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COLUMN

Kwaliteit doe je samen
Zeker bij traditionele beroepen, 
waar men een hoge mate 
van vakmanschap heeft, 
kan dit behoorlijk botsen. 
Zo is het vaak al een  
hele prestatie dat er  
een richtlijn ontstaat, 
maar zal er ook altijd 
kritiek op zijn.

Je zult dus als hele bouw-
kolom moeten staan én 
gaan voor kwaliteit. Afname van 
 vakkennis, druk op het bouwproces en de prijzen:  
het helpt allemaal niet mee om een kwalitatief goed  
gebouw op te leveren. Hieruit volgen faalkosten,  
maar met name de frustratie bij de eindgebruiker van  
het bouwwerk dragen niet bij aan het imago van de 
bouwsector. We zullen allemaal ons steentje moeten 
bijdragen aan kwaliteit.

Voor de fabrikant begint dat met het verstrekken van  
uitgebreide verwerkingsvoorschriften. Dit kan in de vorm 
van een handboek maar ook met – al dan niet online - 
trainingen en seminars. Hiermee is er vooraf al zoveel 
mogelijk kennis aanwezig, en hoeft niet achteraf worden 
geconcludeerd dat het toch niet helemaal goed is gegaan. 
Dit betekent ook pro-actief handelen, dus bij bestellingen  
van bijvoorbeeld een zinken deklijst ook het aantal  
montageklangen aan te kaarten: zijn dit er wel voldoende 
op basis van te verwachten windbelasting?  
Maar denk ook eens aan een door de fabrikant geleverde 
opleverchecklist. Zo borg je hetgeen dat is opgeleverd  
en heb je direct een document waar de opdrachtgever  
en kwaliteitsborger iets mee in handen hebben.  
En dat kan best op detailniveau. 

Ook fabrikanten zijn niet perfect en maken op dit gebied 
progressie. De markt ziet er nu eenmaal weer heel  
anders uit dan tien jaar geleden. Samen moeten wij de 
kwaliteit van het bouwen verbeteren en zijn we ook  
helemaal klaar voor de Wkb. Wanneer deze wet dan ook 
wordt ingevoerd…

Thijs Baneke
Wentzel bv / RHEINZINK Nederland

Door het coronavirus zijn een aantal onderwerpen  
die tot voor kort nog hoog op de bouwagenda  
stonden op de achtergrond geraakt. Zo ook de  
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).  
Ondanks dat deze wet na twintig jaar discussie vorig  
jaar eindelijk door de Eerste Kamer heen geloodst is,  
zal de voorgenomen ingangsdatum van 1 januari 2021 
niet worden gehaald. Daarmee wordt de invoering  
wederom uitgesteld (naar 1 januari 2022). Oorzaak is een 
gebrek aan proefprojecten, maar ook gemeenten zien de 
invoering in deze vorm niet zitten. Jammer voor de nieuwe  
kwaliteitsborgers, die staan te popelen om hun werk  
aan te vangen.

De Wkb houdt kort gezegd in dat de gemeentelijke toets 
aan het Bouwbesluit ten behoeve van de omgevings-
vergunning vervalt. Ook het gemeentelijk toezicht tijdens 
de bouw op het voldoen aan het Bouwbesluit vervalt 
deels. Deze rol wordt overgenomen door de zogenaamde 
‘kwaliteitsborger’, een private partij, die onafhankelijk  
is van de opdrachtgever, ontwerper en bouwer.  
Een kwaliteitsborger moet de kwaliteit borgen,  
maar de bouwer moet aantonen dat hij die kwaliteit  
heeft geleverd.

Een ander aspect van deze kwaliteitsborging is de focus 
op werkzaamheden die risicovol zijn. Dit kan van alles 
zijn en per bouwwerk verschillen. Neem de kwaliteit van 
een dakgoot, die moet onder andere voldoende afschot 
en expansiemogelijkheden hebben, zodat deze goed blijft 
functioneren. Weinig risico in principe. Behalve als de 
Nachtwacht in de ruimte eronder hangt, dan is het risico 
van een hele andere orde. 

Als fabrikant – van non-ferro metalen in mijn geval – 
vraag je je natuurlijk wel af hoe er invulling wordt  
gegeven aan de kwaliteitsborging. Het Bouwbesluit kijkt 
met name naar de functie en voorwaarden waar een 
bouwonderdeel aan moet voldoen. Een slechte uitvoering 
kan dus resulteren in het niet behalen van de Bouwbesluit - 
eisen. Borgen van die kwaliteit heeft geresulteerd in  
talloze keurmerken, normen en uitvoeringsrichtlijnen. 
Maar ook samenwerkingsverbanden (zoals branche-
organisaties) moeten de kwaliteit van het geleverde 
werk verbeteren en de opdrachtgever behoeden voor 
beunhazen. Je kunt echter ook stellen dat er binnen deze 
richtlijnen en normen een zekere mate van consensus 
bereikt moet worden. Leveranciers die hun eigen voor-
waarden hebben, uitvoerende partijen die afwijkende 
uitvoeringseisen hebben en de overheid die in wetten  
en regelgeving ook invloed heeft op de richtlijnen.  

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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Tuindorp Vreewijk  
krijgt weer zijn  
oude karakter terug
Het monumentale tuindorp Vreewijk 
wordt momenteel grootschalig  
vernieuwd. Het dak is een belangrijk 
onderdeel van de werkzaamheden. 
Gekozen is voor de toepassing van 
een slimme en efficiënte methode.

1400 woningen is gebouwd naar een stedenbouwkundig 
plan van Grandpre Moliere, Verhagen en Kok. Vele architec-
ten van naam hebben hier werken neergezet in wat nu nog 
steeds een oase in een grote stad genoemd kan worden. 
Ondanks een aantal mislukte stadsvernieuwingspogingen 

Tekst en fotografie: Tjerk van Duinen

Ruim honderd jaar geleden verrees in Rotterdam aan de 
zuidkant van de Maas één van de eerste en grootste  
tuindorpen van Nederland: Vreewijk. De wijk met ruim  

staat het beeld van het tuindorp nog overeind: singels  
(met water), slingerende straatjes, gezamenlijke binnen-
tuinen en veel dorps aandoende woningen die een grote 
verscheidenheid tonen maar waarin veel elementen 
terugkeren. In 2012 kreeg Vreewijk de status ‘beschermd 
stadsgezicht’ met meer dan 300 monumentale panden 
(gemeentelijk en Rijks).

In 2011 werden bewoners, gemeente en woningcorporatie 
Havensteder het eens om een verbeterprogramma in gang 
te zetten. Energetisch en technisch waren de gebouwen in 
Vreewijk bepaald niet meer van deze tijd. De woningen  
hadden last van vocht, tocht, schimmel, houtrot, verzakkingen  
(wegens de fundering op staal) en hadden verouderde 
installaties en sanitair. Om deze problemen aan te pakken, 
is een zorgvuldig plan opgetuigd voor een levensduur  
verlengende operatie, waarbij de buitenkant weer zijn  
oorspronkelijke uitstraling moest terugkrijgen.  
Project Vreewijk kent drie fasen die elk zijn opgedeeld in 
deelprojecten. Een pilot van 109 woningen en bedrijfs-
ruimten is in 2015 afgerond. Drie jaar later volgde een 
tweede tranche van 152 woningen en momenteel is  
aannemer en ketenpartner Dura Vermeer Heyma bezig  
met de afronding van fase 1B die 284 woningen en  
bedrijfsruimten omvat.

