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COLUMN

Voor asbestdaken geldt nog  
steeds ‘liever kwijt dan rijk’

in. Ook wordt er gewerkt aan  
een fonds voor particuliere  
asbestdaken. Meer over  
deze fondsen leest u op 
www.asbestversnelling.nl/
samenwerkingsverklaring/
het-fonds/-909-kamer-
brief-verkenning-zake-
lijk-fonds. Via deze link  
kunt u onder meer het  
SIRA-rapport lezen, waar 
wordt ingegaan op andere  
opties voor financiële arrange
menten, zoals lage beheerskosten,  
flexibel inspelen op deelname door andere overheden  
en/ of private financiers en een flexibele benadering ten 
opzichte van de verschillende soorten asbestdakeigenaren. 

Koppelkansen
U kent het idee: asbestdak eraf, zonnepanelen erop.  
Circa 90% van de vrijkomende bebouwing in het landelijk  
gebied heeft een oud asbestdak. Wanneer het dak wordt 
gesaneerd of de oude schuur wordt gesloopt voor een 
nieuwe schuur, biedt dit kansen voor een schonere,  
asbestvrije economie. Ook in de stedelijke kring bestaat 
de wens om een asbestdak te verwisselen voor een  
verantwoord dak. De consumentenvoorlichtings-
organisatie Milieu Centraal heeft zelfs recentelijk een 
Week van de Asbestvrije Schuur georganiseerd. Hier wordt 
bijvoorbeeld schaalvergroting gezocht: buurtbewoners 
kunnen geld besparen door gezamenlijk de asbestdaken 
van een rij woningen of zelfs een straat in een keer te  
laten saneren en vervangen, dikwijls met praktische onder- 
steuning van de lokale gemeenten en Milieu Centraal. 

Volksgezondheid
Eind 2020 zal naar verwachting onderzoek worden gepu-
bliceerd over de blootstellingsrisico’s van verschillende 
saneringsmethodes tijdens de sanering van asbestdaken. 
Het doel: kan het saneren van asbestdaken wellicht 
gemakkelijker, sneller en eventueel goedkoper, zonder af-
breuk te doen aan de veiligheid? Kortom: het onderwerp 
van asbestdaken leeft nog volop! Ik houd u op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 

mr.dr. Yvonne Waterman
1  Voor meer informatie over dit onderwerp is de volgende website 

aan te bevelen: www.asbestversnelling.nl.

Hoewel het wetsvoorstel van een asbestdakenverbod 
strandde in de Eerste Kamer in 2019, is het maatschappe-
lijk gezondheidsbelang van minder asbestdaken daarom 
niet minder geworden. Overheden, brancheorganisaties, 
bedrijven en expertisecentra hebben de handen ineen 
geslagen om gezamenlijk (door) te werken aan de  
afbouw van asbestdaken.1 Deze samenwerking is op  
2 maart 2020 bekrachtigd door het ondertekenen van  
de Samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken 
door ambassadeurs van onze samenwerking.  
Wat is nu de stand van zaken? 

Onverdroten
De voortvarende sanering van asbestdaken heeft zeker  
te lijden gehad onder het falen van het wetsvoorstel.  
Ook de beëindiging per eind 2018 van de subsidie op het 
saneren van asbestdaken heeft natuurlijk niet geholpen. 
Gelijktijdig – en bizar – heeft de ontruiming van vele 
gebouwen als gevolg van het coronavirus, dat de  
asbestsector in alle rust vele gebouwen kon saneren  
met een minimum aan overlast voor de gebruikers.  
Het resultaat: de afbouw van asbestdaken is weliswaar  
in een wat lager tempo maar toch gestaag doorgegaan.  
Inmiddels is tussen 2014 en medio 2020 bijna  
60 miljoen m2 asbestdak verwijderd. 
Naar schatting zal in 2020 circa 6 tot 7 miljoen m2 asbest-
daken zijn verwijderd met nog circa 8090 miljoen m2 te 
gaan. Opmerkelijk genoeg betreft dit alleen de ‘klassieke’ 
asbestdaken en niet de bitumendaken van vóór 1985, 
waar ook vaak asbest in is verwerkt. Het lijkt wenselijk 
om ook oude bitumen daken onder de term ‘asbestdak’ te 
scharen en hier aandacht voor te hebben. Maar u ziet het 
zelf: als wij geen actie ondernemen, duurt het nog meer 
dan een decennium voordat alle asbestdaken verwijderd 
zijn – dat is een forse tegenvaller ten opzichte van de 
oorspronkelijke streefdatum van 2024. 
Aan overtuiging en enthousiasme voor het doel van  
asbestdakenverwijdering ontbreekt het echter niet.  
Het team van asbestdakenambassadeurs, bestaande uit 
diverse ministeries, provincies, gemeenten, sectororganen 
(VVTB, VERAS, Bouwend Nederland), bedrijven (SGS Search, 
Sansidor, RPS Nederland en Adviesbureau Jan Tempelman), 
Milieu Centraal en stichtingen (ECAV, EAF) wordt gaande-
weg steeds verder uitgebreid. Ook is er ondersteuning  
van landelijke organisaties, verzekeraars en banken  
die meedenken hoe zij de sloop of vervanging van een 
asbestdak kunnen stimuleren. 

Fondsen
Staatssecretaris Van Veldhoven streeft naar een financie
ringsfonds om bedrijven te ondersteunen in het saneren 
van asbestdaken. Inmiddels ‘zit’ hier al circa 12 miljoen euro 

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

bmigroup.com/nl

It’s never just a roof.
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Koepel St Louis Kapel in  
Oudenbosch gerestaureerd
Het historische hart van Oudenbosch omvat veel méér dan alleen de  
bekende basiliek H.H. Agatha en Barbara aan de Markt. Wie de stads-
wandeling Parelpad volgt, komt langs andere mooie monumentale 
 plaatsen met een rijke geschiedenis, waaronder de St Louis Kapel,  
gewijd aan koning Lodewijk IX van Frankrijk (die in 1297 heilig werd  
verklaard). De buitenzijde van deze (neo)barokke kapel is volledig  
gerestaureerd. Het resultaat mag met recht bijzonder worden genoemd.

aan de buitenkant en 38 meter aan de binnenzijde.  
De St Louis Kapel is dus meer dan 150 jaar oud en de  
koepel ruim 130 jaar. Zoals bij veel monumenten van  
deze respectabele leeftijd speelden onder meer houtrot, 
oude of verdwenen verflagen, vervuiling en verouderde 
materialen het gebouw en de zinken ornamenten parten.  
Decennialang moesten bitumen dakshingles en zinken 
dakbedekking het schip en het absis, het achterste  
gedeelte van de kapel, beschermen tegen aantasting  
en verval. Een taak die ze na al die jaren niet naar behoren 

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen

De kapel werd in 1865 gebouwd en de koepel volgde  
in 1888. Het ontwerp van de kapel was net als de  
Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara geïnspireerd op  
de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het gebouw geldt sinds 
1976 als Rijksmonument en sinds 2008 is het in beheer  
van een stichting. De nietgeoriënteerde kapel is opgetrok-
ken in neobarokke stijl en heeft een lengte van 80 meter 

konden vervullen. Maar bovenal was de kapel in de loop 
der jaren haar oorspronkelijke, mooie aanzicht verloren. 

Besloten werd de koepel te restaureren en in oorspronke-
lijke staat terug te brengen. Dat was de uitdaging die 
bouwbedrijf van Agtmaal uit Oudenbosch met zusteronder-
neming de Bonth van Hulten en architectenbureau RDH 
gezamenlijk aangingen. Onderdeel van de opdracht was het 
herstellen en terugbrengen van de zinken onderdelen en 
versieringen. Ook het hout moest weer in de oorspronke-
lijke kleur worden gezet. Over de kwaliteitseisen heerste 
geen enkel misverstand: de complete restauratie diende 
te voldoen aan de uitvoeringsrichtlijnen van de stichting 
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)  
en de kwaliteitseisen van KOMO. En natuurlijk de hele hoge 
eisen van onszelf. Een zeer bijzondere klus voor het betrok-
ken dakdekkersbedrijf JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen. 
Directeur Jurgen van Keulen noemt dit een project één van 
de hoogtepunten in zijn carrière en hij merkt nu al dat de 
koepel internationale aandacht trekt.

Esthetiek
Zoals gezegd was de oorspronkelijke zinken dakbedekking 
in de loop der jaren vervangen door bitumineuze shingles. 
Deze zijn op hun beurt weer vervangen door een zinken 
dakbedekking, waarmee de koepel weer in de oorspronke-
lijke staat is hersteld. Het lijnenspel en de detailleringen 
geven na de dakrenovatie een adembenemend zicht,  
dat in de vernieuwde situatie weer veel duidelijker  
verwijst naar de illustere inspiratiebron: de basiliek van  
de Sint Pieter in Rome.

Techniek
Om de koepel weer terug te brengen in de originele  
staat, moesten dus de shingles worden verwijderd.  
Daarna moest er een nieuwe, zinken dakbedekking  
(NedZink Naturel) worden aangebracht, die in een  
losangesysteem op de koepel moest worden aangebracht. 
Dit was met name een complexe klus vanwege de afwisse
lend holle en bolle ondergrond en het gebruik van een  
speciale laser. Vanwege de op dit werk geldende kwaliteits-
eisen werd gebruik gemaakt van gecertificeerde en hoog-
gekwalificeerde producten, het juiste bevestigingsmateriaal 
(type en aantal), gegarandeerde kwaliteit van de solderingen 
en het mooi in een rechte lijn doorlopen van het zinken 
dakwerk.

De beschikbare (zwart-wit) foto’s lieten er geen twijfel  
over bestaan dat een aantal van de detailleringen in het 
zinkwerk extreem te noemen waren, en bepaalde onder-
delen zeer bewerkelijk. Zoals de sierlijstovergang van de 
tamboer naar de koepel, met veel detailleringen en op  
elke kop twaalfzijdig in verstek per rug. Maar ook de gefor-
ceerde zinken (voet)lijsten van de lantaarn op de koepel,  
de 36 zinken ossenogen (ronde/ovalen dakramen+conclaaf  
natuurleien daken+Keulse goten), het ronde dak,  
het beverstaarten dak en de tapse zinken banen op het 
dak van het absis. Onder leiding van restauratiearchitect 
Henk Ruissen produceerde RDH in combinatie met JVK het 
tekenwerk met detailleringen. Deze zijn vervolgens op een 
gecontroleerde en gecerti ficeerde manier uitgevoerd door 
een vakkundig team specialisten.

JHet Dak van het  aar 2020



Duurzaamheid
De levensduur van een zinken dakbedekking is zoals 
bekend bijzonder lang. De recente dakrenovatie betekende 
dat de koepel van de derde dakbedekking in haar meer  
dan 130-jarige bestaan werd voorzien, waarvan het  
merendeel voor rekening kwam van zink. Inmiddels mag 
algemeen bekend worden verondersteld dat zink een  
zeer duurzaam bouwmetaal is. Daarnaast is het materiaal 
volledig recyclebaar. 

Samenwerking
Met projecten in heel Nederland en in België, en jarenlange 
ervaring, is het niet verwonderlijk dat JVK de aangewezen 
partij was voor het restau ratiewerk aan de koepel en de 
absis van de St Louis Kapel. Met de tekeningen van RDH  
als basis gingen enkele vakmannen van JVK in oktober 
vorig jaar van start. Projectleider Geoffrey van den Berg  
van aannemersbedrijf De Bonth van Hulten over de  
samenwerking met JVK: “Vanaf het begin is die goed 
geweest. Al bij de start van de werkzaamheden was het 
dakdekkersbedrijf betrokken. Bij vragen over de uitvoering 
van het zinkwerk geven de mannen duidelijke uitleg.  
En moet een detaillering om een bepaalde reden anders, 
dan passen ze die vlot aan.” Jurgen van Keulen geeft  
eveneens aan dat de samenwerking zeer goed is verlopen: 
“Het was een heel intensieve samenwerking, waarbij we 
voortdurend met elkaar in contact stonden. De samenwer-
kende partijen vormden een zeer hecht team.”

Veiligheid
Om de werkzaamheden op een veilige manier te kunnen 
uitvoeren, moest de gehele koepel in de steigers worden 
gezet. Dat was geen eenvoudige klus, er was namelijk  
een bijzonder hoge en ingewikkelde steiger nodig.  
De steiger mocht niet op de constructie afsteunen,  
dus ze moesten aan de bovenkant worden bevestigd.  
Feitelijk is het dak onderhoudsvrij: vanwege de steile  
helling spoelt het hemelwater direct weg en wordt het  
dakoppervlak schoon gespoeld. Voor het uitzonderlijke  
geval dat het dak betreden moet worden, zijn speciale 
veiligheidshaken aangebracht, met bijbehorende harnas-
gordels. Vanzelfsprekend mogen die alleen worden  
gebruikt door daartoe geëigende partijen. Ook was er een 
gecertificeerde ladder over de hele koepel, gekeurd door 
het Liftinstituut.

lnmiddels zijn de steigers gezakt en is de koepel in  
volle glorie te bewonderen. Inclusief zinkwerk op het  
allerhoogste niveau! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

JHet Dak van het  aar 2020

RESTAURATIE KOEPEL ST. LOUIS, OUDENBOSCH
•  HOOFDAANNEMER: VAN AGTMAAL OUDENBOSCH  

EN DE BONTH VAN HULTEN, NIEUWKUIJK
•  RESTAURATIE-ARCHITECT: RDH ARCHITECTEN, BREDA
•  DAKDEKKER: JVK AMBACHTELIJKE DAKBEDEKKINGEN,  

BREDA - OSSENDRECHT - ANTWERPEN
• LEVERANCIER SIERSTUKKEN: GEBR. BRIL, KRABBENDIJKE
•  LEVERANCIER ZINK: ZINKUNIE, BREDA/BOXTEL
•  FABRIKANT ZINK: NEDZINK, BUDEL DORPLEIN

9

PASSIE VOOR DAKEN

jurgen@jvkdaken.nl Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar !Breda T  076 303 2400 M  06 126 46 899

t

JVK Daken BV   ▪   www.jvkdaken.nl
Dakdekkers  ▪  Leidekkers  ▪  Loodgieters  ▪  Zink- en Koperslagers

PASSIE VOOR DAKEN

jurgen@jvkdaken.nl Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar !Breda T  076 303 2400 M  06 126 46 899

t

JVK Daken BV   ▪   www.jvkdaken.nl
Dakdekkers  ▪  Leidekkers  ▪  Loodgieters  ▪  Zink- en Koperslagers

Breda T 076 303 2400 M 06 126 46 899 jurgen@jvkdaken.nl
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Met spoed gevraagd: aantoonbare ervaren 
zink-koper-en loodwerkers en leidekkers

Ook voor uw Schub, Duits-of Oud-Duitse leibedekkingen door geheel Nederland”.
ERM gecertificeerd (erkende restauratie kwaliteit monumenten)/komo- & KvINL-gecertificeerde metalen dakbedekker



Snel je klus 
geklaard!
Prefab deklij sten

Prefab deklijsten & 
toebehoren

Vier breedtes direct 
uit voorraad leverbaar

Hoekstukken direct 
uit voorraad leverbaar

KLIK & Klaar

Direct af te halen bij  jou 
in de buurt

KLIK & 
KLAAR

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

Dankzij  de prefab deklij sten van Zinkunie kan de dakrand stij lvol 
worden afgewerkt. Maar dat niet alleen! Door de kant en klare 
hoekstukken is jouw klus ook nog eens snel en voordelig geklaard. 
De KLIK deklij sten zij n verkrij gbaar bij  al onze fi lialen in Nederland.
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Meer weten ? www.all-up.nl of bel: +31 (0) 546 - 544724
Twentepoort Oost 37 , 7609 RG Almelo

Een unieke businesspartner
All-up is niet alleen leverancier. Onze larenlange 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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De Buytenplaets  
in Rijswijk is  
Dak van het Jaar 2019

DAK VAN HET JAAR 2019

In totaal maakten 14 projecten kans op de onderscheiding.  
Alle projecten die in de vorige jaargang van vakblad Roofs in 
de reeks Dak van het Jaar zijn beschreven, zijn beoordeeld 
door een vakjury, samengesteld uit de redactieraad van dit 
vakblad. Dit jaar bestond de jury uit de volgende personen:

• Leen Iseger (SKG-IKOB)
• Karsten Konrad (Konrad Roof Technology)
• Jan van Leeuwen (BMI Monier)
• Will Verwer (Stichting Dakmeester)

Het aanbod was ook dit jaar bijzonder gevarieerd en dat 
maakte het er voor de jury niet gemakkelijker op.  
Het project dat op alle vijf de beoordelingscriteria het 
hoogst scoorde, zou de titel in de wacht slepen. De criteria  
zijn als steeds: ‘techniek’, ‘esthetiek’, ‘duurzaamheid’, ‘samen - 
werking’ en ‘veiligheid’. Nieuw dit jaar was dat er werd  
gewerkt met een shortlist van drie projecten. Na een inte-
ressante discussie werd tijdens het jury-overleg, begin dit 
jaar in Restaurant Wilhelminapark in Utrecht, de shortlist  
samengesteld. Het was de bedoeling om tijdens de feest-
avond de shortlist bekend te maken met behulp van video - 
presentaties. Door middel van dronebeelden van de projecten 
en interviews met de betrokken bouwpartijen zouden de 
projecten op een snelle en heldere manier worden gepre-
senteerd. Deze videopresentaties zijn inmiddels gepubliceerd 
op www.dakvanhetjaar.nl, onder ‘Terugblik’.

De projecten op de shortlist waren:

Crematorium, Alkmaar
Het ontwerp van het crematorium in Alkmaar is heel  
bijzonder en de uitvoering wekt bewondering.  
Het ontwerp lijkt op een zeilschip, een metafoor ‘afscheid’, 

iets dat verdwijnt. Een zeilschip dat achter de horizon 
verdwijnt is in dit opzicht een sterk beeld, ook al omdat het 
gebouw niet ver van de kust ligt. Voor de ‘zeilen’ is gekozen 
voor een bedekking met titanium. Belangrijk in het ontwerp 
was bovendien de integratie van het gebouw in het land-
schap. Vanuit de binnenruimte heeft men door de glazen 
gevels een prachtig uitzicht op het omliggende polderland-
schap. Ook de leien daken sorteren een fraai effect.  
Een technisch en esthetisch hoogstandje, dat van de 
verwerker (Ridder Skins For Buildings) vakmanschap en 
uitgebreide logistieke vaardigheden vereiste.

Boomrijk, Almere
Voor de wijk Boomrijk in Almere werden bijzondere eisen 
gesteld. De wijk zelf bootst een duinlandschap na. Er zijn in  
de wijk geen traditionele schuttingen te vinden, het land-
schap is de gedeelde tuin van alle bewoners. Vanaf het 
eigen terras moet het beeld rustgevend en in balans zijn. 
Natuur en bebouwing vormen een aaneengesloten geheel, 
de woningen gaan op in het boslandschap dat door het 

planten van extra bomen verder wordt versterkt. De stenen 
in de gevel bootsen de grove structuur van boomschors na. 
De kozijnen, en voor een deel ook de gevels, zijn gemaakt 
van duurzaam Accoya hout, terwijl voor de dakpannen lang 
gezocht is naar een dakpan die zo min mogelijk op een 
dakpan lijkt, maar integendeel de uitstraling biedt van de 
bladeren aan de bomen, in de herfst. Gekozen is voor de  
keramische dakpan ‘Smaragd’ van BMI Monier, in een speciale 
kleurstelling en een wieber-vorm met afgeronde hoeken. 
Het resultaat is bijzonder strak en kan met recht bijzonder 
worden genoemd.

