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Dakpandemie
de werkvoorbereiding,  
omdat die niet meer op 
dezelfde vertrouwde 
wijze, op kantoor, 
uitgevoerd kan 
worden. Ook de 
stagnatie van 
toelevering van 
grondstoffen,  
vooral daar waar 
we afhankelijk zijn 
van het buitenland,  
is nog wel eens een 
issue. En doordat er mede-
werkers in quarantaine moeten, 
is de beschikbare capaciteit, die al voor het corona-tijdperk 
onvoldoende was, flink aangetast. 

Het is dankzij de extra inspanningen van onze praktijk-
mensen dat de bouw door kan draaien en dat wij ons 
werk kunnen blijven doen. En niet onbelangrijk is dat 
de bouwsector een belangrijke steen bijdraagt aan onze 
economie. De bijdrage van onze vakmensen zal vast de 
geschiedenisboeken niet gaan halen, maar ze verdienen 
wel onze waardering. 

Hulde aan onze vakmensen!

Jan van Leeuwen

Wij hebben straks wat te vertellen aan onze  kleinkinderen. 
Pandemie, lockdown, avondklok. En als kers op de taart 
kunnen we nog vertellen over de streken van Trump  
en zijn presidentschap die roemloos eindigde met een 
bestorming van het Capitool. Ja, we leven in een  roerige 
tijd. Reken er maar op dat deze onderwerpen straks,  
als verplichte leerstof, in de geschiedenisboeken wordt 
opgenomen.

Bijzonder om te constateren dat de bouw, ondanks alle 
 corona-perikelen, vol gas doordraait. Weliswaar niet 
 zonder horten of stoten, maar onder hoge druk blijft 
de bouw toch op stoom. Voor mijzelf is het een drukke, 
hectische periode, die vraagt om een andere aanpak dan 
ik gewend ben. Veel thuiswerken en veel online meetings 
bijwonen. Voor het corona-tijdperk was mijn werk toch 
leuker. Regelmatig een bouwplaats bezoeken, een dak-
inspectie uitvoeren of een klant bezoeken gaf een prettige 
afwisseling met de werkzaamheden op kantoor.  
En ik realiseer me nu dat zelfs ‘old school’ vergaderen, 
waarbij je met elkaar koffie dronk, ook iets gezelligs  
had. Of ben ik mijn herinneringen van het ‘oude normaal’ 
nu al aan het romantiseren? 

In de huidige situatie is het inplannen van een online- 
meeting zo makkelijk geworden dat er veel meer meetings 
dan voorheen worden ingepland. Er zijn dagen bij dat je 
van ’s ochtends vroeg tot laat in de middag aan je laptop 
bent gekluisterd. Veel onderwerpen die we bespreken  
zijn uitdagingen die het gevolg zijn van de pandemie. 
Ik vind het vermoeiend. Maar eerlijk is eerlijk, ik mag 
niet klagen, want onze vakmensen die het in de praktijk 
moeten maken hebben het veel zwaarder. ’s Ochtends voor 
dag en dauw van huis en dan in weer en wind het dak op. 
Op zich verandert daar niks aan, maar de omstandigheden 
waarin zij dezelfde prestaties moeten leveren zijn toch 
echt veranderd. Zij moeten op de bouwplaats ook  
de maatregelen hanteren en dat is op een steiger van  
1,2 meter breed en in een schaftkeet van gemiddelde 
afmeting niet eenvoudig. 

1,5 meter afstand houden, mondkapje op, handen wassen, 
routing volgen… Probeer dat maar eens goed te doen op 
een bouwplaats, waar altijd onder druk een hoog werk-
tempo gehaald moet worden om de continuïteit en de 
voortgang van het project te waarborgen. Want al passen 
we bijna alles aan op corona, de planning blijft hetzelfde. 
Daarbij komt ook kijken dat de pandemie hier en daar 
roet in het eten gooit gedurende het gehele bouwproces, 
waarbij de dakdekker aan het eind van de pijplijn zit, waar 
alle corona-problemen die zich in het voortraject hebben 
opgestapeld, eruit komen. Dat begint al in de kwaliteit van 

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

BINNENKORT 

Daksysteem Garantie PLUS is een product 
van de Stichting Dakmeester,  
de kwaliteitsspecialisten in 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 
kwaliteits normen voldoen. Samen met onze 
garantie partners BMI Monier, Velux en Unilin 
zorgen wij daarom voor garantie op materialen, 
functionaliteit en arbeid. Daksysteem Garantie 
PLUS wordt ondersteund door een uniek 
digitaal bouwdossier en geldt voor maar liefst 
15 jaar! 

Binnenkort zullen de Stichting Dakmeester en de bij haar aangesloten Dakmeesters
het zesde onderdeel van Daksysteem Garantie PLUS uit de hoge hoed toveren. 
Hou uw vakmedia en sociale media dus goed in de gaten!
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Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: BMI Monier en Bouwbedrijf van den Berg

Het karakteristieke kerkgebouw stamt uit 1953 en de 
gebouwschil begon gebreken te vertonen. Het dak was 
minimaal geïsoleerd (met een laag van 2 cm Tempex) en 
de dakbedekking bestond uit een golvende, keramische 
dakpan. Uitgangspunt van de renovatiewerkzaamheden was 
om het gebouw weer toekomstbestendig te maken door 
groot onderhoud uit te voeren aan de schil en installaties. 
De ongeïsoleerde spouwmuren werden na-geïsoleerd,  
het voegwerk hersteld en geïmpregneerd. Het aanwezige 
enkelglas werd vervangen voor HR++ beglazing.  
Het oorspronkelijke dak werd tot op het dakbeschot  
gesloopt. Hier bovenop werd een renovatieplaat geplaatst 
en er werd een nieuwe dakbedekking aangebracht. 

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond: het binnen-
klimaat van de kerk is een stuk verbeterd, verbruikskosten 
voor energie zijn sterk gereduceerd en ook is de kerk  
er in esthetisch opzicht duidelijk op vooruit gegaan.  
Een volgende stap in de verduurzaming zou zijn om in de 
toekomst zonnepanelen op het dak toe te passen.

Techniek
Zoals gezegd is er op het oorspronkelijke dakbeschot een 
renovatieplaat RenoPIR van Unilin (Rc=4,5) toegepast.  
De tengels zijn op deze plaat al voorgemonteerd, de panlat-
ten werden in het werk aangebracht. Vervolgens werd het 
dak gedekt met de platte dakpan Tuile Plat van BMI Monier. 
De keuze voor deze dakpan is, in samenspraak met bouw-
materialenhandel Verdouw Oost uit Apeldoorn en Lex Beck 
van de dakpannenfabrikant, zorgvuldig tot stand gekomen. 

Vanwege de vele dak-
kappellen en de daarbij 
behorende aansluitingen 
is gezocht naar een opti-
mum in uitvoeringstechni-
sche details en uitstraling. 
De Tuile plat-pan heeft 
beide eigenschappen.  
De aansluitingen zijn 
technisch goed uitvoer-
baar en zorgden ook voor 
een verbeterde uitstraling 
van het gebouw. 

Deze nieuwe dakopbouw 
was vanzelfsprekend wel 
dikker dan de oorspronke-
lijke situatie, waardoor de  
detailleringen ook moesten  
worden aangepast.  
De kilgoten werden 
vernieuwd, evenals de 
aansluitingen met de 

Duurzame dakrenovatie 
kerkgebouw in Oldebroek

De Vrije Oud Gereformeerde Kerk in Oldebroek is onlangs verduur- 
zaamd. Naast een volledige renovatie van de gebouwschil door  
Bouwbedrijf van den Berg uit Oldebroek, is er ook een wtw-installatie  
aangebracht, waarmee zo’n 80% van de warmte in de kerk kan worden 
hergebruikt. De vervaardiging van het dak was een bijzondere klus  
vanwege de extra isolatielaag en de uitdagende ondergrond.  
De keuze voor de inktzwarte dakpan Tuile Plat van BMI Monier  
was een belangrijke factor in de dakrenovatie.

JHet Dak van het  aar 2021
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dakkapellen. De nieuwe goten werden verlaagd uitge- 
voerd. Het bestaande zink van de dakkappellen is door  
dakdekkersbedrijf Wielink uit Zalk vervangen voor een 
aluminium felsbekleding.

Esthetiek
Door de toepassing van de vlakke dakpan is zoals gezegd 
de esthetische waarde van het kerkgebouw duidelijk 
 verbeterd. De keuze voor een vlakke pan betekent ook dat 

er een vlakke ondergrond nodig is om uiteindelijk een goed 
eindresultaat te krijgen. Dit was tijdens de uitvoering een 
belangrijk aandachtspunt. Daarom is door Van den Berg het 
gehele dak zorgvuldig uitgevuld om de pannen onderling 
ook strak te laten aansluiten. 

De verlaagde goten werden voorzien van een dubbele lijst,  
waardoor een esthetisch fraai effect werd bereikt.  
De zijwanden van de dakkapellen werden zoals gezegd 
fraai uitgevoerd in gefelst aluminium, antraciet zwart.  
In combinatie met de inktzwarte dakpan en de witte gevel 
levert dit een bijzonder fraai resultaat op. 

Duurzaamheid
De gebouwschil van het hele kerkgebouw werd verduur-
zaamd. Met name de sterk verbeterde isolatiewaarde van 
het dak en de wtw-installatie (van Nedair, gecoördineerd en 
aangesloten door installatiebedrijf Ten Hove) zorgen voor 
een energiezuinig kerkgebouw. De oude dakpannen werden 
ter recycling aangeboden. 

Samenwerking
Het betreft een groot renovatieproject, gefinancierd uit 
gemeenschapsgeld. Men wilde het daarom in één keer 
goed aanpakken. Daarom stonden de bouwcommissie en 
bouwbedrijf Van den Berg voortdurend in contact met de 
opdrachtgever en werd elke stap in het bouwproces goed 
overwogen. Op die manier werd steeds een zorgvuldige  
afweging gemaakt met het oog op een langdurige levens-
duur en uitstraling van het kerkgebouw. Vanuit dat oogpunt 
is ook het voortraject uitgebreid geweest, met een uitge-
kiende keuze van materialen en methodes, en de details 
werden zo veel mogelijk vooraf besproken. 

Veiligheid
De werkzaamheden werden uitgevoerd op basis van een 
uitgebreid V&G-plan. Tijdens de dakrenovatie stond het 
hele gebouw in de steigers. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DAKRENOVATIE VRIJE OUD GEREFORMEERDE KERK  
IN OLDEBROEK
•  OPDRACHTGEVER: VRIJE OUD GEREFORMEERDE KERK  

IN OLDEBROEK
•  HOOFDAANNEMER/DAKWERKZAAMHEDEN: BOUWBEDRIJF  

VAN DEN BERG, OLDEBROEK
•  WTW-INSTALLATIE: INSTALLATIEBEDRIJF TEN HOVE,  

OLDEBROEK
•  ALUMINIUM DAKBEDEKKING: WIELINK ZINK EN DAKTECHNIEK, 

ZALK
•  BOUWMATERIALENHANDEL: VERDOUW, APELDOORN
•  LEVERANCIER ISOLATIE: UNILIN, OISTERWIJK
•  LEVERANCIER DAKPANNEN: BMI MONIER, MONTFOORT

9
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Dakpannen aan vernieuwing toe?

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw

van dakpannen daken!

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 54 0001

Groot onderhoud aan uw pannendak?

www.konrad-rooftech.com

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen 
op uw dak zouden kosten?

Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website  

Nieuwkuijk 073 513 00 49

www.walterverhoeven.nl

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK! Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen
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DAKENMAN VAN HET JAAR 2020

Brandveiligheid van  
PV-installaties: Hoe snel kunnen  
we hieraan invulling geven?
Nog nooit hebben we bij Kiwa BDA zo veel vragen over één specifiek  
onderwerp gekregen, namelijk brandveiligheid van PV-installaties  
in en op de gebouwschil. De druk om snel met een beoordelings- of 
testmethode te komen, is inmiddels heel groot. 

Tabel – Aantal branden met zonnepanelen

Jaar Totaal aantal 
branden

Aantal branden waarbij depositie1 
heeft plaatsgevonden

2018 28 0

2019 29 1

20202 37 3

Totaal 95 4

1 Het neerslaan van stoffen op een vaste ondergrond. 
2 Tot en met 28 oktober 2020.

Inzake het aantal aangebrachte PV-installaties in Nederland  
kan een schatting worden gegeven van circa 1 miljoen 
PV-installaties in en op de gebouwschil (per begin 2021).

Waar staan we en hoe verder
De huidige bouwregelgeving (Bouwbesluit 20212) geeft 
onvoldoende invulling aan het beoordelen van de brand-
veiligheid van PV-installaties in en op de gebouwschil.  
Het is daarnaast ook duidelijk dat in Nederland momenteel 
veel PV-installaties worden toegepast en dat dit vermoede-
lijk alleen nog maar zal toenemen. Dit vanuit interesse van 
gebouweigenaren, bouwregelgeving en de aankomende 
mogelijkheid dat gemeenten gebouweigenaren kunnen 
verplichten PV-installaties op hun daken aan te brengen.

De partijen betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van 
PV-installaties in en op de gebouwschil hebben behoefte 
aan duidelijkheid hoe deze brandveilig kunnen worden 
aangebracht. Dit vanuit meerdere achtergronden:

• iedereen wil een brandveilige toepassing;
• bouwregelgeving;
• verzekerbaarheid.

Voor een brandveilige toepassing is niet alleen de PV-in-
stallatie van belang, maar zeker ook de bouwkundige con-
structie en in de meeste gevallen aanwezige ruimte tussen 
de PV-panelen en de onder- of achterliggende constructie. 
Het is dus ook van belang voor bouwers en toeleveranciers 
van bouwmaterialen. De werkgroep inzake brandveilige 
toepassing van PV-installaties in en op de gebouwschil is 
gelukkig breed vertegenwoordigd vanuit bijna alle discipli-
nes die met deze toepassing te maken hebben. De uitda-
ging waar de werkgroep voor staat, is dat de toepassing 
van de PV-installaties heel divers is. Zo moet er allereerst 
onderscheid worden gemaakt in:

• hellende daken opbouw;
• hellende daken inbouw;
• platte daken opbouw;
•  platte daken, zonne-elementen gekleefd  

op dakbedekking;
• gevels opbouw;
• gevel inbouw.

Daarnaast moet ook onderscheid gemaakt worden in 
nieuwbouwprojecten en bestaande bouw. Als derde zijn  
er al veel PV-installaties toegepast.

In de huidige NEN 7250 worden slechts zeer beperkt 
enkele aanvullende richtlijnen gegeven inzake brandveilige 
toepassing van PV-installaties. Belangrijk hierin is ook dat 
NEN 7250 alleen betrekking heeft op het montagesysteem 
en niet de PV-panelen zelf (zonne-elementen).  
NEN 7250 wordt momenteel herzien en bij het  publiceren 
van deze editie van steilDAK zal de concepttekst in de 
 commissie zo ongeveer zijn vastgesteld. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om in de herziening van  
NEN 7250 niet in te gaan op het aspect brandveiligheid, 
omdat dit in de andere werkgroep behandeld wordt.  
Omdat de herziene NEN 7250 eerder zal worden uitge-
bracht dan dat de werkgroep Brandveiligheid een methode 
kan vaststellen, wordt er in de herziening van NEN 7250 
aangegeven (met een beperkte uitwerking) wat momenteel 
in de bouwregelgeving is opgenomen aan eisen inzake 
brandveiligheid. 
Parallel aan het werk voor de herziening van NEN 7250 
wordt in de werkgroep ‘Brandveiligheid van PV-installaties’ 
hard gewerkt aan een beoordeling/testmethode waarbij 
deze werkgroep zich tot doel heeft gesteld om snel een 
invulling hieraan te geven. Nadat de nieuwe beoordelings-
methode is opgesteld, moet dit worden uitgewerkt in een 
normtekst. Wanneer deze beschikbaar zal zijn, is momenteel 
nog niet bekend.

Gezamenlijk belang
Het is in ons aller gezamenlijk belang snel te komen met 
een goede beoordelingsmethode. Gelukkig kunnen we 
vaststellen dat alle betrokken partijen hier positief aan 
meewerken en dat een oplossing in zicht komt. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

ir. C.W van der Meijden, technisch directeur Kiwa BDA.

Waarom nu zoveel aandacht?
Waarom is er nu ineens zoveel aandacht voor dit onderwerp,  
want er worden al ongeveer 25 jaar PV-installaties toegepast  
in en op de gebouwschil. In de beginperiode natuurlijk veel  
minder en over het algemeen alleen op daken. In 2018 werden  
we geconfronteerd met branden op daken waar PV-installaties 
waren toegepast, in een zodanige hoeveelheid, dat hiervoor  
ruime aandacht kwam in de media en er ook Kamervragen werden 
gesteld. Dit laatste zeker ook nadat na het rapport van TNO (2019) 
‘Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland’  
een inventarisatie, werd uitgebracht. Dit heeft ertoe geleid dat er 
medio 2019 een werkgroep bij NEN is samengesteld, met als  
primair doel een beoordeling/testmethode te maken, die inge- 
voegd kan worden in de bouwregelgeving. Wat inmiddels zeker  
zo belangrijk is, is de verzekerbaarheid bij toepassing van  
PV-installaties in en op de gebouwschil (opstal- en inboedel-
verzekering).Duidelijk is geworden dat binnen de huidige bouw-
regelgeving de brandveilige toepassing van PV-installaties in en  
op de gebouwschil niet volledig kan worden beoordeeld/getoetst. 
Dit is zeker ook afhankelijk van de montagewijze en of het een  
plat dak, hellend dak of gevel is.

Een steeds terugkerende vraag is hoeveel branden met  
PV-installaties hebben zich voorgedaan en dat ook afgezet tegen  
de hoeveelheid PV-installaties die in Nederland zijn toegepast,  
maar daarbij ook hoe die branden zijn ontstaan. Veel informatie 
hierover is helaas niet beschikbaar, echter Instituut Fysieke  
Veiligheid (IFV) heeft eind vorig jaar (december 2020) een rapport 
uitgebracht: Vooronderzoek depositie bij branden met zonnepanelen. 
Binnen dit vooronderzoek is ook een inventarisatie gedaan van het 
aantal branden met zonnepanelen, gebaseerd op (sociale) media-
berichten en beschikbare rapporten. In het rapport van IFV is het 
onderstaande overzicht gegeven.