Onderhoud
Een belangrijk deel van de onderhoudswerkzaamheden 
betreft het vervangen van vloeren en plafond, waterkering 
aanbrengen in wanden, herstel van gevels en kozijnen, 
spouwmuren isoleren, HR++-glas plaatsen en sanitair,  
keukens en installaties vernieuwen. Daarnaast wordt veel 
werk gemaakt van het terugbrengen van het authentieke 
gevelbeeld. Op basis van onderzoek is gekozen voor een 
aanpak die het originele kleurbeeld weer terugbrengt, 
evenals de houten bekleding van de dakkapellen,  
de raamindeling en de ornamenten in de straatgevels. 

Ketenpartner
De meeste meters worden waarschijnlijk gemaakt voor het 
vernieuwen van de daken. Over de hele wijk gezien zijn het 
letterlijk kilometers dak. Weijerseikhout uit Groesbeek is 
voor deze taak ketenpartner in het renovatieprogramma. 
Commercieel manager Bas van Deinsen: “Wij hadden net 
een groot project in Leiden gedaan met Dura en daarbij is 
kennelijk voldoende vertrouwen ontstaan om ons te laten 
instappen bij de pilot voor Vreewijk in 2013. Sindsdien zijn 
wij bij de vervolgprojecten betrokken gebleven, dus ik ver-
wacht hier nog heel lang teams aan het werk te hebben.”

Treintje
De pilot is gebruikt om een slim en efficiënt werkproces op 
te zetten met alle deelnemende disciplines. Van Deinsen: 
“In die fase zijn eerst vier proefwoningen gerenoveerd 
aan de Weimansweg en mede op basis daarvan is volgens 
de lean-methode een werkplanning opgesteld, waarin we 
werken per blok en elke dag een woning opleveren.”  
Fred Derks is uitvoerder voor Weijerseikhout in Vreewijk: 

“Sindsdien is het treintje gaan rijden. Daarin worden achter-
eenvolgens het dak gesloopt, PIR-isolatie aangebracht op 
de bestaande dakspanten, latten getimmerd, dakramen  
of dakkapellen geplaatst en de nieuwe pannen gelegd. 
Tussendoor doen de schilders hun werk en worden de  
zinken of aluminium dakgoten aangelegd. Bij elkaar duurt 
dit ongeveer twee weken. In het begin moest het treintje 
even op gang komen, en als de schilders door slecht weer 
niet verder kunnen, staat hij ook even stil, maar de samen-
werking liep al snel perfect. De uitvoerders van de  
co-makers hebben vierwekelijks overleg, de teamleiders  
bespreken drie keer in de week de problemen en de  
knelpunten. Het is ook een supermooi en afwisselend werk.  
Er zijn veel verschillende daken in Vreewijk en in elk blokje 
zitten meestal vier verschillende woningen.”

JHet Dak van het  aar 2020

Woningen langs de Dreef: renovatie broodnodig.

Groene zones zijn een belangrijk onderdeel van Vreewijk.

De renovatietrein in de Dreef. Ook hier veel variatie in woningen en dakvormen.

Rijwoningen aan de Voorde met oranje pannendaken, fraai schilderwerk, 
gekleurde aluminium bakgoten op klossen en fris groene voordeuren.
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Dakpakket
Voordat de dakbouwers aan de slag gaan, krijgen de 
schoorstenen nog een opknapbeurt die bestaat uit met-
selwerkherstel, opnieuw voegen en nieuwe loodslabben 
aanbrengen. Het nieuwe dakpakket is samengesteld uit 
PIR-isolatieplaten, een dampremmende laag, nieuwe rachels 
en keramische dakpannen. De pannen zijn door Nelskamp 
op maat gemaakt met een dubbele waterkering waarvan 
één kant in de fabriek wordt afgeslepen. Daardoor hebben 
de daken overal randaansluitingen met hele pannen.  
De pannen hebben in de hele wijk twee kleuren:  
rustiek (oranje) en gesmoord blauw. 

Veiligheid en duurzaamheid
Uiteraard worden de daken veilig aangepakt. Van Deinsen: 
“In de planningsessies was veiligheid als onderwerp mee-
genomen en dat aspect wordt voortdurend geëvalueerd. 
We werken op steigers van derden en die worden drie keer 
gekeurd, dus dat zit goed. Ongelukken hebben zich nog niet 
voorgedaan. Wat betreft de duurzaamheid van het project 
spelen de daken een aanzienlijke rol. De isolatie is natuur-
lijk belangrijk voor het comfort en de energiebesparing 
en behoud van gebouwen is altijd duurzamer dan nieuw 
bouwen. Verder is door een ecoloog onderzoek gedaan naar 
de flora en fauna in de wijk. Daaruit is een werkprotocol 
opgesteld waar wij ons aan houden.”  

Weer leven in de wijk
De renovatie van het tuindorp heeft anno 2020 een reeks 
buurten en straten aangedaan. Geleidelijk brengen de 
beeldbepalende daken, samen met de in oude kleuren 
geschilderde rabatdelen, de in kleur gemaakte aluminium 
bakgoten en mastgoten op houten klossen, de originele 
raamindelingen, de nieuwe dakkapellen, de gerenoveerde 
gevels en de opgeknapte buitenruimte, het authentieke 
wijkontwerp weer tot leven. In sommige straten kun je 
tegenover elkaar liggende rijen woningen vergelijken voor 
en na de renovatie en het verschil is verbluffend.  
Vooral de monumentale panden zijn juweeltjes van  
sociale woningbouw die je in Rotterdam weinig tegenkomt. 
Nog een jaar of tien wachten en de havenstad heeft er een 
bijzondere stadswandeling bijgekregen. ●

•  OPDRACHTGEVER: HAVENSTEDER, ROTTERDAM
•  SUPERVISIE: MOLENAAR & CO ARCHITECTEN,  

ROTTERDAM
•  ONTWERP, HAALBAARHEIDSSTUDIE:  

BOUWHULPGROEP, EINDHOVEN
•  CONSTRUCTEUR: CAE NEDERLAND, DELFT
•  HOOFDAANNEMER: DURA VERMEER BOUW HEYMA, 

ROTTERDAM
•  INSTALLATIES: GIESBERS EN VAN DER GRAAF,  

ROTTERDAM
•  DAKRENOVATIE: WEIJERSEIKHOUT, GROESBEEK
•  DAKPANNEN: NELSKAMP DAKPANNEN,  

SCHERMBECK (D)
•  PIR-ISOLATIE: RECTICEL, KESTEREN
•  GEVELHERSTEL: IMTO BENELUX, ROTTERDAM

JHet Dak van het  aar 2020

Dakkapel van een monumentale woning aan de Lede.

Strakke daklijnen langs de Valkeniersweg met blauw gesmoorde pannen, 
in authentieke kleuren geschilderde rabatdelen en zinken mastgoten.

Blok met zes woningen aan de Lede in een tuinstadsetting.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Onze missie? Elke dag 50
daken verduurzamen.
Onze missie? Elke dag 50
daken verduurzamen.
Onze missie? Elke dag 50
daken verduurzamen.

Weijerseikhout is een ambitieuze, energieke familie van dakvernieuwers. Wij zijn 60 jaar geleden gestart op 

het dak en hebben ons in die tijd ontwikkeld tot totaalspecialist. Zo geven wij advies, denken wij mee bij het 

ontwerp en produceren wij zelfs onze eigen daken. Door zelf de meest innovatieve technieken in huis te 

hebben, voegen wij in alle fases van een project waarde toe.

         Meer weten? Bekijk onze website: www.weijerseikhout.nl  

Wij zijn weijerseikhout. Wij zijn duurzame dakvernieuwers.