Het woonhuis, B&B en De Brasserije in Rijswijk is uitgeroepen tot  
Dak van het Jaar 2019. Doordat de prijsuitreiking vanwege de  
corona crisis niet door kon gaan, hebben de betrokken partijen de  
prijs tijdens een informele bijeenkomst in ontvangst genomen.
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De jury had een rijke keuze uit verschillende bijzondere 
projecten, waarbij er voor verschillende nominaties  
heel goede argumenten waren om ze uit te roepen tot  
Dak van het Jaar. Bij de uitverkiezing van dit dak heeft de 
jury de bijzondere esthetische waarde willen bekronen,  
die alleen bereikt kon worden in een goede samenwerking, 
gebaseerd op wederzijds respect en begrip, waardoor het 
vakmanschap tot volle bloei heeft kunnen komen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De Buytenplaets, Rijswijk
Het markante landhuis De Buytenplaets, in de nieuwbouw-
wijk Sion tussen Rijswijk en Delft, is een bijzondere blik-
vanger. In de hellende dakenbranche gaat het vaak om 
een scheiding tussen oud en nieuw: renovatie, al dan niet 
van monumenten, of nieuwbouw. De Buytenplaets is nieuw 
gebouwd, maar het betreft een volledig in oud-Engelse stijl 
opgetrokken landhuis, zelfs met Kempische stijlelementen. 
Het dak is een belangrijke factor in de klassieke uitstraling 
van het gebouw. Zodoende vormt het gebouw een unieke 
verbinding tussen oud en nieuw.

De jury waardeert enerzijds de bijzondere betrokkenheid van 
de opdrachtgevers. Laura Bronsgeest en Jeroen van Leeuwen 
hebben het ontwerp bedacht en samen met Hielke Bakker 
van architectenburo VB3 uit Pijnacker verder uitgewerkt. 
Samen met het betrokken dakdekkersbedrijf, Sloof bv uit 
Rijssen, zijn vervolgens de dakdetails uitgewerkt. Het resul-
taat mag met recht bijzonder worden genoemd en fungeert 
feitelijk als een uithangbord voor de hellende dakenbranche. 
Het dak getuigt tot in het kleinste detail van aandacht en  
vakmanschap. Van de kleur van de dakpannen tot en met 
het rustige lijnenspel en de afwerking bij de dakramen, 
hwa’s en de goten. De symmetrisch gepositioneerde  
torentjes zijn een lust voor het oog.

DAK VAN HET JAAR 2019

Dak van het Jaar 2019

Lindeman Uitgevers 
feliciteert

met het Dak van het Jaar 2019

DE BUYTENPLAETS,  
RIJSWIJK

 
Opdrachtgever

G.A.M. van Leeuwen Beheer b.v., Den Hoorn

Hoofdaannemer
Bouwmaatschappij Weboma, Wateringen

Architect uitwerking
Architectenburo VB3, Pijnacker

Prefab kappen
De Mar, Grou

Dakdekker
Sloof bv, Rijssen

Zinkwerk
 Technisch Installatiebedrijf Van den Berg, Schipluiden

Groothandel dakpannen/bakstenen
GDS Keramiek, Delft

Groothandel zink
Brouwers Zink, Gouda

Steenfabriek
De Klinker, Maastricht

Dakpannen
BMI Monier, Montfoort

Dakramen
Velux, De Meern
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NedZink: één van  
de meest duurzame  
bouwmaterialen!
De bouw staat voor een grootschalige verduurzamingsopgave.  
Duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. De overheid  
en marktpartijen streven samen naar een circulaire bouw in 2050.  
NedZink Titaanzink beantwoordt vandaag al aan deze duurzaamheids-
ambities met een uitstekend milieuprofiel. Er zijn maar weinig  
bouw-materialen waarvan de totale milieubalans zo positief is als  
voor zink. Het Titaanzink-portfolio van de Nederlandse zinkverwerker  
is bovendien leverbaar in verschillende kleuren.

voorkomt in gesteenten, bodem, lucht en water. Bovendien 
speelt zink een essentiële rol in de biologische processen 
van mens, dier en plant. Zink is dus een onmisbare stof voor 
een duurzame maatschappij en als bouwmateriaal in dak- 
en gevelbedekking en in hemelwaterafvoersystemen een 
bewust duurzame keuze.

Zink is 100% recyclebaar
NedZink is een fabrikant van gewalst Titaanzink voor  
toe passingen in gevelbekleding, dakbedekking, dakgoten  
en hemelwaterafvoersystemen. NedZink Titaanzink staat 
voor kwaliteit. De kwaliteitsprocessen en producten van  
de Nederlandse zinkverwerker voldoen aan de hoogste 
Europese kwaliteitseisen. NedZink Titaanzink heeft zelfs de  
beste LCA (ecologische voetafdruk) van alle zinkleveran ciers.  
Omdat zink voor 100% recyclebaar is, kan het oorspronke-
lijke metaal zonder verlies van eigenschappen keer op keer 
opnieuw worden toegepast. Dat verlaagt over de hele leven-
scyclus genomen de energiebehoefte voor (re)productie,  
de hoeveelheid emissies en het afval. 

Een exclusieve uitstraling  
zonder onderhoudskosten!
NedZink Titaanzink is een duurzaam, esthetisch en onder-
houdsvrij bouwmateriaal dat met de jaren en onder invloed 

Duurzamer dan alternatieven!
Zink scoort als meest duurzame bouwmateriaal.  
In de Nationale Milieudatabase blijkt dat zink zelfs beter 
presteert dan alternatieve materialen voor gevels, daken en 
goten. Zink past prima binnen een duurzame samenleving.  
Het is een element dat van nature ook in het milieu 

van de weersomstandigheden steeds mooier wordt.  
Dankzij de verminderde zuurgraad van ons regenwater  
wordt de toch al aanzienlijke levensduur van bouwzink 
steeds langer. Opdrachtgevers weten wat de toegevoegde 
waarde ervan is voor hun vastgoed. Ze rekenen bovendien 
op het ontbreken van onderhoudskosten. Met dezelfde 
‘moeite’ en een relatief kleine meerinvestering ten opzichte 
van alternatieve, minder duurzame bouwmaterialen is de 
keuze voor bouwzink snel gemaakt. Bovendien profiteren 
opdrachtgevers direct van de exclusieve uitstraling van zink 
op het dak, aan de gevel of als bekleding van een dakkapel.

Creatieve kleurmogelijkheden
Met ruim 125 jaar ervaring is NedZink uitgegroeid tot een  
van de grootste en modernste zinkverwerkers van Europa.  
De Nederlandse zinkverwerker is een promotor van creatieve 
mogelijkheden in zink met een Titaanzink-portfolio in  
verschillende kleuren. Behalve het standaard walsblank 
zink (NATUREL) behoort ook grijs voorgepatineerd  
zink (NOVA), zwart voorgepatineerd zink (NOIR) of  
NedZink NUANCE – procesmatig gepatineerd titaanzink 
voorzien van pigmenten – tot 
de mogelijkheden. Welke kleur 
NedZink Titaanzink je ook kiest, 
je bent altijd verzekerd van  
het meest duurzame en milieu-
vriendelijke bouwproduct.

ZINK  HEEFT
EEN  DUURZAAM

MILIEUPROFIEL

OUD  BOUWZINK  WORDT

100%  GERECYCLED

NEDZINK
STAAT  VOOR
KWALITEIT

Door de beschermende 
zinkpatinalaag heeft het zink 

een zeer lage corrosiesnelheid.

De NedZink bedrijfsprocessen 
en producten voldoen aan de 
hoogste Europese kwaliteitseisen. Omdat zink hersmolten kan worden, 

heeft het na de eerste gebruiksfase 
nog een zeer hoge metaalwaarde.

NEDZINK  HEEFT

DE  BESTE
ECO FOOTPRINT
Ons milieu productcertificaat EPD 

scoort beter dan die van 
onze concurrenten.

DUURZAAM  BOUWEN  MET  NEDZINK
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STEILDAK OEUVREPRIJS 

steilDAK Oeuvreprijs  
toegekend aan Cees Verburg
De tweede steilDAK Oeuvreprijs is toegekend aan Cees Verburg  
(o.a. Nedaco) voor zijn verdiensten voor de branche in met name de  
jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. Veel oplossingen voor huidige vraag-
stukken hebben hun wortels in die periode. Verburg ontving de prijs uit 
handen van Dirk Lindeman, destijds uitgever van vakblad Dakhelling.

In een tijd waarin het vak dakdekken hellende daken zich 
sterk ontwikkelde, heeft Cees Verburg een belangrijke rol 
gespeeld. In eerste instantie als technisch adviseur van 
Nedaco, de overkoepelende organisatie van keramische 
dakpanfabrikanten in Nederland. Tot deze organisatie be-
hoorden veel fabrikanten die tegenwoordig als zelfstandige 
ondernemingen van de markt zijn verdwenen. Daarna was 
hij bij Koramic werkzaam voor de toepassingstechniek.

Tijdens zijn loopbaan heeft hij ook meegewerkt aan de tot-
standkoming van opleidingen hellende daken bij branche- 
vereniging Het Hellende Dak (HHD), Stichting Opleidingen 
Hellende Daken (SOHD), Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, 
Bouwradius en Fundeon (voor wat betreft het deel kerami-
sche dakpannen). Hij stond dus aan de wieg van opleidin-
gen voor dakdekkers hellende daken: het belang daarvan 
is recent onderstreept in de (door GAan in de Bouw) nieuw 
opgezette opleidingen voor de hellende dakenbranche.  

Cees Verburg is de tweede persoon die met de steilDAK 
Oeuvreprijs wordt onderscheiden. Vorig jaar werd de eerste 
editie van de prijs uitgereikt aan Leen Iseger van SKG-IKOB. 
Doordat de feestavond voor de dakenbranche afgelopen 
maart niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, 
is de prijs medio september persoonlijk aan hem uitgereikt.

Ook had hij in de jaren 19961998 zitting in de redactie 
van Dakhelling, dat later opging in Roofs.

Cees Verburg was ook commissielid bij de totstandkoming 
van de procescertificatie van de verwerking van keramische 
en betondakpannen, die onder auspicien van IKOB- BKB 
(Henk Scheffer) plaats vond. Daarnaast was hij betrokken 
bij de opstelling van normen voor keramische dakpannen 
en de testmethodes daarvan (NEN 2480).

Al deze wapenfeiten, in een cruciale periode in de ont-
wikkeling van de hellende dakenbranche, heeft de jury 
doen besluiten de steilDAK Oeuvreprijs toe te kennen aan 
Cees Verburg. In de huidige markt is het belang van een 
 solide techniek en een degelijke opleiding niet minder 
groot dan destijds. De jury wil dit met de toekenning van 
deze prijs onderstrepen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



 VEEL BEDRIJVEN MAKEN AL GEBRUIK VAN 
DE CAO EN BESPAREN HIERMEE GELD!

DAT WILT U TOCH OOK?!

EEN KORTE, WERKBARE EN BETAALBARE
CAO TOEGESPITST OP DE BRANCHE

• Minimum CAO
• Salaris passend bij de functie

• Flexibiliteit door meerdere tijdelijke contracten
• Gratis medische keuring (PAGO)

• Aantrekkelijke subsidiemogelijkheden
• Gratis opleidingen
• Inspraak in de CAO

• Mogelijkheid gebruik urenregister
• Gratis digitale RI&E

KUN JE ALS WERKGEVER ZOMAAR OVERSTAPPEN 
NAAR DE CAO VOOR HELLENDE DAKEN?

ARBEIDSVOORWAARDEN
• HET IS EEN MINIMUM CAO
  Dit betekent dat u de ruimte heeft om af te wijken van de CAO. Uiteraard alleen in het voordeel van uw werknemer. U bent dus niet 
 gebonden aan dure regelingen die CAO partijen met elkaar zijn overeengekomen. Denk daarvoor bijvoorbeeld aan hoge loonschalen of 
 dure toeslagen. In plaats daarvan kunt u maatwerk afspreken met uw werknemers.

• SALARIS PASSEND BIJ DE FUNCTIE
  In de CAO is een eerlijke en goede verloningsschaal van stagiair tot meester dakdekker opgenomen. Zorg er altijd voor dat uw werknemer
 in de juiste functiegroep is ingedeeld. Op basis van deze functiegroep zijn de loonschalen vastgesteld. 

• MEER FLEXIBILITEIT DOOR MOGELIJKHEID VAN MEERDERE TIJDELIJKE CONTRACTEN
  Bij werknemers met een uitvoerende functie kan een arbeidsovereenkomst maximaal 5 keer worden verlengd.
 Dus u kunt zes arbeidsovereenkomsten met een totale looptijd van 48 maanden aanbieden. Pas bij de 7e 
 arbeidsovereenkomst is de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst. Dit is veel ruimer dan bij andere CAO’s.

• MOGELIJKHEID OM TE WERKEN MET EEN URENREGISTER
  Uw voordeel is dat u door de invoering van het urenregister in de zomertijd extra omzet kan genereren 
 en dat er in de moeilijke wintertijd minder hoeft te worden gewerkt. Uiteraard is het urenregister ook
 te gebruiken tijdens extreme hitte.

• INSPRAAK IN DE CAO
 Via de CAO achterban commissie rechtstreeks invloed in de arbeidsvoorwaarden CAO en hetscholingsfonds.

De CAO voor Hellende Daken is een korte, werkbare en betaalbare CAO speciaal voor de Hellende Daken branche. 
De CAO biedt vele voordelen en niet alleen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, maar ook op opleidingsgebied, 
Duurzame Inzetbaarheid en op het gebied van Arbowetgeving.

Ja, dat kan! Overstappen naar de CAO voor Hellende Daken is mogelijk wanneer de looptijd eindigt 
van de CAO waaraan je op dat moment bent gebonden. Een voorwaarde is wel dat uw onderneming 

aangesloten moet zijn bij GNL-sectie daken, VFR of NVVL. Deze drie werkgeversorganisaties hebben de 
CAO voor Hellende Daken afgesloten. Wilt u meer weten over het overstappen en profi teren van de vele 

voordelen die de branche specifi eke CAO biedt, neem dan contact op met de specialisten op het 
CAO-secretariaat (085 - 489 90 50 of info@cao-hd.nl). Zij kunnen u helpen de 

overstap binnen uw bedrijf soepel te laten verlopen.

ALLE VOORDELEN DIE DE CAO BIEDT! 

  Bij werknemers met een uitvoerende functie kan een arbeidsovereenkomst maximaal 5 keer worden verlengd.

 Via de CAO achterban commissie rechtstreeks invloed in de arbeidsvoorwaarden CAO en hetscholingsfonds.

CAO-secretariaat 085 - 489 90 50  |  info@cao-hd.nl  |  www.cao-hd.nl



• GRATIS MEDISCHE KEURING (PAGO)
  Iedere werknemer waar premie voor wordt afgedragen en onder de werkingssfeer van de CAO Hellende
 Daken valt, heeft recht op een gratis Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).
 Een sterk bedrijf is alert op de gezondheid van zijn werknemers. Een gezondheidsonderzoek 
 kan u hierbij ondersteunen. Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van 
 werknemers beoordeelt op die aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk.

• HET ONDERZOEK HEEFT ALS DOEL:
 - Vroegtijdig signaleren van klachten
 - Terugdringen van ziekteverzuim
 - Op peil houden van productiviteit

Het gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd door medisch specialisten en vindt plaats in de periode van begin november 
tot en met eind februari. De PAGO is laagdrempelig, veilig en anoniem. De privacy van werknemers is volledig gewaarborgd.

ARBOWETGEVING
BRANCHESPECIFIEKE DIGITALE RI&E
• GRATIS DIGITALE RI&E
  Vanuit het Sociaal Fonds voor Hellende Daken is er een digitale RI&E speciaal voor de Hellende 
 Daken ontwikkeld. Iedere werkgever die afdraagt aan het SFHD kan hier gratis gebruik van maken.
 De branche RI&E Hellende Daken is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 werknemers
 of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen.
 Met het invullen van deze branche RI&E en het bijbehorende plan van aanpak voldoet u aan uw wettelijke verplichting.

U LAAT TOCH GEEN GELD LIGGEN?!
• GRATIS OPLEIDINGEN VIA DE OOHD ACADEMY
  Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Hellende Daken (OOHD) biedt gratis opleidingen aan via 
 de OOHD Academy. Ieder aangesloten lid kan gebruik maken van dit leerportaal welke speciaal voor de
 branche is opgezet. De OOHD Academy is de plek waar je e-learnings kunt maken of je kunt inschrijven
 voor een training. In een digitale omgeving maak je een persoonlijk profi el aan waarmee je een overzicht
 krijgt van de beschikbare e-learnings, trainingen en behaalde certifi caten. Een groot voordeel van deze manier van
 leren is dat een e-learning op ieder moment van de dag te volgen is en gedaan kan worden wanneer dat het beste uitkomt. 

• AANTREKKELIJKE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 
  Het OOHD biedt subsidiemogelijkheden op een breed pakket aan opleidingen en cursussen specifi ek afgestemd op de werkzaamheden 
 binnen uw bedrijf. In het overzicht subsidies, welke op de OOHD website gepubliceerd is, staat het aanbod waarop subsidie wordt
 afgegeven, met de bijbehorende subsidiebedragen. Het doel van het OOHD is zoveel mogelijk opleiden, het op peil brengen en houden 
 van actuele kennis om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Kijk op www.opleidingenhellendedaken.nl voor het huidige aanbod en 
 de mogelijkheden, of bel naar het OOHD-secretariaat voor meer informatie.

  Iedere werknemer waar premie voor wordt afgedragen en onder de werkingssfeer van de CAO Hellende  Iedere werknemer waar premie voor wordt afgedragen en onder de werkingssfeer van de CAO Hellende  Iedere werknemer waar premie voor wordt afgedragen en onder de werkingssfeer van de CAO Hellende
 Daken valt, heeft recht op een gratis Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Daken valt, heeft recht op een gratis Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

 krijgt van de beschikbare e-learnings, trainingen en behaalde certifi caten. Een groot voordeel van deze manier van

PAGO!
MAAK GEBRUIK 
VAN DE GRATIS 

MEDISCHE
KEURING.

 Daken ontwikkeld. Iedere werkgever die afdraagt aan het SFHD kan hier gratis gebruik van maken.
 De branche RI&E Hellende Daken is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 werknemers

DUURZAME INZETBAARHEID

OPLEIDINGEN 

CAO-secretariaat 085 - 489 90 50  |  info@cao-hd.nl  |  www.cao-hd.nl

OOHD ACADEMY
De OOHD Academy is het online
leerportaal voor dakdekkers.
Iedereen werkzaam bij een werkgever
die afdraagt aan OOHD kan hier gebruik 
van maken. Met de OOHD Academy 
kunt u gratis e-learnings 
en trainingen volgen.

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

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

De prestaties van de panhaken worden daarom uitgedrukt  
in een waarde die minimaal verwacht mag worden en  
niet in een fd.rekenwaarde o.i.d. die onder laboratorium-
omstandigheden is verkregen. Bij Bové bestaat al langer 
de wens om de klanten die de panhaken gebruiken wat 
‘vuistregels’ te geven, zodat deze meer zekerheid ervaren. 
Voor windlastberekeningen is dat nog altijd niet gelukt en 
daarom is de vraag omgedraaid: middels een app is het 
nu wel mogelijk om snel het risico op niet voldoen aan de 
normen te toetsen. De centrale vraag voor de uitvoerende 
dakdekker: hoe groot is het risico dat de windweerstand 
van de pannenbedekking niet voldoet aan de eisen voor 
windvastheid? En dat is met de app snel vast te stellen.  
Na invullen van enkele eenvoudige vragen volgt een 
toetsing aan de normen waar de aanvrager per mail verslag 
van ontvangt. Wanneer aan de normen wordt voldaan is het 
voor eenvoudige daken daarmee snel en helder inzichtelijk 
gemaakt. Het verslag kan ook het advies zijn alsnog een 
windlastberekening te laten maken om aantoonbaar aan  
de normen te voldoen. De app is gratis te downloaden  
via www.verankeringsadvies.nl 

De app is gericht op de uitvoerende aannemer: de dakdekker, 
en hoe deze praktisch te werk gaat. Uitvoerende dakdekkers 
delen alleen zeer grote dakvlakken op in windzones.  
Op kleine daken wordt het hele dak op dezelfde wijze 
verankerd, te weten: 
• géén dakhaken aanbrengen; 
• dambordsgewijs;
• volledig gehaakt. 