Dagelijks word ik over dit onderwerp benaderd, 
waarbij het steeds in twee vragen kan worden 
samengevat, namelijk:
1.  Hoe moeten we de beoordeling gaan uitvoeren?
2.  Hoe snel is deze beoordelingsmethode  

beschikbaar?

Als voorzitter van de commissie NEN 7250 en 
werkgroep Brandveiligheid van PV-installaties in 
en op de gebouwschil is me één ding duidelijk 
geworden: er is sprake van een gemeenschappelijk 
belang en iedereen is bereid om mee te werken 
aan een oplossing, waarbij natuurlijk wel merkbaar 
is dat er sprake is van verschillende achtergronden 
en van daaruit er ook verschillende benaderingen 
zijn om tot een oplossing te komen. Maar dat is 
juist heel goed.
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JURIDISCH

Dakonderhoud: verstrek  
onderhoudsvoorschriften!
In de praktijk wordt veel geprocedeerd over discussies over de  
kwaliteit van daken. Tijdens die procedures komt dan vaak de vraag  
aan de orde of het dak wel deugdelijk is onderhouden. Deze vraag is  
juridisch relevant omdat een dakdekker mogelijk niet aansprakelijk  
is als blijkt dat het dak niet of nauwelijks is onderhouden. Het vooraf  
verstrekken van onderhoudsvoorschriften aan de opdrachtgever  
vergemakkelijkt een dergelijk verweer.

deze garantie wordt dan meestal door de hoofdaannemer 
ook van de dakdekker verlangd. Mochten er binnen die 
zes jaar gebreken optreden, dan moet de dakdekker deze 
gebreken voor eigen rekening oplossen. Ook bij contracten 
met professionele opdrachtgevers wordt ten aanzien van 
een dak vaak garantie verlangd.

In de diverse garantieregelingen staat meestal een uit- 
sluiting opgenomen voor gebreken en schade die het 
gevolg zijn van het niet of niet goed onderhouden van het 
dak. Concreet betekent dit dat de opdrachtgever dan geen 
beroep kan doen op de afgegeven garantie als hij vanaf 
het moment van oplevering niet, niet voldoende of onjuist 
onderhoud heeft gepleegd aan zijn dak. Ook dit maakt dat 
het van belang is om te weten wat goed onderhoud is. 

Goed onderhoud
Er worden verschillende soorten onderhoud onderscheiden. 
In dit artikel worden de meest voorkomende onderhouds-
categorieën besproken, te weten: preventief en correctief 
onderhoud. 

Met preventief onderhoud wordt bedoeld: het regelmatig  
en op planmatige basis uitvoeren van onderhoud.  
Het doel is het ontstaan van klachten vóór te zijn.  
Een eigenaar moet zijn dak in ieder geval preventief 
onderhouden. Het bekendste voorbeeld daarvan is onge-
twijfeld het schoonmaken en vrij houden van de dakgoten 
om ervoor te zorgen dat regenwater goed wordt afgevoerd. 
Bij onvoldoende preventief onderhoud kunnen er diverse 
problemen ontstaan, zoals vervuiling, onthechting van  
materialen bij aansluitingen, scheurvorming of lekkages. 

Marloes Beeren en Lieke Daam-van Doorn,  
Poelmann van den Broek Advocaten

Verplichting aannemer en opdrachtgever
Het dak is een van de belangrijkste onderdelen van een 
gebouw. Het spreekt voor zich dat een gerealiseerd dak bij 
oplevering van een gebouw moet voldoen aan de functie 
waarvoor het is bedoeld (beschermen tegen invloeden van 
buitenaf). In de praktijk komt het erop neer dat een dak 
minimaal moet voldoen aan de eisen van goed en deugde-
lijk werk, de eisen uit het Bouwbesluit en eventuele andere 
eisen die volgen uit de relevante wet- en regelgeving. 

Na oplevering van een gebouw (en het eventueel verstrijken  
van een onderhoudstermijn), komt het gebouw voor reke-
ning en risico van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat de 
dak dekker niet langer verantwoordelijk is voor gebreken 
aan het gebouw (behoudens verborgen gebreken, ernstige 
gebreken en/of garantiegebreken). Van een eigenaar van 
een gebouw mag worden verwacht dat het gebouw daarna 
goed onderhouden wordt, waarbij vaak de term ‘goed huis-
vaderschap’ wordt gebruikt. De vraag wat goed onderhoud 
is, is in dit verband van groot belang.

Garanties
Daar komt nog bij dat in overeenkomsten vaak aanvullende 
afspraken worden gemaakt over het dak van het gebouw, 
bijvoorbeeld in de vorm van garanties. Dat is in elk geval aan 
de orde bij de bouw van woningen onder de garantie- en 
waarborgregelingen van Woningborg, SWK en Bouwgarant. 
Uit die regelingen volgt dat de hoofdaannemer garandeert 
dat het dak gedurende zes jaar vrij is van gebreken,  

Minder bekend is dat een eigenaar ook verantwoordelijk is  
voor noodzakelijk correctief onderhoud. Uitgangspunt hierbij  
is dat de eigenaar meteen nadat hij wordt geconfronteerd 
met kleine onvolkomenheden aan het dak, reparaties  
doorvoert om verdere negatieve gevolgen te voorkomen. 
Hoe ver een eigenaar hierin moet gaan, is natuurlijk afhan-
kelijk van het soort dak, de afspraken met de aannemer en 
de professionaliteit van de opdrachtgever/eigenaar.

Onvoldoende onderhoud
Het komt in de praktijk regelmatig voor dat het niet of 
onvoldoende onderhouden van een dak een belangrijke 
oorzaak is van bijvoorbeeld een opgetreden lekkage.  
De opdrachtgever stelt dan dat het dak van meet af aan 
slecht was terwijl de dakdekker vindt dat de opdrachtgever 
het probleem voor een groot gedeelte zelf veroorzaakt of 
verergerd heeft door niet of onvoldoende te onderhouden. 
Rechters en arbiters maken bij die discussies vaak het  
onderscheid tussen consumenten en professionele 
opdracht gevers. Van een consument mag minder worden ver- 
wacht dan van een professionele opdrachtgever die kennis 
van zaken heeft en/of wordt ondersteund door adviseurs.

De juridische positie van de dakdekker wordt in zo’n  
geval versterkt als hij kan aantonen dat de opdrachtgever 
specifiek is voorgelicht over de vraag hoe het dak moet 
worden onderhouden, hoe vaak etc. Een goede leidraad 
hierbij kan een door de dakdekker verstrekt onderhouds-
voorschrift zijn. Het is raadzaam om dit onderhoudsvoor-
schrift op maat te maken, omdat onderhoud per soort dak, 
locatie van de woning etc. kan verschillen. Neem daarin  
ook op hoe frequent onderhoudswerkzaamheden moeten 

worden verricht en verlang dat daarbij foto’s worden  
gemaakt. Daarnaast is het verstandig om de kleine repa-
raties te noemen die de opdrachtgever geacht wordt zelf 
uit te voeren.

Conclusie 
In de rechtspraak komt in het kader van de aansprakelijk-
heid van de dakdekker vaak de vraag aan de orde of het  
dak deugdelijk is onderhouden. Om de juridische positie 
van de dakdekker te verstevigen, is het van belang dat  
de opdrachtgever vooraf wordt uitgelegd hoe het gereali-
seerde dak moet worden onderhouden. Om dit te kunnen 
aan tonen, is het verstrekken van onderhoudsvoorschriften 
raadzaam, waarbij wij adviseren om de opdrachtgever te 
laten tekenen voor ontvangst. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Marloes Beeren Lieke Daam-van Doorn
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AAN TAFEL MET… LENNEKE MULLER

“ Zet onder de Wkb  
altijd alles op schrift”
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.

vaststelt dat er iets mis is met de ondergrond, dan móet hij 
daarvoor schriftelijk waarschuwen.” Wees daarbij specifiek, 
raadt Muller aan: “Benoem wat de mogelijke consequenties 
zijn van de ontdekte fout. Waarschuwt een dakdekker zijn 
opdrachtgever niet, terwijl hij dat wel had moeten doen, 
dan is hij aansprakelijk. Dus als er dan iets misgaat, dan zijn 
de kosten voor de dakdekker. Stel nu dat een opdrachtgever 
ondanks de waarschuwing toch opdraagt het werk uit te 
voeren, zet dan op papier dat opdrachtgever opgedragen 
heeft het werk uit te voeren ondanks de waarschuwing.  
Wie schrijft, die blijft.”

Een dakdekker die een fout heeft geconstateerd, daarvoor 
schriftelijk heeft gewaarschuwd, er nog een brief achteraan 
heeft gestuurd en toch aan de slag gaat, gaat niet zonder 
meer vrijuit als er problemen ontstaan. Muller waarschuwt: 
“Als de dakdekker bijvoorbeeld in strijd handelt met het 
Bouwbesluit, dan handelt de dakdekker in strijd met de 
wet. Ik kan dat het beste uitleggen aan de hand van een 
extreem voorbeeld. Stel, de dakdekker heeft een dak gedekt 
waarvan hij weet dat het er bij een zuchtje wind vanaf kan 
waaien, middenin een woonwijk, naast een speeltuin.  
Dan zijn er dus serieuze veiligheidsrisico’s voor de speel-
tuinbezoekers. Richting mensen die pannen op hun hoofd 
krijgen, heeft de dakdekker onrechtmatig gehandeld en is 
hij aansprakelijk. Wat hij ook schriftelijk laat vastleggen,  

Nolanda Klunder

Met een jaar vertraging treedt per 1 januari 2022 mogelijk  
de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in werking.  
“Althans, daar gaan we van uit”, nuanceert Lenneke Muller.  
Zij is als advocaat en partner bij Construct Advocaten  
gespecialiseerd in bouwrecht. “De Wkb werd eerder met een 
jaar uitgesteld omdat in de zomer van 2020 de inwerking-
treding van de Omgevingswet uitgesteld werd.  
Tevens bleek dat er nog onvoldoende proefprojecten en 
kwaliteitsborgers waren. Vorige zomer bleek dat nog niet  
1 % van de gewenste proefprojecten had plaatsgevonden.  
Bij kwaliteitsborgers waren we verder, maar nog niet 
halverwege: er waren er van de minimale 650 nog maar 
ongeveer 250. Als de Wkb zou ingaan terwijl er onvoldoende 
kwaliteitsborgers zijn, had dat tot grote vertragingen in de  
bouw kunnen leiden. Dat kun je de bouwsector, na de stikstof- 
en PFAS-problematiek, niet aandoen. Overigens bereikte 
mij recent berichtgeving dat de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet mogelijk nogmaals uitgesteld gaat worden 
en dus ook de Wkb.”

Op schrift waarschuwen
Een belangrijk thema voor de dakenbranche is de gewij-
zigde aansprakelijkheid in de Wkb: na de oplevering is de  
(onder)aannemer aansprakelijk voor een gebrek, tenzij hij  
kan aantonen dat het gebrek niet aan hem toerekenbaar is. 
Wat betekent dat concreet voor de dakenwereld?  
Muller: “De dakdekker zal moeten bewijzen dat de  lekkage 
bijvoorbeeld te wijten is aan slecht onderhoud of een fout 
in het ontwerp van de opdrachtgever. In de Wkb is het een 
verplichting om schriftelijk en ondubbelzinnig de opdracht-
gever te waarschuwen voor fouten in de opdracht.  
Dus als een dakdekker bij aanvang van zijn werkzaamheden 

Lenneke Muller in acht vragen
Burgerlijke staat? Gehuwd.

Kinderen? Thijmen (9) en Merle (5).

Wat doe je als je niet werkt? Ik werk graag, want ik vind 
mijn vak ontzettend leuk. In mijn vrije tijd besteed ik  
bewust aandacht aan mijn gezin. Daarnaast: yoga, hard-
lopen, koken, lezen, persoonlijke ontwikkeling en tijd met 
familie en vrienden.

Favoriete muziek? Heel divers: klassiek, oude muziek,  
muziek met een beat, Top 40.

Favoriete vakantiebestemming? In de winter  
Oostenrijk (skiën), in de zomer Zweden (natuur en rust) en 
Ibiza (energie, vriendelijkheid, mooie stranden, lekker eten).

Favoriete stad? New York. Die hele stad leeft en beweegt. 

Favoriete gebouw of architect? Alles van Gaudí, vooral de 
Sagrada Família. Alles in zijn werk ademt kleur en creativiteit.

Waar ben je in je werk het meest trots op? Dat ik mezelf 
ben. De bouwwereld, maar ook de top van de advocatuur,  
is behoorlijk male dominated. Ik zie geregeld vrouwen  
concessies doen in gedrag en kledingstijl. Ik ben daarin 
altijd mezelf gebleven. Ik ga empathisch en verbindend te 
werk met een scherpe focus op resultaat en inhoud.

de dakdekker heeft altijd de verplichting om zich te houden 
aan veiligheidsnormen en het Bouwbesluit.”

De financiële risico’s van groendaken zijn veel groter dan 
die van andere daken, vertelt Muller. Nu er vaker groen 
wordt aangebracht op hellende daken, worden die risico’s 
ook van belang voor deze branche. “Het kan om veel geld 
gaan als een hellend groendak verwijderd en opnieuw  
geplaatst moet worden. Problemen met de waterdichting, 
wie daar dan ook voor verantwoordelijk is, kunnen tot enorme 
schades en daarmee discussies leiden. En ja, de kosten  
kunnen voor de dakdekker zijn als hij een uitvoeringsfout 
gemaakt heeft of de waarschuwingsplicht geschonden 
heeft waar wij het net over hadden.” Hoe kan je dat voor-
komen? “Twee mogelijkheden. Ofwel je neemt een aan-
sprakelijkheidsbeperking op in het contract, of je tuigt een 
controlemechanisme op waarin dakdekker en opdrachtgever 
samen het werk in uitvoering controleren.”

Voer voor discussie
“Uiterlijk deze zomer zal blijken of de Wkb in werking kan 
treden per 1 januari 2022. Bij de Wkb verschuift een taak 
van de overheid naar private partijen. Ik vraag mij wel eens 
af of deze privatisering van een overheidstaak nodig en 
wenselijk is. Pas een paar jaar na inwerkingtreding  zullen 
we kunnen vaststellen of de Wkb een goede zet was.  
Juridisch wordt het de komende jaren wel interessant.  
Er ontstaan mogelijk nieuwe juridische problemen. Wat als 
de kwaliteitsborger een fout heeft gemaakt, iets niet heeft 
gezien? Dat wordt mogelijk voer voor juridische discussies. 
Ik ben heel benieuwd!”

Muller studeerde rechten in Tilburg. “Ik wist zeker dat ik in 
het bankwezen wilde gaan werken. Vlak voor mijn geplande 
afstuderen liep ik stage bij een bank. Ik heb de zes weken 
met veel moeite vol gemaakt; na één week wist ik al dat  
ik niet in die wereld thuishoorde. Het werk bood voor  
mij te weinig feeling met de samenleving en de praktijk.  
Ik heb een jaar aan mijn studie geplakt om te ontdekken 
waar ik wél blij van werd. Bouwrecht vond ik vanaf het 
eerste college heel leuk, omdat het zo concreet is. Je bent 
bezig met een tastbaar werk. Ik besloot na mijn studie  
de advocatuur in te gaan. Inmiddels ben ik zeventien jaar 
advocaat en ben ik oprichter en mede-eigenaar van  
Construct Advocaten. Ik ben het vak steeds leuker gaan 
vinden. Als ik met mijn kinderen door Nederland rijd,  
kan ik regelmatig zeggen: kijk, daar heeft mamma aan 
meegewerkt. Ik weet waarom een werk een bepaalde kleur 
of vorm heeft gekregen. Dat is ontzettend leuk.”

Muller werkt met veel plezier in de bouwsector. “De mensen 
in deze sector zijn direct, dat vind ik prettig. En ik vind het 
inspirerend hoe trots ze zijn op hun werk, hoe gepassio-
neerd voor hun vak. Als wij in beeld komen, is er vaak iets 
misgegaan. Dat raakt de ondernemer en de mensen die  
het werk gerealiseerd hebben.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl 



DAKEN&ZAKEN

•mawipex

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs 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.

Tot ziens op 11 november 2021 bij DAKEN & ZAKEN!
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OPLEIDINGEN

Enthousiaste deelnemers 
opleiding dakdekken

Gedrevenheid
Toon en Hans beamen dat. “Bij aanvang vertelden ze ons 
dat ze eigenlijk alles wel wisten en ze benieuwd waren  
of ze van ons nog wel iets konden leren. Hun bij aanvang 
wat afwachtende houding sloeg over in enthousiasme, 
zeker toen we met ze aan de slag gingen met de moeilijkere 
opdrachten. Met grote gedrevenheid gingen ze aan het 
werk en ontdekten ze dat het toch een grotere uitdaging 
was dan ze zich hadden voorgesteld.”

Piet Jacobs

De opleidingsmodule ‘D09, Zinkwerk voor pannen en  
leiendaken’ vond tegelijkertijd plaats met de module ‘D02, 
Materiaalkennis, meetkunde en maatvoering’ op de oplei-
dingslocatie van GAan in de Bouw in Horst. Dit zijn twee van 
de in totaal tien modules ‘dakdekken hellende daken’. 

Jelle Coppelmans en Emiel Beeren van Verkoelen Dakspe-
cialisten Weert volgden de module D09. Jelle Coppelmans 
vertelt: “Eigenlijk was ik aan het begin van de opleiding 
matig enthousiast. Waarom zou ik deelnemen, ik ken eigen-
lijk alles al.” Gedurende de opleiding kwamen Jelle en Emiel 
tot de ontdekking dat het maken van goed zinkwerk toch 
iets moelijker was dan ze zich hadden voorgesteld.  
Emiel Beeren: “Gelukkig hadden we aan Toon Janssen en  
Hans Schatorie een tweetal ervaren en geduldige instruc-
teurs die met enthousiasme en vakkennis ons naast de 
basisvaardigheden een aantal kneepjes van het vak wisten 
aan te leren, zodoende werden we steeds enthousiaster.”

Job van de Weijer van Smits Dakbedekkingen Venray en 
Bart Janssen van Dagro Groesbeek waren twee deelnemers 
aan de module D02. Job kwam tot de ontdekking dat hij nu 
in alle rust met ruime begeleiding de kneepjes van het vak 
kon leren. Aan het eind van de week waren ze allen in staat 
om zelfstandig de praktijkopdracht succesvol uit te voeren. 