         Meer weten? Bekijk onze website: www.weijerseikhout.nl  



Niet alleen milieubewust, maar nu ook brandveilig
 
Particulieren maken altijd bewuste keuzes wat betreft de renovatie van het dak. Zo ook deze meneer uit 
Zaandijk, die de milieubewuste keuze maakte om de zonnepanelen te integreren IN het dakvlak in plaats 
van OP het dakvlak.

In samenwerking met SOLARWATT hebben we daarom het SOLARWATT EASYINN indaksysteem  
geïnstalleerd. Dit systeem wordt op de markt beschouwd als een zeer brandveilig systeem, maar omdat 
je nooit zeker genoeg kan zijn besloten wij om daaronder van MDM de Ventia NEO 200 aan te brengen. 
Deze folie heeft naast zijn dampopen techniek ook nog een plakstrook aan de zijkant voor absolute 
luchtdichtheid die zorgt voor een goede klimaatbeheersing. Daar bovenop kan deze folie temperaturen 
tot wel 120 graden Celsius weerstaan. Wat essentieel is bij een indaksysteem. 

Zo hebben we met het indaksysteem van SOLARWATT en de MDM Ventia NEO 200 niet alleen maximale 
kwaliteit kunnen leveren, maar ook mooie plaatjes zoals deze.  
 
 
 
Kijk voor informatie op: www.konrad-rooftech.com

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

Digitale branche RI&E 
Hellende Daken
nu gratis beschikbaar

Vanuit het Sociaal Fonds voor Hellende Daken is er een digitale RI&E  
speciaal voor de Hellende Daken branche ontwikkeld.  
Iedere werkgever die afdraagt aan het SFHD  
kan hier gratis gebruik van maken. 

Wat is een RI&E precies 
Een RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) is een lijst met 
alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s specifiek voor uw 
bedrijf en een plan van aanpak voor het oplossen daarvan. 
Met die twee samen kunt u de risico’s voor uw personeel en 
uw bedrijf terugdringen. 

Is een RI&E verplicht? 
De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt  
voor alle werkgevers vanaf 1 FTE! Het maakt niet uit of er  
gewerkt wordt met vaste mensen, tijdelijke krachten, uitzend- 
krachten, vrijwilligers of stagiaires. In principe is de RI&E 
verplicht voor iedereen, behalve ZZP’ers. Toch kan het voor-
komen dat een RI&E voor ZZP’ers wel verplicht is. Wanneer 
verschillende ZZP’ers gezamenlijk aan een klus werken, moet 
er gekeken worden wat de precieze rol is, wie de klus aan-
neemt, wie de echte opdrachten geeft (gezag). Dan kan er 
vastgesteld worden, in de zin van de Arbowet, of iemand de  
rol van werkgever wellicht heeft. Ook geldt de RI&E verplich- 
ting als een ZZP’er een andere ZZP’er inhuurt en gezag uit-
oefent over de werkzaamheden van de ingehuurde ZZP’er.

Toetsing RI&E 
Volgens de Arbowet hoeven bedrijven met ten hoogste  
25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in 
de CAO vastgesteld RI&E instrument, de RI&E niet meer te 
laten toetsen door eengecertificeerde arbodienst of arbo-
deskundige. 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. 

Hoe kunt u gebruik maken van de digitale RI&E 
De werkgevers die lid zijn van Gebouwschil Nederland, sectie daken (GNL), Vakfederatie Rietdekkers (VFR) of  
Nederlandse Vereniging Van Leidekkers (NVVL) en afdragen aan het SFHD kunnen gratis gebruik maken van de digitale RI&E.

Voor het aanmaken van een persoonlijke login, zijn er een aantal gegevens nodig. Neem contact op met het CAO-secretariaat en 
u ontvangt de benodigde formulieren. Wanneer u deze heeft geretourneerd ontvangt u de inloggegevens en kunt u aan de slag 
om de digitale RI&E in te gaan vullen. 

Draagt u niet af aan het SFHD, maar wilt u wel gebruik maken van de RI&E, neem dan contact op met het CAO-secretariaat en 
informeer naar de mogelijkheden. 

Wat zijn de gevolgen van het ontbreken  
van een geldige RI&E? 
Kunt u bij controle door de Inspectie SZW geen geldige 
RI&E laten zien, dan kan dat een boete van 

€ 4.500 betekenen. Wanneer het plan van aanpak ont-
breekt kunt u een boete van € 3.000 krijgen. Tot halver-
wege 2019 kreeg een bedrijf dat tijdens een bedrijfsbe-
zoek niet beschikt  
over een RI&E of een plan van aanpak een waarschu-
wing. De huidige aanpak is dat er niet meer wordt ge-
waarschuwd, maar er direct een boete volgt. 

Maar belangrijker nog dan de hoogte van de boetes is de 
veiligheid van uw personeel. De RI&E vormt als het ware 
de basis van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risi-
co’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van 
deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen en 
zorgen voor een veilige werkomgeving. 

Wilt u meer informatie?  
Neem dan contact op  
met het CAO-secretariaat  
Hellende Daken

Mail naar info@cao-hd.nl 
of bel 085 489 90 50
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BENG EN RENOVATIEDAKEN

Hellende daken en  
de energietransitie
Gemeenten in Nederland moeten inventariseren welke wijken  
onder welke voorwaarden ‘van het gas’ gekoppeld kunnen worden.  
Daarbij wordt gekeken naar infrastructuur, alternatieve warmte- 
bronnen en de toestand van de woningen in de verschillende wijken.  
Dit om wijken aan te wijzen die in aanmerking komen om ‘van het gas’  
te kunnen. Verduurzamen van de woningvoorraad krijgt zo vorm en  
ook wordt zicht verkregen op de energietransitie: een megaklus.  
In dit artikel wordt een wijkverkenning beschreven van een gemeente  
en hoe hellende daken aangepakt kunnen worden. 

wordt aangepakt voor onderhoud, dan gaat ca. 40% van 
de kosten naar ‘communicatie’. Denk aan bouwbegeleiding, 
voorlichtingsavonden, schadevergoedingen, presentaties, 
etc. Het aanpakken van woningen is het eenvoudigst als  
er een nieuwe huurder/bewoner intrekt. Helaas duurt  
het verduurzamen dan te lang. Wijken met veel eigen  
woningbezit zijn voor de gemeente lastiger te benaderen. 
Dat betekent ook dat de gemeente zelf het communicatie-
traject moet invullen. De achterdocht over noodzaak en 
kosten zijn gelijk aan de politieke kleur van de bewoners. 

De bouwperiode kent onderscheid in woningen van vóór 
1930, van 1930 tot 1950, van 1950 tot 1980, van 1980  
tot 2000 en van na 2000. Woningen zijn als mensen,  
hoe ouder ze zijn, hoe meer energie er in 
moet om ze warm te krijgen. De aanpak  
van de gemeenten is eerst het opzetten 
van een ‘platform’, een organisatie  
waar burgers informatie kunnen 
krijgen over de energietransitie.  
Zo wordt de Trias Energetica 
uitgelegd en zijn er voorbeel- 
den van wat bewoners zelf  
kunnen doen (en laten doen).  

Ton Berlee

Als deskundige ben ik enkele jaren geleden benaderd om 
mee te werken aan de energietransitie van het woningen-
bestand in mijn omgeving. Uit nieuwsgierigheid en 
 betrokkenheid heb ik daarmee ingestemd.  
De energietransi tie is in deze fase, net als corona, vooral een  
sociologisch project. Financiën, techniek en milieu zijn 
voorwaarden die wel spelen, maar er minder toe doen:  
ze worden door alle betrokkenen als ‘argumenten’ gebruikt 
en van een eigen invulling voorzien. 