De prijs van de panhaken is namelijk niet het probleem.  
Het aanbrengen van panhaken vergt meer tijd en als  
er dan ook nog nagedacht moet worden in dakvlakken, 
dan is het tijdsvoordeel weg. Benadrukt wordt dat altijd 
de rand- en nokzone aanvullend bevestigd moet worden. 
De app maakt geen onderscheid in merken of soorten 
dakpannen. Er zijn drie soorten pannen, te weten grote 
kleipannen, kleine kleipannen en betonpannen. Wel is de 
app alleen van toepassing op de haken die door Bové zijn 
geproduceerd en getest. Overige haken zijn vaak niet getest 
of voldoen niet aan de normen bij minder dan volledige 
verankering en zijn daarom uitgesloten van de app. 
 
Voor uitvoerende bedrijven die dakpannen aanbrengen  
de volgende aanbevelingen:   
•  Stel de windlast vast conform de normen of laat dit doen. 

Een toets voor eenvoudige daken is nu ook mogelijk;
•  Sluit de berekening of de toets bij de aanbieding;
•  Gebruik de panhaak die staat voorgeschreven bij de dakpan;
•  Volg de verwerkingsvoorschriften van de leverancier  

van de dakpannen; 
•  Controleer of de voorschriften van de leverancier van  

panhaken daar bij aansluiten;
•  Draag bovenstaande documenten over voor het  

gebouwdossier en houd een kopie voor de eigen  
projectadministratie.

•  Download de gratis app.

De normen 
Rekenen aan wind is ronduit moeilijk en ook niet eenvoudig 
in formules te beschrijven. Zo is bijvoorbeeld de kans op 
een orkaan, gerekend over een periode van 50 jaar met 
inschatting van klimaatveranderingen lastig in een formule 
onder te brengen. Er is een uitstekend rekenprogramma van 
Gilde Software beschikbaar en ook leveranciers rekenen op 
aanvraag de windbelasting uit. Er is geen excuus om geen 
windlastberekening te maken. Let wel op het voorbehoud 
en hanteer dat voorbehoud zelf ook: aan de berekeningen  

Uitvoerende partijen, zoals aannemers en dakdekkersbedrijven,  
beginnen meer en meer kennis te nemen van wat komt kijken bij  
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo beginnen  
leveranciers steeds nadrukkelijker de voorwaarden om te komen  
tot de vereiste prestaties te definiëren en te communiceren.  
Aannemers vragen leveranciers steeds meer om ‘mee te denken in  
het hele plaatje’. Terecht, want zoiets alledaags als de stormvastheid  
van dakpannen blijkt bij nadere beschouwing al veel complexer dan  
het lijkt. Een app biedt uitkomst bij het inschatten van risico op falen. 

WKB DWINGT TOT VERANTWOORDING EN DOCUMENTEREN

Ton Berlee

Dakpannen mogen niet van het dak waaien en moeten 
dus stormvast verankerd zijn. De stormvastheid moet op 
voorhand aangetoond worden door de dakdekker en de 
leveranciers en administratief vastgelegd worden in het 
‘gebouwdossier’. Wat er in juridische zin gaat gebeuren in 
het geval de dakpannen in de nabije toekomst van het dak 
waaien, is nog niet vast te stellen, maar dat de aannemer  
sterker staat als de administratie op orde is, dat is wel zeker. 
Een dakdekker doet er dus verstandig aan om een windlast-
berekening te (laten) maken. Er zijn normen en dus kan 
verantwoord vastgesteld worden dat de  pannenbedekking 
stormvast is. De praktijk sluit nog niet erg aan op de 
normen, waar dit wel gewenst is. Een nieuw ontwikkelde 
app biedt de dakdekker de mogelijkheid om voor de meest 
voorkomende daken het risico op falen te toetsen. 

De app 
Bové draadproducten B.V. is al decennia leverancier van 
panhaken en bevestigingsmiddelen voor leien en dakpan-
nen. Bij Bové doen ze hun best om geen dingen te beloven 
die niet kunnen. Voor het familiebedrijf vormt constante 
kwaliteit in communicatie, product en service de basis  
voor het zakelijke handelen. Kwaliteit in communiceren 
betekent onomwonden aangeven wat reëel verwacht  
mag worden naar de praktijk van de klanten.  
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van Gilde en de leveranciers kunnen en mogen geen 
conclusies worden verbonden, de resultaten zijn ‘indicatief’. 
Alleen een constructeur geeft vanuit zijn functie uitsluitsel 
dat aan alle normen is voldaan. 

De berekening is gebaseerd op een aantal Europese Normen 
(NEN-EN), aangevuld met een Nationale Bepaling (NB).  
Onderzoek in windtunnels wijst uit dat de vorm van het 
object, de aanstroomrichting van de lucht, de luchtdoor-
latendheid van en de structuur rond het object allemaal 
van invloed zijn. Ook de mate van windbelasting aan het 
oppervlak verschilt, aan de randen is de windzuiging heviger 
dan in het vlak. Daarom wordt in de normen verwezen naar 
verschillende factoren en tabellen. Alle factoren, aangevuld 
met een veiligheidsmarge, leidt tot een indeling van het 
dakvlak, met een rekenwaarde voor hoe hard de wind tegen 
een vlak waait of aan een vlak ‘trekt’. Deze waarde wordt, 
sterk vereenvoudigd, teruggebracht tot een kracht per 
oppervlak in kN/m².

In alle gevallen moet de nok en de dakrand verankerd zijn, 
of er nu wel of niet aanvullend gehaakt wordt. (NEN 6707 
& BRL 1513) 

Dakpannen worden voor de stormvastheid vooral met  
panhaken gezekerd aan de onderliggende dakconstructie. 
Om de windvastheid van een pannenbedekking vast te 
stellen, is een norm ontwikkeld: NEN-EN 14437; 2004.  
Met behulp van deze norm wordt een rekenwaarde  
verkregen voor hoe hard er aan dakpannen getrokken kan 
worden, die in een hoek van 45º zijn opgesteld. Deze waarde 
wordt, sterk vereenvoudigd, teruggebracht tot een kracht 
per oppervlak in kN/m².

De berekende kracht op de verschillende delen van het dak 
en de rekenwaarde van de panhaak levert een plaatje op 
van het dak met verschillende patronen voor verankering. 
Wanneer de stormvastheid van de pannenbedekking,  
vastgesteld naar de norm, groter is dan de windlast,  
vastgesteld naar de normen, dan is op papier de pannen-
bedekking windvast. 

Dit stelsel van afspraken en regels vormt de basis voor het 
afdekken van risico’s en is daarom wezenlijk en belangrijk. 
Het maakt dat in geval van grote stormen de stormschade 
verzekerd is, de aansprakelijkheden af te dekken zijn  
en we dus kunnen bouwen zoals we nu doen.  
Aannemers, leveranciers en sub-aannemers moeten  
aantonen naar de normen te werken, wanneer ook zij die 
aansprakelijkheid afgedekt willen hebben. Ook opdracht-
gevers eisen dit: een gebouw is, zonder administratie hoe 
het tot stand gekomen is en op welke wijze het aan de 
normen voldoet, minder waard1. 

De praktijk 
Op papier is het dak windvast. Als het dak niet windvast 
blijkt te zijn, dan moet de uitvoerende partij aantonen  
dat het niet aan de uitvoering heeft gelegen.  
Uitgerekend de uitvoering vormt het grootste risico op 
falen. In de praktijk zijn de meest risicovolle factoren in 
volgorde van foutkans:

1  De wijze waarop de panhaken zijn aangebracht;
2  De toegepaste kwaliteit en afmetingen van de panlatten; 
3  De afstemming/passing tussen toegepaste panhaak en 

dakpan.

Ad 1  Dakdekkers moeten een haak aanbrengen, die achter 
de dakpan in de panlat moet worden geslagen.  
Vooral als de panhaak met enige lengte in de panlat 
moet worden geslagen, is dat lastig, met een groot 
risico op splijten van de panlat. Als de panlat splijt, 
wordt die in de praktijk niet vervangen: de uitrek-
waarde van de panhaak is dan wel sterk verminderd. 

Ad 2  Panlatten zijn de zwakste schakel in de pannen-
bedekking. Een wat grotere panlat wordt minder snel 
kapotgetrapt, geeft meer ruimte aan de panhaak en 
biedt meer weerstand. Gelukkig worden er steeds 
vaker zwaardere panlatten toegepast.

Ad 3  Zoveel dakpannen, zoveel verschillende sluitingen 
en afmetingen. Je kunt panhaken en dakpannen bij 
verschillende partijen kopen en dat gebeurt ook.  
Een goed passende panhaak verbuigt bij belasting 
veel minder, simpel omdat er minder ruimte tot  
verbuigen is. Er zijn combinaties waar de panhaak 
nauwelijks effect heeft. Vraag bij de pannenleve- 
rancier welke panhaak gebruikt moet worden bij 
welke dakpan. 

De verantwoordelijkheid van zowel de leverancier van  
de panhaken als van de dakpannen is gedekt. Er zijn 
verklaringen, er zijn garanties en het kan gedocumenteerd 
worden per project. Het feitelijke risico op stormschade 
ligt daarmee bij de uitvoerende partijen. Het eenvoudige 
gegeven dat alle randzones aanvullend bevestigd moeten 
zijn, waar ook in Nederland, is bij te veel uitvoerenden  
te weinig bekend. Ook het aantal benodigde panhaken 
wordt onderschat. ●

1  In de financiële wereld wordt bij overname en fusie van een bedrijf 
boekenonderzoek gedaan ‘due diligence’ Er zijn gespecialiseerde 
bureaus die in opdracht van vastgoedpartijen bij transacties op 
soortgelijke wijze onderzoek doen naar de staat van het gebouw,  
het onderhoud van de installaties en ‘de administratie’ die daar  
mee verband houdt. 

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Toetsingconform norm• NEN 6707  •  NPR 6708

• NEN-EN 1991-1-4:2011/
NB:2019+C1:2020 nl
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Voldoet de  
stormvastheid  
van uw dak  
aan de norm?

Toets nu eenvoudig en gratis op hoofdlijnen 
of de dakpannen bevestigd zijn naar de in 
Nederland geldende normen. Na het invullen 
van 7 eenvoudige vragen ontvangt u per mail 
een verankeringsadvies.

De toets geeft drie mogelijkheden aan:
• verankering niet nodig;
• dambordsgewijs verankeren;
• alle dakpannen verankeren.

Toetsing is mogelijk voor de meeste,
in Nederland verkrijgbare, dakpannen. Binnen één dag een verankeringsadvies!

www.bove.eu

Toets nu eenvoudig & gratis  
op www.verankeringsadvies.nl
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Kijk voor informatie op: www.konrad-rooftech.com

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 540 001

Wat ligt er op uw dak?
De meest voorkomende pannen zijn de keramische- en betondakpannen en dat maakt de keuze  
makkelijker en daardoor ook moeilijker. Beide soorten zijn in verschillende vormen, kleuren en  
maten verkrijgbaar. De keramische variant wordt gemaakt van gebakken klei. Oude Holle pan (OH),  
Verbeterde Holle pan (VH), Opnieuw Verbeterde Holle pan (OVH), Tuile du Nord (TdN), de vlakke dakpan 
en nog veel meer. De vorm van de pan bepaalt het uiterlijk van het dak. De holle pan geeft een golvend 
uiterlijk, waarvan de OVH een diepere welving heeft. De Tuile du Nord is een vlakke pan en wordt recht 
boven elkaar gedekt. Deze pan geeft het dak een strak uiterlijk.

De betondakpan bestaat uit een mengsel van zand, cement en grind. Ook zijn er inmiddels dakpannen 
met een geïntegreerd zonnepaneel.

Niet alleen is de keuze in verschillende vormen groot, ook de kleuren spelen mee.  
De meest voorkomende kleuren zijn, zwart en rood. Maar dakpannen zijn er ook in blauw,  
bordeaux, bruin, groen en brons, om er een paar te noemen. Zo kan er een goede passende  
dakpan gekozen worden bij de kleur van de baksteen, waarin wij u graag adviseren.  
Ik zou zeggen, kijk eens omhoog als u buiten bent en verbaas u over onze veelzijdige pannendaken.

www.brouwerszink.nl

Check onze laatste aanbiedingen op:

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel 

van maatwerk in zink, lood en koper. Bij 

ons staat service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland 

en indien nodig binnen 24 uur. Uiteraard is 

Brouwers Zink KOMO gecertificeerd.

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
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AAN TAFEL MET… WALTER DE KONING

“ Met de Restauratieladder  
vermijd je misverstanden,  
teleurstellingen en rechtszaken”
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.

bouwfysische experts bij de discussie. Maar als echte  
Nederlanders konden deelnemers daarna toch zeggen:  
‘Ik ben het niet eens met deze deskundoloog’. En dat kan 
ook. Bij monumenten zijn er vaak uitzonderingen, niets is 
spijkerhard te bewijzen. Juist daarom is het zo mooi dat  
we eruit zijn gekomen.”

Restauratieladder
De ‘Restauratieladder’ is een hulpmiddel dat ERM heeft 
ontworpen. De Koning legt uit: “Als je het dak van een  
historisch pand gaat restaureren, is het van belang om van 
tevoren te bespreken wat je eigenlijk bedoelt met restaure-
ren. Haal je de pannen eraf, sorteer je ze, maak je ze schoon 
en leg je ze dan terug? Of vervang je de pannen door  
nieuwe pannen? Dat maakt natuurlijk een enorm verschil. 
Daarvoor heeft ERM de Restauratieladder ontwikkeld,  
een visualisering van verschil-
lende manieren van restau-
reren. De Restauratieladder is 
nadrukkelijk geen dwingend 
voorschrift, maar een leidraad 
voor een goed gesprek.”
“Ik vergelijk het graag met de 
manier waarop ze in Oosterse  
landen, vooral in China en  
Japan, met monumenten 
omgaan. Daar hechten ze geen 
enkel belang aan het mate-
riaal: het gaat om het uiterlijk. 
Als een gebouw er niet meer 
netjes bijstaat, breken ze het 
af en bouwen ze een perfecte 
replica op. Wij denken echter: 
nee, we willen het uiterlijk én 
het materiaal bewaren. Dat is 
een keuze. De Restauratieladder 
helpt om je bewust te zijn van 
de keuzes die je maakt. In dit 
model worden drie niveaus van 
restaureren onderscheiden,  
in aflopende voorkeursvolgorde. 
Het hoogste niveau is conser-
veren. Daarbij verander je niets 
aan het materiaal, maar je ver - 
wijdert bijvoorbeeld alleen vuil.  

Nolanda Klunder

“Elke restauratie-aannemer loopt tegen de vraag aan:  
hoe isoleer ik een historisch dak op verantwoorde wijze,  
dat wil zeggen, verantwoord wat betreft bouwfysica  
en met respect voor de historische waarde van het dak,”  
zegt Walter de Koning. Hij is directeur van Stichting  
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM),  
het platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers, 
uitvoerders en toezichthouders.  
ERM maakt via websites, publicaties en bijeenkomsten 
kennis beschikbaar en beheert de beoordelings- en  
uitvoeringsrichtlijnen die zijn vastgesteld door het  
Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

De Koning: “Op dit moment werkt ERM aan de afronding  
van nieuwe richtlijnen voor isolatie van elk der vier daktypes: 
riet, lei, pannen en metaal. Bij de keus van de juiste isolatie 
spelen veel aspecten mee: wordt de ruimte onder het dak 
verwarmd? Is het dak doorgezakt? Moeten de gordingen  
in het zicht blijven? Het is een lang traject geweest,  
sinds begin 2019. Er was veel discussie: er zijn zo veel 
verschillende situaties, kunnen we een rode draad vinden? 
Welke uitzonderingen nemen we dan mee? Welke verwach-
tingen zijn er ten opzichte van de materiaalkeuzes?  
Vooral die laatste vraag leverde veel discussie op.  
Je kunt met modellen doorrekenen wat de juiste keuze is,  
maar bij historische panden zit het nooit zoals in de  
theorie. Gordingen zijn nooit recht, daken zijn vaak inge- 
zakt. Het vakmanschap bij het aanbrengen van de isolatie  
is van het allergrootste belang. We haalden uiteraard  

Spannend vak
De Koning heeft rechten gestudeerd. “Daar leerde ik een 
manier van redeneren en denken op een abstractieniveau, 
die me in mijn werk van pas komen. Ik weet niet alles van 
bouwfysica, maar ik kan mensen aan tafel krijgen die me 
vertellen wat volgens hen het probleem is en waarom.  
Ik zorg als projectleider dat de mensen met elkaar in 
gesprek gaan.” Na zijn studie werkte De Koning achtereen-
volgens bij de overheid, bij een adviesbureau op het gebied 
van ruimtelijke ordening, bij een gemeente en als consul-
tant op het gebied van externe veiligheid en daarna het 
gebied van bodem en archeologie. “Bij dat laatste kwamen 
er ook vragen vanuit monumentenzorg bij me terecht.  
In 2011 ging ik werken bij ERM. Het mooist van mijn vak 
vind ik de manier van werken. Het gaat mij om het verbin-
den van mensen. Ik probeer mensen op één lijn te brengen, 
in een reeks gesprekken die leiden tot een richtlijn die 
iedereen kan gebruiken. Het überhaupt aan tafel krijgen 
van alle partijen en ze zo ver krijgen dat ze bereid zijn tot 
een open discussie is al een mooie uitdaging. En dan zien 
dat ze het eens worden en dat we het kunnen vertalen in 
een document waar opdrachtnemer, architect en gemeente 
in de praktijk echt wat aan hebben... Dat maakt dit zo’n 
spannend vak.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

WALTER DE KONING IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? GEHUWD.

KINDEREN? TWEE ZOONS.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT? TENNISSEN,  
BADMINTONNEN EN TUINIEREN.

FAVORIETE MUZIEK? IK LUISTER GRAAG NAAR  
VAYA CON DIOS, EEN VLAAMSE GROEP MET  
SPAANSE UITSTRALING.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING? CHINA. IK BEN 
DAAR ÉÉN KEER GEWEEST EN ZOU HET LIEFST  
VOLGENDE WEEK WEER GAAN. HET IS EEN ZEER  
INDRUKWEKKEND, GROOTS LAND.

FAVORIETE STAD? UTRECHT IS GROOTSTEDELIJK  
EN TOCH KLEIN. HET HEEFT EEN GEMOEDELIJKE 
SFEER, HET IS ER RELAXED, TERWIJL HET LEVEN  
ER VANAF SPAT.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?  
KASTEEL DE HAAR. POPPERIG EN GROOTS TEGELIJK.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?  
OP HET SAMENBRENGEN VAN MENSEN. SAMEN  
OPLOSSINGEN VINDEN VOOR IETS WAT APART NIET 
LUKT – EN DAT WE DAAR DE PRAKTIJK MEE DIENEN.