Examinator Sil Gielen vertelt dat hij zeer onder de indruk 
was van de kundigheid en gemotiveerdheid van alle  
deelnemers. “Een van deelnemers van Verkoelen vroeg of 
hij zijn werkstuk mee mocht nemen en liet dit de volgende 
morgen vol trots aan zijn collega’s zien”, zegt Math Kunnen, 
manager afd. hellende daken 

In een eerder gesprek met Erik Maas, directeur bij Verkoelen 
Dakspecialisten Weert, vertelde hij dat zij alle medewerkers 
stimuleren en dat zij bij hen ruime mogelijkheden krijgen 
om zich op hun vakgebied verder te blijven ontwikkelen en 
te scholen. Niet voor niets was Verkoelen Dakspecialisten 
voor de periode 2019/2020 de aantrekkelijkste werkgever 
regio Midden-Limburg Limburg in de categorie MKB.

Aantrekkelijke werkgever
Mariëlle Smits van Smits Dakbedekkingen was vol lof  
over de wijze waarop Job van de Weijer op de zaak vertelde 

over zijn deelname, de begeleiding en hetgeen hij geleerd 
had. “Job is met zijn 22 jaar een zij-instromer in het dakdek-
kersvak. Hij zoekt de uitdaging op en vindt het fijn dat hij 
serieus genomen wordt en dat er geïnvesteerd wordt in zijn 
opleiding. Met genoegen gaat hij de uitdaging aan om alle 
modules met succes te doorlopen en af te ronden.” 

Tim Versteegen van Dagro was zeer tevreden over de  
deelname van zijn medewerker, de jeugdige Bart Janssen. 
Hij heeft ondertussen alweer een nieuwe leerling aange-
meld bij GAan in de Bouw. Aansluitend kan deze leerling 
samen met Bart Janssen alle andere modules verder  
doorlopen. Het zijn van een aantrekkelijke werkgever  
door middel van het aanbieden van opleidingen en het 
bieden van een toekomstperspectief voor de medewerker, 
verhoogt de kans op instroom van nieuwe medewerkers  
en daarmee de aanwas in de dakbedekkingsbranche. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

UITBREIDING OPLEIDINGSLOCATIES 
MOMENTEEL WORDEN VOORBEREIDINGEN GETROFFEN  
OM OPLEIDINGSLOCATIES ‘PANNEN DEKKEN’ IN TE 
RICHTEN IN AMERSFOORT EN ALMELO. HIERDOOR 
KUNNEN DEELNEMERS MEER IN DE REGIO WORDEN 
OPGELEID. MEER INFORMATIE HIEROVER VOLGT 
 BINNENKORT.

IN HET KADER VAN HET STREVEN VAN GAAN IN DE 
BOUW BEDRIJVEN TE ONDERSTEUNEN BIJ HET  
VOORLICHTEN EN OPLEIDEN VAN MEDEWERKERS  
IN DE DAKBEDEKKINGSBRANCHE KUNNEN ZE EEN 
BEROEP DOEN OP HULP VANUIT GAAN IN DE BOUW.

GIDEON VERHOEVEN, OPLEIDINGSADVISEUR  
GAAN IN DE BOUW, KAN BEDRIJVEN BIJSTAAN EN  
OP VERZOEK ONDERSTEUNEN BIJ HET OPSTELLEN 
VAN SCHOLINGSAFSPRAKEN OF OPLEIDINGSPLAN.
MEER WETEN? NEEM DAN CONTACT OP MET GIDEON 
VERHOEVEN VIA 06-53 44 95 32 OF MAIL NAAR  
GIDEONVERHOEVEN@GAANINDEBOUW.NL VOOR DE 
LAATSTE INFORMATIE EN HET OPLEIDINGSAANBOD 
KIJK OP WWW.GAANINDEBOUW.

Piet Jacobs.

Emiel Beeren en Jelle Coppelmans van Verkoelen Dakspecialisten Weert.

GAan in de Bouw ondersteunt bedrijven bij het voorlichten 
en opleiden van medewerkers in de dakbedekkings- 
branche. Zo rondde een tweetal deelnemers  
onlangs de opleidingsmodule ‘D09,  
Zinkwerk voor pannen en leiendaken’ af. 

Jelle Coppelmans.

Job de Weijer van Smits Dakbedekkingen Venray.

Bart Janssen van Dagro Groesbeek.
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Grèsdakpannen,  
een zeldzaamheid!
U zult zich afvragen: dakpannen van Grès, bestaan die ook?  
Jazeker, die bestaan! Bekender zijn de zware, hoogglanzende riool- 
buizen bij oudere woningen, schoorsteenpotten en -kappen of  
voederbakken op de boerderij. Er zijn in het verleden dakpannen  
gemaakt van Gresmateriaal. Wat is het eigenlijk voor materiaal?

hoge zuurgraad. Een andere benaming is Steengoed,  
deze benaming werd al gebruikt in de 14e eeuw. Bekend 
zijn ook de zgn. Keulse kruiken en bruine inmaakpotten.  
In Limburg stonden zo’n 100 jaar geleden een aantal  

Huub Mombers 

Grès is een speciale kleisoort die zeer hoge baktemperatuur 
verdraagt: 1150 tot 1350° C. Het is ook bestand tegen een 

fabrieken die dit ijzersterke product op de markt brachten. 
De belangrijkste plaatsen waren Tegelen, Belfeld en  
Swalmen. Tijdens het bakproces met hoge temperatuur 
wordt zout of soda toegevoegd; door chemische verbinding 
gaat het smelten en er ontstaat een optimale waterdicht-
heid van het oppervlak. 

Doordat in Frankrijk een plaats Gres bestaat, wordt er wel 
eens gedacht dat daar de naam vandaan komt. Niets is  
minder waar. Grès is een bestaande naam voor een 
kleisoort en alle producten hieruit met stookproces + zout 
of soda worden Gresmaterialen genoemd, al dan niet met 
het schuine streepje op de e. Andere benamingen zijn: 
aardewerk, Keulswerk en Steengoed. In Parijs is zelfs een 
modehuis dat Gres heet…ik bedoel maar!

Een dure pan
En nu dan de Grèsdakpannen! Waar zijn die te vinden en 
hoe kan je ze onderscheiden van de ‘gewone’ keramische 
dakpannen? Dankzij een catalogus uit 1932, van de dak-
pannenfabrikant Teeuwen uit Tegelen, waar gewag wordt 
gemaakt van Grèsdakpannen, weten we dat ze ooit gemaakt 
zijn. Of het nu nog gedaan wordt, weet ik niet. Het valt op 
dat de dakpan harder van structuur is en een hoge klank 
heeft. De catalogus vermeldt voorts dat Gresmaterialen 
vorstvrij, haarscheurvrij, zuurvrij en vetvrij zijn. 

Naast de bekende, bruine kleur werd hij ook in het zwart 
geleverd. Doordat de Grèspan van een speciale kleisoort 
is, en gebakken op hogere temperatuur, in een aparte oven 
(vanwege de zout- en sodatoevoeging) was de prijs ook 
hoger. Betaalde men in 1932 voor een gewone rode naturel 
dakpan Fl.43,00 (Nederlandse gulden) per 1000 stuks,  
oftewel Fl. 4,3 cent per pan, voor de Grèspan was men  
Fl. 125,00 per 1000 stuks kwijt, of Fl. 12,5 cent per pan,  
dus drie keer zo duur. Voor de huidige, jonge generatie  
is het helemaal een lachertje: 5,5 eurocent. Maar ja, dat is  
ook 90 jaar geleden. 

Nog een prijsvergelijking. Kostte in 1932 een gewone  
nokvorst Fl. 0,20 cent (gulden) per stuk (0,09 eurocent),  
een Grès nokvorst kostte 0,40 gulden cent (0,18 euro cent). 
Dat waren nog eens tijden. Het is ook wel weer zo dat  
een huis in die tijd ongeveer Fl. 8000,- gulden kostte  
(ca. € 3600,- ). De prijscourant vermeldt ook dat voor het 
verpakken van de zending 30 cent per 1000 kg wordt  
berekend en levering per schip Fl. 1,00 gulden extra  
per 1000 dakpannen. 

Weinig toegepast
Met mijn ruim 30 jaar eigen ervaring ben ik helaas nooit 
een dak tegengekomen dat geheel met Grèsdakpannen 
is gedekt. Ook bij de handel in dakpannen ben ik ze niet 
tegengekomen. De reden hiervoor blijft toch een beetje  
gissen. Werden ze te duur gevonden, of waren ze gewoon 
niet nodig, omdat men tevreden was met de reguliere,  
keramische dakpannen en vorsten die ook een hoge  
leeftijd bereiken? 

De catalogus vermeldt wel enkele toepassingen van het 
model Romaanse pannen op gebouwen, o.a. het Vechtgemaal 
voor de Zuiderzeewerken te Muiden, Gemeentehuis te  
Eenrum (Gr.) Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch en  
villabouw te Zeist. Waarom alleen het model Romaan hier-
voor in aanmerking kwam, is mij onbekend. Mocht één on-
zer lezers zelf te maken hebben gehad met Grèsdakpannen, 
dan houden de redactie van steilDAK en ondergetekende 
zich aanbevolen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

TECHNISCHE GEGEVENS 
GRÈS ROMAANSE DAKPAN
• DEKKING 22/23 STUKS PER M²
• LATAFSTAND 26 CM.
• GEWICHT PER M² 41 KG.

Firmastempel Grèsdakpan, Gebr. Teeuwen te Tegelen  
(Dakpannencollectie Mombers).

2 stuks Grèsdakpannen van de firma Gebr.Teeuwen te Tegelen in model 
Klein Romaan, ca 1930 (Dakpannencollectie Mombers).

Voorblad catalogus uit 1932 met mogelijkheden in Grèsmateriaal 
(Gebrs. Teeuwen Kleiwarenindustrie 1932, Tegelen).

Paginablad uit catalogus met Romaan(sche) benaming van dakpan en 10 stuks  
hulpstukken (1932) (Gebrs. Teeuwen Kleiwarenindustrie 1932, Tegelen).
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IN GESPREK MET DE DAKDEKKER

Van de koekenpan  
naar de dakpan
Met deze nieuwe interviewreeks 
laat steilDAK de mensen uit  
de praktijk aan het woord.  
Waarom is het vak zo mooi?  
In deze eerste aflevering vertelt  
zzp’er Peter van Gorp over zijn  
dagelijkse praktijk.

in renovatiewerken waarbij dakpannen moeten worden 
aangebracht, waarbij hij voor zowel particuliere opdracht-
gevers werkte als woningcorporaties. 

“Het is allebei leuk”, vertelt hij. “De particuliere werken zijn 
het meest uitdagend, omdat ze allemaal verschillend zijn. 
Daar komt echt vakmanschap bij kijken en daar geniet  
ik van. Deze projecten zijn ook het meest bevredigend,  
want het is ontzettend mooi om te zien als een particuliere 
opdrachtgever tevreden is over zijn nieuwe dak.  
Maar ook de seriematige projecten vind ik heel mooi om te  
doen, zoals een woonwijk van 120 woningen. In die gevallen  
stuur ik een team zzp’ers aan, ik werk zo veel mogelijk met 
vertrouwde partners, omdat ik weet wat ze kunnen en  
omdat ze zich professioneel opstellen.” 

Oorspronkelijk was Peter van Gorp van plan een  
carrière in de horeca op te bouwen. Hij merkte echter 
al snel dat dit niet helemaal beviel. Toen een vriend 
van hem enthousiast was over een bijbaantje als dak-
dekker, besloot hij zelf ook eens een poging te wagen. 
Hij oriënteerde zich op de dakdekkersbedrijven in de 
buurt en na een korte sollicitatieronde kon hij terecht 
bij een dakdekkersbedrijf in Heeze. 

“Ik werk graag met mijn handen, dus het was een 
logische stap om de koekenpan te verruilen voor de 
dakpan”, vertelt Van Gorp. “Het was natuurlijk even 
wennen. We praten over zo’n twintig jaar geleden,  
toen was het werk nog wat zwaarder dan tegenwoordig: de 
tilnorm bestond nog niet en er werd destijds nog heel wat 
minder gebruik gemaakt van de diverse hulpmiddelen. Het 
was behoorlijk aanpoten, maar ik vond het geweldig. Ik heb 
het vak in de praktijk  
geleerd, onder begeleiding van de ervaren krachten.” 

Renovatie
Door diverse omstandigheden en een faillissement was  
Van Gorp in de loop der jaren actief bij verschillende  
dakdekkersbedrijven. Aan het begin van de Kredietcrisis  
besloot hij uiteindelijk als zzp’er verder te gaan. In die  
periode maakten immers veel bedrijven de keuze om met 
een kleine, vaste kern en een grote flexibele schil de  
activiteiten voort te zetten. Op deze manier was hij actief 
voor diverse dakdekkersbedrijven. Hij specialiseerde zich  

“Tegelijk zijn er in deze periode ontzettend veel ‘nieuwe’ dak- 
dekkers actief, die begeleid moeten worden. Momenteel 
werk ik met een piloot in opleiding, een dj, iemand uit de 
evene mentenbranche en de eigenaar van een broodjeszaak. 
Allemaal mensen dus uit branches waar in de corona-tijd 
geen werk is, en die zien dat de bouw nog doordraait. Zij 
profiteren bovendien van een reëel prijsniveau dat momen-
teel geldt, maar waar we in de loop der jaren hard voor 
hebben moeten knokken.”

Afwisseling
Van Gorp geniet vooral van de werken waarbij hij verschil-
lende vaardigheden nodig heeft. “Dat zijn dus vooral de 
particuliere werken, waarbij je moet slopen, latten, isoleren, 
ramen plaatsen, schoor-
stenen moet plaatsen, 
etc. Die afwisseling vind 
ik mooi: een voorkeur 
voor een bepaald mate-
riaal of merk heb ik niet. 
Elk dak heeft in principe 
dezelfde basis, van daar 
uit moet je omgaan 
met de variabelen: elke 
pan is anders, heeft een 
eigen maatvoering en 
verwerkingsmethode 
en hetzelfde geldt voor 
de andere onderdelen 
van het dak. Je kunt het 
werk dus nooit op de 
automatische piloot uit-
voeren, je moet blijven 
opletten wat je doet. 
Ook bij seriematig werk 
trouwens: daar heb je 
natuurlijk veel repete-
rende werkzaamheden, 
maar ook bij die werken 
blijft de uitdaging om 
het werk zo goed  
(en zo snel) mogelijk uit 
te voeren.”

Gevraagd naar een pro-
ject waar hij bij uitstek 
trots op is, reageert  
Van Gorp dat hij op al 
zijn projecten trots is. 
“Maar als ik dan toch 
een project moet kiezen: 
ik heb onlangs de  
Heilige Hartenkerk in 
Den Bosch voorzien van 
een nieuwe dakbedek-
king uit dakpannen.  

Dat is een kerkgebouw dat is omgebouwd tot 12 ‘stadsvilla’s’. 
Het resul taat is heel bijzonder.”

Van Gorp heeft dan ook nog geen moment spijt gehad dat 
hij destijds de koekenpan heeft verruild voor de dakpan.  
“Ik ben trots op mijn vakmanschap en op mijn klantenkring. 
Elke dag is weer een verrassing en dat maakt dit werk  
zo mooi.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Nationale Milieudatabase (NMD) zet 
nieuwe stappen richting ‘basiskamp’
In het jaar 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. Tegen die tijd moet de  
bouw energieneutraal en circulair zijn: daartoe is de Transitieagenda Bouw  
opgesteld, waarmee beleid wordt uitgezet op dit gebied. Er wordt een 
stelsel opgetuigd dat aansluit bij de Wkb, de basis hiervan moet in 2023 
op poten zijn gezet. 

worden verlaagd naar 0,5.
Harry Nieman: “In het Nederlandse 
Bouwbesluit is vastge legd dat bij 
de bepaling van de MPG (wonin-
gen en kantoren) uit moet worden 
gegaan van de Bepalingsmethode   
Milieu prestatie Gebouwen en 
GWW-werken. De Nationale  
Milieudatabase is gekoppeld aan 
de bepalingsmethode. Het lijkt  
me wenselijk dat dit in volgende  
wijzigingen van de bouwregelge-
ving wordt uitgebreid naar alle gebouwen en bouwwerken. 
De berekeningsmethode van de milieu prestatie van mate-
rialen is Europees vast gelegd in de EN 15804 en de bereke-
ningsmethode van de milieuprestatie van gebouwen in de 
EN 15978. De methode is dus in alle Europese landen het-
zelfde, al heeft ieder lid staat de vrijheid om eigen  accenten 
te leggen. De berekening betreft alle fases van het  
materiaal, de gehele levenscyclus van cradle to cradle.  
Deze bepalingsmethode wordt ook wel aangeduid als 
Levens Cyclus Analyse (LCA).”

De MPG van een gebouw is de som van de schaduwkosten 
van alle toegepaste materialen in een gebouw. Hierbij moet 
ook rekening worden gehouden met de materialen die 
 worden vervangen tijdens de levensduur van het gebouw. 
De totale som wordt gedeeld door de levensduur en  
door de bruto vloeroppervlakte van een gebouw in een 
1-puntsscore. Die 1-puntsscore is ook als eis vermeld in 
de bouwregelgeving en wordt ook in andere instrumenten 
gebruikt, bijvoorbeeld de Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Om de milieubelasting van een enkel materiaal te bepalen, 
wordt dus een LCA uitgevoerd. De LCA moet worden uit-
gevoerd door een LCA-deskundige, die weer wordt gecon-
troleerd door de Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC) 
aangestelde erkende LCA-deskundige. De Bepalingsmethode 
in combinatie met de NMD wordt gebruikt door gevalideerde 
instrumenten om de milieuprestatie te bepalen.  

De klimaateisen zijn Europees: in Nederland is de  Nationale 
Milieudatabase (NMD) ervoor verantwoordelijk om de 
noodzakelijke stappen richting een circulaire en energie-
neutrale bouwpraktijk te zetten. De stichting is opgericht 
om als onafhankelijke organisatie de bepalingsmetho-
de met de bijbehorende database voor het vaststellen 
van  milieuprestaties van gebouwen en GWW projecten 
te beheren en te onderhouden. De bepalingsmethode 
is door de overheid als uniforme meetmethode in de 
 bouwregelgeving aangewezen en wordt in samenspraak 
met marktpartijen en overheid continu aangepast aan 
Europese en nationale ontwikkelingen op het gebied van 
circulair bouwen. Een belangrijk kenmerk van de NMD is 
dat het een breed gedragen organisatie is, die als stichting 
geen winstoogmerk heeft.