Het woningbestand in de betrokken gemeenten is naar 
wijken ingedeeld: naar sociale klasse, bouwperiode en  
het aandeel sociale woningbouw. De woningbouw in het 
bezit van de coöperaties betekent voor gemeenten redelijk  
homogene bouwkavels en enkele aanspreekpartners.  
De (on)welwillendheid van de bewoners is het probleem 
van de coöperatie. De afgelopen 10 jaar is de financiële 
slagkracht van de coöperaties door de overheid aanzienlijk 
afgeroomd en in het verlengde daarvan de bouwkundige 
staat van het woningbezit achteruit gegaan. Onderhoud aan 
de woningen, zeker als dat samenhangt met de hoogte van 
de huur, vergt heel veel ‘communicatie’. Als een blok woningen 

Vervolgens is een grove indeling van wijken gemaakt, naar 
de bereidwilligheid tot veranderen en is begonnen met de 
wijken waar die het grootst is: dat scheelt veel communice-
ren. Daarna is gekeken naar de mogelijkheden die voor-
handen zijn. Kan er warmte worden geleverd door nabije 
industrie in de vorm van een warmtenet? Kan er centraal 
worden opgewekt door aardwarmte? Wat is de energetische 
kwaliteit van de woningen? Een logische aanpak. 

Bij het beoordelen van de woningen komen ook  gebreken 
en beperkingen van de woningen aan de orde, wat het 
communiceren bemoeilijkt. Schimmelvorming, asbest,  
verzakkingen - om maar wat te noemen. Die gebreken zijn 
ook aanleiding om tot actie over te gaan, maar niet eerder 
dan nadat bewoners het op zich hebben laten inwerken.  
Na alle voorlichtingsbijeenkomsten, wijkverkenningen  
en probleemanalyses, als ook gesprekken met aannemers, 
onderhoudsbedrijven, leveranciers en experts is voor 
hellende daken de conclusie: Na-isoleren van een bestaand 
hellend dak geeft niet de vereiste warmteweerstand en 
luchtdichting als vereist voor BENG normen. 

Alle programma’s, zoals isolatie aan de binnenzijde, 
na-isolatie aan de buitenzijde, multifoils, aanbrengen van 
schuim tegen of tussen dakbeschot, etc., volstaan niet voor 
BENG. Bij alle vormen van na-isolatie kunnen aansluitingen 
tussen bestaande bouwdelen en bouwonderdelen namelijk 
achteraf niet duurzaam sluitend tot stand worden gebracht. 
Om bestaande woningen aan de BENG-normen te laten 
voldoen, volstaat alleen het compleet vervangen van het 
buitenste deel van de woningschil. Dat betekent het  
verwijderen van het gehele dak, de buitengevel inclusief 
alle kozijnen en vervolgens opnieuw omkleden met een 
geprefabriceerde buitenschil. Alleen BENG-woningen kunnen 
volstaan met uitsluitend een warmtepomp en balans-
ventilatie. Alle andere woningen behoeven aanvullende 
installaties voor verwarming in koude periodes.  
Dat is geen ramp, het aantal koude dagen is beperkt. 

Vergelijk het met het bestaande wagenpark, bestaande 
auto’s kun je wel uitrusten met een elektrische motor en 
een batterij, maar zullen nooit de prestaties halen van een 
model dat als elektrische auto is ontworpen en gebouwd. 
En om de vergelijking door te trekken: er zijn ook  
vervoersmiddelen met hybride aandrijvingssystemen die 
uitstekend voldoen. Zo is het ook met het woningbestand: 
er zijn hybride verwarming- en ventilatiesystemen, zeker 
wanneer de systemen op elkaar afgestemd en ‘ingeregeld’ 
zijn, is veel meer energie te besparen dan met alleen een 
warmtepomp. En niet alleen energie, vooral kapitaal. 

Kapitaal is de motor achter de transitie. De prijs voor  
brandstof is historisch laag dus het argument van terug-
verdienen door minder energieverbruik is op z’n zachtst 
gezegd wat verbleekt. De waarde van de woningen  
(het vastgoed) is hoger met een beter energielabel.  

De onderhoudstoestand en de bruikbare vierkante meters 
zijn bij verkoop in geld uit te drukken. De bereidheid tot 
verbeteren is het grootste bij de aankoop van de woning, 
ook het moment dat de financiering voor verbouwen in de 
vorm van een hypotheek het eenvoudigst is te regelen.  
Voor bestaande bewoners is het comfort de belangrijkste 
waarde. En daarom vinden zij het vervangen van de  
bouwschil veel minder wenselijk of noodzakelijk. 

Bij het communiceren met de bewoners 
wordt daarom meer en meer de  
Trias Pragmatica gebruikt. Daarbij is 
de boodschap: erken de kwalitei-
ten van de bestaande voorraad 
en verspil geen moeite, energie 
en kapitaal. De flexibele 
opstelling, het denken in 
meer opties spreekt veel 
woning eigenaren en  
beheerders aan. Onderstaand enkele simpele voorbeelden:

•  Compartimenteren van de woning is de snelste manier 
van energiereductie. Isoleer de zoldervloer en zet een 
deur of luik in het trapgat. Dat is veel goedkoper, beter en 
efficiënter dan het hele hellende dak isoleren. De meeste 
zolders zijn opslagplaatsen en die logeerkamer op zolder 
is veel duurder dan de gasten onderbrengen in een hotel. 

•  Zonnepanelen aanbrengen op het dak levert snel een 
hoger energielabel, levert direct energie en is qua  
investering snel terugverdient. 

•  Wanneer het dak asbest bevat, neem dan alleen maat-
regelen waarbij gelijktijdig al het asbest wordt verwijderd. 
Asbest in een woning drukt de waarde aanzienlijk. 

•  Wanneer (een deel van) de zolder gebruikt wordt,  
breng dan een dakkapel of dakramen aan en isoleer dan 
de binnenzijde volledig inclusief dampremmende laag 
als luchtdichte afsluiting. De ruimte vereist namelijk voor 
gebruik ook een binnenafwerking. 

Werken met de Trias Pragmatica betekent ook dat je erkent 
dat niet alles volledig duurzaam is te maken en dat hoeft 
ook niet. Monumenten zijn beperkt energiezuiniger te ma-
ken. Het uiterlijk en karakter veranderen van beeldbepalen-
de gebouwen moet niet of uiterst zorgvuldig gebeuren.  
Heel veel woningbouw is beter af met sloop en opnieuw 
opbouwen en is het niet waard om van een nieuwe 
bouwschil te worden voorzien. Met de vraag welke wijken 
van het gas kunnen, stel je ook de vraag welke wijken het 
waard zijn om in de huidige vorm voort te bestaan.  
Het ontwijken van die vraag door met halve maatregelen, 
zoals na-isoleren, te doen alsof daarmee ook goede resul-
taten behaald kunnen worden, leidt tot teleurstellingen en 
is kapitaalvernietiging. Renoveer alleen wat de moeite van 
renoveren waard is, en doe het dan goed! ●

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

Modern dak met  
naadloos geïntegreerd 
zonne-stroomsysteem
PV-panelen die op de dakpannen worden geplaatst zijn vaak visueel  
storende elementen op het dak. Opbouwframes, wisselende kleuren,  
afwijkende formaten en hoogteverschillen… Om nog maar te zwijgen  
over de belasting op het dak en de extra windgevoeligheid.  
Door de nieuwe betondakpan Tegalit van BMI Monier te combineren  
met het geïntegreerde Monier VI90 zonne-stroomsysteem hoeft dat  
niet meer zo te zijn. Het strakke design van de nieuwe betondakpan  
combineert naadloos met dit zonnestroomsysteem.  
Het dak wordt daardoor één geheel, zowel technisch als esthetisch.