Het niveau daaronder is repareren, zoals het inboeten  
[vervangen, red.] van enkele beschadigde stenen in de  
gevel. Het derde niveau is vernieuwen. Bij vernieuwen kan 
je meer of minder ver gaan. Het minst ver gaat kopiëren:  
je vult bijvoorbeeld ontbrekende ornamenten aan met 
ornamenten van hetzelfde materiaal. Soms kan dat niet, 
omdat het materiaal niet voorhanden is – denk aan mate-
riaal dat vroeger uit leigroeves of steengroeves kwam –  
of omdat we het materiaal niet meer willen gebruiken,  
zoals chroom-6 of asbest. Dan ga je een stap verder in het  
vernieuwen, je maakt de ornamenten na van ander mate-
riaal. Nog een stap verder gaat verbeteren: hierbij voeg je 
een functionaliteit toe. Denk daarbij aan het verduurzamen 
van het pand, of het wijzigen van kozijnen voor bijvoorbeeld 
condensafvoer. Bij het afdalen van de Restauratieladder 
kom je dus bij sporten die telkens iets minder wenselijk 
zijn, vanuit monumentenoptiek. Maar om redenen van  
budget, comfort of instandhouding van het pand is het 
soms toch nodig om een stap lager te gaan.” 

De Restauratieladder helpt om in het gesprek helder te 
krijgen wat alle betrokken partijen bedoelen. “Spreek van 
tevoren je basisfilosofie af: op welke sport van de ladder 
verrichten we de werkzaamheden, en waarom? Als je dat 
met elkaar helder hebt, hoef je niet bij elk detail opnieuw 
in gesprek. Het maakt voor een aannemer een groot  
verschil op welke sport je je bevindt: de bovenste sport  
van de ladder kost weinig materiaal – je vervangt immers 
niets – maar veel manuren; de onderste sport kost veel  
materiaal, maar minder manuren. Dakpannen vervangen  
gaat een stuk sneller dan ze stuk voor stuk sorteren, 
schoonmaken en terugplaatsen. Dat maakt veel verschil in 
je offerte. Zorg dat die keuzes besproken zijn, dan vermijd  
je misverstanden, teleurstellingen of zelfs rechtszaken.”



Volledige ontzorging  
met Unidek PasDak
Unidek PasDak is dé oplossing bij complexe dakconstructies met hoek-  
en kilkepers. De dakelementen worden vooraf exact op maat gezaagd en 
aangeleverd met een compleet legplan. Deze geprefabriceerde totaal-
oplossing bespaart tijd en verbetert de kwaliteit van het dak aanzienlijk.

Besparing op alle vlakken
Bij handmatig zagen van dakelementen bestaat het risico 
op fouten. Verkeerd zagen kost niet alleen extra materiaal 
en tijd, maar gaat ook ten koste van de kwaliteit van de 
dakconstructie. Wanneer elementen niet goed zijn gezaagd,  
sluiten ze minder goed op elkaar aan en kunnen er onnodig  
koudebruggen en luchtlekken ontstaan. Door de fabrieks-
matige aanpak van Unidek PasDak worden de dakelemen ten 
exact op maat geproduceerd. Hoek en kilkeperelementen 
worden moeiteloos diagonaal afgeschuind en paselementen 
worden op de juiste breedte gezaagd. Hierdoor gaat de ver-
werking vele malen sneller en kan er flink worden bespaard 
op kraantijd. Bovendien is er minimale opslagruimte nodig 
en is er nauwelijks afval op de bouwplaats.

Efficiënt
Unidek PasDak is geschikt voor zowel kleine als grote 
projecten en wordt geproduceerd aan de hand van digitale 
tekeningen. Wanneer alle maten zijn gecontroleerd,  
worden de dakelementen op maat gemaakt en gecodeerd 
aan de hand van een overzichtelijk legplan. Na goedkeuring 
van het legplan wordt het dak als compleet bouwpakket na 
slechts 2 weken op de bouwplaats geleverd. Om u volledig 
te ontzorgen biedt Kingspan Unidek gratis een demon-
strateur aan om instructie te geven en u te begeleiden bij 
het plaatsen van de elementen.

De voordelen in het kort:
• Vermindering van arbeid
• Snelle verwerking
• Besparing van kraankosten
• Strakke, luchtdichte aansluitingen
• Minder afval op de bouwplaats
• Inclusief engineering en legplan
• Slechts 2 weken levertijd
• Geschikt voor grote en kleine projecten
• Gratis bouwplaatsbegeleiding

advertorial
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Op de toekomst voorbereid
Woningcorporatie Casade is het programma Dakenstroom gestart,  
waarmee een begin wordt gemaakt om het woningbestand van de  
corporatie volledig CO2-neutraal te maken. Dakenstroom behelst  
een programma voor dakrenovatie, waarbij de daken opnieuw worden  
geïsoleerd en worden voorzien van zonnepanelen. Tegelijk worden de  
aanvullende maatregelen op dit gebied in de toekomst alvast voorbereid. 
Dit alles met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. 

rekening gehouden met mogelijk toekomstige maatregelen, 
zoals het verder isoleren van de woning en het plaatsen 
van nieuwe installaties. Hiervoor worden de dakoverstekken  
groter en komen er minder dakdoorvoeren.  
Daarnaast worden de daken maximaal actief gemaakt, 
waardoor ze bijdragen aan een beter klimaat. 

Ruim een jaar werkte Casade aan de voorbereiding van het 
programma Dakenstroom. Vanaf het begin was duidelijk dat 
de dakaanpak naadloos moet aansluiten bij de vervolgstap-
pen die nodig zijn om de woning helemaal CO2-neutraal 
te maken. Dat betekent dat niet zomaar een laag isolatie 
aan het dak wordt toegevoegd: in de dakopbouw wordt 

“We zijn de Dakenstroom begonnen om ons aankomend 
dakonderhoud slim te combineren met het verduurzamen 
van de woning,” vertelt Marco Matheeuwsen, programma-
manager duurzaamheid bij Casade. “We zochten daarbij 
de meest optimale manier om onze daken te gebruiken 
voor CO2-besparing en richten ons vooral op isolatie, 
kierdichting en energie-opwekking. Tegelijk verbeteren 
we voor onze huurders het wooncomfort en maken we de 
stijging van hun woonlasten kleiner. We benutten financiële 
regelingen voor collectieve energieopwekking zo efficiënt 
mogelijk en beperken toekomstige onderhoudskosten.  
Net als veel corporaties hebben onze woningen veel  
gelijkvormige daken. Daarom kunnen we volgens één werk-
wijze in programmavorm efficiënt en doelmatig woningblok 
na woningblok daken vervangen.”

Voor het programma Dakenstroom zijn twee dakenpartners  
geselecteerd: Coen Hagedoorn & Weijerseikhout.  
Medio 2020 zijn voor het programma Dakenstroom diverse 
pilotprojecten uitgevoerd. Het streven is om vanaf begin 
volgend jaar (symbolisch) elke dag een verduurzaamde 
woning af te leveren, dus: 365 woningen per jaar. In een 
periode van 4 à 5 jaar zullen zodoende zo’n 1500 woningen 
uit de periode 19601980 worden voorzien van een nieuw 
en duurzaam dak. Onlangs zijn als pilot de woningen aan 
de Havendries in Waspik volgens dit concept afgerond. 

Techniek
De ontwikkeling van het concept is prestatiegestuurd. Er 
waren heldere eisen gesteld m.b.t. luchtdichtheid, isolatie-
waarde, op te wekken zonne-energie, etc. Weijerseikhout 
en Coen Hagedoorn hebben elk een eigen dakconcept 
ontwikkeld. 

Het concept van Weijerseikhout gaat ervan uit dat de basis 
van het dak gedurende 60 jaar mee moet gaan. De zaken 
daar omheen kunnen tussentijds worden aangepast of 
vervangen zodra daar aanleiding toe is. De ‘daktopping’ is 
vervolgens variabel: er kunnen dakpannen (keramisch of  
beton) op worden toegepast, maar ook bijvoorbeeld metalen 
dakbedekkingen, sedum en/of zonnepanelen. Daarbij is 
rekening gehouden met bijvoorbeeld toekomstige aanpas-
singen aan de gevel. Het aantal dakdoorvoeren is tot een 
minimum gereduceerd. Dit betekent een investering aan 
het begin van de levensduur van het dak, die op lange 
termijn een duidelijke besparing oplevert. 

De oorspronkelijke dakopbouw is tot op het dakbeschot 
gesloopt, maar de oorspronkelijke gordingen zijn blijven 
zitten. De elementen worden hier bovenop geplaatst,  
zodat er een spouw wordt gecreëerd. De dakelementen 
worden prefab en op maat op de bouwplaats aangeleverd. 
De dakelementen die worden toegepast zijn van het  
Fabricaat Unidek van het type Reno Aero. Deze worden 
alvorens ze prefab op de bouwplaats worden aangeleverd 
fabrieksmatig aan elkaar gekoppeld, voorzien panlatten,  
de benodigde sparingen en dakvensters.
De elementen worden eenvoudig, snel en op een water-
dichte manier aan elkaar gekoppeld. De zonnepanelen en 
groendaken zijn eveneens door Weijerseikhout aangebracht.

Duurzaamheid
De door de zonnepanelen opgewekte energie zijn bestemd 
voor een (door Innax opgezette) zonnecoöperatie, zodat de 
bewoners van Casade gezamenlijk kunnen profiteren van de 
opgewekte zonne-energie. Zo ontvangen zij het belasting-
voordeel van de opgewekte energie, ook als zij zelf geen 
zonnepanelen op het dak hebben liggen. Daarnaast is de 
isolatie van de daken (en gevels) aanzienlijk opgewaardeerd. 
Dit betekent dat de woningen ook veel energiezuiniger  
zijn geworden. De daken zijn luchtdicht uitgevoerd en het is 
de bedoeling dat de woningen op termijn energieneutraal 
of zelfs energie-opwekkend worden. Op de op het noorden 
georiënteerde daken is bovendien sedum aangelegd.  
Dit bewerkstelligt een verbetering van de plaatselijke 
luchtkwaliteit en biodiversiteit. Aanvullend zijn voorzie-
ningen voor vogels in de daken aangebracht.

JHet Dak van het  aar 2020
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Veiligheid
De valveiligheid tijdens de werkzaamheden is bewerkstelligd 
door de toepassing van steigers. Voor de veiligheid in de 
onderhoudsfase is het Flesst-systeem aangebracht.

Samenwerking
Deze manier van daken maken verschilt wezenlijk van de 
traditionele methode. De dakpartners (Weijerseikhout en 
Coen Hagedoorn) treden in deze samenwerking meer  
op als regisseur, en veel minder als (onder)aannemer:  
de daken staan centraal in de werkzaamheden.  
Alle uiteenlopende aspecten moeten in samenspraak met 
alle betrokken partijen tot in de puntjes worden voorbereid 
en een goede samenwerking – evenals leren van elkaar –  
is dan ook van essentieel belang. Een belangrijk doel is  
namelijk een voortdurende verbetering in proces en product. 
Hier is de volledige procesorganisatie op ingericht,  
zodat ook daadwerkelijk wordt geleerd van elkaars erva-
ringen. Vermeldenswaard is bovendien dat de kennis die  
Casade in dit proces opdoet, wordt gedeeld met andere  
corporaties. Nederland heeft meer dan één miljoen doorzon-
woningen met vaak dezelfde soort daken. Dit enorme 
aantal en het innovatieve uitvoeringsproces maken dat het 
Dakenstroomplan flink kan bijdragen aan de verduurzaming 
van woningen in Nederland. 

De daken worden steeds als een ‘treintje’ aangelegd,  
zodat de bewoners zo min mogelijk hinder ondervinden  
van de werkzaamheden. Alles staat of valt met een soepel 
en zeker verloop van de werkzaamheden. Hier is vanaf  
het begin van de voorbereiding grote aandacht aan  
besteed en in de pilots is de werkmethode verder verfijnd.  
De samenwerking verloopt nu in alle opzichten gesmeerd.

Het project symboliseert een duidelijke stap vooruit van  
de dakenbranche, waarbij het dak een centrale rol speelt  
in de verduurzaming van de woning. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

JHet Dak van het  aar 2020

WEIJERSEIKHOUT, WAAR KLASSE DAKSPECIALISTEN ZICH THUISVOELEN

WWW.WERKENBIJWEIJERSEIKHOUT.NL

Als ik op mijn werk kom, 
voelt dat als thuiskomen.voelt dat als thuiskomen.

Ben jij op zoek naar een baan waarbij je op vrijdagmiddag alweer uitkijkt naar maandag? Dan ben je 

klasse bezig, want zo’n baan vind je bij Weijerseikhout! Bij ons kom je te werken bij een ambitieuze, 

energieke familie van dakspecialisten, waar het goed geregeld is. Wist je dat 95% van onze 

collega’s onze bedrijfsuitjes klasse geregeld vindt? We zien jou graag op ons volgende bedrijfsuitje. 

Bekijk onze website voor de vacatures: (leerling) dakspecialist en teamleider. 

Klasse dakspecialisten verdienen een klasse werkgever.

SOLLICITEER HIER!

WONINGEN HAVENDRIES, WASPIK
•  OPDRACHTGEVER: CASADE, WAALWIJK
•  DAKPARTNERS: WEIJERSEIKHOUT, GROESBEEK  

& COEN HAGEDOORN
•  PROJECTBEGELEIDING: SLIMRENOVEREN, EINDHOVEN
•  ADVIES: FIER DAKCONTROL, MEIJEL
•  ISOLATIE: KINGSPAN UNIDEK, GEMERT
•  GROENDAKEN: JORU SUPPORT, HORST
•  ZONNE-ENERGIE: INNAX, VEENENDAAL
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DAKENMAN VAN HET JAAR 2019

Een aparte norm voor  
brandveiligheid PV-installaties
Chris van der Meijden is uitverkozen tot Dakenman van het Jaar 2019  
(in de categorie hellende daken). Hij ontving deze onderscheiding met 
name vanwege zijn werk als voorzitter van de NEN 7250. Ook is hij  
voorzitter van de commissie die een aparte norm voor brandveiligheid  
van daken ontwikkelt.

vanzelfsprekend de kwaliteit van de dienstverlening van 
Kiwa BDA. Het geeft me voldoening om te merken dat 
documenten die voortkomen uit deze commissies,  
zoals bijvoorbeeld de NTA 8292 voor begroeide daken,  
veel worden gebruikt. Het is belangrijk dat een norm of een 
richtlijn vertaald wordt naar de praktijk, dat er verbinding 
tussen theorie en praktijk tot stand wordt gebracht.  
Dat is overigens ook de reden waarom wij op ons bureau 
zowel theoretici hebben rondlopen als mensen die de 
praktijk goed kennen.”

Brandveiligheid PV-installaties  
in en op de gebouwschil
NEN 7250 regelt de bouwkundige installatie van zonne- 
energiesystemen. “In een norm schrijven we altijd op wat 
we weten. De regelgeving loopt zodoende altijd achter de 
ontwikkelingen aan, maar de ontwikkelingen op het gebied 
van zonne-energie gaan wel érg snel. “ 

De bouwregelgeving en normalisatie op dakgebied wil de 
drie primaire functies van het dak borgen: waterdichtheid, 

Na John Kouwenberg (2017) en Jan van Leeuwen (2018)  
is Chris van der Meijden de derde persoon die in de  
categorie hellende daken wordt onderscheiden als  
Dakenman van het Jaar. De prijsuitreiking kon afgelopen 
maart vanwege het coronavirus niet plaatsvinden tijdens 
de feestavond voor de dakenbranche. Daarom werd  
Van der Meijden medio september met een smoes naar de 
kantine van de locatie van Kiwa BDA in Gorinchem gelokt. 
Daar wachtte hem een verrassings-prijsuitreiking.  
In aanwezigheid van enkele van zijn naaste collega’s ontving 
Van der Meijden de prijs uit handen van Palmyra Lindeman,  
uitgever van steilDAK. Hij reageerde verheugd op de onder-
scheiding: “Ik zie het als een erkenning van mijn inzet. 
Vanzelfsprekend heeft Kiwa BDA, als dakadviesbureau,  
een belang bij mijn werkzaamheden, maar ik doe het  
ook omdat ik het maatschappelijk belang ervan belangrijk 
vind. Het is mooi dat dit op deze manier door de markt 
wordt gewaardeerd.”

Van der Meijden is voorzitter van diverse (norm)commissies 
en is zodoende betrokken bij tal van ontwikkelingen in 
zowel de platte als de hellende dakenbranche. De meest in  
het oog springende daarvan is de NEN 7250 voor de bouw-
kundige montage van zonnesystemen. Parallel aan de  
werkzaamheden van deze commissie is er sinds begin  
dit jaar ook een brandveiligheidscommissie actief,  
die moet zorgen voor brandveilige PV-installaties in op  
en de gebouwschil. Ook deze commissie wordt door  
Van der Meijden voorgezeten. 

“Het commissiewerk is een nevenactiviteit,” vertelt Van der  
Meijden. “Doorgaans is dit werk onbetaald, terwijl er  
behoorlijk wat tijd in gaat zitten. Maar ik vind het belangrijk 
om het te doen, om betrokken te zijn bij de totstandkoming 
van de normen en regels, en om op de hoogte te zijn van  
de achtergrond van de regelgeving: waarom is iets op  
een bepaalde manier besloten? Deze kennis verhoogt  

windvastheid en brandveiligheid. “Met name het laatste 
onderwerp is momenteel onderwerp van discussie, enerzijds  
vanwege de brand in de Grenfell Tower en anderzijds van-
wege enkele dakbranden op Nederlandse daken waarop 
zonnepanelen waren toegepast. De discussie gaat op  
het moment vaak over het toegepaste isolatiemateriaal: 
welke eis stel je aan het materiaal en waarom?  
Uitgangspunt is steeds om een evenwicht te bereiken tussen 
een optimale veiligheid en een optimale werkbaarheid van 
de regelgeving.” 

“Op het gebied van brandveiligheid zijn zo snel mogelijk 
heldere regels nodig, zowel ter voorkoming van maat-
schappelijke onrust als voor de verzekerbaarheid van 
zonnedaken. Het aantal dakbranden op zonnedaken is 
niet bekend, de verschillende verzekeraars hebben eigen 
richtlijnen opgesteld voor zonnedaken op basis van hun 
eigen risico-inschatting. Daar moeten wij als markt wat 
mee. Inmiddels is besloten om, parallel aan de ontwikkeling 
van NEN 7250, een brandveiligheidsnorm op te stellen(of 
deze te verwerken in bestaande brandveiligheidsnormen), 
in samenwerking met overheden, leveranciers, verzekeraars 
en de brandweer. Er is één belang maar sterk uiteenlopende 
achtergronden en het fysiek vergaderen is lastig vanwege 
de coronacrisis. Maar onze ambitie blijft om uiterlijk eind 
2021 een brandveiligheidsbeoordeling ter beschikking te 
hebben. Gedurende het project zal worden bepaald of dit 
wordt ondergebracht in bestaande brandveiligheidsnormen 
of dat er een nieuwe norm wordt opgesteld.

Van der Meijden geeft aan dat het een ingewikkeld thema is: 
niet alleen vanwege de sterk uiteenlopende achtergronden, 
maar ook op technisch gebied. “In de bestaande bouwregel-
geving is er nooit rekening mee gehouden dat de gebouw-
schil zelf óók brand zou kunnen veroorzaken. Het was altijd 
brand van binnenuit of buitenaf. Dat verandert de kijk op 
de functie van de gebouwschil en welke eisen daar aan 
gesteld zouden moeten worden.”
 
Het opstellen van een aparte norm voor brandveiligheid is 
bovendien een intensieve route, omdat deze een aanpas-
sing van het Bouwbesluit vergt. Het Bouwbesluit verwijst 
namelijk naar bestaande normen: het is dan ook eenvou-
diger om bestaande normen te wijzigen of te actualiseren, 
zoals vaak gebeurt. Vanwege het belang van het onderwerp 
is het volgens Van der Meijden het meest helder om de 
regelgeving en normering hieromtrent onder te brengen 
onder een aparte, nieuw op te stellen norm.  
“De primaire functie van een zonnepaneel is het opwekken 
van zonne-energie: dat is dus niet de waterdichting,”  
aldus Van der Meijden. “Ook geïntegreerde systemen,  
die in principe dus waterdicht zijn, zijn ontwikkeld met  
het oog op een zo hoog mogelijke opbrengst. Zeker niet al 
deze systemen zijn getest op waterdichtheid. Dat is geen 
directe verplichting, maar een aannemer of opdrachtgever 
moet andersom op een gegeven moment wel kunnen  
aantonen dat de toegepaste producten en systemen  
voldoen aan het Bouwbesluit.”