Per 1 januari 2021 is Jan-Willem Groot aangesteld als  
directeur van de NMD. Hij volgt daarmee Harry Nieman op,  
die als commissielid bij de organisatie betrokken zal blijven.  
Verder is de organisatie in het afgelopen jaar aanzienlijk 
uitgebreid. De meest opvallende aanstellingen zijn die 
van datamanagers Tom de Boer en Jara Schulz en account-
manager Pieter Lieffering. De organisatie werkt momenteel 
met een team van zeven medewerkers. Verder worden ook 
veel werkzaamheden uitbesteed of ingehuurd. steilDAK 
sprak met Jan-Willem Groot, Harry Nieman en Tom de Boer.

MPG aangescherpt
De MilieuPrestatie-eis van Gebouwen (MPG) wordt per het 
voorjaar van 2021 aangescherpt. De MPG is een belang-
rijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw: 
hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. 
De milieuprestatie van materialen en gebouwinstallaties 
van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden 
in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is 
een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan 
gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resul-
taat van een ontwerpproces vast te leggen. Vanaf voorjaar 
2021 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 
0,8. De verwachting is dat de grenswaarde per 2030 zal 

De momenteel gevalideerde instrumenten zijn: 
• GPR Materiaal
• MPG Toetshulp
• Oneclick LCA
• DuboCalc

Op korte termijn zullen naar verwachting ook andere 
rekeninstrumenten worden gevalideerd. De kenmerken van 
materialen uit de LCA’s worden door NMD verzameld in 
de database. Een producent of leverancier moet er zelf voor 
zorgen dat een product in de NMD wordt opgenomen.
“Daarnaast worden de productkenmerken getoond in hun 
samenhang, gekoppeld met de Wkb en, waar nodig en mo-
gelijk, BIM”, aldus Tom de Boer. “Hiertoe ontwikkelen wij een 
viewer, waarmee eenvoudig de diverse (milieu)aspecten van 
een product kunnen worden bekeken en, via bijvoorbeeld 
BIM, de toepasbaarheid van de producten in samenhang 
met elkaar. Een gebouw dat volledig is gerealiseerd uit de 
meest milieuvriendelijke materialen hoeft niet  kwalitatief 
het beste gebouw te zijn. Soms vraagt de praktijk om 
toepassing van een materiaal dat misschien een grotere 
milieubelasting heeft, maar om kwalitatieve redenen de 
voorkeur geniet. Een ander aspect is dat de waarden van 
de vier fases van de levensduur van het product van elkaar 
worden onderscheiden, in plaats van dat er één waarde 
voor de gehele levenscyclus wordt afgegeven. Op deze 
manier speelt de database nu al een belangrijke rol bij de 
keuzes van de overheid bij het duurzaam inkopen.”

NMD 3.0
In het afgelopen jaar heeft de NMD zoals gezegd een aantal 
belangrijke stappen gezet om te komen tot de zogeheten 
NMD 3.0. Dat is ook nodig, omdat het doel is om in 2023 
het ‘basiskamp’ gereed te hebben, van waaruit gewerkt kan 

worden aan een volledig klimaatneutrale bouw in 2050.  
De website is vernieuwd en er wordt van alles georganiseerd 
om de activiteiten uit te dragen. Zo worden er bijvoorbeeld  
periodiek nieuwsbrieven verstuurd en webinars georgani-
seerd. Ook heeft de NMD sinds kort een nieuw logo, 
 waarmee fabrikanten kunnen communiceren dat hun 
product is opgenomen in de milieudatabase. 
Jan-Willem Groot geeft aan dat de NMD in de komende 
periode voort zal gaan op deze route, wat betekent dat de 
NMD zich verder zal positioneren als het knooppunt voor 
duurzaam bouwen. “We zien onszelf als een soort Utrecht CS,  
waarbij we alle activiteiten die op dit gebied worden ont-
plooid in de bouw aan elkaar worden verbonden.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DISCUSSIE OVER DUURZAAMHEID HOUT
MOMENTEEL WORDT EEN DISCUSSIE GEVOERD OVER 
DE REKENMETHODE VOOR DE MPG. DE TIJDELIJKE 
OPSLAG VAN CO2 WORDT HIERIN NIET MEEGENOMEN, 
WAT NADELIG IS VOOR DE BIOBASED BOUWMATE-
RIALEN. MIDDELS EEN MANIFEST, OPGESTELD DOOR 
ONTWIKKELAAR VORM, EN ONDERTEKEND DOOR TAL 
VAN TOONAANGEVENDE BEDRIJVEN EN PERSONEN, 
WORDT HIERVOOR AANDACHT GEVRAAGD: EEN EER-
LIJK SPEELVELD VOOR EEN DUURZAMER NEDERLAND. 
DE NMD STELT ZICH IN DEZE DISCUSSIE NEUTRAAL OP 
EN VOLGT DE BESLUITVORMING VAN DE OVERHEID. 

Scheidend directeur  
Harry Nieman.

Vlnr: Heleen Scholte (communicatie), Tom de Boer (senior datamanager), Piet van Luijk (accountmanager), Jara Schulz (datamanager),  
Jan-Willem Groot (directeur), Pieter Lieffering (accountmanager) en Monique Vos (office manager).



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

Een initiatief van

GEZONDER 
IS MEER 

WERKPLEZIER!
GEZONDER 

IS MEER 

PAGO!
PERIODIEKE

ARBEIDSGEZONDHEIDS

ONDERZOEK VOOR 

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

Duurzame inzetbaarheid is één van de speerpunten van partijen betrokken bij 

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

Periodiek Arbeids Gezondheidsonderzoek (PAGO) ontwikkeld voor de sector. 

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

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

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

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

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

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

Het klimaat verandert. Extreem weer komt vaker voor, de zeespiegel  
stijgt, milieuorganisaties luiden de noodklok. Een veranderend klimaat 
heeft invloed op onze veiligheid en op het ontwerp van gebouwen.  
Wat zijn de gevolgen voor het ontwerp van hellende daken?  
steilDAK zal in de komende tijd diverse artikelen over dit onderwerp  
publiceren, we beginnen met een algemene beschouwing.

De invloed van een veranderend klimaat op de samenleving 
is zo groot, dat de overheden beheersmaatregelen willen 
nemen. Het KNMI is één van de belangrijkste kennispartners 
voor de Nederlandse overheid als het gaat over klimaatver-
andering. Wereldwijd vertegenwoordigt het KNMI ons land 
in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 
Dit is het klimaatpanel van de Verenigde Naties.  
Het bestaat uit regeringsvertegenwoordigers van alle 
VN-landen. Het panel laat periodiek wetenschappelijke 
samenvattingen maken over de actuele klimaatverandering 
en over mogelijkheden om een gevaarlijke klimaatverande-
ring voor te zijn.

De rapporten van het IPCC zijn het kennisfundament voor 
de wereldwijde klimaatonderhandelingen. Dit alles om  
te voorkomen, dat de temperatuur op aarde met meer dan 
2 °C stijgt. Het veranderende klimaat vereist als mondiaal 
probleem een wereldwijde aanpak. De klimaatverandering 
dwingt tot duurzame keuzes. Die betreffen milieu, veiligheid, 
economie, gezondheid en leefbaarheid. 

Het toekomstig weer in een warmer klimaat
Het KNMI heeft samen met de internationale collega- 
instituten aangetoond, dat klimaatverandering leidt tot  
extremer weer. Maar wat betekenen die klimaatscenario’s 
voor het alledaagse werk? Hoe ziet het weer eruit als  
het 2 °C warmer is geworden?

Om op deze vragen antwoord te geven, vertaalt het KNMI de 
klimaatscenario’s naar weerbeelden. Die geven beheerders 
en bestuurders de informatie die zij nodig hebben om te 
controleren of alle netwerken, waterwegen en voorzieningen 
standhouden. De samenleving heeft veel interesse in deze 
nieuwe vorm van stress- of robuustheidstesten.

Hevige buien en droogte
In een warmere wereld is het weer extremer. Meer  zware 
neerslag leidt tot lokale overstromingen en mogelijk schade 

aan gebouwen. Bij langere perioden van droogte komen 
ecosystemen in gevaar die sterk afhankelijk zijn van neer-
slag. Extreme droogte kan veendijken doen bezwijken.  
Wat gebeurt er wanneer deze extreme gebeurtenissen 
optreden in combinatie met veel wind, zware neerslag en 
hoog water? Gebeurt dat vaker als het warmer is? 

Hitte in de stad
De temperatuur in een stedelijk gebied is gemiddeld  
hoger dan in een niet-stedelijke omgeving. ’s Nachts is  
dit hitte-eilandeffect het grootst en kan het verschil  
tussen de stad en haar omgeving meer dan 5 °C bedragen. 
Het wordt veroorzaakt door een aantal factoren.  
Zo absorberen donkere materialen meer zonlicht. De afkoe-
ling door straling is lager dan in landelijke gebieden.  
In steden zijn gemiddeld lagere windsnelheden dan daar-
buiten, waardoor de warmte langer blijft hangen.

Zo’n warmte-eiland veroorzaakt tijdens hittegolven meer 
hittestress. Omdat de verstedelijking verder zal toenemen, 
verwacht het KNMI dat de hitte in de stad in 2050 een 
groter probleem is dan nu. Dat blijkt uit onderzoek van TNO, 
Wageningen UR en KNMI op basis van de klimaatscenario’s.

Bouw
Het KNMI stelt klimaatdata vrij beschikbaar op de website. 
Veel bedrijven en organisaties raadplegen deze informatie. 
Het KNMI levert alleen de basisdata. Voor particuliere of 
commerciële toepassingen daarvan verwijst men belang-
hebbenden naar de commerciële weerproviders. De veran-
deringen in het weer hebben ontegenzeggelijk een impact 
op de manier waarop we gebouwen realiseren en de eisen 
die we daaraan stellen. In een aantal vervolgartikelen zal 
steilDAK hier nader op ingaan. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Vorig jaar tekenden namens de branchevereniging voor architecten BNA voorzitter Francesco Veenstra  
en directeur Fred Schoorl in het bijzijn van voorzitter Ed Nijpels het Klimaatakkoord.

Het Urban Heat Island-effect.
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Adviesbeleid voor PV-panelen  
op monumentale daken verruimd

Om monumenten voor de toekomst te bewaren, is het belangrijk dat ze 
worden gebruikt. Deze gebouwen op een passende manier verduurzamen 
is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Dit kan echter op gespannen voet 
staan met de monumentale waarde en de uitstraling van het gebouw,  
met name wanneer het toepassing van zonnepanelen betreft.  
Maar er zijn ook genoeg gevallen 
waarin het wel goed samengaat.  
Het denken daarover is de laatste  
tijd verschoven. De Rijksdienst voor  
het Cultureel Erfgoed (RCE) paste 
daartoe het adviesbeleid aan voor 
PV-systemen (zonnepanelen) op  
monumenten. Onderstaand een  
bewerkte versie van de Advieslijn  
van het RCE.

Het doel van de aanpassing is om monumenteneigenaren 
meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van 
PV-systemen (zonnepanelen) bij de verduurzaming van hun 
monument. Bij rijksmonumenten wordt in principe positief  
geadviseerd over PV-panelen die uit het zicht liggen,  
geen aantasting vormen van waardevolle materialen en 
zorgvuldig op het dak worden geplaatst. Plaatsing uit het 
zicht heeft niet alleen de voorkeur, heel vaak is het dus ook 
mogelijk. Op plaatsen waar PV-systemen echter wel in het 
zicht worden voorgesteld, is voortaan niet langer zichtbaar-
heid het beslissende criterium, maar de mate waarin het 
beeld van het monument en zijn omgeving wordt verstoord. 
Daardoor kan vaker positief geadviseerd worden over 
PV-systemen die zichtbaar zijn vanaf publiek toegankelijk 
gebied, als er geen andere mogelijkheden zijn op of bij  
het monument of via coöperatieve zonnestroominstallaties 
in de buurt. 

Een belangrijke voorwaarde is een zorgvuldig afgewogen 
ontwerp: er mag geen ernstige visuele verstoring ontstaan. 
Voor bijzondere daken, voor monumenten binnen beschermde 
stads- en dorpsgezichten, historische buitenplaatsen en 
complexen gelden specifieke uitgangspunten. De mogelijk-
heden voor PV-panelen zijn daar dus beperkter.

Balans 
Gebouwde rijksmonumenten hebben een bijzondere bete-
kenis voor de samenleving. Deze ligt aan de ene kant in 
hun ouderdom en zeldzaamheid: het zijn bronnen over ons 
verleden, onder andere dankzij het historische materiaal en 
de technieken waarmee ze zijn opgericht (bouwhistorische 
waarden). Daarnaast zijn deze gebouwen door hun histori-
sche aanzicht, ontwerp en/of bijzondere materiaal vaak de 
ankerpunten en smaakmakers van de leefomgeving (visuele 
waarden). Bij de vraag of een zonne-energie-installatie 

verenigbaar is met de monumentale waarden van een rijks-
monument spelen zowel die bouwhistorische als visuele 
waarden een belangrijke rol.

Het verduurzamen van een monument is in het belang 
van het behoud ervan. Verduurzaming draagt bij aan het 
toekomstig gebruik: dankzij zorgvuldig gerealiseerde  
duurzaamheidsaanpassingen blijft het monument functio-
neel en behoudt het zijn vastgoedwaarde. Bij de ingrepen 
die nodig zijn voor verduurzaming, is het altijd zoeken naar 
een balans. Wat is er mogelijk zonder de monumentale 
waarden (het aanzicht en het historische materiaal) te veel 
aan te tasten? Om die afweging goed te kunnen maken,  
is het belangrijk om naar de totale energetische situatie 
van een gebouw te kijken. Wat is de huidige situatie?  
Wat is er mogelijk om het energieverbruik omlaag te  
brengen en om zelf energie op te wekken? 

SPECIAL DUURZAAMHEID
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monument heeft niet de voorkeur, maar als alternatieven 
ontbreken, is het in menig geval wel denkbaar indien het 
gebeurt volgens een zorgvuldig ontworpen legplan en  
er geen sprake is van een onevenredige aantasting van  
monumentale waarden door ernstige visuele verstoring  
en/of schade aan bouwhistorische waarden/materiaal.

Het Rijksadvies en het gemeentelijk beleid 
De mate waarin dat het geval is, zal op iedere plek anders 
zijn. Dit hangt niet alleen af van het monument, maar ook 
van de omgeving van het monument. Gemeenten zijn in 
Nederland verantwoordelijk voor de omgevingskwaliteit  
en voor het afgeven van de omgevingsvergunning.  
Veel gemeenten hebben beleid opgesteld voor het toepas-
sen van PV-systemen op monumenten en in beschermde 
stads- en dorpsgezichten. Gemeenten nemen een advies 
van de Rijksdienst mee bij de beoordeling van een ver-
gunningaanvraag. Daar betrekken ze ook altijd het advies 
van de eigen monumentencommissie bij. De mogelijkheden  
op basis van het gemeentelijk beleid kunnen daarom anders  
zijn dan het advies van de Rijksdienst. Eigenaren van monu - 
menten die denken over het plaatsen van een PV-systeem 
wordt daarom altijd aangeraden om contact op te nemen 
met de gemeente. 

Meer informatie over het vernieuwde zonnepanelenbeleid 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt u op: 
www.cultureelerfgoed.nl/duurzaam. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Als het voor het plaatsen van de installatie nodig is om het 
dak te versterken of andere aanpassingen te doen in het 
monument, zal per geval beoordeeld worden of dit passend 
is vanuit monumentenzorg. De werkzaamheden mogen 
immers niet leiden tot onevenredige schade aan het histo-
rische materiaal en de constructie van het pand. Technisch 
gezien gelden bij het aanbrengen van PV-systemen op een 
monument in veel gevallen dezelfde aandachtspunten als 
bij een ander gebouw: de dakconstructie moet de installa-
tie goed kunnen dragen.

Bij het plaatsen van PV-systemen op een monument is het 
bovendien belangrijk om extra aandacht te besteden aan 
brandveiligheid. Brand bij een zonne-energie installatie – 
hoewel zeer uitzonderlijk – ontstaat meestal door onzorg-
vuldige aansluitingen of andere onvolkomenheden bij het 
installeren. Het plaatsen van de installatie dient daarom bij 
voorkeur te gebeuren door een erkende of gecertificeerde 
vakspecialist.

Geïntegreerde systemen
Er bestaan systemen, waarbij PV-cellen in dakpannen of 
dakleien geïntegreerd worden. Bij deze systemen wordt de 
bestaande dakbedekking verwijderd. Verwijdering van de 
bestaande dakbedekking voor het plaatsen van PV-cellen is 
bij monumenten ongewenst. Het behoud van de traditionele  
dakbedekking is uitgangspunt. Als de dakbedekking om 
technische redenen vervangen moet worden, wordt daarom 
geadviseerd om deze in vorm en materiaal identiek te ver- 
vangen. De op dit moment leverbare zonnepannen en –leien 
passen daar niet in. Bovendien wijken ook de beste altijd 
nog enigszins af qua uiterlijk. Daarnaast is de opbrengst 
relatief laag en zijn de kosten vrij hoog. Innovatieve ontwik-
kelingen kunnen aanleiding zijn om het standpunt over geïn - 
tegreerde zonnecellen in de toekomst te wijzigen. Als de 
dakbedekking op dit moment al niet meer van monumentale 
waarde is en het terugbrengen van traditioneel dakbedek-
kingsmateriaal geen optie is, kunnen er in specifieke geval-
len meer mogelijkheden zijn voor geïntegreerde systemen.

Visuele waarden 
Historische daken dragen veel bij aan het karakteristieke 
beeld van monumenten en dat van historische steden,  
dorpen en cultuurlandschappen. De dakbedekking in de 
vorm van bijvoorbeeld pannen, zink, leien of lood speelt 
hierbij een belangrijke rol. Het aanbrengen van PV-syste men 
betekent vaak een aantasting van dit beeld. Die aantasting 
van het beeld is dan ook het meest genoemde bezwaar 
tegen PV-systemen op monumenten. Om deze reden is het 
wenselijk om de PV-systemen op een monument zoveel 
mogelijk uit het zicht te plaatsen. Zo worden de visuele 
waarden van het monument zo min mogelijk aangetast. 
Niet bij alle monumenten is de aantasting door zichtbare 
PV-systemen overigens even groot: bij sommige industriële 
monumenten zoals loodsen en pakhuizen is het vanwege 
de technische uitstraling van het gebouw best mogelijk 
om PV-systemen in het zicht aan te brengen zonder grote 
visuele verstoring. 