Het systeem stelt geen extra eisen aan het onderdak of de 
dakconstructie, is zowel geschikt voor nieuwbouw als voor 
renovatie en is eenvoudig te monteren. Jan Mussche:  
“We hebben het systeem in onze eigen wind- en regentunnel  
onder de zwaarste condities getest en het voldoet onder alle  
omstandigheden aan de ‘normale’ beschermende functie 

De nieuwe betondakpan Tegalit is geproduceerd met de 
door BMI Monier ontwikkelde Protegon technologie.  
De daarmee geproduceerde dakpannen hebben een langere 
levensduur, zijn minder gevoelig voor vuil en aanslag  
en behouden langdurig hun kleur. De dakpan is rondom 
omgeven door een poriën afsluitende micromortel die  
niet alleen zorgt voor een gladder oppervlak maar ook,  
door toevoeging van specifieke pigmenten, voor een  
betere reflectie van infrarood straling. Volgens Jan Mussche, 
productmanager Pitched Roofs van de fabrikant, verbetert 
daarmee het binnenklimaat van het gebouw en daalt de 
energiebehoefte voor koeling. “Dat is één van de duurzame 
voordelen van de dakpan, belangrijker is nog dat door zijn 
afmetingen en uitstraling de pan naadloos te combineren 
is met het volledig geïntegreerde zonne-stroomsysteem 
Monier VI90. Hierdoor ontstaat een dak dat gelijktijdig 
energieverbruik verlaagt én energie opwekt.”

Zonnestroomsysteem 
De PV- modules komen in de plaats van dakpannen en  
worden volledig in het dak geïntegreerd. De panelen worden 
als ‘gewone’ schubvormige dakbedekking verwerkt.  
Zo ontstaat een volkomen lineair en harmonisch dakbeeld. 

van dakbedekking. Door het lage gewicht van de panelen 
zijn ze, in combinatie met extra isolatie, zeer geschikt voor 
renovatie.” Het systeem is, zoals gebruikelijk bij de fabrikant, 
als compleet systeem ontworpen. Naast de PV-modules,  
de passende omvormer(s) en verbindingskabels zijn ook 
alle overige benodigde componenten beschikbaar.

Duurzame oplossing
De combinatie staat garant voor een hoge duurzaamheid. 
De dakpannen beperken door hun reflectie de energievraag 
en de panelen leveren een hoog rendement. Daarbij komt 
dat de productie van betonnen dakpannen energiezuinig is.  
Tijdens het verhardingsproces komt warmte vrij die her-
bruikbaar is. Bovendien is beton in zijn geheel recyclebaar.  
BMI Monier loopt voorop in de ontwikkeling van een proces 
waarbij op middellange termijn gebruikte betondakpannen 
100% zullen worden gerecycled. 

Niet alleen in zwart
Hoewel de combinatie van de zwarte Tegalit met de zwarte 
PV-panelen van Monier VI90 optisch een strak geheel 
vormt, zijn er ook andere kleurencombinaties mogelijk.  
De betonpan is verkrijgbaar in de kleuren diepzwart, 
granietgrijs, leigrijs, kiezelgrijs en bruin. Hollands rood en 
koperrood zijn op aanvraag verkrijgbaar. “Soms wil men 
graag laten zien dat er zonnepanelen op het dak aanwezig 
zijn,” stelt Jan Mussche, “en dan kan het kleurverschil juist 
waarde toevoegen aan de uitstraling van het huis.  
Maar ook zonder gebruik te maken van het zonne-stroom-
systeem is een dak met deze dakpan modern en strak.  

Een dubbele zijsluiting is onzichtbaar onder de overlap met  
de naastgelegen dakpan weggewerkt, de afgeronde gladde 
zijranden, die voorzien zijn van de afsluitende micromortel, 
minimaliseren donkere naden als gevolg van vuil of aanslag  
en dankzij de Protegon technologie blijft de kleur langer 
behouden. Het dak blijft er daardoor langdurig uitzien alsof 
het net gelegd is.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

De Tuile du Nord:  
‘dakpan uit het noorden’
We blijven nog even bij het  
onderwerp ‘platte dakpannen’ en 
komen dan uit bij het ‘broertje’  
van de Kruispan, die we bespraken 
in het aprilnummer van steilDAK:  
de Tuile du Nord dakpan.

Makkelijk pannetje
Ik zou beide pannen apart kunnen bespreken, maar omdat 
we nu dit model beschrijven, is het misschien beter dit 
gelijktijdig te doen. Zie technische gegevens onderaan  
dit artikel. Beide pannen waren en zijn nog steeds populair 
en worden na ruim 140 jaar nog toegepast, ja, zelfs de  
Tuile du Nord 3 in beton! Aanvankelijk werden ze veelal op 
daken van villa’s toegepast (in Duitsland werden ze ook wel  
Villen-Ziegel genoemd). 
In ons land vond men de benaming wel heel erg Frans en 
bezigde men een soort eigen naam: de pan werd al gauw 
het ’Tuultje’. Hij was prettig om te leggen, stapelde lekker,  
niet te zwaar om het dak op te sjouwen, gewoon een 
makke lijk pannetje. Alle voorkomende kleuren zijn denkbaar, 
naturel rood, blauw gesmoord, in vele kleurglazuren van 
licht- tot donkerbruin, zwart, groen etc. mat en hoogglans, 
een heel toegankelijk en speelse dakpanbedekking. 
Sommige fabrikanten bedachten na wat klachten van 
architecten en aannemers om een tweede zijsluiting in de 
pan te maken, dan was hij beter waterkerend, want in feite 
zijn dakpannen niet waterdicht... Wát? Is dat even schrikken! 
Nee hoor, het kan geen kwaad, de eerlijke fabrikant zal 
altijd zeggen: ‘Onze pannen zijn niet waterdicht, maar wél 
waterkerend’ en daar zit de nuance. Dat beetje jachtsneeuw 
of regendoorslag kan geen kwaad op het dakbeschot,  
het ventileert gewoon weer droog. Een houten dakbeschot 
kan het hebben en tegenwoordig zijn de meeste daken  
van een onderdakfolie voorzien, dus niks aan de hand. 

Huub Mombers

Dit model pan is na zijn introductie rond 1880 net zo  
populair geweest als de kruispan, zo niet iets populairder, 
en dat komt dan door zijn prijs. Schreef ik over de Kruispan 
dat het een relatief dure pan was door de noodzakelijke bij 
te leveren halve pannen, dit euvel was bij de Tuile du Nord 
(TdN) niet van toepassing. Letterlijk vertaald betekent de 
naam: Dakpan uit het noorden. Er zijn twee typen met deze 
naam, namelijk Tuile Du Nord (es: enkele (zij)sluiting) en 
Tuile Du Nord 3 (kopsluiting). Zij het, dat deze laatste pas 
rond 1920 zijn intrede deed. 

Een waterdicht dak bestaat niet
Overigens: vóór de periode van de nu niet meer weg te 
denken folies, gebruikte men al Asfaltvilt! Een waterdicht 
dak bestaat niet. Tenzij u een goed platdak bezit, maar dat 
is een andere tak van sport. Overigens werd als verkoop-
argument bij de TdN 3 -kopsluiting de mededeling gedaan 
dat deze op een dakhelling van zelfs 30 graden kon worden 
toegepast en ook zonder dakbeschot! Dat was kostenbespa-
rend op de bouw en dat klonk bij veel bouwers als muziek 
in de oren. Deze pan had 3x een kop- en 2x een zij-sluiting. 
Kenmerkend van de TdN (es) is de strakke, ronde wel aan 
de rechterkant en de twee ‘wenkbrauwen’ in het platte vlak 
(bij beide modellen bovenin tegen de sluiting aan).  
Deze ‘wenkbrauwen’ noemen ze overigens bij onze  
zuiderburen heel grappig ’borstjes’. Andere benamingen  
zijn Sluitpan, Stormpan of Kortrijkse pan. Dit laatste is niet 
vreemd, want in het Belgische Kortrijk was ook een grote 
productie van de TdN (3 modellen). 