Wat is de planning? “De ontwikkeling van de brandveilig-
heidsbeoordeling bestaat uit drie fases. Na een verkennings - 
fase, waarin in kaart wordt gebracht welke systemen er  
zijn en welke kennis er in de markt aanwezig is, wordt een  
overzicht gemaakt van de bestaande eisen, normen en  
beoordelingsrichtlijnen. Vervolgens wordt een beoorde-
lingsmethode opgesteld voor zowel het hellende dak,  
als voor het platte dak en de gevel. We zijn in februari van 
dit jaar aan deze klus begonnen, we hebben zoals gezegd 
het streven om eind 2021 een beoordelingsmethode ter 
beschikking te hebben.”

steilDAK houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van  
deze ontwikkelingen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

JURYRAPPORT DAKNMAN VAN HET JAAR 2019
Als technisch directeur van Kiwa BDA in Gorinchem levert 
Chris van der Meijden al decennialang een belangrijke bijdrage  
aan de ontwikkelingen in zowel de platte als de hellende daken-
branche. Op tal van gebieden heeft hij in de loop der jaren  
een belangrijke, zo niet beslissende bijdrage geleverd aan de 
manier waarop wordt omgegaan met belangrijke vraagstukken 
in de markt. In het verleden heeft hij bijvoorbeeld een belang-
rijke rol gespeeld bij de totstandkoming van diverse (nationale 
en internationale) regelgeving en normering, zoals bijvoor-
beeld de NEN 6707 en NPR 6708 (Bevestiging van dakbedek-
kingen). De testmethode NEN 2778 (waterdichte installatie 
van zonnepanelen op hellende daken) is tot stand gekomen op 
basis van zijn onderzoek. We noemen verder de onderwerpen 
wateraccumulatie, brandveilig detailleren, de windbelasting 
van daken en PV-systemen en de brandveiligheid van  
PV-systemen. Chris van der Meijden geldt in beide daken-
branches als specialist op vele gebieden en hij heeft in de 
loop der jaren ook ontzettend veel gedaan aan de ontsluiting 
van zijn kennis, via talloze spreekbeurten en publicaties.

De directe aanleiding voor de toekenning van de titel  
Dakenman van het Jaar 2019 voor de hellende dakenbranche 
is zijn inzet voor de normcommissie NEN 7250. Als voorzitter 
van de normcommissie heeft hij de moeilijke taak om verschil-
lende belangen te verenigen en tot een technisch juist eind-
resultaat te komen. Het dak krijgt steeds meer functies:  
dat geldt voor platte daken, maar zeker ook voor hellende daken,  
en het is daarbij van het grootste belang dat dit op een tech-
nisch verantwoorde manier gebeurt. Problemen als gevolg van 
een onjuiste montage kunnen marktverstorend werken. Dit blijkt 
maar weer uit de discussies die momenteel gevoerd worden 
naar aanleiding van diverse dakbranden in (geïntegreerde) 
PV-systemen. De totstandkoming van de NEN 7250 is een hele 
klus, maar het belang ervan voor zowel de dakenbranche als 
de solarbranche is moeilijk te overschatten. Vanwege zijn  
onmisbare bijdrage aan een technisch verantwoorde praktijk 
op het dak is Chris van der Meijden naar de mening van de 
jury zonder twijfel de Dakenman van het Jaar 2019.

Chris van der Meijden ontvangt de prijs uit handen  
van Palmyra Lindeman, uitgever van steilDAK.
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“ Circulariteit is vooral 
ook systeemdenken”

Voor het circulair maken van de bouw moeten partijen samen werken met 
onverwachte partners. Stichting Dakmeester sloot in 2018 een convenant 
af met BRBS (Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren) en gaat 
verder op de ingeslagen weg. Een interview met voorzitter Will Verwer.

Wat is de gedachte achter het sluiten van het convenant? 
Will Verwer vertelt”“Op een recente bijeenkomst, met onder 
andere deelnemers uit corporatieland, sprak één van de 
corporaties de wens uit dat bij de renovatie van hun projec-
ten containers geplaatst mogen worden, als ze maar leeg 
blijven. Laat dit als bewijs dienen dat er in de toekomst 
geen afval meer zal bestaan. dat dit een prachtig streven is, 
zullen weinigen bestrijden. De haalbaarheid van deze wens 
hangt af van hoe we nu, maar vooral in de toekomst met 
onze bouwmaterialen omgaan.” 

“Daarom is het nu niet alleen belangrijk om er bij de 
 huidige renovaties voor te zorgen dat de materiaalkring-
lopen gesloten blijven, maar vooral ook dat er wordt  
samengewerkt met partijen die normaal gesproken niet 
direct binnen je zakelijke netwerk vallen. Partijen die er  
wel voor kunnen zorgen dat opeenvolgende bedrijven  
beïnvloed worden om hun verantwoordelijkheden te 
nemen voor deze kringloop. Zo ontstaat er een netwerk 
aan bedrijven die het systeem van de gesloten materiaal-
kringlopen intact houden.”

Basismateriaal
De Stichting Dakmeester heeft de afgelopen jaren ervaring 
opgedaan met deze vorm van systeemdenken.Om te begin-
nen hebben zij in april 2018 een convenant afgesloten met 
BRBS, een voor hen tot dan onbekende brancheorganisatie 
van recyclingbedrijven. Deze bedrijven garanderen dat 
het door hen ingenomen materiaal als een betrouwbaar 
basismateriaal hergebruikt zal kunnen worden in nieuw te 
produceren betonproducten. 

Verwer: “De deelnemers aan de Stichting Dakmeester,  
24 procesgecertificeerde dakdekkersbedrijven werkzaam  
op de hellende daken in Nederland, hebben eraan moeten  
wennen dat zij nu met bedrijven in zee gaan die niet  
binnen hun netwerk vielen. En dat terwijl ze zo gewend 
waren om door de plaatselijke afvalverwerker hun afval  

Will Verwer, voorzitter Stichting Dakmeester.

SPECIAL DUURZAAMHEID EN ENERGIE
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te laten ophalen, waar het materiaal veelal werd gebruikt 
als wegverharding. Een niet-circulaire toepassing!”

“Door dit nieuwe samenwerkingsverband tussen de  
Dakmeesters en recyclebedrijven start de ketensamen-
werking; een samenwerking die verder vormgegeven  
wordt door de recycle-bedrijven, die producenten benade-
ren met hun aanbod aan hoogwaardig basismateriaal  
voor nieuw beton. Mogelijk zullen zij zich nog verder  
moeten specialiseren door een specifieke kwaliteit her
gebruikt materiaal te bieden die een producent wenst.  
Fabrikanten houden vaak vast aan hun eigen specificaties 
om hun kwaliteitsproducten te maken.”

Gesloten kringloop
“Natuurlijk is er een voorwaarde voor de start van deze 
keten, namelijk: de opdrachtgever (bijvoorbeeld de  
woningbouwvereniging), die de waarde ervan ziet en dus 
bewust kiest voor het toepassen van deze soort dakpannen. 
Een keuze die vooral gebaseerd moet zijn op basis van  
het lage energiegebruik tijdens de productie ervan,  
dus minder CO2-uitstoot, en het feit dat bij het einde  
van hun levensduur de kringloop weer gesloten kan  
worden. Een levensduur van de dakpannen die,  
mits onder de juiste omstandigheden aangebracht,  
vele decennia langer is dan de 30-jarige garantie op  
deze dakpannen doet vermoeden.”

Verwer vervolgt: “Voor een optimale samenwerking in  
de keten zou de opdrachtgever keuzes kunnen maken  
door te kiezen voor deze procesgecertificeerde bedrijven:  
de Dakmeesters garanderen het totale daksysteem en  
de toepassing van zoveel mogelijk circulaire materialen. 
Ze streven in de toekomst naar volledige circulariteit op 
de hellende daken. Dit doen zij in samenwerking met hun 
partners/producenten die bij de stichting zijn aangesloten.”

‘Circulair’
“Om te garanderen dat ook later de opdrachtgever nog 
weet welke materialen zijn toegepast in hun gerenoveerde  
complexen of op hun nieuwbouwprojecten, voegen de  
Dakmeesters binnenkort een nieuw onderdeel toe aan  
hun ‘dakendossier’. Er wordt een hoofdstuk opgenomen: 
CIRCULAIR. Hierin worden de toegepaste materialen  
met hun specificaties opgenomen welke vallen onder  
deze categorie. De 15 -jarige daksysteemgarantie van de 
Dakmeesters bevat dus niet alleen de garantie op zowel  
de producten en hun prestaties, maar ook op het recyclen 
van materalen zoals de betondakpannen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Onze partners ondersteunen onze vakmensen op het hellende dak:

De Stichting Dakmeester is een platform van gekwalificeerde dakdekkers en toonaangevende producenten van materialen 
voor hellende daken. Dit samenwerkingsverband heeft als doelstelling om de kwaliteit van de hellende daken in Nederland 
naar een nog hoger niveau te brengen, gezamenlijk kennis te delen en ontwikkelingen te doen. De kwaliteit van hellende 
daken bestaat niet alleen uit hoogwaardige producten in hun toepassing, maar vooral ook de kwaliteit die geleverd wordt 
door onze vakmensen.
Onze partners ondersteunen onze vakmensen op het hellende dak: ondersteund door een uniek digitaal bouwdossier en geldt 
voor maar liefst 15 jaar! 

Het werken op het dak vraagt vakmanschap, veilig 
werken en nu ook de extra zorg op de bouwplaats 
in verband met Corona.
Mede door de diversiteit van hellende daken, regel-
geving, toegenomen veiligheidsregels en verhoogde
opleidingscriteria is het vak van dakdekker de 
a fgelopen jaren een stuk complexer en nog verant-
woordelijker geworden. 
Nu zijn de Corona protocollen daar nog eens 
bij gekomen. Onze mensen, vakmensen, houden 

zich hier strikt aan. Opdrachtgevers kunnen gerust 
zijn óók als het gaat om situaties waarin de huizen 
bewoond zijn: Veiligheid voorop.

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

www.dakmeester.nl

HERKEN ONZE VAKMENSEN 
OP HET DAK

Dakmeesters_adv_het dak mijn vak_v3_2020.indd   1Dakmeesters_adv_het dak mijn vak_v3_2020.indd   1 28-05-2020   17:5928-05-2020   17:59
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Vanuit Wijchen, Best en  
Doorwerth het oosten van  
dakdekkend Nederland bedienen
Luijtgaarden is wat betreft dakpannen voor zowel  
dakdekkers, bouwbedrijven, woningcorporaties als  
particulieren een begrip. Het bedrijf levert dak - 
pannen voor renovatie, restauratie en nieuwbouw.  
Op 16 maart jongsleden opende de nieuwe locatie  
in Wijchen haar deuren.

Luijtgaarden timmert stevig aan de weg. Naast locaties  
in Standdaarbuiten, Doorwerth en Best is Wijchen de  
vierde locatie die het bedrijf opent. Algemeen directeur 
Gert Jan de Gier: “Standdaarbuiten is en blijft onze  
hoofdlocatie, maar we willen zo dicht mogelijk bij onze 
klanten zitten, vandaar dat we satelliet-locaties opzetten. 
Wijchen is de nieuwste, maar zeker niet de laatste. Verdere 
uitbouw willen we plegen in het Randstedelijk gebied.” 

“Wijchen is voor ons een ‘natuurlijke’ vestigingsplaats om de 
regio rond Nijmegen te bedienen. We verwachten dat onder 
andere de nabijheid van de dakdekkersbedrijven in en  
om Groesbeek een belangrijke impuls zal geven aan onze 
activiteiten. Om die nader te belichten, gaan we de komende 
tijd onze potentiële klanten actief benaderen.” 

“Wij kunnen elke dakpan in elke hoeveelheid leveren.  
We zijn hiertoe in staat, omdat we in het magazijn op onze 
hoofdvestiging in Standdaarbuiten constant over ruim 
30.000 vierkante meter aan voorraad beschikken van  
gebruikte en nieuwe dakpannen. We hebben contracten met  
verzekeraars, bouwers en woningcorporaties om in geval 
van schades of andere nood binnen 24 uur te leveren.  
Kortom, leveringszekerheid en -snelheid is bij ons gewaar-
borgd op ons basisassortiment. Dat geldt voor onze zakelijke 
én particuliere klanten.” 

Wie acuut om dakpannen verlegen zit, kan bij elke vesti- 
ging van Luijtgaarden terecht. Grotere bestellingen worden 
op afspraak afgeleverd. Leveringen aan bouw-, renovatie-  
en restauratieprojecten levert men direct op de locatie  
af. Een vloot van vier eigen vrachtwagens zorgt voor  
logistiek op maat.

Ladder van Lansink
“Wij zijn en blijven leverancier van gebruikte en nieuwe 
dakpannen, maar we positioneren ons steeds meer als 
partner voor bedrijven en particulieren die circulair willen 
werken. We hebben daarvoor een concept opgezet op 
basis van de Ladder van Lansink. Die Ladder behelst een 
‘afvalhiërarchie’, waarbij preventie en hergebruik de hoogste 
tree vormen. Dan volgt recycling en hoogwaardige energie-
winning. Laagst op de ladder staan het verbranden of 
storten van afval. In ons concept zetten we in op preventie, 
hergebruik en recycling. En dat lukt, omdat onze klanten 
meedenken in onze benadering.”

Inruilen van dakpannen
“Klanten willen best hergebruiken, als ze de garantie  
krijgen dat ze bij ons een kwalitatief goed product kopen. 
En die garantie bieden we. Bij de inname van gebruikte 
dakpannen classificeren we deze direct. De eerste stap is 
het sorteren van de ingenomen dakpannen op model,  
maat en kleur. Vervolgens keuren we elke dakpan optisch 
en handmatig, met de Ladder van Lansink als leidraad.  
Hiermee kunnen we garanderen dat de dakpannen nog  
10 jaar mee kunnen. In alle andere gevallen bekijken  
we alternatieve mogelijkheden van hergebruik.” 

Normaliter wordt er bij dakrenovatie voor gekozen nieuwe 
dakpannen te leggen. “Dat lijkt logisch, maar is het niet.  
Op enig moment gaan eigenaren het dak renoveren. En dan  
komen er nieuwe dakpannen op. Gemiddeld genomen is 
echter twee derde deel van die dakpannen nog goed om  
te herleggen. Dus kan er gebruik worden gemaakt van  
het inruilconcept. Wordt er gekozen voor hergebruik,  
vul dan het resterende derde deel aan met onze gebruikte 

Algemeen directeur Gert Jan de Gier
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garantiepannen. We zien dat steeds meer woningcorpora-
ties kiezen voor hergebruik van dakpannen bij dakrenovatie. 
Die keuze wordt mede bepaald door de duurzaamheid-
ambities van ons land, waarbij we in 2030 vijftig procent 
van de primaire grondstoffen vervangen door secundaire 
grondstoffen. In 2050 moet dat honderd procent zijn.” 

De markt voor hergebruikte dakpannen groeit. Er zijn veel 
woningen uit de jaren ‘60 en ‘70 gerenoveerd, maar er  
moeten er nog veel meer volgen. 

Circulair
In duurzaam en circulair opzicht is volgens De Gier de  
keramische dakpan de beste. “Op de eerste plaats gaan ze 
lang mee, tot wel 100 jaar. Een betonnen dakpan (sneldek-
ker) heeft een levensduur van ca 30 tot 40 jaar. Behalve dat 
de keramische dakpan het wint in leeftijd, is er ook verschil 
in de mogelijkheden voor hergebruik.” 

“Betondakpannen die niet meer geschikt zijn om opnieuw 
gelegd te worden, kunnen we enkel afzetten in de beton-
warenindustrie, waar ze worden vermalen en gebruikt als 
secundaire grondstof voor bijvoorbeeld tegels en stoep-
randen. Keramische dakpannen die niet opnieuw op het dak 

kunnen, zijn op meer manieren te hergebruiken.  
Bijvoorbeeld voor het vullen van schanskorven 
bij water keringen en bij insectenhotels.  
Zijn de dakpannen ook voor deze doeleinden 
onbruikbaar, dan worden ze vermalen tot gravel 
voor tennis- en atletiekbanen. En zo maken  
we de cirkel rond.” 

“Luijtgaarden is niet alleen een circulaire  
speler in deze markt,” zegt De Gier afsluitend.  
“We adviseren ook gemeen ten, woningcorpora-
ties, architecten, bouwbedrijven en particulieren 

bij de voorbereiding van werkzaamheden. Met onze exper-
tise, markt- en productkennis staan wij garant voor correcte 
informatie over de beschikbaarheid van dakpanmodellen, 
toepasbare alternatieven, technische gegevens en geschikte 
toebehoren. Kortom, welke dakpan dan ook: wij weten er 
raad mee.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

luijtgaarden.nl/dolle-dak-weken

KRIJG TOT WEL €1.500,- AAN 
DAKTOEBEHOREN CADEAU!

LADDER VAN LANSINK
DE LADDER VAN LANSINK IS EEN STANDAARD OP HET GEBIED VAN AFVALBEHEER. DE STANDAARD IS GENOEMD 
NAAR DE NEDERLANDSE POLITICUS AD LANSINK, DIE IN 1979 IN DE TWEEDE KAMER EEN MOTIE VOOR DEZE 
WERKWIJZE INDIENDE. INTERNATIONAAL WORDT HET ALGEMENE PRINCIPE ACHTER DE LADDER VAN LANSINK 
VAAK AANGEDUID MET DE TERM ‘AFVALHIËRARCHIE’.
 
HET AFVALBELEID IS EROP GERICHT PRIORITEIT TE GEVEN AAN DE MILIEUVRIENDELIJKSTE VERWERKINGS-
WIJZEN. DEZE STAAN BOVENAAN DE ‘LADDER’. HET BELEID VAN DE OVERHEID MOET EROP GERICHT ZIJN ZO VEEL 
MOGELIJK AFVAL DE LADDER VAN LANSINK TE LATEN ‘BEKLIMMEN’. IN DE PRAKTIJK BETEKENT DIT DAT ALTIJD 
ZAL WORDEN GEKEKEN OF EEN BEPAALDE STAP GEREALISEERD KAN WORDEN. PAS INDIEN DIT NIET HET GEVAL 
IS ZAL EEN VOLGENDE, LAGERE STAP IN AANMERKING KOMEN. 

DE LADDER VAN LANSINK IS OPGEBOUWD UIT DE VOLGENDE ‘TREDEN’: 

PREVENTIE • HERGEBRUIK • SORTEREN EN RECYCLEN • VERBRANDEN • STORTEN.
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Vakbeurs Recycling deelt 
maatregelen waarmee 
event kan en zal doorgaan
Op 17, 18 en 19 november staat Vakbeurs Recycling op de agenda.  
De ontwikkelingen en nieuwsberichten rondom COVID-19 volgen  
elkaar snel op, maar Vakbeurs Recycling kan en mag doorgaan in de op 
veiligheid en hygiëne goedgekeurde Evenementenhal in Gorinchem. 

Wat betekenen deze maatregelen voor Vakbeurs Recycling 
voor de bezoekers? Wat is de ervaring tot nu toe met het 
organiseren van beurzen binnen de 1,5 meter samenleving? 