Het maakt bij een monument dus nogal uit of PV-systemen 
in het zicht zijn of niet. ‘In het zicht’ houdt in dat de instal-
latie zichtbaar is vanuit de publiek toegankelijke omgeving. 
Is dat niet het geval en zijn de technische en bouwhistori-
sche aspecten voldoende gezekerd, dan zal de Rijksdienst 
positief adviseren over de plaatsing van PV-systemen.  
Er gelden enkele randvoorwaarden: historische dakop-
bouwen en andere elementen op het dak (schoorstenen, 
dakkapellen, decoraties, et cetera) blijven behouden en de 
panelen worden volgens een zorgvuldig ontwerp neerge-
legd. Het in het zicht plaatsen van PV-systemen op een 

SPECIAL DUURZAAMHEID
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Daken zijn essentieel voor 
duurzaamheid woonwijk

Aan de rand van Groningen is onlangs door Vriesbouw een fraaie wijk van 
31 Nul-op-de-Meter-woningen gerealiseerd: Rietoevers. Het CPO-project 
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, red.) is bijzonder duurzaam 
uitgevoerd, met bijvoorbeeld zonnepanelen, een luchtwarmtepomp en 
een geïntegreerd afvalwater- en biovergistingssysteem (met onder andere 
vacuümtoiletten). De daken speelden hier een centrale rol in.

Aan de voorzijde grenzen de woningen aan een woonstraat 
met enkel bestemmingsverkeer. Veel van de huizen hebben 
een grote leefkeuken op de begane grond en kijken uit 
op een mooie, brede watergang. Onderhoudsvrij was het 
uitgangspunt bij de keuze van de materialen: een robuuste 
baksteen, vlakke dakpannen (Monier Stonewold), kunststof 
buitenkozijnen en verduurzaamd gevelhout vormen de 
basis van de schil. 

Duurzaam
Volgens Niezen zat de uitdaging van dit project hem erin 
dat de wensen van de verschillende opdrachtgevers  
moesten worden gevat in één uniform beeld. “We hebben 
met alle opdrachtgevers twee individuele gesprekken  
gevoerd en daarop het inrichtingsontwerp afgestemd.  
Alleen de plek van de wc en trap stond vast. Bijna alle 
huizen zijn dus verschillend ingericht.” 

Verder zijn er dus veel duurzame keuzes gemaakt. Niezen: 
“De Nul-op-de-Meter woningen (energielabel A++++, red.) 
zijn extra goed geïsoleerd en dragen zonnepanelen.  
Om zoveel mogelijk panelen kwijt te kunnen, hebben we 
gekozen voor een asymmetrische kap (prefab sandwichpla-
ten van Isobouw) met zonnepanelen op de lange schuine 
zonkant.” De huizen zijn verder all-electric, dus zonder gas - 
aansluiting, en worden verwarmd met een luchtwarmtepomp.

De daken hadden dus een steile en een flauwe helling.  
De zonnepanelen werden in principe steeds aangebracht 
op de flauwe helling, die immers meer oppervlak hebben. 
De zonnepanelen werden direct op het staaldak aan-
gebracht, de isolatie werd aan de onderkant aangebracht. 
Waar het echter nodig was, omdat de bewoners bijvoor-
beeld een uitbouw realiseerden, werden ook op de steile 
kant zonnepanelen toegepast. Zo kon gewaarborgd worden 
dat de woningen Nul-op-de-Meter zouden zijn. 

De daken hadden specifiek voor dit project ontwikkelde 
details, vertelt Niezen. “Het hemelwater wordt afgevoerd  
via verholen goten, de hwa’s bevinden zich in de gevels. 

Afvalwater als energiebron
De laatste fase van de nieuwbouwwijk Reitdiep,  
waar Rietoevers deel van uitmaakt, wordt extra duurzaam 

met speciale aandacht voor (afval)water, gericht op het 
benutten van energie en het terugwinnen van grondstoffen. 
Reitdiep is een waterrijke wijk met veel watergangen.  
Die worden ingericht met natuurvriendelijke oevers  
waardoor de waterflora en -fauna zich volop kan ontwik-
kelen en er een sterk ecosysteem ontstaat. Regenwater 
wordt in de wijk opgevangen en zorgt voor aanvoer van 
schoon water. 

Omdat afvalwater net als al het andere ‘afval’ veel nuttige 
stoffen en ook energie bevat, wordt er in Reitdiep gekozen 
voor een andere wijze van waterafvoer. Zo wordt er  
onderscheid gemaakt tussen zwart water (toilet) en grijs 
water (douche, gootsteen en wasmachine). Voor het zwarte 
water legt de gemeente Groningen in Reitdiep een vacuüm-
systeem aan met waterzuinige vacuümtoiletten. Het zwarte 
water wordt centraal verzameld en daarna vergist in een 
biovergister. Zo levert het zwarte afvalwater uit eindelijk 
energie op. 

Het grijze afvalwater wordt in de groene wijkrand ge-
zuiverd met een natuurlijke filter. Die zal in ieder geval 
bestaan uit een wilgen veld, maar wellicht ook nog een 
helofyten filter. Deze filteren het water, zodat het veilig 
in het natuurlijke watersysteem van de wijk kan worden 
opgenomen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

RIETOEVERS TE GRONINGEN
•  OPDRACHTGEVER: COP (COLLECTIEF PARTICULIER 

OPDRACHTGEVERSCHAP)
•  ARCHITECT: KAW ARCHITECTEN,  GRONINGEN
•  PROJECTBEGELEIDING: KUUB,  GRONINGEN
•  HOOFDAANNEMER: VRIESBOUW, SCHILDWOLDE
•  DAKDEKKER: KRANENBORG, GARNWERD
•  LEVERANCIER DAKPANNEN:  

BMI MONIER, MONTFOORT
•  LEVERANCIER SANDWICHPANELEN:  

ISOBOUW, SOMEREN
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Rietoevers bevindt zich in een groen gebied en wordt  
omringd door water. Volgens KAW-architect Kasper Niezen 
was het project verder bijzonder omdat de wensen van  
de ruim dertig opdrachtgevers gevat moesten worden in 
één uniform beeld. 

In totaal bestaat Rietoevers uit zeven vrijstaande,  
twaalf twee-onder-een-kap en twaalf rijtjeswoningen.  
Alle 31 huizen hebben dezelfde beukmaat, maar verschil-
len steeds een maatje in grootte. De achtertuinen zijn zo’n 
vijftien meter diep en liggen op het zuiden of het westen. 
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Verantwoord produceren 
begint met kwaliteitszorg
Er is werk aan de winkel: het moet 
allemaal duurzamer. Daar zijn heel 
veel redenen voor, die zijn omgezet  
in nationaal beleid, wat maakt dat 
we er allemaal aan moeten gaan 
werken; eerst vrijwillig en in toe-
nemende mate dwingend. Alle deel - 
nemers in de bouw moeten milieu-
vriendelijker produceren: minder gif, 
minder water, minder energie en 
dus minder CO2, lokale producten, 
etc., etc. Dus… In dit artikel een 
voorbeeld hoe producent Bové er 
mee omgaat. 

Ton Berlee

Bové draadproducten uit Ravenstein is producent en leve-
rancier van dakbevestigingsmiddelen voor hellende daken. 
Nagels voor leien, haken voor leien en pannen en dakveilig-
heidssystemen, Bové levert haar producten in binnen- en 
buitenland en breidt nog altijd uit. Dat is mogelijk door 
continu met de tijd mee te gaan en tijdig in te spelen op de 
wens van klanten. Omdat duurzaamheid steeds belangrijker 
wordt, en omdat het alle partijen betreft, moet aangegeven 
worden hoe duurzaam de producten zijn en daarmee ook 
dat deze duurzaam tot stand zijn gekomen. Heb je het over 
verduurzamen, dan blijkt dat alles met alles te maken heeft 
en voor je het weet verdrink je in de begrippen.  
Duurzaam, milieuvriendelijk: termen die te pas en te onpas 
ge- en misbruikt worden. Ten aanzien van de economische 

activiteiten en dus voor ondernemers komen de begrippen 
duurzaam en milieuvriendelijk tastbaar tot uiting in het 
begrip Circulaire economie (zie kader). 

In gesprek met directeur Jules Bogaerts wordt duidelijk  
dat het bedrijf niet alleen uit ideële overwegingen verduur-
zaamt. “Het is fijn om een bedrijf te leiden dat bijdraagt  
aan een betere wereld, maar we zijn hier in de eerste  

plaats  bezig met (op een nette manier) geld verdienen.  
Wij vertalen duurzaamheid allereerst in efficiëntie, vanuit 
de overtuiging dat milieuwinst het makkelijkst is te berei-
ken als iedereen winst boekt.”

“Al langer wordt gewerkt met een kwaliteitszorgsysteem, de 
basis om alle onderdelen van het proces te overzien als ook 
de impact van wijzigingen in het proces.  

SPECIAL DUURZAAMHEID

EEN CIRCULAIRE ECONOMIE (KRINGLOOPECONOMIE, CRADLE-TO-CRADLE) IS EEN ECONOMISCH EN 
INDUSTRIEEL SYSTEEM, WAARIN GEEN EINDIGE GRONDSTOFVOORRADEN WORDEN UITGEPUT EN 
WAARIN RESTSTOFFEN VOLLEDIG OPNIEUW WORDEN INGEZET IN HET SYSTEEM. DE ENERGIE VOOR 
EEN ZUIVERE KRINGLOOPECONOMIE DIENT AFKOMSTIG TE ZIJN VAN HERNIEUWBARE BRONNEN, MET 
NAME ZON EN WIND HET EERSTE BELEIDSONDERZOEK NAAR DE KANSEN VOOR EEN CIRCULAIRE 
ECONOMIE IN NEDERLAND WERD IN 2013 UITGEVOERD ALS ONDERDEEL VAN HET BELEIDSPLAN ‘VAN 
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TREERD RONDOM EEN THEMA OM VERNIEUWENDE EN DUURZAME INITIATIEVEN UIT DE SAMENLE-
VING TE STIMULEREN. INMIDDELS ZIJN ER MEER DAN 200 GREEN DEALS GETEKEND. IN DE DAKEN-
BRANCHE O.A. DE GREEN DEAL GROENE DAKEN.
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kon voorzien in zelf op te wekken stroom. Bogaerts:  
“Wij zijn in 1993 begonnen op de huidige locatie en de 
afgelopen 27 jaar zijn we stap voor stap uitgebreid.  
Een aanzienlijk deel van het dak was aan onderhoud toe 
en vorig jaar hebben we gekeken naar subsidieregelingen 
voor zonnepanelen. Omdat we zelf goed zicht hebben op 
ons energieverbruik, we zijn als gezegd continu bezig met 
optimaliseren, zagen we hier een mooie kans. Een deel van 
het dak is omhoog gebracht, waardoor de opslagruimte  
is vergroot en het dak meer in de zon kwam te liggen.  
Over het gehele complex zijn ruim 700 zonnepanelen 
 aangebracht, waarvan de verwachte opbrengst 115% van 
ons huidige verbruik dekt. Met de energieleverancier is 
alles goed afgestemd, want de netbeheerder moet wel 
 garanderen dat we in de winter door kunnen draaien.  
Toen dit alles mogelijk bleek, hadden we meerdere vliegen 
in één klap geslagen. We kijken nu al weer verder: vervoer 
van het personeel, transport van en naar de klanten en de 
locaties, etc. Grootste financiële winst is de energierekening 
omlaag en de grootste commerciële winst is de CO2-reductie 
op onze producten.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Van de producten die in Ravenstein worden gerealiseerd,  
is bekend uit welke grondstoffen ze bestaan, met welke  
machines het is gevormd en wie de productie ter hand 
heeft genomen. Alle gerede producten worden bij levering 
voorzien van een bestemming, dus de stroom aan grond-
stoffen, energie en arbeid is bijna per haakje bekend.  
De toepassing van het product wordt continu onderzocht 
en vastgelegd. Per toepassing wordt gekeken naar de meest 
efficiënte invulling. Leien daken moeten zeer lang meegaan, 
zijn dus al duurzaam in opzet, en dus worden verantwoord 
duurzame metalen toegepast. De verwerking van de pro-
ducten is in weer en wind, dus verpakkingen in kunststof-
folie (wat kan wegwaaien) zijn niet gewenst. Met klanten 
wordt de meest optimale verpakking afgestemd, die passen 
in het proces van de klanten. Al onze materialen en ver-
pakkingen zijn te recyclen, waarmee nog niet gezegd is dat 
dit als vanzelf gebeurt. Metalen recyclen is goed te doen, 
omdat metalen waardevol zijn en goed te scheiden van 
overig afval. Kunststof is te scheiden als het niet vermengd 
is, we bedrukken de kunststof ook niet langer.”

Met circulaire economie wordt afstand genomen van 
wegwerpartikelen, afstand genomen van onnodig giftige of 
zeldzame grondstoffen. Er wordt gestreefd naar minimaal 
energieverbruik, gemeten over de gebruiksduur van het 

product en de inzet van energie uit zon en wind. Dat zijn 
economisch gerelateerde onderdelen, waar een producent 
en ondernemer wat mee kan. Een ondernemer zal altijd 
meerwaarde moeten zien te creëren in zijn onderneming, 
zal ook zijn inzet moeten ‘verkopen’. Dat verkopen van de 
intenties loopt altijd wat voor op wat er werkelijk tot stand 
is gebracht (maar is op z’n minst een goed begin). 

De winst die Bové recent kon halen is gebruik maken van 
regelingen om te komen tot duurzame energie. Nadat de 
hele interne productieketen op energie was geanalyseerd, 
het betreft voornamelijk elektriciteit bij de productie en 
diesel voor transport, werd duidelijk dat de productielocatie  

SPECIAL DUURZAAMHEID

CIRCULAIRE ECONOMIE INVOEREN PER BEDRIJF IS 
MAATWERK DAT BEGINT BIJ HET ANALYSEREN VAN HET  
BEDRIJF EN, MEER IN HET BIJZONDER, DE BEDRIJFS-
PROCESSEN. KWALITEITSZORG DUS. ZIJN DE PROCES-
SEN EENMAAL IN KAART, DAN IS TE OVERZIEN WAT  
DE GEVOLGEN VAN WIJZIGINGEN ZIJN. WAT ZIJN DE 
RISICO’S? WAT IS ‘WINST’, UITGEDRUKT IN GELD,  
IN FLEXIBILITEIT, IN EEN BETERE MARKTPOSITIE?  
UITVOERENDE BEDRIJVEN IN DE BOUW KRIJGEN IN  
TOENEMENDE MATE TE MAKEN MET DE LOGISTIEKE  
VERANDERINGEN DIE ZIJN INGEZET. 40% VAN HET 
WEGVERKEER IS BOUWGERELATEERD EN ER IS  
NATIONAAL VEEL AANDACHT VOOR OM DAT TERUG TE  
DRINGEN. HET AANTAL VRACHTWAGENBEWEGINGEN 
MOET VOORAL IN STEDELIJK GEBIED DRASTISCH 
OMLAAG VANWEGE DE OVERLAST VAN LADEN-LOSSEN, 
DE UITSTOOT VAN DIESEL, DE VERSTOPPING VAN EN 
SCHADE AAN STRATEN. OP BOUWPLAATSEN IN HET 
LAND WORDT GEREKEND MET STIKSTOFEMISSIE, 
WAARBIJ AANNEMERS TOT OP BOUWVAKKERNIVEAU 
UITREKENEN HOEVEEL ER WORDT UITGESTOTEN.  
DE PREFABRICAGE VAN BOUWELEMENTEN MAAKT 
DAT DE BOUWTIJD STEEDS KORTER EN OOK MINDER 
FLEXIBEL WORDT. ALLE REDEN DUS OM TE BEGINNEN 
MET KWALITEITSZORG IN HET BEDRIJF, OM TE BEGIN- 
NEN DE LOGISTIEKE LIJNEN. HET OPTIMALISEREN VAN 
DE ARBEID AFSTEMMEN GAAT HAND IN HAND MET 
ARBOBELEID EN KWALITEIT. HET IS NU NOG VRIJWIL-
LIG, MAAR WORDT METTERTIJD AFGEDWONGEN, IS HET 
NIET DOOR DE WET, DAN TOCH DOOR ‘DE MARKT’. 

Het zonnedak van Bové.
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Zonnesector groeit ondanks 
coronacrisis met 41%
Ondanks de coronacrisis groeide de Nederlandse zonnesector vorig jaar 
met maar liefst 41%. In 2020 werd voor 2,9 Gigawatt aan zonnepanelen 
geïnstalleerd, waardoor Nederland de symbolische grens van 10 Gigawatt 
aan geïnstalleerd vermogen doorbrak. Dat staat in het Nationaal Solar 
Trendrapport 2021 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research.  
Het werd op 20 januari tijdens een webinar gepresenteerd.

toch nog voor 1,8 Gigawatt aan nieuw geïnstalleerd  
vermogen gerealiseerd.

Groei in 2021
Rolf Heynen verwacht dat de groei in 2021 doorzet, mede 
doordat projecten die door de coronacrisis werden uitge-
steld, dit jaar alsnog worden gerealiseerd. Nederland ligt 
dan ook op koers om de huidige ambitie voor zonnestroom-
capaciteit uit het klimaatakkoord ruim voor 2030 te bereiken.

De zeven belangrijkste trends op een rijtje: 

•  In 2020 werd er 2,9 GW aan zonnestroomvermogen  
bijgeplaatst. 

•  Het cumulatief zonnestroomvermogen  
komt uit op 10,1 GW. 

•  Het hoger geïnstalleerd vermogen gaat gepaard  
met een groei in werkgelegenheid. 

•  Terwijl de residentiële sector weinig beperkingen  
kende als gevolg van de COVID-19-uitbraak, kreeg de 
commerciële sector te maken met vertragingen. 

•  Hoewel nieuwe beleidsmaatregelen en infrastructuur 
knelpunten op het elektriciteitsnet helpen oplossen,  
stijgt het aantal probleemgebieden. 

•  Hoge opwek van zonnestroom in combinatie met een 
afname in elektriciteitsvraag leidde in het voorjaar tot 
lagere prijzen voor zonnestroom. 

•  Om de productiecapaciteit van zonnestroom verder uit 
te breiden moet er meer veranderen dan puur het aantal 
geïnstalleerde panelen.

Het Solar Trendrapport is te downloaden via  
www.solarsolutions.nl/trendrapport/ ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“Nederland staat in de Europese top-5 van landen met  
de meeste zonnepanelen”, aldus Rolf Heynen bij de  
presentatie van het Nationaal Solar Trendrapport.  
De directeur van DNE Research meldde dat er op Duitsland 
na zelfs geen enkel ander land is met zoveel panelen  
per inwoner.