Nederlands of Frans?
Is deze pan nu een Franse of Nederlandse vinding?  
Er zijn aanwijzingen dat hij ontwikkeld is in de Franse plaats 
Douai, in het noorden gelegen, en vandaar zijn naam ’pan uit  
het noorden’. De tweede bewering is dat de ons zo bekende  
architect Pierre Cuypers een aandeel heeft gehad in  
dit model pan. Hij zou hem samen met zijn Franse collega 
Violet Le Duc hebben bedacht (zie ook het aprilnummer 
van steilDAK, het artikel over de Kruispan). Beide pannen 
hangen ook aan twee neuzen op de latten. Dit voorkomt 
schuin liggen na storm (wat kan gebeuren met pannen  
met één ophangneus). 
Andere prettige bijkomstigheid van de pan is dat hij een 
(bij kilgoten en hoekkepers) makkelijk af-te-scheren schuin 
deel heeft en een strakke pannenlijn. Bij renovatie van het 
oude dak wordt vaak weer een nieuw Tuultje toegepast. 

Nog even: het Kortrijkse pannetje heeft een kenmerkende 
rechter wel, een klein beetje taps toelopend, groot kleuren-
assortiment en hij is mooi van aanzien! Ze zijn ook in de 
handel als Pottelberg- en Sterrebergpan (met vermelding 
nr. 1 en nr. 44 Stormpan en nr. 57). Hij is genoemd naar  
de kleibulten nabij Kortrijk, uiteraard tweetalig,  
de Franse benaming is Comptoir Tuilier De Courtrai. ●

Technische gegevens

Tuile Du Nord (es) Tuile Du Nord 3 kop.sl.

Breedte ca. 19,5 tot 21,5 cm ca. 24 cm

Lengte: ca. 24,5 tot 29 cm ca. 33 cm

Latafstand 23/24 cm ca. 25 cm

Aantal per m² ca. 23 stuks ca. 19 stuks

Tuile du Nord pannen (enkele sluiting) in bruin glazuur.

Totaaldak op pand uit ca. 1925.

Mooie hoekkeper, geflankeerd door in bruin verglaasde TdN (es) pannen.

Gemêleerde dakbedekking op pand uit 1919 te Tiel  
(met mooie overgang middels knikpannen).

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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AAN TAFEL MET… LARS WEIJERS

“ We maken sámen iets  
en doen dat goed”
In deze rubriek laat steilDAK markante personen van binnen en buiten  
de hellende dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en  
de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

hoe doet pa dat?’ Ik kon parallellen 
trekken tussen wat ik leerde op 
school en wat ik van mijn vader 
hoorde. Daarmee ging het familie-
bedrijf steeds meer voor me leven. 
Mijn vader heeft me nooit gepusht. 
Hij raadde me na mijn studie de  
Gesellenopleiding in Duitsland aan, 
en zei: ‘Begin met een concrete taak 
in het bedrijf, dan zien we vanaf 
daar wel verder.’ Zo is het gelopen.”

Mensgericht
Weijers: “Vanaf mijn twaalfde deed 
ik in de zomer klusjes voor het 
bedrijf. Eerst kreeg ik op kantoor 
eenvoudige taken, zoals de urensta-
ten controleren. Van mijn zestiende 
tot mijn vierentwintigste deed ik in 
de zomervakantie ook dingen in de 
buitendienst. Zo heb ik elk hoekje 

van het bedrijf leren kennen. Wat me daarbij erg boeide, 
was het verschil tussen de gesprekken op de bouwplaats 
en wat ik mijn vader en grootvader aan de keukentafel 
hoorde zeggen. De jongens op de bouwplaats zijn bezig 
met operationele kwesties, de directie houdt zich bezig met 
strategische vraagstukken. Op een gegeven moment drong 
tot me door: als directie is het je taak om die twee uitersten 
bij elkaar te krijgen, om te streven naar een organisatie 
waar medewerkers zich gehoord voelen en zich verbonden 
voelen met het bedrijf. Ook mijn vader en grootvader waren 
mensgericht en vonden samenwerking belangrijk; ik wilde 
daarin verder gaan. Omdat ik zo veel op de bouwplaats met 
de jongens had gewerkt én door mijn opleiding kon ik die 
transitie verder maken. Dat was één van de factoren die 
maakten dat ik de knoop doorhakte en in het bedrijf stapte.”
Aan de muren hangen foto’s van vroeger. Weijers vertelt: 
“Bij elke foto hoort een verhaal. Bijvoorbeeld over hoe opa 

Nolanda Klunder

Twaalf jaar geleden werd Lars Weijers algemeen directeur 
van Weijerseikhout, als derde generatie. Als zoon van  
Jan Weijers groeide hij op met het bedrijf van zijn vader en 
grootvader. “Ik wist dat mijn vader iets deed met daken en 
dakpannen, maar wat hij dan precies deed, daar had ik nog 
geen beeld van. Ik vond het heel mooi als ik busjes zag met 
de naam van het bedrijf van mijn vader erop, of het logo 
tegenkwam omdat het bedrijf de voetbalvereniging of de 
wielerploeg sponsorde. Ik was trots op papa en vond de 
verhalen van mijn vader en grootvader fascinerend.  
Maar toen ik ouder werd, vond ik het een moeilijke beslis sing 
of ik het bedrijf later wilde overnemen.” Weijers studeerde  
bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Arnhem en  
Nijmegen. “In mijn opleiding kwam ik mooie business cases 
tegen waarbij ik me afvroeg: ‘Hoe zit dat bij het familiebedrijf, 

is begonnen en hoe hij het bedrijf heeft laten uitgroeien tot 
iets moois. In 1958 zat Nederland middenin de wederop-
bouw. Aannemers deden toen alles. Mijn opa specialiseerde: 
‘Noem me het bedrag, dan regel ik de dakpannen en de 
mensen en maken we dat dak.’ Hij was een echte vakman 
en ontzettend handig. Hij bedacht alles zelf, van de liften 
tot de transportmiddelen. Hij had een enorme opslagplaats 
achter zijn schuur en was tot ’s avonds laat altijd in de weer. 
Hij hield van wat hij deed, hij ademde het vak, en dat zie je 
ook op de foto’s. Zijn zoon – mijn vader – was de vormgever 
van het bedrijf zoals ik het overnam. Zijn overlijden vorig 
jaar was een grote klap. Ik vind het mooi dat het bedrijf 
verdergaat zoals mijn vader het bedoeld heeft, dat hij zo 
nog voorleeft in ons bedrijf.” 
Weijerseikhout werkt veel samen met Weijers Platte daken. 
“Dat is het bedrijf van mijn oom en neven,” vertelt Weijers. 
“Dat maakt het familiegevoel nog completer. Ik heb geen 
broers of zussen. Vier jaar geleden heb ik gevraagd of  
Bas van Deinsen wilde participeren in het bedrijf.  
Onze vriendschap is zo hecht, deze samenwerking voelt 
goed. Ook heb ik het afgelopen jaar twee leden van het MT 
gevraagd om voor een deel te participeren. Successen moet 
je delen, want samen kom je verder en samen is leuker.”