Veiligheid 
Veiligheid van exposanten en bezoekers is de hoogste 
prioriteit bij beursorganisator Easyfairs. Op dit moment 
hebben de nieuwe maatregelen geen invloed op de vak-
beurs en mag deze door zijn vergunde status georganiseerd 
worden. De markt heeft ook aangeven weer behoefte te 
hebben aan het ontmoeten van klanten. Om dit op een 
verantwoorde manier mogelijk te maken, is een preventief 
protocol opgemaakt met diverse maatregelen. Vorige week 
is Evenementenhal Gorinchem met succes geauditeerd door 
SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie, controle 
en certificering. Deze positieve controle bevestigt dat de 
beurshal een veilige plek biedt om elkaar te ontmoeten  
en zaken te doen.

Maatregelen voor een verantwoord bezoek
Om de veiligheid van bezoekers en exposanten te waar-
borgen, zijn diverse maatregelen genomen. De beursvloer 
is ruimer opgezet om bezoekers en exposanten voldoende 
ruimte te geven om de 1,5 meter afstand te waarborgen. 

Bezoekers dienen zich vooraf te registreren en daarbij een 
dag van bezoek aan te geven, zodat bezoekersaantallen 
gereguleerd kunnen worden. Exposanten ontvangen een 
pakket met o.a. desinfectiemiddel voor de handen en  
ook verspreid over de beursvloer zijn diverse desinfectie-
pompen te vinden. Ook is het mogelijk om bij de hoofd-
entree een mondkapje mee te nemen en zorgt het recent 

vernieuwde ventilatiesysteem in de beurshal voor schone 
lucht. Verder worden drukbezochte locaties, zoals sanitair 
en het bezoekersrestaurant op de beursvloer regelmatig 
schoon gemaakt.

Medio september mochten na maanden de deuren van 
Evenementenhal Gorinchem weer open voor exposanten  
en bezoekers van de inkoopbeurs Trendz. Een week voor 
Trendz faciliteerde Easyfairs de Drankenbeurz in Gorinchem. 
Beide met strikte gezondheids- en veiligheidsprotocollen 
van Evenementenhal Gorinchem. De Belgische exposant van 
Trendz Erwin D’Hondt van CZ-Kado is positief: “Alles was hier 
super veilig georganiseerd. Bovendien kregen we allemaal 
een pakketje met handgels, mondmaskers en veiligheids-
voorschriften, waarin we geadviseerd werden hoe we  
het contact met onze klanten het beste konden aangaan.  
Ik ben zeer blij dat de beurs is doorgegaan en dat ik mijn 
klanten weer kon zien en ontmoeten.”
 
Kleinschaliger maar met  
de vertrouwde elementen
Vanzelfsprekend heeft de situatie waarin we leven invloed 
op de vakbeurzen. “In de regel zien we dat beurzen ongeveer 
de helft kleiner zijn dan normaal en dat ook de bezoekers-
aantallen deze lijn volgen. Echter: de kwaliteit van de  
bezoekers stijgt flink, omdat de bezoeker gericht komt om 
zijn uitdagingen op te lossen. Ook hebben alle partijen 
meer tijd om daarop in te gaan”, geeft Ivo Horn aan,  
Marketing Event Manager van Vakbeurs Recycling.  
Tijdens deze editie van Vakbeurs Recycling keren bekende 
onderdelen van de beurs terug. Zo is dagelijks het  
Demoplein geopend voor een presentatie van bewegende 
recyclingmachines, is het kennistheater ingericht met  
een actueel programma en dit alles onder het genot van 
gratis catering. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

SPECIAL DUURZAAMHEID EN ENERGIE
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CIRCULARITEIT BELANGRIJK ONDERDEEL  
VAN RENOVATIEPROJECT PARTEON
In Wormerveer heeft Logchies renovatie en onder-
houd in opdracht van woningcorporatie Parteon 
energetische maatregelen uitgevoerd aan  
81 woningen. Zo zijn de oude dakramen vervangen 
door energieefficiëntere en is dak en gevelisolatie  
en mechanische ventilatie aangebracht. Ook is tijdens 
het renovatieproces rekening gehouden met circu-
laire oplossingen. Zo heeft Logchies in samenwerking 
met BMN Bouwmaterialen gekozen voor het  
VELUX dakraam van reclaimed hout wat 100% 
bespaart op nieuw hout. 

Om ook in de toekomst een gezonde en prettige leefomgeving te behouden, is het belangrijk om minder materialen  
te gebruiken. Ook moeten we de komende jaren onze CO2-uitstoot verminderen zodat gebouwen in 2050 volledig  
CO2-neutraal zijn. Om deze ambities te realiseren moet iedereen in de bouwketen, zoals aannemers, woningcorporaties, 
leveranciers en bouwmaterialenhandelaren samenwerken. Het toekomstbestendig maken en verduurzamen van de  
woningvoorraad is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Woningcorporatie Parteon voert daarom grootschalige onderhouds - 
projecten uit om haar woningvoorraad te verduurzamen en neemt circulariteit hierin mee als een belangrijk onderdeel. 
Logchies voert voor de corporatie verduurzamingsprojecten uit en is altijd op zoek naar circulaire oplossingen. 

SCHIMMELWERENDE SPAANPLAAT  
ONTWIKKELD VANUIT DE PRAKTIJK

Op initiatief van Veenstra & Stroeve en Nikkels Bouwbedrijf  
ontwikkelde Unilin een spaanplaat met oppervlakte-

behandeling tegen schimmelvorming. Dit nieuwe materiaal 
zorgt ervoor dat schimmel op de dakplaten ten gevolge  

van een hoog vochtgehalte in de woning niet meer  
voorkomt tijdens de bouw en direct erna. De eerste platen 

zijn inmiddels geleverd aan Veenstra & Stroeve. 

Prefab dakenproducent Marcel Stroeve: “De combinatie van 
het zogeheten luchtdicht bouwen en de huidige bouwsnel-

heid heeft als nadeel dat woningen snel ‘dicht’ zijn met 
daarbij nog wel veel bouwvocht in de woning. Dat betekent 

met name in de periode vanaf het late najaar tot het vroege voorjaar onvoldoende tijd en omstandigheden om het vocht uit 
de woning te ventileren. In de praktijk constateerden we dan ook dat er regelmatig klachten kwamen over schimmel op de 
spaanplaat aan de binnenzijde van de kapconstructie. Harrie Klunder, bedrijfsleider van Nikkels Bouwbedrijf nam hierover 

contact op met Marcel Stroeve en de heren besloten samen naar een oplossing te zoeken. 

Klunder: ”We vonden elkaar direct in onze wens om de kwaliteit van ons eindproduct zo hoog mogelijk te houden.  
Door een spaanplaat met oppervlaktebehandeling tegen schimmel, bereik je dat de woning schimmelvrij  

opgeleverd wordt, wat wel zo prettig is voor de klant. Daarnaast worden wij niet geconfronteerd met  
extra kosten, zoals voor het schoonmaken van de beschimmelde platen.” 

ISOLEREN EN AFWERKEN IN ÉÉN  
MET UNIDEK AERO DELUXE

Unidek Aero DeLuxe is een nieuw dakelement in het product
portfolio van Kingspan Unidek. Dit isolerende dakelement is 
door de toevoeging van een Fermacell-gipsvezelplaat direct 
klaar om af te werken met bijvoorbeeld stucwerk,  
verf of behang. Bovendien biedt Unidek Aero DeLuxe nog  
meer comfort dankzij de hoge brandveiligheid, geluidwerende 
eigenschappen en een uitstekende luchtdichtheid.

LEDEN ONDERHOUDNL VRAGEN ALS EERSTE 
SUBSIDIE RENOVATIEVERSNELLER AAN
Zes leden van OnderhoudNL, hun ketenpartners en 
vijf woningcorporaties hebben als eerste consortium 
subsidie aangevraagd bij de Renovatieversneller,  
het landelijke verduurzamingsproject van de overheid. 
De samenwerking - onder de naam de Utrechtse  
Renovatieversneller - betreft de gezamenlijke verduur-
zaming van een deel van de sociale huurwoningen 
van deze vijf corporaties. De betrokken vastgoed- 
onderhoudsbedrijven van OnderhoudNL zijn:  
Coen Hagendoorn, Hemubo, Rutges Vernieuwt,  
Smits Vastgoedzorg, Talen Vastgoedonderhoud en 
Weijman Vastgoedonderhoud. De betrokken onder-
houdsbedrijven zijn vaste partners van de woning-
corporaties en werken al jaren met hen samen volgens 
de systematiek Resultaatgericht Samenwerken (RGS). 
Hierbij staan ketensamenwerking en ketenoptimalisatie 
centraal.

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE GOED UIT DE STARTBLOKKEN
De regionale energieplannen besteden veel aandacht aan draagvlak en ruimtelijke inpassing van duurzame energie.  
Het is belangrijk dat de plannen ook kosteneffectief zijn en dat de opwekking goed past in het energiesysteem:  
aansluiting bij de vraag naar warmte en elektriciteit met oog voor energie-infrastructuur. Daar is verbetering nodig richting 
de ‘RES 1.0’, met betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 
(NVDE) na bestudering van 28 conceptRES’en.

Met de Regionale Energie Strategieën (RES) is gekozen voor een bottomup aanpak en een grote rol voor de lokale politiek. 
“De concept-RES’en zijn goed uit de startblokken,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “De regio’s hebben met veel  
inzet en verantwoordelijkheidsgevoel een serieus plan gemaakt met veel potentie. Het gaat er nu om die potentie te  
realiseren: van praten over wat er kan, naar praten over wat er komt.“ Om dat goed te kunnen doen, zijn de volgende zaken 
van belang: Draagvlak bij bewoners en ruimtelijke inpassing; deze krijgen nu al veel aandacht en het is belangrijk om  
daarmee door te gaan.

PUBLICATIE ONTWERP NEDERLANDSE PRAKTIJK-
RICHTLIJN THERMISCHE ISOLATIE VAN GEBOUWEN
Het ontwerp van de geheel gewijzigde Nederlandse Praktijk-
richtlijn (NPR) 2068 voor thermische isolatie van gebouwen  
is gepubliceerd. Tot 1 november 2020 is het mogelijk om  
commentaar in te dienen op het ontwerp.
NPR 2068 ‘Thermische isolatie van gebouwen – Vereenvoudig-
de Rekenmethoden’ is geheel herzien en volgt dezelfde opbouw 
als hoofdstuk 8 van NTA 8800:2020. NTA 8800 ‘Energieprestatie 
van gebouwen – Bepalingsmethode’ bevat zowel de nauw-
keurige numerieke berekeningsmethode als de vereenvoudigde 
handrekenmethode. De vereenvoudigde handrekenmethode is 
in dit praktijkrichtlijnontwerp nader toegelicht.

KINGSPAN UNIDEK INTRODUCEERT  
HANDIGE UNIDEK AERO REKENTOOL
Als men wil weten hoeveel isolatiemateriaal  
en welke toebehoren men nodig heeft voor het  
dak van uw nieuwbouwwoning, kan men dit op  
www.dakisolatieberekenen.nl eenvoudig zelf  
berekenen. De tool is speciaal ontworpen voor  
rechte dakvlakken, zoals zadel- of lessenaars- 
daken en werkt met het invullen van slechts  
een aantal waarden. 

1: Rc-waarde 
2: Oppervlakte 
3: Aantal oplegpunten 

Allereerst vult men de gewenste Rc-waarde in en vervolgens de oppervlakte van een dakvlak en het aantal oplegpunten. 
Hieruit volgt direct een overzicht met het aantal dakelementen, schroeven en luchtdichte toebehoren. 
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www.airflex.nl
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Gespecialiseerd isolatieteam nodig of wil je hier graag aan 
deelnemen en opgeleid worden? Bel +31(0)73 551 05 33

Halveer de stookverliezen van een 
ongeïsoleerd dakvlak en houdt het 5°C - 8°C 
koeler in de zomer met Airflex Permovap37!

Dampopen, lucht- en waterdicht (W1)

Toepasbaar op bestaande isolatie
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Isolerend vermogen Airflex Permovap37 tot Rc 2
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Eenvoudige montage, bijvoorbeeld 
door de dakdekker gelijktijdig met de 
dakbedekking te plaatsen
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Gecertificeerd voor zowel brandvastheid

�  Compacte en slanke detaillering
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Geïntegreerde zonnepanelen
Kwaliteit en schoonheid

A  kwaliteit opdak-systeem 

alsook windresistentie

Gecertificeerd als zelfstandige
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Een Romaans dak is  
mooi om naar te kijken
Inmiddels zijn een aantal dakpan-
modellen besproken in deze rubriek 
en het doet mij goed te horen van 
onze lezers dat het op prijs wordt 
gesteld om wat dieper op de dak-
panmodellen in gaan. Dus ditmaal 
aandacht voor de Romaanse pan.

gebruik had gemaakt van de goedkope windkracht van 
molens, want die wind kreeg je voor niks en nu moest er  
ineens een stoommachine worden aangeschaft en tja... 
‘ons ben zuunig’ hè! Dat kost geld, zo’n apparaat,  
en er moest ook nog een man extra (een stoker) bij.  
Maar men had al wel in de gaten dat diezelfde buren  
toch wel vooruitgang boekten. 

Er kwam een walhalla aan nieuwe dakpanmodellen op de 
markt. Na de Verbeterde Holle (VH) kwam de Boulet- of 
Kruispan, de Tuile Du Nord, Vlakke- en Holle Muldenpan, 
Rijnlandpan etc. Steden groeiden in hoog tempo en zo  
ook de vraag naar woningen met hun daken. In 1905 intro-
duceerde de dakpannenfabriek van David van Oordt & Zn 
in Alphen aan de Rijn als eerste het model Romaanse pan. 
Deze onderscheidde zich door zijn diepe goot en krachtige 
wel en dus mooie schaduwwerking van de wat vlakke  
VH pan. Persoonlijk is het ook mijn favoriet.  

Huub Mombers

Vanaf eind negentiende eeuw (ca. 1880) werd het druk  
in dakpannenland na de machinale ‘uitvinding’ van de 
Verbeterde Holle (VH) pan. Dit is het gevolg van de ont-
dekking en het in gebruik nemen van de stoommachine, 
met de daarop volgende mechanisatie in diverse takken 
van industrie. 

Ik heb het al eens eerder verteld: Nederland liep achter ten 
opzichte van onze buurlanden België en Duitsland. Die had-
den al rond 1820 de voordelen van stoomkracht ontdekt en 
binnengehaald, wij pas een halve eeuw later! Opmerkelijk 
natuurlijk. Dit komt omdat ons land al eeuwen en eeuwen 

Hij is gemakkelijk te onderscheiden van de latere  
Opnieuw Verbeterde Holle pan (OVH) in 1921, door zijn  
taps toelopende wel. Hij doet wat Bourgondisch aan:  
rond, fors en degelijk. Het woord ‘gezellig’ wil ik niet gebrui-
ken, want dat zal niet serieus worden genomen door u als 
lezer, maar een Romaans dak is wel mooi om naar te kijken!

Kort na Van Oordt&Zn. volgden andere fabrieken als  
Van Rijn&Kloot (1907), Oosthoek&Zn. (1908), Meuwissen 
De Valk in Echt (1915) en nog een aantal. In totaal hadden 
15 fabrieken in ons land hem in het assortiment.  
Enige tijd later verscheen de Klein Romaanse dakpan op  
de markt. Deze benaming is wat verwarrend, want je zou 
denken dat dit een kleiner model Romaan is en dat is  
dus niet zo! Het is een afwijkend model, een soort kruising 
tussen een Gotische pan en een Romaanse pan.  
Sommige fabrieken noemen de Romaanse pan opeens 
Groot Romaan en dan is de verwarring compleet. Dan is er  
ook nog de Dubbel Romaanse pan en dat maakt de ver-
warring nog groter. Geen paniek! in deze editie laat ik u de 
Romaanse en de Klein Romaanse zien. In het december-
nummer van steilDAK de bijzondere Dubbel Romaan. 

Om toch de diverse, los gebruikte, benamingen van dak-
pannen enigszins te standaardiseren, werd in de vroege 
jaren 1950 door Nedaco (Nederlandse Dakpannen Conventie) 
afspraken gemaakt wie en wat welke naam kreeg.  
Een voorbeeld: de ons bekende Oud(hollandse) Holle pan 
werd ook genoemd: Utrechtse- of Woerdsepan. Dat werd dus 
toen officieel Oud Holle. De Muldenpan, ook wel Sluitpan  
genoemd, werd Vlakke Muldenpan. En Boulet werd 
Kruispan. Niet dat ze zich daar iets van aantrokken,  
want de Tuile Du Nord heette in de handel nog steeds 

Tuultje. Waakzaamheid is ook wel een beetje geboden, 
want voornoemde Muldenpan wordt door velen ook wel 
Mulder-pan genoemd. Dat is dus erg fout, want een mulder 
is een molenaar en dat heeft niets met elkaar te maken. 

Terug naar de Romaan. Dit model is redelijk succesvol  
en zelfs nu, na 115 jaar, nog in productie. Destijds waren  
er fabrieken die wel drie verschillende modellen  
Romaans maakten, o.a. de fabriek van Rijn & Kloot in  
Alphen aan den Rijn. Drie maten: groot, middel en klein,  
in lengte van 195 mm, 220 mm, en 240 mm oftewel  
24 stuks per m² , 20 st. en 16,5 st.m². Ook Oosthoek & Zn. 
had drie modellen, te weten Model G, H en O. Het mooist 
komt de Romaanse pan tot zijn recht als de nok wordt  
afgewerkt met in dezelfde kleur geleverde Ballonvorsten. 

Klein Romaans model
Zoals gezegd is er ook nog een model Klein Romaan 
genaamd. Als je oppervlakkig kijkt, zou je denken dat je te 
doen hebt met een Romaanse pan. Maar schijn bedriegt 
hier, want de Romaan behoord tot de groep van golfpannen 
en de Klein Romaan tot de vlakke pannen. Waarom?  
Omdat de voornoemde vereniging Nedaco destijds heeft 
bepaald dat als de kopsluiting van een dakpan vlak is,  

het bij de groep Vlakke pannen hoort. En de andere  
pannen behoren tot de groep Gegolfde pannen. Direct valt 
op dat hij kleiner is dan zijn grote broer, met dekking tot 
wel 24 stuks per vierkante meter, de ander met 20 stuks.  
Herkenbaar is de iets afgetekende lijn/streep op de rug van 
de wel, de platte kopsluiting en vlakke goot. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

TECHNISCHE GEGEVENS ROMAANS MODEL
• LENGTE: 28,5 CM. / 35,5 CM
• BREEDTE: 19,5 CM. / 24,0 CM
• LATAFSTAND: 25/29 CM

TECHNISCHE GEGEVENS KLEIN ROMAANS MODEL
• LENGTE: CA. 29 CM
• BREEDTE: CA. 21 CM
• LATAFSTAND: 22/26 CM

Dakbedekking met Romaanse pannen.

Schematische tekening van Romaanse dakpan.  
Duidelijk zichtbaar de tapse wel.

In glas uitgevoerde Romaanse pan, fabrikaat onbekend.

Romaanse pan in blauw (boven) en bruin glazuur.  
Fabricaat: Van Der Schroeff - Utrecht ca. 1930.



Alles-in-één bedrijfssoware voor dakbedekkingsbedrijven 

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

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

Gilde Soware - thuis in de dakenbranche. 

Impact 60b, Duiven | www.gildeso�ware.nl

Nieuwe 
versie van 

Windbelasting 
vanaf nu 

beschikbaar!

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl

HENK SMIENK
Commercieel Technicus

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

PREFA DAKGOTEN 
VAN ALUMINIUM

MAT EN PERFECT OP ELKAAR  AFGESTEMD 
OP PREFA DAKEN EN GEVELS

Het intelligente dakgotensysteem van  
PREFA biedt u het complete aluminium 
gotenassortiment inclusief montageacces-
soires.