1 miljoen woningen met zonnepanelen
Inmiddels hebben meer dan 1 miljoen woningen zonnepa-
nelen op het dak. De sector zorgt voor 25.000 voltijdsbanen. 
Heynen ziet dat consumenten in 2020 meer thuis waren 
en juist daardoor groeide de bereidheid bij consumenten 
om de eigen woning te verbeteren. Mede hierdoor werd 
er voor het eerst meer dan 1 Gigawatt aan zonnepanelen 
geïnstalleerd in de residentiële sector, met een totaal nieuw 
geïnstalleerd vermogen van 1,1 Gigawatt.

Leveringsproblemen
De commerciële sector had vorig jaar last van leverings-
problemen en lockdowns, maar werd gesteund door ruimere 
subsidiedeadlines. Daardoor werd in dit marktsegment  

HENK SMIENK
Commercieel Technicus

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

PREFALZ
ALUMINIUM - MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

WWW.PREFA.COM

TECHNISCHE GEGEVENS PREFALZ

MATERIAAL gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel geëmailleerd
AFMETINGEN 0,7 x 500 mm (extra bandbreedtes 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1000 mm)
GEWICHT ca. 1,89 kg/m2 (effectief verbruik bij 500 mm breedte ca. 2,3 kg/m²)
PLAATSING op volledige bebording min. 24 mm
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“ Met gekleurde  
zonnepanelen zijn  
prachtige dingen mogelijk”
Dat zonnepanelen altijd blauw of zwart moeten zijn, is een beperking  
die binnenkort verleden tijd is. Door nieuwe technieken en mate rialen  
is er inmiddels veel meer mogelijk, vertelt Angèle Reinders van de  
Technische Universiteit Eindhoven. 

Nolanda Klunder

Angèle Reinders is hoogleraar Design  
of Sustainable Energy Systems aan  
de Technische Universiteit Eindhoven,  
en universitair docent Sustainable  
Products and Energy Systems aan de 
Universiteit Twente. Ze doet onderzoek 
naar manieren om duurzame-energie-
technologieën te integreren in producten,  
gebouwen en infrastructuur. Bijzondere 
aandacht gaat daarbij uit naar nieuwe 
mogelijkheden van PV-panelen. “Er is 
behoefte aan meer variëteit bij zonne-
panelen”, vertelt Reinders. “Bij andere 
bouwmaterialen, zoals bakstenen en 
dakpannen, is er keus, maar zonnepane-
len waren tot voor kort altijd blauwe of 
zwarte vlakken.”

Kleurenspectrum
Er zijn allerlei manieren om PV-pane-
len een andere kleur te geven, licht 
Reinders desgevraagd toe: “Je kunt een 
andere kleur creëren door te variëren 
met de dikte van de anti-reflectiecoating 
op zonnecellen; daardoor reflecteert 
het licht anders terug. Je kunt kleuren 
mengen met kunststoffen of in dunne 
lagen aanbrengen (coaten) op het glas 
dat over de cellen aangebracht is of je 
kunt kleine puntjes printen met een 
bepaalde kleur (op afstand lijkt dat dan 

een egaal gekleurd vlak). Dat alles heeft als effect dat de 
zonne panelen een andere kleur krijgen. Op die manier kan 
je vrijwel alle kleuren creëren: rood, geel, groen, lichtpaars. 
We zijn nu aan het uitzoeken welke effecten die kleuren 
hebben op het rendement.”

Reinders legt uit: “De huidige blauwe en zwarte zonne-
panelen gebruiken maar een deel van het zonlicht.  
Zonlicht bestaat uit fotonen, pakketjes energie. Die pakketjes  
willen we opvangen en omzetten in stroom voor ons gebruik. 
Maar niet alle fotonen zijn hetzelfde: er zijn fotonen met 
veel energie en fotonen met weinig energie. Dat verschil 
gaat gepaard met een verschil in golflengte waarin het 
foton zich voortbeweegt, en die golflengte gaat weer 
gepaard met een specifieke kleur, die wij mensen kunnen 
waarnemen. Zo vormen de fotonen een kleurenspectrum 
in het zonlicht. Fotonen met een lange golflengte neigen 
naar de kleur rood, fotonen met een korte golflengte zien er 
voor ons uit als blauw. Hoe korter de golflengte, hoe meer 
energie de foton bevat. Blauwe fotonen bevatten dus veel 
energie, rode minder. Silicium, waar de meeste zonnepane len 
van gemaakt zijn, zet sommige fotonen effectiever om in 
energie dan andere; rode fotonen worden het meest opge-
vangen en het beste omgezet in stroom. Van de blauwe 
fotonen gaat relatief veel verloren, en dat is zonde. Je zou 
dus de golflengte van de andere kleuren fotonen willen 
omzetten in de golflengte van de rode, zodat zij optimaal 
benut worden. Dat kan je doen door kleurstoffen aan te 
brengen in zonnepanelen.”

Dat de rode kleur ertoe leidt dat een groter deel van het 
kleurenspectrum van zonlicht wordt gebruikt is mooi mee - 
genomen, maar het is niet het enige doel, benadrukt Reinders. 
“Primair gaat het erom om het aanzicht te verbeteren en 
meer keuzevrijheid te hebben bij PV-panelen. In combinatie 
met een goede efficiency, uiteraard. Daar gaat het in mijn 
onderzoek over: ervoor zorgen dat mensen technologie 
voor duurzame energie optimaal gaan benutten.”

Nieuwe mogelijkheden
“Er is met deze nieuwe ontwikkeling zo veel mogelijk. 
Je kunt niet alleen allerlei kleuren aanbrengen, maar de 
nieuwe panelen zijn ook lichtdoorlatend: je kunt zonlicht 
dus binnen laten komen door de zonnepanelen heen. In de 
Verenigde Staten bestaan al kassen met rode zonnepanelen, 
waar het licht doorheen binnenkomt. Roodachtig licht heeft 
namelijk effect op de groei van planten. Daarbij kunnen de  
nieuwe zonnepanelen gekromd worden. Dat geeft natuurlijk 
heel veel mogelijkheden; denk aan een voetgangersbrug 
waar een kromming van zonnepanelen overheen gespannen 
is, waar het licht gekleurd doorheen komt. Bij het gebruik 
van kleuren hoef je niet alleen te denken aan gekleurde 
vlakken: je kunt ook grafische patronen aanbrengen.  
Dat levert prachtige mogelijkheden op, zoals façades 
met patronen of illustraties, waarmee je de energie voor 
het pand opwekt. In Nederland zijn deze mogelijkheden 
beschikbaar maar ze worden nog weinig commercieel 

 toegepast. Met deze innovaties zijn prachtige dingen 
 mogelijk. Ik hoop daarom dat de markt de mogelijkheden 
oppikt en ermee aan de slag gaat!”

Overschot aan zonne-energie
Reinders studeerde experimentele natuurkunde in Utrecht, 
en promoveerde ook daar. “Ik wilde begrijpen hoe onze 
natuurkundige werkelijkheid functioneert. Daarbij had ik al 
snel interesse in licht en alle natuurkundige verschijnselen 
daaromheen. Dat bracht me uiteraard bij de zonne-energie. 
De grootste vraag in onze tijd is hoe we alle benodigde 
energie op een duurzame manier kunnen opwekken.  
De zon is de grootste energiebron die we hebben die gratis 
een oneindige hoeveelheid energie naar de aarde straalt.  
In een uur tijd levert de zon genoeg energie aan de aarde 
om alle mensen voor een heel jaar te voorzien.  
Het is raar dat we dit enorme overschot aan duurzame 
energie grotendeels ongebruikt laten. Zo kreeg ik  interesse 
in PV-technologieën en alle mogelijke toepassingen daarvan.”

Reinders maakt deel uit van Solar Movement, een Nederlands 
overlegorgaan tussen architecten, onderzoekers en ontwer-
pers. Zij vertalen technologie naar producten en gebouwen 
die passen bij menselijke behoeftes. Reinders: “Het gaat 
daarbij over de vraag hoe wij ons als mens relateren aan  
de technologie. Een goed ontwerp draagt eraan bij dat 
mensen bereid zijn om een nieuwe technologie te integreren  
in hun leven. Ontwerpers en architecten kunnen deze 
vertaalslag maken, waardoor nieuwe technologieën zoals 
deze zonnepanelen, een rol gaan spelen in het leven van 
mensen. Onderzoek is een proces van trial and error, een 
soort ontdekkingstocht waarbij je met kleine stapjes verder 
komt. Zo vind je telkens nieuwe oplossingen. En het mooie 
is: wat wij ontdekken, kan in de realiteit gebruikt worden. 
Meer kleur in de energiewereld, daar kan ik echt vrolijk  
van worden.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Eerste handreiking voor  
veilige plaatsing zonnepanelen  
bij appartementen gepresenteerd
Instituut Fysieke Veiligheid, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  
en Voor de VVE presenteren nieuwe veiligheidsmaatregelen voor  
het plaatsen van zonnepanelen.

installatie, ook als de betreffende VvE of woningcorporatie 
geen vergunningaanvraag voor de installatie hoeft te doen. 

Van regionaal naar digitaal
Bij het webinar waren ook de Veiligheidsregio, de BNG Bank 
en het Nationaal Warmtefonds aanwezig om maatregelen 
toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het oorspronke-
lijke plan was om op regionaal niveau bijeenkomsten te  
organiseren, echter vanwege de COVID-19 situatie is gekozen 
voor een live webinar.

Op dinsdag 29 september werd in Maassluis het eerste ver-
duurzamingsproject in Nederland opgeleverd dat volgens 
deze handreiking is gerealiseerd en daarmee voldoet aan 
de strengste veiligheidsmaatregelen bij de plaatsing van 
zonnepanelen en een Elektriciteit Opslag Systeem (EOS). ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Appartementseigenaren, woningcorporaties en installateurs  
weten vanaf nu aan welke veiligheidsmaatregelen zij 
moeten voldoen bij de plaatsing van zonnepanelen en een 
Elektriciteit Opslag Systeem (EOS) op een appartements-
gebouw. De handreiking werd, bij gebrek aan passende 
wet- en regelgeving, opgesteld door het Instituut Fysieke 
Veiligheid, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en  
Voor de VVE. Deze werd onlangs tijdens een live  webinar 
gepresenteerd. Het document omschrijft alle maatregelen 
en adviezen op bouwkundig, installatietechnisch en orga-
nisatorisch gebied. Hiermee wil men ernstige ongevallen, 
zoals brand, in de toekomst voorkomen. 

Zonne-energie
Volgens het CBS werd vorig jaar 40% meer stroom door 
zonnepanelen opgewekt in Nederland. Het grootste deel 
van deze toename (70%) is toe te schrijven aan grotere 
installaties op daken van gebouwen en op de grond.  
Er was echter ook sprake van een aantal (grote) branden, 
die vaak het gevolg bleken van constructie- en installatie-
fouten. De handreiking zorgt ervoor dat alle betrokken  
partijen, zoals de VvE, installateurs en de brandweer,  
vanaf het begin weten waar zij op moeten letten en wat  
zij kunnen doen om veiligheidsrisico’s te minimaliseren. 

Gewichtig 
De plaatsing van zonnepanelen, steeds vaker in combinatie 
met een opslagsysteem, is een relatief nieuwe ontwikkeling. 
In de eerste plaats is het belangrijk dat men op de hoogte 
is van de minimale kwaliteits- en veiligheidseisen waar het 
zonnepaneelsysteem moet voldoen. Vervolgens zijn er de 
te nemen maatregelen voor de installatie. Het dak wordt 
bijvoorbeeld opeens met veel extra gewicht belast en moet 
dit op de lange termijn kunnen dragen. Bovendien moeten  
de zonnepanelen ook goed bereikbaar zijn voor zowel 
onderhoudswerkzaamheden als hulpverlening.  
Tevens is het van belang dat de Veiligheidsregio en de 
brandweer tijdig op de hoogte worden gesteld van de 
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VAN DE TOEKOMST
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LCA moet extra impuls geven aan  
circulaire ambities Luijtgaarden

Nederland volledig circulair in 2050 door zoveel mogelijk gebruik te  
maken van hergebruikte of herbruikbare materialen en grondstoffen.  
Dat is de ambitie van de Nederlandse overheid. Hulpmiddel om bij  
te dragen aan deze ambitie zijn levenscyclusanalyses (LCA), die inzicht 
geven in de milieubelasting van producten. Met een LCA op zak hoopt 
Luijtgaarden uit Standdaarbuiten de markt mee te krijgen om producten 
zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken en daarmee bij te dragen aan 
de circulaire ambities van ons land.

“MKI-waarde wordt de circulaire standaard als het gaat om 
materiaalkeuze”, vertelt Tom Blomaard, manager Marketing 
& Sales bij Luijtgaarden. “Wie de ontwikkelingen op het 
gebied van circulariteit volgt, weet dat MKI-waarde een 
belangrijke KPI wordt waar bedrijven momenteel mee aan 
het experimenteren zijn op het gebied van materiaalkeuze. 
Het is zaak om naast concrete oplossingen de papierwinkel 
vroegtijdig op orde te hebben”, geeft Blomaard aan.

Bron: vergelijkingsoverzicht van NIBE, o.b.v. SBK bepalingsmethode 
v3.0 met een beschouwde periode van 75 jaar en levensduur  
hergebruikte dakpan van 10 jaar.

De specialist voor hellende daken met gebruikte en 
nieuwe dakpannen richt zich al sinds de jaren ‘90 op een 
circulaire stroom van dakpannen door deze in te nemen 
en te herbestemmen in onder andere de marktsegmenten 
restauratie en reparatie. Niet wetende dat dit de basis zou 
zijn voor een circulair systeem dat perfect past binnen de 
duurzaamheidsontwikkelingen die momenteel spelen in de 
bouw. 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 innemen 
van dakpannen van renovatie- en sloopprojecten staat 
daarbij nog altijd centraal. Uit ervaring weet het bedrijf dat 
circa 60% van de gebruikte dakpannen opnieuw ingezet 
kunnen worden op het dak en voor de overige 40% zoekt 
het bedrijf continu naar innovatieve oplossingen om de 
dakpannen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken  
of te recyclen.

Levenscyclusanalyse gebruikte dakpannen
Ten behoeve van de 60% dakpannen die opnieuw ingezet 
kunnen worden op het dak, ontstond de behoefte om een 
milieu-impact analyse te laten berekenen om een vergelijk te  
kunnen maken met nieuwe keramische en betonnen dakpan- 
nen. Hieruit blijkt dat hergebruikte dakpannen een minder 
hoge milieu-impact hebben, zelfs wanneer deze iedere  
10 jaar vervangen zouden moeten worden. De milieu-impact 
is daarbij uitgedrukt in MKI-waarde in euro’s.

Circulair en milieuvriendelijk
“We zijn niet verbaasd over het verschil in schaduwkosten 
in het vergelijk met nieuwe dakpannen. Dit heeft te maken 
met de hoeveelheid uitgespaarde primaire grondstoffen 
van dakpannen. De schaduwkosten zouden met name  
in het transport zitten, maar omdat wij in één transport-
beweging zowel dakpannen ophalen als leveren, hebben wij  
de MKI-waarde laag kunnen houden”, aldus Blomaard. 
 Bovenstaande is dus ook gebleken uit de levenscyclus-
analyse. Hiermee kan men aantonen dat de gebruikte 
dakpannen die door hen verwerkt worden, een significant 
lagere MKI-waarde hebben dan nieuwe dakpannen.  
“Uit de levenscyclusanalyse en het vergelijkingsoverzicht 
blijkt dat het herleggen van gebruikte dakpannen niet 
alleen een meer circulaire, maar tevens een milieuvriende-
lijkere optie is dan het leggen van nieuwe dakpannen.”

Economisch voordelig
“We merken dat opdrachtgevers die serieus aan de slag 
gaan met circulariteit op zoek zijn naar circulaire materiaal-
stromen of oplossingen. Het LCA-rapport helpt ons om 
opdrachtgevers te overtuigen van de optie om  dakpannen 
te herleggen. Het mooie van deze circulaire optie  binnen 
ons concept is dat het niet alleen circulair is maar  tevens 
economisch voordelig. Alle gebruikte dakpannen  worden in-
genomen middels onze inruilrekken en in onze uitsorteer-
loods op de hoofdlocatie in Standdaarbuiten uitgesorteerd 
op fabrikant, model, maat en kleur. Gemiddeld hoeft slechts 
40% van de ingenomen dakpannen aangevuld te worden”, 
licht Blomaard toe.
“Een concreet voorbeeld hiervan is de renovatie van  
139 woningen in Leiden in opdracht van woningbouw-
vereniging de Sleutels in samenwerking met H&R Bouw, 

Herleggen van gebruikte dakpannen. 
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vervoerd. Deze data is niet alleen voor ons interessant, 
maar tevens voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar 
circulaire en milieuvriendelijke oplossingen. Het is nu zaak 
om deze data beschikbaar te stellen, zodat opdrachtgevers 
zich hiervan bewust worden.”

Luijtgaarden geeft aan dat dakpannen slechts een onder-
deel zijn van het hellende dak. “Het is nu zaak om voor de 
overige materialen/reststromen oplossingen te zoeken.  
Uit ervaring weten we nu dat NIBE ons hier uitstekend  
bij kan helpen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

waarbij alleen de gevels blijven staan. De ruim 85.000 kera-
mische Tuile du Nord dakpannen van één van de blokken 
zijn op ons terrein in Standdaarbuiten uitgesorteerd,  
opgeslagen en worden aangevuld met de bestaande voor-
raad die is opgebouwd uit andere oogstprojecten waar  
niet gekozen is voor de optie tot herleggen. Dit soort pilot-
projecten moeten bijdragen aan de adoptie van hoogwaar-
dig hergebruik van materialen in de gehele bouw.”