Samen waarde creëren
Weijers: “Omdat ik veel op de bouwplaatsen had gewerkt, 
kon ik zeggen: die opdrachtgevers passen bij ons bedrijf en 
die niet. Ik vind het belangrijk om te werken op basis van 
gelijkheid en gelijkwaardigheid. Die manier van zakendoen 
vond ik vooral bij opdrachtgevers in de renovatiemarkt.”  
Dat was de reden om in 2004 het roer om te gooien en 
zich te specialiseren in renovatie van sociale woningbouw. 
“Samen met onze opdrachtgevers, voornamelijk woningcor-
poraties en grote onderhoudspartijen, staan we voor een 
gigantische opgave: de verduurzaming van de Nederlandse 
daken voor 2050. Om dit op een betaalbare manier voor  
elkaar te krijgen, is denk ik een totale omslag in werkzaam-
heden nodig. We hebben hiervoor een nieuw product ont-
wikkeld: een prefab isolatiesysteem voor de renovatiemarkt. 
In dit soort trajecten is het de dynamiek die ik zo mooi  
vind. De opdrachtgever wil iets met het bezit, wij denken 
mee vanuit onze expertise en zo creëren we samen waarde.  
Dat vind ik fantastisch.”
“Het innovatieve karakter van ons bedrijf is voor mij een 
belangrijk voorbeeld van: doe wat je doet elke dag net iets 
beter,” licht Weijers toe. “Je kunt je onderscheiden in kleine 
dingen, bijvoorbeeld hoe je de bewoners begroet of hoe 
je de werkplek achterlaat. Die houding zit in het DNA van 
Weijerseikhout. De werknemers zijn trots op het mooie 
werk dat we samen leveren, op hun vrijheid en de kansen 
die ze krijgen. In de organisatie vind ik het belangrijk dat 
mensen zich kunnen ontwikkelen en beter kunnen worden 
in hun vak. Bij Weijerseikhout kennen we elkaar allemaal, 
zijn we er voor elkaar en hebben we het oprecht leuk samen. 
Niet voor niets werken de meeste dakvernieuwers van ons 
er al heel wat jaren. Uit een onderzoek dat we onlangs  
hebben uitgevoerd gaven sommige collega’s aan dat het 

voelt als thuiskomen wanneer ze bij Weijerseikhout komen. 
Een mooier compliment kun je volgens mij niet krijgen!”
Wat dat betreft valt de appel niet ver van de boom.  
“Ook mijn vader en grootvader waren gericht op samen-
werken, op de mensen in ons bedrijf. Wat wij verder gemeen 
hebben is de creativiteit en het denken in oplossingen in 
plaats van in problemen. Mijn werk is geslaagd als iedereen 
in het bedrijf met een goed gevoel naar zijn werk gaat. 
Want als dat zo is, lever je vanzelf kwaliteit aan de klant. “ ●

LARS WEIJERS IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? SAMENWONEND.

KINDEREN? ZOON MATS (5) EN DOCHTER JULIA (2).

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?  
IK BESTEED MIJN TIJD GRAAG MET MIJN FAMILIE  
EN KINDEREN, EN IK FIETS.

FAVORIETE MUZIEK? IK HOU VAN UITEENLOPENDE 
MUZIEK, DIE GEKOPPELD IS AAN EEN HERINNERING. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?  
HET GARDAMEER EN DE BERGEN RONDOM  
SANKT ANTON.

FAVORIETE STAD? MILAAN.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?  
DE ARENA IN VERONA.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?  
OP DE MENSEN IN ONS BEDRIJF, OP HOE ZIJ DE  
GEDACHTE ACHTER HET FAMILIEBEDRIJF VOORT-
ZETTEN EN HUN PASSIE DELEN.
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Meer weten ? www.all-up.nl of bel: +31 (0) 546 - 544724
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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.
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voor het bouwen
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“ Als je geen fouten maakt, 
dan hoef je ook niets  
vast te leggen”

Hajé van Egmond was als kwartier-
maker één van de drijvende  
krachten achter de totstandkoming 
van de Wet kwaliteitsborging  
voor het bouwen (Wkb).  
steilDAK interviewde hem.

Waarom een Wkb?
Hoe is Van Egmond als kwartiermaker betrokken geraakt bij 
de totstandkoming van de Wkb?  “Ik was, in verschillende 
hoedanigheden en voor verschillende werkgevers,  
al langere tijd werkzaam voor het ministerie van  
Binnenlandse Zaken (BZK). Ik begon eind jaren ’90 als 
adviseur te werken voor de overheid tijdens de Kwalitatieve 
Woonregistratie, een onderzoek naar de kwaliteit van de 
Nederlandse woningvoorraad. Later was ik ook betrokken 
bij o.a. de aanpassingen van het Bouwbesluit 2003 en 2012. 
De Wkb is al langere tijd in ontwikkeling, de eerste proef-
projecten vonden plaats in 2002. Het was op een gegeven 
moment een logisch vervolg dat ik als één van de drie 
kwartiermakers binnen het Instituut voor Bouwkwaliteit 
door zou werken aan de verdere ontwikkeling van de Wkb.”

“De wet is onder verschillende bewindslieden tot stand 
gekomen, waardoor er in de loop der jaren verschillende  
dynamieken waren, al naar gelang de waarde die de 
 bewindspersoon aan de wet heeft gehecht.  

Vanaf 2022 zal de Wkb gefaseerd in werking treden.  
De experimentele fase van de pilotprojecten is inmiddels 
voorbij en momenteel worden de proefprojecten uitgevoerd 
met behulp van de (in totaal vier) geselecteerde instru-
menten van kwaliteitsborging. Hajé van Egmond van  
adviesbureau Geregeld bv uit Delft was als kwartiermaker 
van het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) nauw betrokken  
bij de totstandkoming van de nieuwe wet. Hij vertelt dat 
hem oorspronkelijk een andere systematiek voor ogen 
stond, meer gebaseerd op wederzijds vertrouwen.  
“Mede door de moeizame totstandkoming van de wet  
(de invoering werd verschillende keren uitgesteld)  
is de wet, heel Nederlands, redelijk dichtgetimmerd.  
Ik ben blij dat de wet er komt, al is het op deze manier wel 
meer georganiseerd wantrouwen dan vertrouwen geworden.” 

Onder minister Blok is de Wkb uiteindelijk in de beslissende 
fase terechtgekomen. Zijn opvolger Plasterk kreeg de  
wet niet door de Eerste Kamer en onder de huidige  
minister Ollongren wordt de wet uiteindelijk doorgevoerd.”

De reden dat het zo lang heeft geduurd, was mede de  
discussie over de ‘aansprakelijkheid’. Zoals bekend wordt met 
de invoering van de Wkb het begrip ‘verborgen gebre ken’ 
verleden tijd. Waar momenteel de aannemer niet meer  
aan te spreken is op zichtbare gebreken die pas na de 
oplevering aan het licht komen, blijft onder het regime van 
de Wkb de aannemer ook na de oplevering verantwoordelijk 
voor zijn werk. Tenzij hij aantoonbaar kan maken dat het 
gebrek niet is te wijten aan zijn handelen. Waar dit enerzijds 
een kans is voor het aannemersbedrijf om te staan voor 
de kwaliteit die het bedrijf levert, wordt anderzijds ook 
gevreesd dat dit tot een enorme stijging zal leiden van  
het aantal kleine reparaties waar de aannemer voor terug 
moet komen. 