¬  Permanente coating –
   Perfect vakmanschap

¬  Gegarandeerd roestvrij en  
   onderhoudsvrij

¬  Milieuvriendelijk en duurzaam

¬  12 Standaardkleuren, en 3 in P10-
   Kwaliteit 
¬  Vanaf 2021 ook in P10-kwaliteit de
   kleuren Zwart/Donkergrijs/Hazel
   nootbruin/Prefawit

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl
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INTERNATIONALE DAKEN

Het Teatro Regio in Turijn: 
een nieuw dak voor een 
verrassend gebouw
Het Koninklijke Theater in de 
Noord-Italiaanse stad Turijn is op 
het eerste gezicht een traditioneel 
bouwwerk in de stijl van de  
achttiende eeuw. Maar dat is niet 
het hele verhaal. Het dak van  
het oudste deel van het pand is 
onlangs gerenoveerd.

De golvende gevels bestaan gedeeltelijk uit verschillende 
soorten steen en gedeeltelijk uit grote ramen. Een deel van 
de gevel is voorzien van achtpuntige terracotta sterren.  
Dit moderne deel heeft bovendien een bijzonder gevormd 
dak: een ellips van beton die er als een soort schelp of 
zadel bovenop ligt.

Bouwhistorie
Het verhaal van het Teatro Regio begint in de vroege 
achttiende eeuw. Koning Victor Amadeus II van Sardinië 
(een koninkrijk dat behalve het eiland Sardinië onder meer 
Piëmont omvatte) gaf de gevierde architect Filippo Juvarra 
opdracht voor de bouw van een theater. Juvarra was ont-
werper van meerdere kerken en paleizen in vaak uitbundige 
barokstijl in Italië, Portugal en Spanje. Het theater werd 
na Juvarra’s dood voltooid onder de volgende koning,  
Karel Emanuel III, door architect Benedetto Alfieri.  
Met de opera Arsace van Francesco Feo werd het Koninklijke 
Theater groots geopend op 26 december 1740. De theater-
zaal bood ruimte aan niet minder dan 2500 mensen,  
waar de toeschouwers die plaatsnamen in een van de loges 
(verdeeld over vijf lagen) nog bij opgeteld moeten worden. 

Het Teatro Regio werd internationaal beroemd, vanwege de 
imposante omvang van de zaal, de prachtige inrichting,  
de voor die tijd razend moderne technische snufjes en niet 
te vergeten het hoge niveau van de opvoeringen.  
Achttiende- en negentiende reizigers op hun grand tour 
door Europa bezochten en bewonderden het; één van de 
bezoekers was Wolfgang Amadeus Mozart. Met zijn vader 
Leopold woonde hij in 1771 een opvoering bij van de opera 

Nolanda Klunder

Op het Piazza Castello in Turijn staat men oog in oog met 
de grotendeels bakstenen façade van het Teatro Regio,  
die statig omhoog rijst tot aan het zadeldak van rode  
dakpannen. Links en rechts loopt men via poorten onder  
de gevel door naar de zijstraten. In deze zijstraten wacht 
een verrassing: de twee zijgevels van het Teatro Regio  
zijn niet recht, maar golven als het ware langs de straat. Annibale in Torino van Giovanni Paisiello. Bijna tweehonderd 

jaar lang was het Teatro Regio een goed bezocht theater, 
waar de grootste operazangers optraden en waar werken 
van componisten als Puccini en Strauss in première gingen.

Brand en wederopbouw
In de nacht van 8 op 9 februari 1936 sloeg het noodlot 
toe: de wirwar van elektriciteitskabels tussen de houten 
onderconstructie van het podium leidde tot een brand die 
razendsnel om zich heen greep. Het grootste deel van het 
tweehonderd jaar oude theater brandde af. Voor de weder-
opbouw werd een prijsvraag uitgeschreven. Het plan van de 
winnaars zou echter nooit gebouwd worden. De bouw werd 
opgeschort, totdat de Tweede Wereldoorlog en de nasleep 
daarvan bijna definitief roet in het eten gooiden. 

Toen in de jaren zestig besloten werd om het Teatro Regio 
alsnog weer op te bouwen, was het tijd voor een nieuw 
ontwerp. Architect en ontwerper Carlo Mollino kreeg de  

opdracht om een theater te ontwerpen dat aan kon  
sluiten bij Alfieri’s voorgevel, die de brand overleefd had. 
Mollino was er de man niet naar om achter die strenge, 
rechte voorgevel een soortgelijk gebouw neer te zetten:  
zijn zijgevels kregen golvende lijnen. Mollino’s motto was: 
Tutto è lecito purché è fantastico – Alles is toegestaan als  
het maar fantastisch is. Mollino ontwierp ook het indruk-
wekkende interieur zelf, met de theaterzaal, waarvan de 
balkons als ribben uit het plafond neerdalen.  
Het materiaal van de gevels liet hij aansluiten bij de  
omgeving: hij gebruikte baksteen, zoals in de façade,  
beton en Luserna natuursteen. Het gebouw kreeg zijn  
bijzondere dak – omschreven als een ‘hyperbolische  
paraboloïde schelp’ – van werktuigbouwkundig ingenieur 
Felice Bertone. 

Het nieuwe Teatro Regio werd in april 1973 in gebruik 
genomen, enkele maanden voor de dood van Mollino.  
Het telt nu acht verdiepingen, waarvan vier onder de grond 
en vier erboven, zodat het gebouw zich uitstrekt van 12,5 m 
onder de grond tot 32 m bovengronds. Achter Alfieri’s gevel 
aan het Piazza Castello bevinden zich nu de kantoren;  
het eigenlijke theater met de theaterzaal, de foyers,  
een dansstudio, twee oefenruimtes, een naai-atelier,  
een tweede kleine zaal (‘Piccolo Regio’) en een cafetaria 
bevindt zich in het geheel in de nieuwbouw erachter.  
De nieuwe zaal biedt ruimte aan 1582 toeschouwers.

Renovatie dak
Het dak van Alfieri’s deel, bestaande uit rode dakpannen  
op een grotendeels houten constructie, is onlangs 
 gerestaureerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door  
het Italiaanse Erdilgamma met materiaal van BMI Monier. 
Het renovatietraject bestond uit de volgende stappen: 
Het oude dak werd gedemonteerd en de dakpannen werden 
gesorteerd. Daaronder trof men een relatief recente beton-
nen dakconstructie aan; deze kon onveranderd blijven.  
Er werd een eerste laag onderdakfolie aangebracht in de 
vorm van de dampremmer BMI Span Vap 220.  
Vervolgens werd er een isolatielaag aangebracht, om de 
temperatuur in het pand beter te kunnen reguleren.  
Daarboven kwam een tweede laag onderdakfolie: gekozen is 
voor BMI Ecotech 200, een waterdichte dampopen onder-
dakfolie, die vergelijkbaar is met de in Nederland bekende 
Divoroll Spirtech 300 2+. 

Tot slot zijn de oorspronkelijke monnik- en nondakpannen 
teruggeplaatst. Beschadigde dakpannen zijn vervangen 
door nieuwe dakpannen van het type Coppo Trafilato van 
BMI. Bij het plaatsen streefde men ernaar de nog bruik- 
bare originele dakpannen zo veel mogelijk in het zicht  
te leggen en de nieuwe eronder te plaatsen. Deze moderne 
con structie van meerdere lagen biedt uiteraard betere  
mogelijkheden voor klimaatbeheersing en comfort.  
Hierdoor is ook het oudste deel van het wonderlijke  
Teatro Regio klaar voor de toekomst. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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G-10 PV modules 125 Wp
(BIPV) eenvoudig in montage, esthetisch opgenomen in het pannendak

Voordelen van de G-10 PV module
•  G-10 PV module vervangt 8 hele pannen in 

1 rij
•  Eenvoudig met 8 schroeven en 1 panhaak te 

bevestigen
•  BIPV (Bulding Integrated PV) is ethetisch 

verantwoord
•  Kwalitieit gegarandeerd door Nelskamp: made 

in Germany

• Plug and play systeem
• Behoud esthetica van het pannendak
• Rendement zonnecel 18,3%
•  Positief vermogenstolerantie: Van 0 W t/m +5 

W voor een beter opbrengst
•  Garantie op de nominale prestatie:10 jaar lang 

90% / 25 jaar lang 80%
• Hoog rendement van 125 Wp per module

Nelskamp advertentie G-10 PV_A4.indd   1Nelskamp advertentie G-10 PV_A4.indd   1 24-07-2020   13:1524-07-2020   13:15

Binnen enkele stappen 
een 3D visualisatie en 
uw prijs op maat

Ontwerp en bestel op
www.unilininsulation.com

RUWBOUW DAKKAPEL
VOOR HELLEND DAK
OP MAAT GEMAAKT EN EENVOUDIG TE PLAATSEN
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Wienerberger investeert fors 
in productielocatie in Deest
Recent vernieuwde keramiekproducent Wienerberger haar productie- 
locatie voor dakpannen in Deest. Daarbij werden direct enkele opvallende  
productinnovaties doorgevoerd. steilDAK nam onder begeleiding van  
productieleider Tom Meeuwissen een kijkje in de fabriek en sprak met  
Salesmanager Michiel de Jong over de ontwikkelingen.

die vooral op de daken van de karakteristieke jaren ’30- 
woningen, historische boerderijen of de wat meer klassieke  
woningen werden toegepast. Een belangrijk deel van de 
dakpannen die in Deest worden geproduceerd is dan ook 
bestemd voor de renovatiemarkt.  “Een specifieke markt, 
met specifieke wensen,” vertelt Michiel de Jong.   

Wienerberger is een wereldwijd actieve producent  
van keramische bouw- en bestratingsmaterialen.  
In Nederland opereert de fabrikant met 19 fabrieken,  
geleid vanuit het hoofdkantoor in Zaltbommel.  
De productielocatie in Deest betreft een traditionele 
dakpannenfabriek, die uitsluitend keramische dakpannen 
produceert. “Dit is een oer-Hollandse fabriek en we maken 
hier producten voor het typisch Nederlandse dakenland-
schap,” aldus Michiel de Jong. 

Het was geen kleine verbouwing, waar men mee te maken 
had: de productielocatie was begin vorig jaar vier maanden 
lang buiten gebruik. Logistiek een enorme operatie,  
maar het was nodig om de productielocatie weer helemaal 
up-to-date te maken. Feitelijk kreeg de fabriek een nieuw 
‘hart’, want de bestaande oven werd o.a. omgebouwd van 
waterbed naar zandgoot afdichting. Daarnaast werd het 
volledige productieproces opnieuw ingericht, zodanig dat 
de keramische dakpannen en hulpstukken op een milieu-
vriendelijkere en efficiëntere manier kunnen worden 
geproduceerd. Daarnaast zijn de nodige productinnovaties 
doorgevoerd. Zo zijn de traditionele modellen als de OVH 
en VHV doorontwikkeld met een variabele zijsluiting onder 
de naam OVH Vario en VHV Vario. Hierdoor zijn de dak-
pannen variabel verwerkbaar in de lengte en de breedte  
en is het dus mogelijk om elke stramienmaat met hele 
pannen in te dekken. Ook wordt er standaard gewerkt  
met loodvrij glazuur.

Flexibel en duurzaam productieproces
Het betreft dus een Nederlandse fabriek, die de producten 
specifiek voor de Nederlandse markt produceert,  
al wordt een deel van de productie ook wel geëxporteerd 
naar met name de Scandinavische landen. Ons land heeft 
een specifieke dakencultuur, met specifieke panmodellen 
(OVH, VHV, Tuile du Nord en Oude Holle) en -kleuren,  

“Niet alleen qua producteisen, waar elk dak anders is,  
maar ook qua service: bij renovatiewerken moet snel gerea-
geerd kunnen worden op de veranderende planning van de  
dakdekker. Wienerberger heeft haar organisatie erop inge-
richt om qua producteisen en service zo veel mogelijk tege-
moet te kunnen komen aan de wensen van de dakdekker.”

De laatste verbouwing van de 
fabriek vond in 1988 plaats en de 
locatie was duidelijk aan moder-
nisering toe, waarmee flexibeler, 
efficiënter en duurzamer zou 
kunnen worden geproduceerd. 
De ombouw van de tunneloven, 
waarvan ook het hoofdvuur naar 
voren verplaatst werd, was de 
centrale ingreep. Belangrijk aan 
deze operatie was enerzijds een 
stabielere productieomgeving en 
anderzijds een meer duurzaam 
proces. Waarbij de warmte die bij 
de verhitting en het afkoelen van 
de keramische dakpannen weer 
zo veel mogelijk zouden worden 
hergebruikt. 

Modulair assortiment
De Jong: “Bij productontwikkelingen houden we dus sterk 
rekening met de behoeften en wensen van de dakdekker:  
zo zijn alle nieuwe dakpanmodellen voorzien van een 
variabele kop- en zijsluiting. Dat houdt in dat de dakpannen 
door een aanpassing in de kopsluiting geschikt zijn voor toe- 
passing op verschillende panlatafstanden. In renovatie is 
de situatie op elk dak anders. Met deze belangrijke aan-
passing wordt de keuzevrijheid van de opdrachtgever en 
(renovatie-)architect vergroot, omdat de kans groter is dat 
de gewenste dakpan ook daadwerkelijk voor de specifieke 
situatie geschikt is. De variabele breedte zorgt ervoor dat 
de dakdekker altijd uitkomt in de breedte en daardoor in 
de meeste gevallen ook zonder slijpwerk mooi uitkomt bij 
dakdoorbrekingen. Door de variabele zijsluiting zijn deze 
nieuwe modellen ook modulair te verwerken.”
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Wienerberger heeft fors geïnvesteerd in de productielocatie 
in Deest, om het productieproces up-to-date te maken. De 
VHV is leverbaar in 14 standaard kleuren, de OVH Vario in 9 
kleuren en bijvoorbeeld de Oude Holle Sinus in 5 kleuren. 
Het totale resultaat is een duurzame en flexibele produc-
tielijn, die in staat is dakpannen van een constante, hoge 
kwaliteit te produceren. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“Een andere opvallende innovatie is de toepassing van 
loodvrij glazuur, wat een verdere verbetering van de  
milieuvriendelijkheid van de dakpannen bewerkstelligt.  
Verder is ook het productieproces verder gestabiliseerd, 
wat een constante kwaliteit in de dakpannen oplevert. De 
kwaliteit van elke dakpan wordt gemonitord: afmetingen, 
samenstelling, sterkte, etc. Dat behelst een intensieve, in-
terne controle: er gaat geen pan de deur uit, zonder dat hij 
met behulp van een 3Dscan en specifieke camera’s is ge-
controleerd op juistheid van vorm, maat, kleur en glans. De 
sterkte van de dakpannen wordt steeds belangrijker, omdat 
het hellende dak steeds vaker belast wordt. Met name door 
zonnesystemen, en het dak zal daardoor in de toekomst  
ook steeds vaker zal worden belopen.”

“Tevens worden onze producten extern getest in diverse  
laboratoria, o.a. op regendichtheid en windvastheid.  
Vanzelfsprekend zijn de bijbehorende hulpstukken  
(gevelpannen, ventilatiepannen,) mee ontwikkeld.  
Noemenswaardig in dit verband is de Halfronde Vorst Vario, 
met een variabele sluiting, wat eveneens voorkomt dat men 
moet slijpen tijdens de verwerking. Tenslotte werd ook de 
wijze van verpakken aangepast, namelijk met behulp van 
een stretchhoes (waardoor 30% plastic bespaard wordt) 
zodat de dakpannen beter bestand zijn tegen het vervoer 
naar de bouwplaats.”

De verbouwing heeft aan het eind van 2018 en het begin 
van 2019 plaatsgevonden binnen een tijdsbestek van  
vier maanden en na een intensieve en zorgvuldige voor-
bereiding. “Onze klanten hebben zo goed als niets gemerkt 
van de hele operatie,” vertelt De Jong. “We hebben namelijk 
in de aanloop naar de verbouwing voor een half jaar voor-
raad opgebouwd, deze werd opgeslagen op het buitenterrein.”

Rondleiding
De impact van de verbouwing wordt pas goed duidelijk 
tijdens een rondleiding door de fabriekshal. Het is een  
bijzonder uitgebreid en goed georganiseerd proces,  
waarvan we hier in vogelvlucht een beschrijving geven. 

Wat allereerst opvalt is de focus op veiligheid in de fabrieks-
hal. Blauwe lijnen markeren de plaatsen waar medewerkers 
en bezoekers veilig kunnen lopen, daar buiten mag men 
niet komen. Dat betekent ook dat bezoekers niet te dicht  
bij de machines kunnen komen.  
Productieleider Tom Meeuwissen start de rondleiding  
op de locatie waar de klei ligt opgeslagen. Het merendeel 
van de klei is afkomstig uit het omliggende gebied  
(het Land van Maas en Waal). Klei is een natuurproduct,  
dus de bewerking ervan tot een dakpan is intensief.  
Behalve de samenstelling van de klei is ook de vochtig-
heidsgraad belangrijk, deze moet rond de 21% liggen, 

voordat deze het productieproces ingaat. De klei wordt 
daarom eerst gedu rende een lange periode gedroogd, 
alvorens het de streng pers ingaat om er plakken van te 
maken. Deze pers zorgt er tevens voor dat de klei van alle 
lucht is ontdaan: de aanwe zigheid van lucht in de klei kan 
immers zorgen voor luchtbellen wat funest is voor vorst. 
De plakken gaan vervolgens in de pannenpers waar met 
behulp van de gipse vormen een ‘natte’ pan geperst wordt. 
Klei- en snijafval, dat overblijft na het persen, gaat direct 
terug het productieproces in. De ‘natte’ pannen worden op 
droogrekken gelegd, om vervolgens in een drogerij de pan 
te drogen (gedurende 22 uur). 

Vervolgens worden de gedroogde plakken verder getrans-
porteerd naar de glazuurstraat, alwaar ze in de gewenste 
kleur gebracht worden en in de vuurvaste cassettes worden 
gelegd. Belangrijk is dat de pannen goed op de cassettes 
worden gelegd, om kromme dakpannen voorkomen.  
Dit luistert nauw, omdat de dakpannen op het dak goed  
op elkaar aan moeten sluiten om een mooi, strak dakvlak  
te verkrijgen. 

De pannen worden vervolgens via een ovenwagen met  
896 dakpannen eerst in een geconditioneerde droogruimte  
en daarna de oven in gereden. Waar ze zo’n 20 uur in verblij-
ven. Er is een uitgebreid buizenstelsel aan de oven gekop-
peld, die ervoor zorgt dat er geen warmte verloren gaat.  
Na 20 uur worden de pannen verder getransporteerd naar 
de 3D-scan, voor een controle op allerhande onregelmatig-
heden en kleur. Bij een afwijking wordt de pan automatisch 
uit het circuit gehaald. Tenslotte zijn de pannen klaar voor 
verzending. De pannen worden verpakt per zes pannen, 
via een sealbandje, om vervolgens de hele pallet via een 
stretch hoes in te pakken. Hierdoor staat alles strak inge-
pakt om beschadigingen te voorkomen. Uiteindelijk is de 
dakdekker de eerste persoon die de dakpan in zijn handen 
neemt.

Het productieproces is volledig geautomatiseerd en wordt 
door een team van zeven man bewaakt. Tijdens de nachte-
lijke uren gaat het productieproces gewoon door, al wordt 
de productielijn dan niet meer gevoed. Tegen de tijd dat dat 
weer nodig is, is het ochtend en begint de ochtendploeg.

FABRIEKSBEZOEK

Het Hollandse daklandschap.



Maak kennis met de nieuwste productlijn 
van RHEINZINK: GRANUM basalte. 

Zwart zink met een karakteristieke walsstructuur, 
toepasbaar op daken, gevels en als hemelwaterafvoersysteem.

DUURZAAM • PUUR • INTENS • VEELZIJDIG

Ga naar www.rheinzink.nl voor de toepassingsmogelijkheden en de eigenschappen van het materiaal.