Vervolgstappen
“NIBE heeft ons geholpen aan het inzicht dat gebruikte 
dakpannen een aanzienlijk lagere milieu-impact (MKI) 
hebben dan nieuwe dakpannen en met name wanneer deze 
gebruikte dakpannen via ons logistieke proces worden  

Over Luijtgaarden
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n ?nnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn nnn nnnnnnnnnn

n ?nnnnnnnnnn n?? nnn ???nnnnnnn nnnnnnnnn

n ?nnnnnnn nnn nn nnnnnnnn nnnnnnnnnn ????n

n ?nnnnnnnnnnn nn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n ?n nnnnnnn

ONTDEK ALLE VOORDELEN VAN HET CIRCULAIR DAKCONCEPT

CIRCULAIR BOUWEN & RENOVEREN 
MET DAKPANNEN

Renovatieproject 139 woningen ‘Centrale Blokken’ in Leiden.
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ACTUALITEITEN SPECIAL DUURZAAMHEID

16 FEBRUARI GREEN ENERGY DAY 2021
Op 16 februari is alle duurzame energie die we in Nederland  
produceren ‘op’ voor dit jaar: als we alles wat we dit jaar 
produceren achter elkaar zouden gebruiken. Die dag is het 
Green Energy Day. “Als we Green Energy Day elk jaar tien 
dagen opschuiven, komen we in 2050 uit op 31 december,” 
zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Dan is al onze 
energie hernieuwbaar. Dat is nodig voor het klimaat, maar 
biedt ook volop kansen voor economie en werkgelegenheid.” 

Het aandeel duurzame energie is naar verwachting 12,8 procent in 2021. In tijd uitgedrukt is dat 47 van de 365 dagen, 
zodat Green Energy Day 2021 valt op 16 februari. In 2020 viel Green Energy Day op 10 februari, want toen was 11,0 procent 
van de geproduceerde energie hernieuwbaar. Vorig jaar is het dus nog niet gelukt om Green Energy Day tien dagen op te 
schuiven. “Het glas is halfvol,” zegt Olof van der Gaag. “Er moet een forse schep bovenop om op schema te blijven lopen en 
in 2050 op 31 december Green Energy Day te kunnen vieren. Gelukkig laten tal van bedrijven en burgers zien dat het kan, 
en dat de energietransitie naast duurzaamheid ook nog eens banen en economische kansen oplevert.” 

VOLLEDIG REMONTABELE HOUTEN HUIZEN  
MET LICHTSCHOORSTEEN VAN VELUX
Bouw-Novum realiseert prijsvriendelijke sociale woningen 
waarbij energiezuinigheid, circulariteit, levensloopbesten-
digheid en duurzaamheid in een integraal bouwproces 
samenkomen. Bijzonder kenmerk is dat de gezondheid en 
het wooncomfort van bewoners centraal staan. De eerste 
woningen van Bouw-Novum met traditionele beukmaat van 
5,40 meter zijn dit jaar in Nijverdal opgeleverd. Een slimme 
oplossing van kennispartner VELUX, een ‘zonneschoorsteen’, 
zorgt voor een aangenaam binnenklimaat in de woningen 
in de vorm van veel daglichtinval, verwarming én zomer-
nachtkoeling. 

BESTAANDE WIJKEN ENERGIE-
NEUTRAAL DANKZIJ INNOVATIEF 
ZONNEWARMTENET
Een zonnewarmtenet blijkt technisch en 
financieel haalbaar om bestaande wijken te 
verduurzamen en aardgasvrij te maken - zo 
heeft een consortium van wetenschappers 
en bedrijven onder leiding van de Technische 
Universiteit Delft aangetoond. Het consortium  
heeft het zonnewarmtenet technisch uitgewerkt  
en voor een bestaande Haarlemse jaren 30-wijk 
financieel doorgerekend. De proefopstelling  
in The Green Village in Delft, de grootste 
proeftuin voor energieconcepten, heeft ver-
volgens aangetoond dat het systeem werkt. 
Hiermee ligt er een ontwerp klaar voor het 
duurzaam verwarmen van een hele wijk 
zonder dat een externe warmtebron nodig is. 
Een zonnewarmtenet helpt dus mee om de 
Nederlandse klimaatdoelen te behalen.

BIOBASED EN CIRCULAIRE PREFABWONING
Het Belgische baksteenbedrijf Vandersanden en de Nederlandse 

producent van prefab casco’s IIBO tillen prefab bouwen samen 
naar een hoger niveau. Beide bedrijven gaan samenwerken om 

voortaan keramisch afgewerkte gevels toe te voegen aan de  
geautomatiseerde productielijn van IIBO. Het project gaat gepaard 

met een uitbreiding van de fabriekshal voor de plaatsing van 
een volautomatische steenstrippenrobot, het RoboBrick systeem 
van Vandersanden. Beide bedrijven hebben in elkaar een partner 

gevonden met een gedeelde missie: innovatieve en duurzame 
bouwoplossingen leveren zonder uitputting van de aarde.

BOUWEND NEDERLAND BLIKT VOORUIT 
NAAR 2030 EN VIERT 125-JARIG BESTAAN
Bouwend Nederland presenteerde op 7 december 
tijdens het online congres ‘Nu Bouwen aan Morgen’  
de resultaten van de toekomstverkenning  
Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030. 
Met deze verkenning wil de branchevereniging onder-
nemers handvatten bieden om hun eigen strategie 
voor de toekomst te bepalen. Tijdens het congres 
vierde Bouwend Nederland tegelijkertijd het 125-jarig 
bestaan van de werkgeversclub van bouwbedrijven.

HAK4T ONDERZOEKT SAMEN MET GEMEENTE HARDENBERG  
DE MOGELIJKHEID OM HET PET PAVILJOEN NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN
De Hak4t (Hakvoort) groep wil het voormalig PET paviljoen uit Enschede een derde leven inblazen. Het in 2013 ont - 
wikkelde paviljoen zal in Dedemsvaart dienst gaan doen als het Hak4t Research, Development and Experience Center.

Het PET paviljoen is bijna acht jaar geleden ontwikkeld door 
de stichting Loos.FM samen met de Enschedese architect 
Michiel de Wit en bestond uit duizenden PET flessen.  
Het paviljoen van 30 x 6 meter bestaat o.a. uit een stalen 
frame en wanden gevuld met afvalplastic. De vorm refereert 
naar het Farnsworth House van de beroemde architect 
Ludwig Mies van der Rohe. 

Het PET paviljoen laat zien dat een gebouw tijdelijk voor 
100% zijn nut kan bewijzen, waarna zonder bouwafval  
hergebruikt of gerecycled kan worden. Hak4t wil in het 
paviljoen verder werken aan de verschillende duurzame 
slimme licht productinnovaties voor de activiteiten; daglicht, kunstlicht, zonwering en energie. Nadat de innovaties zijn om - 
gezet naar de vernieuwende slimme lichtoplossingen biedt het nieuwe Hak4t Research, Development and Experience Center 
de mogelijkheid aan het publiek om te ervaren wat (dag) licht met mens en dier doet.

WHITE PAPER BRANDVEILIGHEI PV-ONSTALLATIES
Het aantal branden waarbij fotovoltaïsche installaties (PV-installaties) zijn betrokken is de afgelopen jaren toegenomen.  
In een PV installatie kan een brand ontstaan, net zoals bij andere elektrische installaties in en op een gebouw. Voor alle 
elektrische installaties geldt hetzelfde, namelijk dat hoe meer er van zijn, hoe groter de kans op een brand. Door de forse 
toename van PV-installaties op daken neemt het brandrisico voor de verzekeraars toe. Solarif heeft een white paper  
ontwikkeld om projectontwikkelaars, installateurs, dakbedekkers en (toekomstige) PV-installatie eigenaren te helpen om  
tot een ‘Plan van Aanpak’ te komen, te downloaden via www.solarplaza.com.



Vrijdag 18 maart 2022
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Vanwege de huidige situatie rond de coronacrisis (en de 1,5 meter-maatregel) heeft de  
organisatie helaas moeten besluiten de Feestavond voor de dakenbranche te verplaatsen  

naar 18 maart 2022. De bekendmaking en prijsuitreiking van het Dak van het Jaar 2020  
zal later in het jaar op een andere manier plaatsvinden.

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

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Vogels en ongedierte veroorzaken vaak 
schade aan daken en zonnepanelen. 
Bijvoorbeeld door vervuiling van 
nesten en nestmateriaal of door 
doorgeknaagde bedrading. Vervuiling 
zorgt onder andere voor minder 
ventilatie, terwijl dit juist zo belangrijk 
is voor de werking en levensduur van 
zonnepanelen.
Gelukkig is er een oplossing.

Solarguard Pro® Panel Protection
Met goede vogelwering kan schade, 
brandgevaar en rendementsverlies aan 
zonnepanelen worden voorkomen. 
European Building Supply (EBS) heeft 
het Solarguard Pro® Panel Protection 
voor zowel in- als opdak zonnepanelen 
geoptimaliseerd. De installateur is nu 
minder tijd en ruimte kwijt en de 
kwaliteit en duurzaamheid is vergroot.

Veel verbeteringen
De bevestigingsklemmen van
Solarguard Pro® Panel Protection zijn 
verbeterd waardoor de montage niet 
meer onder het paneel hoeft, maar in 
enkele seconde aan de zijkant. De 
bevestigingsklemmen zijn universeel 
toepasbaar en leverbaar specif iek op 
maat om snelheid van installeren te 
bevorderen.

De kamlengte is aangepast van twaalf 
naar vijftien centimeter en voorzien van 
extra stevigheid. Alle twintigmeter-
systemen worden inclusief vier 
hoekstukken en bevestigings-
materiaal geleverd. Bij grote projecten 
worden voordeelverpakkingen gebruikt. 
Een installateur heeft hierdoor minder 
afval en minder opslagruimte nodig.

Een circulair product
De klemmen van Solarguard Pro® Panel 
Protection worden gemaakt van het 
afval dat EBS ophaalt bij hun klanten. 
Het is dus een circulair product. 
Solarguard Pro® Panel Protection wordt 
volledig door EBS zelf gefabriceerd in 
Enkhuizen.

Nieuwe verpakking
De designers van EBS hebben een 
duurzame verpakking ontworpen voor 
Solarguard Pro® Panel Protection. 
De verpakking wordt gemaakt van 
gerecycled materiaal en is exact op 
maat, zodat er bijna geen lucht wordt 
vervoerd.

Meer weten over Solarguard Pro® 
Panel Protection? Ga naar 
www.europeanbuildingsupply.com.

Nestmateriaal onder paneel

Solarguard Pro® Panel Protection

SOLARGUARD
PRO PANEL PROTECTION

R
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INTERNATIONALE DAKEN

Kerken van koper  
en steen in Finland
In het hoge noorden bouwt het Finse OOPEAA aan een oeuvre dat geken-
merkt wordt door op vallend gebruik van hout, koper en natuursteen.  
Twee van hun kerken vormen een mooi contrast: de ene is van grond tot  
en met hellend dak volledig bekleed met koper, de ander met leisteen.

OOPEAA (Office for Peripheral Architecture) is in 2001  
opgericht door architect Anssi Lassila. De architecten van 
dit Finse bureau maken ontwerpen waarin natuurlijke  
materialen de overhand voeren. Daarbij gaat het ze ook  
om de manier waarop die materialen door de tijd heen  
veranderen. Uitgangspunt van hun ontwerpen is namelijk 
het proces van transitie: de overgang van wat was naar  
wat komt, van traditie naar de moderne tijd, van de stad 
naar de natuur, van lokaal naar internationaal – en van  
hoe materiaal begint en hoe het zich verder ontwikkelt.  
Met dat uitgangspunt hebben ze niet alleen appartemen-
tencomplexen en (semi-)openbare gebouwen zoals een 
kinderopvang en sauna’s ontworpen, maar ook vijf moderne 
kerken. Tot hun mooiste ontwerpen behoren de kapel van 
Suvela en de kerk van Kuokkala.

De kapel van Suvela
19 kilometer ten westen van Helsinki ligt de stad Espoo 
met bijna 300.000 inwoners. Vanuit de kerkgemeenschap 
van Espoo kreeg OOPEAA de opdracht om een multifunctio-
nele kerk te ontwerpen in de wijk Suvela: een gebouw dat 
niet alleen dienst kon doen als kerk, maar ook voor diverse 
andere activiteiten. Dat laatste zit diep in de Finse cultuur: 
openbare gebouwen als scholen en kerken fungeren vaak 
ook als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners.  
In een land met lange, strenge en donkere winters is het 
noodzakelijk om plekken te hebben waar mensen elkaar 
binnen kunnen ontmoeten.

Het gebouw dat OOPEAA heeft ontworpen, 
bevat zodoende niet alleen een kerk (die ook 
dienst kan doen voor bijvoorbeeld concerten),  
maar ook een kinderopvang en een ontmoe-
tingsruimte voor jongeren en voor diverse clubs.  
Daarnaast bevat het gebouw kantoorruimte 
voor de werknemers van de kerkgemeenschap 
en van het aansluitende gemeentelijk park, 
een werkruimte voor sociaal werkers en een 
soepkeuken waar soep verkocht wordt.  
In 2012 begon de bouw; in 2016 werd de 
kapel in gebruik genomen.

Om al deze functies in één bouwwerk te 
verenigen, kozen de architecten voor een 

U-vormig gebouw rondom een binnenplaats. Alle ruimtes 
bevinden zich op de begane grond en komen uit op deze 
binnenplaats. De kerk bevindt zich in de noordoost-vleugel 
van het gebouw. Heel bijzonder is het dak. Dat laat zich 
moeilijk in woorden vangen, omdat er meerdere hoogte-
verschillen zijn. Door die hoogteverschillen hebben de 
delen van de U alledrie een dak dat op een andere manier 
hellend is. De zijvleugels van de U zijn het hoogst:  
deze vleugels hebben allebei als hoogste punt een klein 
deel plat dak – of een soort torentje – waarvandaan hun 
daken aan twee of drie verschillende kanten omlaag gaan. 
Men kan zich daarbij afvragen wanneer iets nog een hellend  
dak is, en wanneer iets een gevel is. Het dak van het middel-
ste deel van de U zou men kunnen zien als een vlinderdak. 
Tussen de vleugels van de U staat een klokkentoren.

Het gebouw heeft een hybride structuur van hout, staal en 
beton. Om de eenheid van het multifunctionele gebouw te 
benadrukken werd ervoor gekozen om het gehele gebouw 
te bekleden met koper. En dat ‘volledig’ is letterlijk bedoeld: 
de gehele gebouwschil, van de grond tot het hoogste deel 
van de daken, én de gehele klokkentoren zijn bedekt met 
glanzend koper. De architecten lichten toe dat ze kozen 
voor koper vanuit ecologisch oogpunt (koper is recyclebaar 
en dus een duurzaam materiaal), maar ook vanwege hoe 
koper zich door de tijd heen ontwikkelt – langzamerhand 
zal het glanzende bouwwerk groen kleuren. 

Treedt men de kapel van Suvela binnen, dan staat men in 
een geheel houten omgeving: de muren en het plafond 
van de kerkruimte zijn volledig bekleed met houten latten, 
voornamelijk afkomstig van lokale sparren.
Zoveel natuurlijke schoonheid is natuurlijk ook de jury’s  
van prijzen niet ontgaan: de kapel werd genomineerd  
voor de Finlandia Prize in Architecture 2016 en won in 
2016 brons in de American Architecture Prize in de cate-
gorie ‘Institutional Architecture’.

De kapel van Suvela in Espoo.

Tekst: Nolanda Klunder 
Foto’s Suvela:  Mika Huisman (buitenkant)
Marc Goodwin (binnenkant)
Foto’s Kuokkala: Jussi Tiainen

Het interieur van de kapel van Suvela.
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(ook hier vooral spar uit 
Finland), wat een opval-
lend warme sfeer geeft. 
De kerkzaal bevindt 
zich in het midden van 
het gebouw, de overige 
ruimtes zijn daaromheen 

geplaatst. De kerkzaal en andere ruimtes kunnen samenge-
voegd worden tot één grote ruimte. Letterlijk en figuurlijk 
het hoogtepunt is het plafond van de kerkzaal. De binnen-
zijde van het hellende dak is bekleed met hout, waartegen-
aan een zeer open houten frame is geplaatst, dat gekromd 
is in de vorm van een zadeldak. Deze gebogen, open con - 
structie roept herinneringen op aan gothische kathedralen.  
Tussen het hout van de constructie door straalt meer 
zonlicht binnen dan je op basis van de schijnbaar gesloten 
buitenkant zou verwachten: het effect van de dakramen. 

Op dit moment zijn er vier voltooide kerken van OOPEAA; 
een vijfde wordt op dit moment gebouwd. Wie dus op 
vakantie in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië graag historische 
kerken bezoekt, kan eens overwegen om in Finland het  
tegenovergestelde te gaan doen: hier kan men de schoon-
heid van gloednieuwe kerken komen bewonderen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De kerk van Kuokkala
Reist men vanaf Espoo 275 kilometer naar het noorden,  
dan treft men in universiteitsstad Jyväskylä een tweede, 
maar totaal andere kerk van de hand van OOPEAA aan. 
Glanst in Espoo het stralende koper je tegemoet, de kerk 
hier lijkt wel van massief natuursteen. Maar schijn bedriegt, 
uiteraard: het donkergrijze steen is slechts de buitenkant, 
aan de binnenkant is het gebouw opvallend licht, warm en 
open. Alsof je de buitenkant van een romaanse kerk combi-
neert met de binnenkant van een gothische kathedraal –  
en een dergelijk contrast was nu juist de bedoeling.

De kerk werd in 2006 ontworpen als inzending voor een 
competitie die werd uitgeschreven door de wijk Kuokkala. 
Net als in Espoo was het hier van belang dat het gebouw 
niet alleen bruikbaar zou zijn voor kerkdiensten, maar ook 

voor andere bijeenkomsten van de kerkelijke gemeente én 
als buurtcentrum. Belangrijke voorwaarde van de opdracht-
gevers was daarbij: de kerk moet eruit zien als een kerk.

OOPEAA’s kerk combineert daarom moderne architectuur  
met historische verwijzingen. De kerk werd in 2010 voltooid. 
Het langwerpige gebouw heeft een asymmetrisch dak,  
dat aan de ene kant een zadeldak is, maar aan de andere 
kant gedeeltelijk een mansardedak. In het minst hellende 
deel van het mansardedak bevinden zich dakramen.  
Opvallend is vooral dat niet alleen het hellende dak, maar 
ook de muren volledig bedekt zijn met Spaanse leistenen. 
Ramen en deuren zijn voorzien van details in hout en koper. 
De trap naar de ingang is van Fins graniet. 

Deze donkere stenen buitenkant vormt een indrukwekkend  
contrast met de binnenkant. Treedt men binnen in het 
schijnbaar massieve gebouw, dan is de sfeer namelijk ineens 
heel anders. Muren en vloeren zijn bedekt met hout  

INTERNATIONALE DAKEN

De kerk van Kuokkala in Jyväskylä.

Het interieur van de kerk van Kuokkala.

De kerk van Kuokkala in Jyväskylä.
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Dakned • Rotterdam
Kiotoweg 407
3047 BG Rotterdam
010 2687014

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

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

WEERBESTENDIG, STERK EN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. 

