtprogramma.
Ze maken gebruik van de standaard accu’s uit het bekende,
door heel veel apparaten gebruikte LXT-platform van Makita,
zodat ze gemakkelijk zijn uit te wisselen. Goed licht op de
werkplek kan klein beginnen: met een zaklamp zoals de
DEADML186, 808, 812 en 815 of de handen vrijhoudende hoofdlamp zoals de DEADML800. Handig zijn de staande lantaarns
DEADML806 en 807 en de omgevingslamp. Deze NLADML810
heeft een lichtverspreidende kap die ervoor zorgt dat het licht
evenredig over de gehele ruimte wordt verspreid. Ideaal voor
buitenlocaties met weinig licht of bij werkzaamheden in
schemering en nacht. Door zijn vorm kan hij ook goed tegen
stoten, want dan veert hij automatisch terug rechtop.

ZINKUNIE ZWOLLE OPENT SHOP
Zinkunie opent een ‘nieuwe’ shop in filiaal Zwolle. Met 250m² meer
vloeroppervlakte en twee nieuwe laaddocks, staat men klaar om
de klanten van dienst te zijn. Zinkunie Zwolle is gevestigd aan
de Trawlerweg 12.

SNIJBESTENDIGE MONTAGEHANDSCHOEN
Een snijbestendige handschoen die draagt als een standaard
montagehandschoen, comfortabel zit en duurzaam is.
De handschoenen uit de DURACoil serie van Showa zijn een
uitstekende keuze. Dura staat voor duurzaam en Coil is de
speciale wikkeltechniek waarbij vezels rond elkaar worden
gewikkeld om het comfort én de duurzaamheid te verhogen.
Doordat de snijbestendige vezels als het ware ‘ingepakt’
zijn, irriteren deze de huid niet. De handschoenen kunnen
probleemloos langdurig worden gedragen.

FINANCIERING ENERGIETRANSITIE MOET
RECHTVAARDIGER EN EFFECTIEVER
N.a.v. de verkiezingen en de formatie van een nieuw
kabinet, vraagt Koninklijke Metaalunie aandacht voor
mkb-maakbedrijven. De energietransitie is daarbij
een belangrijk onderwerp. “Het mkb is al decennia
een sector die succesvol verduurzaamt en als gevolg
daarvan haar CO2-footprint gemarginaliseerd heeft
en is het de hoofdsponsor van de energietransitie.
Maar ondertussen wordt datzelfde mkb als enige
met wettelijke eisen rondom energiebesparing
geconfronteerd”, zegt Fried Kaanen, directeur van
Bosch Scharnieren bv uit Doetinchem en voorzitter
van Koninklijke Metaalunie.

BENELUX TROFEE VOOR THERMISCH VERZINKEN 2021
Op 26 maart heeft de jury zich uitgesproken over de 77 deelnemende projec
ten aan de 13de editie van onze tweejaarlijkse Trofee voor Thermisch Verzinken.
Met deze wedstrijd wil Zinkinfo een staalkaart aan toepassingen van thermisch
verzinken tonen. Thermisch verzinken biedt ontwerpers én opdrachtgevers
heel wat voordelen. Vooral de lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid
zijn belangrijke troeven van dit conserveringssysteem. Bovendien waarderen
ontwerpers het mooie verouderingsproces van thermisch verzinkt staal,
dat met de jaren eigenlijk alleen maar mooier wordt.
Sinds de editie van 2019 schrijft de Trofee zich in in de filosofie van de
ZEKER ZINK-campagne waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen
Functioneel Verzinken en Esthetisch Verzinken. Daarnaast is een aparte
categorie gecreëerd voor Duplex (verzinken + coaten). Op 30 april zal
de jury één laureaat per categorie kiezen.
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40% NEDERLANDERS NIET OP DE HOOGTE VAN ENERGIELABEL WONING
Ondanks dat het energielabel verplicht is sinds 2008, weten vier van de tien Nederlanders niet welk energielabel
hun woning heeft. Generatie X en babyboomers weten vaker dan millennials niet wat hun energielabel is.
De jongere generatie is niet alleen beter op de hoogte van het energielabel, ze zijn ook veel vaker van plan om
het label in het komende jaar te verbeteren. De lage energierekening is voor de meeste Nederlanders die willen
verduurzamen, ermee bezig zijn of dit hebben gedaan (62%) de drijfveer om te verduurzamen en het energielabel
te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 1.000 respondenten, in
samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Dakpannen verankeren
steeds
makkelijker.

>

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

>

FOS panhaak 409®-2
FOS kwaliteitslogo

geoptimaliseerde haaklengtes
duidelijke inslagdiepte
geribbelde punt
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DUURZAAMHEID

Kloostercomplex in Rusland

Duurzaam verpakken op de bouwplaats
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SlimFix Reno
®

Een isolerend, waterkerend en
dampopen daksysteem voor indak
PV-panelen
SlimFix® RenoTwin Solar is een “zonnepaneel-platform”
waarop direct alle gangbare PV-panelen en
montagesystemen kunnen worden bevestigd. Het
bestaat uit vrijdragend monteerbare dakelementen
gecombineerd met een gepatenteerde waterkerende
onderlaag. Hiermee wordt de dakconstructie volkomen
waterdicht.
• Vrijdragende montage = oude daken worden weer
mooi strak.
• Met messing/groef = een aaneengesloten isolatieschil
• Voldoet als enige aan de 100 mm ventilatiehoogte-eis
van PV-fabrikanten.

Advertentie-exploitatie Jan Suijk
Tel (072) 5400335 • jan@lumail.nl

Abonnementenadministratie abonnementen@lumail.nl

• Perfecte ventilatie en koeling van het PV-paneel
= hoog rendement.

Technisch Hoofdredacteur Leen Iseger

Abonnementen Gratis binnen de doelgroep.

• Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie
= langere levensduur.
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• Gootoverstek tot 60 cm mogelijk = meer dakoppervlak
voor PV-panelen.

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwinSolar

Twin

Solar

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel
van maatwerk in zink, lood en koper. Bij
ons staan service, deskundigheid en kwaliteit
centraal. Wij leveren in

heel Nederland

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is
Brouwers Zink

KOMO gecertificeerd.

In 2018 hebben wij een uitbreiding van ons
assortiment doorgevoerd waardoor de naam

Brouwers Zink & Dak is ontstaan.
Hiermee zijn wij uw zinkpartner én uw
dakpartner geworden.
• Dakgoten
• Hemelwaterafvoeren
• Zetwerk
• Dakbedekking
• Isolatie
• Gereedschappen

Binnenkort ook in Eindhoven!
Slakweidestraat 16 · 3630 Maasmechelen (B)
Karveelweg 30 · 6222 NH Maastricht (NL)
Meridiaan 42 · 2801 DA Gouda (NL)
Tel 088 276 8937 | Fax 088 276 8939
verkoop@brouwerszink.nl

www.brouwerszink.nl