GRANUM basalte

Vrijdag 19 maart 2021
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2020
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

steilDAK is het gespecialiseerde vakblad  
voor de hellende dakenbranche

Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  
het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Heeft u ook een project voor de rubriek Dak van het Jaar 2020?
Neem dan contact op met Edwin Fagel via 072-5470309 of edwin@lumail.nl
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Aan de tuinzijde is een groot panoramaraam gemaakt in combinatie met een dubbelhoge veranda. 

Techniek
Het dak is vervaardigd uit Isovlas, dampregulerend  isolatie materiaal 28 cm dik, voor een isolatiewaarde  van Rc=7,1. De gevels en het dak zijn voorzien van  Dell Castillo Grey Phylitte leien (ca. 80%) met een mix van Samaca 49 Lux leien (ca. 20%). De leien zijn geleverd door leverancier Lei Import bv, die ook adviseerde bij de aan-schaf. De twee typen leien zijn op het werk gemengd.  Bijzonder is dat dit voor de gehele schil moest gebeuren, een oppervlakte van in totaal 350 m². 

De leien zijn in Maasdekking dubbelgedekt gelegd.  Het dak bestaat uit verschillende dakvlakken van verschil-lende dakhellingen van minimaal 20°. Hemelwater wordt afgevoerd via verholen goten en een geïntegreerd hemel-waterafvoersysteem, zodat er geen pijpen langs de  gevel hoeven te lopen. 

Duurzaamheid
De dakbedekking heeft een levensduur van 80-100 jaar.  Het gebouw is energieneutraal uitgevoerd, met een  goede thermische schil, grondwaterpomp en voldoende PV-panelen, zodat de huiseigenaren hun eigen energie kunnen opwekken. 

Samenwerking
Zoals gezegd is in het voortraject intensief overleg ge- pleegd over de toe te passen oplossingen. In goed overleg  met zowel hoofdaannemer C&T Bouw als de architect VdpArchitecten en de leveranciers is het werk naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. 

Veiligheid
Tijdens de uitvoeringsfase is met behulp van steigers en ladders op een veilige manier gewerkt. Voor de onder-houdsfase zijn geen voorzieningen aangebracht, omdat het dak naar verwachting weinig tot geen onderhoud nodig zal hebben. Incidentele reparaties kunnen bijvoorbeeld met behulp van een hoogwerker worden uitgevoerd. ●

VILLA IN HAREN
• OPDRACHTGEVER: PARTICULIER• ARCHITECT: VDPARCHITECTEN, GRONINGEN• HOOFDAANNEMER: C&T BOUW, GERKESKLOOSTER• DAKDEKKER: DE ANDERE LEIDEKKER, GRONINGEN•  LEVERANCIER DAKBEDEKKING:  LEI IMPORT, MAASBRACHT

JHet Dak van het  aar 2020

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Gemêleerde leisteen  

op luxueuze villa

Dat leien dakbedekkingen veel  

worden toegepast bij monumentale  

gebouwen, is algemeen bekend. 

Minder bekend is dat er ook  

bijzondere nieuwbouwwoningen 

mee kunnen worden gerealiseerd. 

Een fraai voorbeeld hiervan werd 

onlangs gerealiseerd in het  

Groningse Haren. Hier werden zowel 

de gevel als het dak uitgevoerd  

met twee kleuren dakbedekking. 

Het resultaat mag er zijn.

Tekst: Edwin Fagel

Foto’s: Gans Fotografie

De villa is gesitueerd in het Harenerholt,  

de nieuwste uitbreidingswijk van Haren (Gr),  

‘het Wassenaar van het noorden’. In het plan 

zijn kleine buurtjes gemaakt binnen de be-

staande, met boomwallen omzoomde,  

percelen. De villa staat op een L-vormig 

perceel in de hoek van de meest zuidelijke 

‘kamer’, en zal op termijn omzoomd worden 

met een hoge haag. De combinatie van de 

hoge haag en de positie in de hoek maakt dat de woning 

een duidelijk adres aan de straat zal gaan missen.

De voorste poot van de L is gebruikt als oprit, op de andere 

poot van de L staat het huis. VdpArchitecten heeft een  

langgerekte woning ontworpen, met de noklijn haaks op  

de lengte van het huis. Hierdoor draait de zon snel om het 

huis heen en ontstaat een groot dakvlak op het zuiden, 

waar voldoende zonnepanelen geplaatst konden worden 

om het huis, in combinatie met een grondwater warmte-

pomp, energieneutraal te maken. 

Esthetiek
In het voortraject is veel zorg besteed aan het ontwerp  

en de uitstraling van het gebouw. Het is een ingetogen 

vormgegeven villa, met meerdere dakvlakken en ook verras-

sende hoeken in de gevels. Tegelijk oogt het geheel rustig. 

Deze delicate balans wordt bereikt door enerzijds de toe-

passing van verschillende grijstinten in de dak- en gevelbe-

kleding, anderzijds door diverse slimme details, zoals een 

verholen goot, donkere vensters en een PV-indaksysteem.  

Wat betreft de dakbedekking is vooraf voor de opdracht-

gever een proefopstelling vervaardigd, zodat al een beeld 

kon worden gegeven van het resultaat. 

Zowel het dak als de gevels zijn bekleed met leien,  

in twee kleuren om een abstract, maar levendig beeld  

te creëren. Ramen zijn als vierkante gaten willekeurig over 

de gevels en het dak verdeeld. Soms vlak, en soms verdiept, 

waarbij ook de negge rondom bekleed is met leien.

Daarnaast is er een drietal ingrepen gedaan om het huis  

te ‘hechten’ aan de omgeving. Bij de oprit is een insnijding  

gemaakt om de entree te begeleiden. Daarboven een 

dakkapel die oprijst uit de dakrand, met daarin een modern 

glas-in-lood-raam, dat als een billboard het huis een  

adres geeft aan de straat.  

JHet Dak van het  aar 2020
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ACTUALITEITEN

BMI MONIER INTRODUCEERT NIEUWE KLEUREN
BMI Monier produceert al vanaf het begin van de vorige eeuw  
op ambachtelijke wijze de echte klassieke Hollandse dakpannen,  
en alle toebehoren, in de originele maatvoeringen. De Tuile du Nord,  
de Grote Romaanse en de Kruispan zijn nu verkrijgbaar in de kleur  
antraciet. Stuk voor stuk met de techniek van nu op ambachtelijke  
wijze geproduceerd en voorzien van een egale engobelaag.  
De kwaliteit van deze dakpannen garandeert jarenlang optimale  
esthetische en functionele prestaties. De kleur antraciet kan ingezet 
worden bij renovatieprojecten waarbij de bestaande kleur vervangen 
wordt door een meer eigentijdse kleur of bij de bouw van een nieuw 
pand met een klassieke uitstraling. De Tuile du Nord, de Grote Romaanse  
en de Kruispan zijn nu verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren.

PERSONALIA 
Stichting Duurzaam Bouwmetaal
Thijs Baneke is per 2 september 2020 benoemd tot voorzitter van de  
Stichting Duurzaam Bouwmetaal (DBM). De stichting geeft informatie over de  
toepassing van zink en koper in bouw. Deze circulaire materialen worden toegepast  
op daken en aan gevels. Zink wordt in de bouw vooral toegepast voor dakgoten. 

Sunbeam bv
Per 1 oktober 2020 treedt Peter Deege aan als CEO bij Sunbeam bv, de in Zeist gevestigde  
ontwikkelaar en leverancier van montagemateriaal voor zonne-panelen. Deege heeft decennia- 
lange ervaring in de solar-industrie zowel in nationale als internationale posities. 

Rooftop Energy
René Raaijmakers (52) treedt per augustus aan als nieuwe CEO bij Rooftop Energy bv.  
Raaijmakers volgt Leendert Florusse op, die het bedrijf in 2011 samen met  
Raymond Steenvoorden oprichtte. De organisatie heeft zich de afgelopen jaren  
ontwikkeld tot voorname speler voor het plaatsen en financieren van zonnecentrales  
voor zakelijke klanten. 

VERHUIZING
Zinkunie Boxtel is verhuisd
Vanaf maandag 31 augustus is het filiaal van Zinkunie Boxtel te vinden op 
een nieuw adres: Van Salmstraat 40 in Boxtel. Eén deur verder dan de vorige 
locatie, waar een ruime, nieuwe shop is ingericht. 

ONDERVORSTEN MET VERNIEUWDE KLEEFSTROOK HECHTEN OOK BIJ NAT EN KOUD WEER
Wienerberger is het assortiment keramische dakpannen en daktoebehoren volop aan het ontwikkelen.  
Recent zijn de zelfventilerende ondervorsten voorzien van een nieuwe innovatieve kleefstrook die goed op 
vochtige en op koude dakpannen hecht, bij temperaturen tot -5°C. Dat betekent geen last van loslatende  
ondervorsten en minder invloed van de weersomstandigheden op de planning.

De FlexiRol Extreme en de AluRol Extreme 
doen technisch niet voor elkaar onder,  
volgens fabrikant Wienerberger. Ze zijn beide 
van zeer hoge kwaliteit en verschillen alleen 
qua materiaal en ventilatiecapaciteit.  
Nieuw is dat deze rollen bij nat en koud weer 
beter verkleven, ideaal in een land met  
wisselend klimaat zoals Nederland.  
De Uv-bestendige ondervorsten zijn leverbaar 
in rood en zwart. Beide hebben 30 minuten  
na aanbrengen een belastbare verbinding en  
na 24 uur is de maximale kleefkracht bereikt.

ALL-UP LEVERT KLAAS K700 
Karsten Konrad uit Middenmeer werd de bezitter van een primeur,  
de Klaas K700. Een bijzonder moment, want het was voor Konrad  
de eerste K700 in zijn toch al uitgebreide kranenpark. Alle reden dus  
er een feestelijk moment van te maken.

Volgens Nijkamp sluit dit model naadloos aan op de andere producten  
van Klaas, die Konrad reeds in haar bezit heeft. De kraan is opgebouwd  
op de intussen bekende BEcombinatie en heeft een maximaal hijsvermogen 
van 3.000 kg. De K700 heeft een maximale haakhoogte van 34.5 meter  
en een reikwijdte van 30 meter en is bovendien uitgerust met een dubbele 
hydraulisch uitschuifbare Jib. 

IMPACT CORONACRISIS LIJKT VOORALSNOG 
MEE TE VALLEN ONDER VAKMANNEN
De impact van de coronacrisis op de bedrijfsresultaten van 
vakbedrijven lijkt vooralsnog mee te vallen. Het merendeel 
van de vakmannen (78%) ervaart geen, weinig of een  
beetje impact op hun bedrijf. Meer dan een vijfde deel 
(22%) geeft aan veel tot heel veel impact te ervaren.

Het grootste deel van de respondenten (85%) ervaart 
daarbij geen tot een beetje impact op hun geplande 
investeringen. “Vooral het aanbod van particulieren  
is toegenomen. De aanvragen van de grotere bedrijven 
en de woningbouw nemen af,” aldus een van de respon-
denten die werkzaam is in meerdere sectoren en over 
meer dan 20 werknemers beschikt. 

De onderzoeksuitkomsten komen voort uit een aselectieve steekproef waarin 45 responderende vakbedrijven uit het  
klantenbestand van Allfree bv het onderzoek volledig ingevuld hebben. De verwachtingen voor het komende half jaar zijn 
over het algemeen positief gestemd. Net iets meer dan de helft van de vakmannen (51%) verwacht een gelijke of meer 
omzet te halen. Ruim een vijfde deel (22%) denkt minder omzet te behalen en meer dan een kwart (27%) geeft aan  
geen verwachting te kunnen doen, omdat ze het echt niet weten. “Net zoals in de afgelopen maanden kunnen wij in  
onze branche zien dat er nog genoeg werk is, ook in de komende kwartalen,” aldus een positief gestemde dakdekker.  
In het november nummer zal Roofs hier uitgebreider over berichten.

MATERIEELSERVICE DOUWES MACHINES  
WORDT SEMTEQ MATERIEELSERVICE
Al meer dan 35 jaar kan men voor het huren en  
aanschaffen van materieel bij Douwes Machines 
terecht. Daarnaast heeft de afdeling Materieelservice  
de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. 
Inmiddels is besloten de werkzaamheden die  
onder Materieelservice vallen vanaf 1 september 

onder een nieuwe naam en vanaf een nieuwe locatie uit te voeren:  
Semteq Materieelservice in Drachten. 

Voor de bestaande relaties verandert er, naast de naam en huisstijl,  
in principe niets. Onze service blijft hetzelfde en de contactpersonen  
blijven bereikbaar via de vertrouwde (mail)adressen en telefoonnummers. 



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

Leisteen
Een prachtig geschenk van de natuur. 
Een perfect bouwmateriaal met goede 
eigenschappen:

�  Circulair
�  Duurzaam
�  Onderhoudsvrij
�  Kleurvast
�  Onbrandbaar

�  In vele verschillende kleuren te verkrijgen

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

Natuurlei Vermont Unfading Green

Natuurlei Vitoria 57 Multicolor

Cast PMR dakramen

Cast PMR dakramen

Cast PMR dakramen
Cast PMR dakramen zijn geïsoleerde stalen 
dakramen met zeer slanke profilering. Een
fraaie oplossing voor elke toepassing.

�  Hoge lichtopbrengst
�  Koppelbaar voor meer daglicht
�  Geïsoleerd, thermisch onderbroken profiel
�  Geschikt voor alle types dakbedekking
�  Elke gewenste maat

�  Bestand tegen weersinvloeden

DAKEN&ZAKEN

•mawipex

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

De dakenvakbeurs van Nederland

UITGESTELD NAAR 30 SEPTEMBER 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 30 september 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 30 september 2021 bij DAKEN & ZAKEN!
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 22 december 2020

ONDERZOEK
Wat is de impact van corona 
op de dakenbranche?

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

2 BMI Group www.bmigroup.com

8 JVK Daken www.jvkdaken.nl

10 Zinkunie www.zinkunie.nl

11 All-Up www.all-up.nl

16 NedZink www.nedzink.com

20 SFHD www.cao-hd.nl

22 OOHD www.opleidingenhellendedaken.nl

26 Bové www.bove.eu

28 Konrad Roof Technology bv www.konrad-rooftech.com

29 Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

32 Dakrenovatie Holland www.dakrenovatieholland.nl

33 Kingspan Unidek www.unidekdakelementen.nl

38 Weijers Eikhout www.weijerseikhout.nl

44 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

48 Luijtgaarden www.luijtgaarden.nl

54 Lei Import bv www.lei-import.nl

55 Beniso www.airflex.nl

58 Gilde Software www.gildesoftware.nl

 Artilan bv www.artilan.nl

59 Prefa www.prefa.com

62 Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl

63 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

39 Rheinzink www.rheinzink.nl

54 Lei Import bv www.lei-import.nl

68 Weijers Eikhout www.weijerseikhout.nl

75 European Building Supply www. europeanbuildingsupply.com 

76 Isobouw www.isobouw.nl

INTERVIEW
Thijs Baneke, nieuwe voorzitter 

Stichting Duurzaam Bouwmetaal

DAK VAN HET JAAR 2020
7th Heaven, Gemert

BUITENLANDSE/ HISTORISCHE TECHNIEKEN
Les Cabanes du Breuil in Frankrijk

Start bij het begin. Eenvoudiger én duidelijker kan 
Kevin Loomans, mede-eigenaar EBS het niet verwoorden. 
Het bedrijf is als distributeur  van dakmaterialen de spil 
tussen fabrikant en groothandel. “We realiseerden ons dat 
er nog een grote slag gemaakt kan worden in de bouw. 
De bouwsector staat in sommige gevallen bekend als ‘star’, 
maar eigenlijk staat ongeveer 80% open voor verbetering, 
de overige 20% is wat terughoudend. Het is ook lastig om uit 
die comfort zone te komen.” Want hoe pak je dat nu aan om 
te komen tot een circulair systeem in samenwerking met de 
partijen met wie je te maken hebt. “Door eerst intern te 
kijken wat je kunt verbeteren. Wij hebben twee jaar geleden 
overal op onze locatie LED-verlichting geplaatst en proto-
collen uitgeschreven over het gebruik van verwarming en 
dergelijke. Ook de fruitmand op tafel had effect. Wij hebben 
een ziekteverzuim van maar 1,2%! Je leert dus snel wat werkt 
en kunt hierna grotere stappen zetten.”

Vliegwieleffect creëren
De volgende zet is om over de eigen ondernemersgrenzen 
heen kijken. Hoe verloopt het proces van grondstoffabrikant 
tot eindgebruiker? “Dus ook voordat het bij jou begint. 
Al deze gegevens kun je analyseren en verwerken in een 
stappenplan. Voor jezelf én richting de andere partijen. 
Om ondernemers en leveranciers te helpen, doen wij 
bijvoorbeeld onderzoek naar de duurzaamheid van hun 

product en hoe milieuvriendelijk ze werken. Onze ervaring is 
dat nagenoeg iedereen hier graag aan meewerkt. Zo creëer je 
met elkaar een vliegwiel-effect.” EBS zorgt er bijvoorbeeld 
voor dat het mogelijk is dat op elke bouwlocatie en groot-
handel recyclebare kunststof kratten staan, waarin verpak-
kingen en afval kunnen worden gegooid. “Wij zorgen ervoor 
dat dit bij de afvalverwerker komt, die het scheidt in herbruik-
baar en recyclebaar. Het laatste deel wordt verwerkt tot o.a 
nieuw rvs draad, de grondstof voor nieuwe panhaken.

Toegevoegde waarde ciruclaire panhaak
EBS en de panhaken fabrikant heeft de eigen ervaringen 
inmiddels gebruikt om een circulaire verpakkingslijn te 
lanceren. Wij geloven in die toegevoegde waarde en ook dat 
andere ondernemers dit kunnen oppakken. We kunnen het 
hele proces met elkaar samen optimaliseren. We werken 
hiermee aan onze toekomst en die van ons nageslacht.”

Inspiratie nodig? Kijk op www.afvalisverledentijd.nl.

Circulair Bouwen : 
Intern stappenplan,
externe samenwerking
De bouwwereld is goed wakker geschud. Het CO2- en stikstofprobleem legt projecten stil, en dát in tijden 
van grote woningnood. De oplossing: circulair bouwen. European Building Supply (Enkhuizen) inspireert 
fabrikanten, leveranciers en eindgebruikers

“Van grondstof tot eindproduct: waar kun je verbeteren?”

GRONDSTOF CIRCULAIR

LEVERING PANHAKENAFHAAL AFVAL
RVS, ALUMINIUM &
METAAL

AFVAL OUDE PANHAKEN
WORDT NIEUW RVS
DRAAD

FABRICAGE PANHAKEN

AFVAL INZAMELAAR
SCHEIDT AFVAL & OUDE
PANHAKEN GAAN NAAR
FABRIKANT



Een isolerend, waterkerend en 
dampopen daksysteem voor indak 
PV-panelen
SlimFix® RenoTwin Solar is een “zonnepaneel-platform” 
waarop direct alle gangbare PV-panelen en 
montagesystemen kunnen worden bevestigd. Het 
bestaat uit vrijdragend monteerbare dakelementen 
gecombineerd met een gepatenteerde waterkerende 
onderlaag. Hiermee wordt de dakconstructie volkomen 
waterdicht. 

•  Vrijdragende montage = oude daken worden weer 
mooi strak.

•  Met messing/groef = een aaneengesloten isolatieschil
•  Voldoet als enige aan de 100 mm ventilatiehoogte-eis 

van PV-fabrikanten.
•  Perfecte ventilatie en koeling van het PV-paneel 

= hoog rendement.
•  Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie 

= langere levensduur.
•  Gootoverstek tot 60 cm mogelijk = meer dakoppervlak 

voor PV-panelen.

SlimFix® RenoTwin Solar 

NIEUW

VOOR RENOVATIEDAKEN

GEPANTENTEERD

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwinSolar 
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