MINIMAAL ONDERHOUD,
MAXIMAAL DUURZAAM.

De gecertifi ceerde Tapco kunstleien zorgen voor een authentieke en elegante uitstraling, zónder veel 
moeite of onderhoud. De Tapco leien zij n gemakkelij k te verwerken, licht van gewicht, zien eruit als 
echt leisteen en hebben alles in zich om een prachtig dak te creëren. Tapco is gemakkelij k, duurzaam 
en vooral erg stij lvol. Deze kunstleien barsten, breken of delamineren niet, en de productformulering 
en fabricageprocessen bieden duurzaamheid, prestaties en een lange levensduur voor vele jaren.
Iets voor jouw volgende project? Bekij k de website of neem contact met ons op.
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Dakpannen aan vernieuwing toe?

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw

van dakpannen daken!

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 54 0001

Groot onderhoud aan uw pannendak?

www.konrad-rooftech.com

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen 
op uw dak zouden kosten?

Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website  
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KWALITEITSEISEN MONUMENTEN

KOMO en ERM  
intensiveren  
samenwerking
Stichting KOMO en Stichting Erkende Restauratiekwaliteit  
Monumentenzorg (ERM) gaan structureel samenwerken,  
zodat bouwbedrijven zich kostenefficiënt kunnen certificeren  
voor zowel reguliere bouw als voor monumentenzorg. Het is  
de wens van het bedrijfsleven om zowel in de reguliere bouw  
als binnen het cultureel erfgoed te kunnen werken op basis  
van goed op elkaar aansluitende beoordelingsrichtlijnen.  
De samenwerking tussen KOMO en ERM vervult deze wens.

Jacques Monasch, voorzitter van Stichting ERM, licht toe:  
“Een bedrijf heeft nu de keuze tussen certificering voor regu-
liere bouw op basis van de richtlijnen van KOMO, of voor het 
gebouwd erfgoed op basis van de ERM richtlijnen.  
Nu maken we het mogelijk dat in het certificeringstraject reeds 
bij de totstandkoming van de richtlijnen beide vakgebieden 
tegelijk worden meegenomen.” Voorzitter van Stichting KOMO 
Henry Meijdam spreekt van ‘een geweldige wederzijdse verster-
king’: “Het is een combinatie van twee kenniswerelden.  
Daarvan profiteren niet alleen de uitvoerende bouwbedrijven, 
maar ook de opdrachtgevers, de eigenaren van de gebouwen.  
Zij krijgen nu een dubbele zekerheid.”

Monasch geeft aan dat de verschillen tussen reguliere bouw en 
restauratie toenemen. “De regelgeving, welstandsbeleid, oplei-
dingen – meer en meer krijgen zij een eigen karakter. Niettemin 
is de zorg voor gebouwde monumenten een tak van sport die 
onderdeel uitmaakt van de wereld van het bouwen. De samen-
werking maakt het mogelijk om de eisen vanuit reguliere bouw, 
zoals het Bouwbesluit en de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen, de eisen binnen de monumentenzorg, zoals het vergun-
ningstelsel en de restauratie-ethiek, efficiënt te combineren.”

Meijdam ziet naast de afstemming in  
certifi cering ook op andere terreinen veel  
winst. “We zullen ook gezamenlijk kennis  
kunnen gaan ontwikkelen op terreinen als 
verduurzaming, of denk aan de funderings-
problematiek. Zaken die deels specifiek zijn:  
een monument heeft heel eigen aspecten  
die een rol spelen bij verduurzaming,  
maar deels ook zijn ze overlappend.”  
Monasch: “Daarnaast verwacht ik dat we geza-
menlijk gaan werken aan opgaven die door de 
komende veranderingen in de wet- en regel-
geving, op ons afkomen, zoals de Omgevingswet  
en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.  
Daar komt een enorme kennisbehoefte uit voort.”●

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

Nelskamp gaat samen-
werking aan met ELAPRO

Afdichtingen van vloeibare kunststoffen moeten aan hoge kwaliteitseisen 
voldoen. Centraal staan tegelijkertijd milieuvriendelijkheid, verwerkings-
betrouwbaarheid en duurzaamheid. Nelskamp is een samenwerking aan-
gegaan met ELAPRO, de specialist in ecologische vloeibare kunststoffen 
voor het platte dak, om haar producten exclusief te gaan verdelen. 

bedrijven stellen aan de kwaliteit van hun producten,  
hebben beide bedrijven hun focus gericht op het innovatief 
en milieuvriendelijk vervaardigen van producten die tege-
lijkertijd licht, eenvoudig en veilig zijn toe te passen.

De producten voor het afdichten van dakkoepels, lichtstraten 
en andere licht- en ventilatieopeningen op platte daken, 
evenals balkon-, galerij en dakterrasafdichtingen zijn een-
voudig aan te brengen, zelfs bij extreem lage temperaturen 
en lage luchtvochtigheid. De producten bestaan bovendien 
slechts uit 1-component, met een lange stand-tijd en daar-
door gemakkelijk, snel en veilig te verwerken.

Nelskamp is verantwoordelijk voor de verkoop en distributie  
van ELAPRO-producten, de technische ondersteuning wordt 
verzorgd door de specialisten van ELAPRO. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Onderzoek en ontwikkeling behoren bij alle product-
groepen van Nelskamp zoals de keramische dakpannen, 
betonnen dakpannen en esthetisch PV / Solar-oplossingen 
en dit heeft reeds vruchten afgeworpen. Voorbeelden van 
nieuwe ontwikkelingen zijn de ClimaLife luchtzuiverende 
dak pannen, EasyLife lichtgewicht dakpannen en gebouw 
geïntegreerde energiedaksystemen, zoals de Planum PV  
en de G-10 PV modules. 

ELAPRO doet een uitzonderlijke belofte die geldt voor al 
haar ecologische vloeibare kunststoffen: ze zijn vrij van 
oplosmiddelen, verontreinigende stoffen, isocyanaten en 
weekmakers. De producten bevatten hernieuwbare grond-
stoffen, er bestaat geen gevaar voor de gezondheid bij ver- 
werking en hebben daarnaast de minste milieubelasting.

De vloeibare kunststoffen worden exclusief ontwikkeld en 
vervaardigd in Duitsland. Naast de hoge eisen die beide  

Kenmerken van »ELAPRO Dachdicht 1k-CRYL« omvatten de hoge stabiliteit voor verwerking zonder uitlopers, de juiste en snelle  
doorharding op vochtige ondergronden zelfs bij lage luchtvochtigheid. Bovendien is het product UV-, weer- en chemicaliënbestendig.

>  Met meer dan 200 mogelijkheden in model, kleur en 
afwerking voor renovatie, nieuwbouw en gevelbekleding.  

>  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 geprofi leerde en vlakke beton 
dakpannen.

www.nelskamp.nl | info@nelskamp.nl

NELSKAMP BEDEKT 
DE NEDERLANDSE 
DAKEN MET 
HOOGWAARDIGE 
KERAMISCHE 
EN BETONNEN 
DAKPANNEN.
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FILIAAL AMSTERDAM ZOEKT EEN

VERTEGENWOORDIGER

VACATURE

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

Is deze vacature niets voor jou?  
Wellicht past de functie Werkvoorbereider in Boxtel, Commercieel 
Medewerker in Groningen, Verkoper Binnendienst in Dordrecht of 
Zwolle beter bij je. Kijk op zinkunie.nl/vacatures en solliciteer!

DEALER

HOOFDKANTOOR

Ons gezellige team in Amsterdam is op zoek naar een 
net zo’n gezellige en proactieve collega! 

Zinkunie is een groot bedrijf met meer dan 200 
medewerkers, een eigen fabriek en 17 vestigingen 
door het hele land. We leveren dagelijks topservice 
aan duizenden dak- en zinkverwerkers. Toch is elke 
klant speciaal voor ons.

Voor ons filiaal Amsterdam zoeken we een spontane 
man of vrouw met een vlotte babbel, een proactieve, 
nieuwsgierige houding en iemand die op informele 
en zakelijke wijze (nieuwe) klanten aan ons weet te 
binden. 

Interesse? 
Herken je jezelf in deze eigenschappen en lijkt het je 
leuk om bij Zinkunie te werken? Bekijk de volledige 
vacature op onze website en solliciteer!   
  
  www.zinkunie.nl/vacatures

Steildak Vacature_DEF.indd   1Steildak Vacature_DEF.indd   1 28-1-2021   10:57:0728-1-2021   10:57:07

DE ACHTERKANT

Thuiswerken, 
het nieuwe normaal

huis zonder de afleiding van collega’s. Erger: velen ook nog 
samen met de niet naar school kunnende kinderen,  
waarvan ze ineens alles zien. Haar praktijk en die van 
collega’s stromen er mee vol. Spanningen, spanningen en 
nog eens spanningen. Niet normaal. De praktijk lijkt soms 
meer op huwelijksmediatie dan op de normale hulp aan 
moeilijke gevallen. ‘Gelukkig kunnen die jongens van jou 
gewoon werken op het dak’, zei ze op een gegeven moment. 
‘Die mensen zien we hier zelden.’
 
Ja, als thuiswerken het nieuwe normaal is en hopelijk de 
kinderen straks weer naar school mogen, zal alles langzaam 
aan leefbaarder worden. Maar in de huishoudens zal er  
veel moeten veranderen om thuiswerken ook prettig 
werken te maken. Want hele dagen thuis om de kinderen 
dwingt een andere huis- en werktijdenindeling.  
Ruimte om rustig te werken of ’s avonds werken als het 
rustig is in huis, moet kunnen maar daar moet iedereen,  
ook de nog wel op kantoor-werkers voor openstaan. 

Lukt dat niet, dan zullen veel corona-kinderen zich straks 
hard achter de oren krabben als de schoolkeuzes voor de 
deur staan. Wil ik zo’n kantoorpikkie worden als pa, of ga ik  
een vak leren, net als de buurman? Lekker iedere dag op 
pad, i.p.v. hele dagen thuis op zolder zitten? Blijkt dit thuis-
werken het nieuwe normaal, dan voorzie ik straks een  
mega toestroom van jonge vakmensen. ‘Zo heb ieder nadeel 
zijn voordeel’, aldus de beste Nederlandse voetballer van  
de 20e eeuw. 

T.O. Wee

Nu het thuiswerken maar door blijft gaan en vele werkne-
mers amper nog hun werkgever en collega’s in het ‘eggie’ 
zien, ruiken en beleven, zijn de bouwvakkers van Nederland 
gewoon op locatie aan het werk. Hier en daar met wat tech- 
nische aanpassingen of met een lapje tegen het snot achter 
de oren geklemd, maar verder volgens het oude ’s ochtends 
op de baan naar het werk en ’s avonds voor de prak weer thuis.

Ooit gedacht dat hele volksstammen ’s ochtends jaloers naar 
onze mannen zou kijken als ze zich weer in de bedrijfsbus 
hijsen? Nee, ik ook niet. Misschien een enkele keer tijdens 
hoge werkeloosheid op de manier van: ‘kijk hij heeft wel werk’,  
maar nooit van: ‘kijk hij mag wel naar zijn werk’. Toch zijn er 
heel wat pennenlikkers, paperclipverzamelaars en carrière-
makertjes die nu denken: ‘kon ik ook maar naar kantoor’.  
Maar helaas, wen er maar aan: ook vandaag thuiswerken.

Dat ‘wen er maar aan’, dat valt niet mee. Daar zit je dan.  
Het ene moment werkend in een hightech state of the art  
kantorencomplex met tientallen gelijkgestemden, het andere 
moment werken vanuit jouw privédomein. De één in een 
prachtige flat, de ander in een krappe portiekwoning  
drie hoog achter. Allemaal vanuit huis werkend, de kinderen 
onderwijzend zonder al te veel vertier en dag en nacht op 
elkaars lip. 

Waar je eerst lekker 80 uur per week werkte, reisde en sportte, 
ben je nu hele dagen thuis. Die relaxbank zit eigenlijk toch 
niet zo lekker om aan te werken. Samen aan de eettafel is 
minder productief dan je eerst dacht. Het humeur wordt er 
niet beter van. Heb je geluk, dan is inmiddels de zolder,  
met een uitzicht van 0,00, ontdaan van alle ‘dat ruimen we 
nog wel op’, voorzien van een oud bureau en een doorgetrok - 
ken datakabel om rustig te kunnen werken. En dan zie je tot 
je stomme verbazing de buren ’s ochtends gezellig afscheid 
van elkaar nemen als hij naar de bouwplaats gaat om in de 
frisse lucht te kunnen gaan werken. Dat is best frustrerend.

Ja, dat is volgens mijn psycholoog en inmiddels duizenden 
ervaringsdeskundigen, echt een probleem. Alfamannetjes 
en -vrouwtjes die gewend waren hele dagen buitenshuis te 
werken en socializen, verblijven verplicht 24/7 in hetzelfde 

MET DEZE COLUMN BEGINT STEILDAK EEN NIEUWE COLUMNREEKS MET  

PRIKKELENDE MENINGEN OVER DE HELLENDE DAKENBRANCHE DOOR  

EEN RELATIEVE BUITENSTAANDER.
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ACTUALITEITEN

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

AGENDA
7-8 april 2021
AM FLEET EVENT
Online event
Info: www.events.automobielmanagement.nl

18-20 mei 2021
VAKBEURS MONUMENT
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Info: www.monumentenbeurs.nl

GESTAAG HERSTEL ONDANKS TWEEDE LOCKDOWN
Uit de vierde Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van 2020, 
blijkt dat ruim drie kwartalen na het uitbreken van het coronavirus bij  
veel ondernemers in het MKB-metaal het vertrouwen redelijk is hersteld. 
Zo ligt de waardering van de binnenlandse orderpositie en die van het 
bedrijfsresultaat op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2019 
en houden het aantal bedrijven met minder en meer personeel elkaar  
weer in evenwicht. Ook groeit het aantal bedrijven met vacatures snel.  
Daar staat tegenover dat de winstgevendheid van de bedrijven nog niet  
op het niveau is van 2019.

De verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2021 zijn wat voorzichtiger dan de realisatie in het vierde kwartaal.  
Een kwart van de bedrijven verwacht een groei van de orderpositie, terwijl 22% een afname verwacht.  Metaalwarenbedrijven 
zijn het minst positief over het eerste kwartaal, terwijl de aan de bouw toeleverende bedrijven het meest positief zijn.  
De gemiddelde orderportefeuille in weken is in het vierde kwartaal sterk gestegen ten opzichte van de voorliggende  
kwartalen en bedraagt nu gemiddeld bijna negen weken, dit was een kwartaal geleden nog zeven weken.

ABIRD EN HEF & HIJS GAAN VERDER  
ALS BOELS INDUSTRIAL
Ruim drie jaar geleden nam Boels Rental de 
industrie-specialisten Abird en Hef & Hijs Neder-
land over. Sindsdien profileerden Abird en Hef & 
Hijs Nederland zich al als ‘part of’ Boels. Vanaf 1 
februari 2021 gaan beide bedrijven verder onder 
de naam Boels Industrial. 

COOLSAFETY BEHAALT ISO CERTIFICERING
Webshop voor persoonlijke beschermingsmiddelen CoolSafety toont 

met ISO 9001 aan dat ze de hoogst mogelijke prioriteit geeft aan 
kwaliteitsmanagement. Met ISO 14001 voegt men daaraan toe dat dat 

gebeurt op een manier die het milieu minimaal belast. Bedrijven die 
over dit certificaat beschikken worden door de raad van Accreditatie 

nauwlettend in de gaten gehouden. Elk jaar wordt opnieuw gecheckt  
of ze nog steeds voldoen aan de strenge eisen op gebied van  

zowel kwaliteit en veiligheid als duurzaamheid. 

STEEDS MEER FLEXWERKERS 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
waren er in het tweede kwartaal van dit jaar  
1,7 miljoen flexwerkers -werknemers met een flexi- 
bele arbeidsrelatie. Dat zijn er ruim 180 duizend  
meer dan in 2010. Daar komen nog eens 1,5 miljoen 
zelfstandigen bij, met name zelfstandigen zonder 
personeel (ZZP’ers). Totaal betekent dit inmiddels, 
dat bijna een derde van alle arbeidskrachten 
flexwerker of zzp’er is. Hoewel dat aantal het  
derde kwartaal van 2020 iets afnam, wordt er in de  
techniek en de bouw opnieuw een toename gezien. 

WINTERHANDSCHOEN VOORKOMT KLAMME EN VOCHTIGE HANDEN
Koude omstandigheden vereisen goede werkhandschoenen. De Showa 406 is de 
winterhandschoen die koude bestendigheid, ademend vermogen en  waterafstotende 
eigenschappen combineert in één handschoen. Dankzij de innovatieve samen-
stelling van materialen en de Breathex dual latex coating technologie biedt deze 
griphandschoen gebruikers veel voordelen. 

SAMENWERKING BIMLINK EN MADASTER  
MAAKT MATERIALEN IN GEBOUWDOSSIERS  
EENVOUDIG INZICHTELIJK
BIMlink en Madaster gaan gezamenlijk de uitwisseling van infor-
matie over gebruikte materialen in gebouwen vereenvoudigen. 
De bedrijven hebben hiertoe een koppeling ontwikkeld tussen 
de eigen platforms met de gebouwdossiers van klanten. BIM-mo-
dellen uit het platform van BIMlink kunnen nu met één hande-
ling ook in de systemen van Madaster worden gezet. Zo blijft alle 
actuele data van een bouwproject, waaronder aspectmodellen, 
voortdurend gesynchroniseerd.

NIEUWE BOSCH HOUTBEWERKINGSMACHINES 
Bosch introduceert nieuwe innovaties voor de houtbewerking: 

de BITURBO-zaagmachines – accuhandcirkelzaagmachines GKS 
18V-68 GC Professional en GKS 18V-68 C Professional, accu-in-

valzaagmachine GKT 18V-52 GC Professional evenals accukap- en 
verstekzaagmachine GCM 18V-216 Professional – zijn geoptima-
liseerd voor topprestaties met ProCORE18V-accu’s en zodoende 

krachtiger dan alle huidige accuzaagmachines van Bosch.
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 20 april

DAKPANNEN
Archeologen graven dakpannenfabriek op

BUITENLANDSE DAKEN
Speciale dakcultuur in Italië

SPECIAL
Renovatie

DUURZAAMHEID
Duurzaam verpakken

COLOFON

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

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



Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux
vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail
te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert
u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant
langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle
producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van
innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot
een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen
werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.