Van Egmond is niet zo bang voor dat laatste. “Het enige dat  
de Wkb feitelijk doet, is het naar voren verleggen van de 
discussie over de kwaliteit. Jurisprudentie zal moeten 
uitwij zen wie op welk moment voor wat voor fouten aan-
sprakelijk is, maar duidelijk is al wel dat de wet doet wat 
het beoogt: de consument beschermen. De verschillende 
bouwpartijen zullen zich meer bewust worden dat ze  
in een geheel functioneren: je alleen concentreren op je  
eigen werkzaamheden kan niet meer, omdat je een 
waarschuwingsplicht hebt. Als de dakdekker bijvoorbeeld 
constateert dat de ondergrond niet geschikt is om de 
dakbedekking op aan te brengen, moet hij dit melden aan 
zowel de hoofdaannemer als de opdrachtgever: hij doet 
er verstandig aan het werk niet uit te voeren. Zelfs als hij 
hiertoe schriftelijk opdracht krijgt van de hoofdaannemer 
en opdrachtgever is het linke soep, omdat de dakdekker de 
specialist is. En daarmee achteraf mogelijk aansprakelijk.”

Een tweede belangrijke wijziging in de Wkb is het zoge-
noemde consumentendossier dat een aannemer bij  
oplevering aan zijn opdrachtgever moet overleggen.  
“De plicht geldt overigens – net als de aansprakelijkheid 
– ook voor onderaannemers richting hoofdaannemers. 
Opdrachtgevers en (onder)aannemers mogen onderling 
afspreken dat er geen consumentendossier hoeft te worden 
geleverd bij de oplevering, maar ik zou dat in alle gevallen 

wél doen. Met een goed en volledig dossier toont de aan-
nemer aan dat vooraf is nagedacht over de juiste oplossing  
en is ook te controleren of de bedachte kwaliteit ook 
daadwerkelijk in de praktijk is geleverd. Op deze manier 
draagt de wet naar alle waarschijnlijkheid juist bij aan het 
terugdringen van de faalkosten.”

Vier instrumenten
Zoals gezegd is de experimentele fase voorbij en worden 
momenteel de proefprojecten uitgevoerd met behulp van 
de vier toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging.  
Een instrument is een werkwijze waarmee een kwaliteits-
borger tijdens de bouw toeziet op het voldoen aan de 
geldende voorschriften. Dus bijvoorbeeld een erkennings-
regeling of certificering. Deze instrumenten zijn:

• Woningborg
• SWK-VKB
• TIS (Technical Inspection Service)
•  KiK (in combinatie met BRL 5019,  

gecertificeerde Bouwbesluittoets)

“Ik krijg regelmatig de vraag wat je nu allemaal moet  
gaan vastleggen en bewijzen na invoering van de Wkb,”  
vertelt Van Egmond. “Mijn antwoord is dan: ‘Niets, als je 
geen fouten maakt!’ Vanzelfsprekend maakt iedereen 
fouten, dus het komt erop aan om de kans op fouten te 
minimaliseren en voor de gevallen wanneer er wel  
een fout wordt gemaakt goed te documenteren wat er 
gebouwd is. Ik ben ervan overtuigd dat de Wkb de kans  
op grote en (bijna-)fatale bouwfouten kleiner maakt.  
Denk bijvoorbeeld de instorting van de parkeergarage  
bij Eindhoven Airport en het AZ-stadion. Wanneer je als  
bouwende partijen de werkzaamheden zelf vastlegt,  
word je automatisch gedwongen te controleren of alles  
wel klopt. Uiteindelijk gaat het erom: krijgt de consument 
waar voor zijn geld? Ik denk dat de consument na de  
invoering van de Wkb de kwaliteit gaat krijgen waarvan  
hij altijd al dacht dat hij die kreeg.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Hajé van Egmond van adviesbureau Geregeld bv uit Delft.

“ MEDE DOOR DE MOEIZAME  

TOTSTANDKOMING VAN DE WET  

IS DE WET, HEEL NEDERLANDS,  

REDELIJK DICHTGETIMMERD” 

“ JE ALLEEN CONCENTREREN  

OP JE EIGEN WERKZAAMHEDEN  

KAN NIET MEER, OMDAT JE EEN 

 WAARSCHUWINGSPLICHT HEBT” 
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Kant en klare  
isolatieplaat voor  
renovatiedaken
Sinds enige tijd brengt Recticel Insulation een speciale renovatie- 
plaat voor hellende daken op de markt: Euroroof® Reno.  
Het betreft een isolatieplaat die op het bestaande dakbeschot  
wordt aangebracht en die in samenwerking met praktijkmensen  
is ontwikkeld. Een nadere beschouwing aan de hand van een  
gesprek met commercieel directeur Benedikt van Roosmalen.

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

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

Van Roosmalen: “Standaard wordt het product geleverd  
met een dampopen en waterdichte onderdakfolie.  
Een bijkomende bescherming van het hellend dak tegen 
wind, stuifsneeuw, stof en vocht en er wordt een dichtheid 
gedurende de renovatie en bijvoorbeeld een regenbui 
geboden. Vanzelfsprekend heeft het de voorkeur om het 
dak direct af te werken. Echter wanneer dat niet mogelijk is, 
wordt toch aan de vereiste van tijdelijke waterdichting  
voldaan tijdens de renovatieklus, bijvoorbeeld ’s nachts of 
in het weekend. Maar denk ook aan condensvorming bij 
toepassing van een geïntegreerd zonne systeem (BIPV). Ook 
hieraan is dus gedacht!”

“De onderdakfolie heeft een overlap aan de langszijde en 
onderzijde. Deze overlap (flap aan de langszijde) wordt 
middels een geïntegreerde zelfklevende tape over de  
naad aan de vorige ‘baan’ bevestigd. Alleen een kwestie 
van aandrukken. Kortom: direct tijdelijke waterdichtheid en 
winddichtheid, terwijl de naden dus niet hoeven te worden 
na-geschuimd.” 

“Elke plaat is voorzien van drie vurenhouten tengels. Deze 
tengels zijn wat dikker dan gebruikelijk (15 x 45 mm), zodat 
ze geschikt zijn voor de toepassing van een BIPV-systeem. 
Tevens zijn de tengels hetzij FSC of PEFC-gecertificeerd.” 

“Dit is een zeer goed isolerende isolatieplaat met een 
warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,022 W/mK.”

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN
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Verwerking
De werkwijze bij toepassing van dit soort isolatieplaten 
mag bekend worden verondersteld. Na het verwijderen van 
de oude dakbedekking tot op het dakbeschot (dakpannen, 
panlatten en tengels), wordt onderaan het dakvlak een 
voetbalk geplaatst. Vervolgens worden de isolatieplaten  
op het bestaande dakbeschot aangebracht. Het product 
wordt met meegeleverde Rectifix® schroeven ter plaatse 
van bestaande gordingen door de tengel gefixeerd.  
Zo nodig worden aanpassingen aan dakgoten voorzien  
(veelal afhankelijk van de gekozen isolatiedikte), nieuwe pan-
latten en de bestaande (of nieuwe) dakpannen aangebracht.

Doordat Euroroof® Reno licht in gewicht is, is het product  
snel en gemakkelijk te verwerken. De maatvoeringen 
zorgen ervoor dat er nauwelijks snijafval ontstaat bij de 
verwerking. Bij complexe projecten wordt een legplan 
meegeleverd, maar normaal gesproken wijst de wijze van 
aanbrengen zichzelf.

Uit de praktijk blijkt dat bij renovatiewerken de ondergrond 
lang niet altijd vlak blijkt. Een valse spouw die mogelijk 
bij het aanbrengen van nieuwe, lange isolatieplaten kan 
ontstaan, is niet wenselijk. Van Roosmalen: “In het verleden 
hebben we dat geprobeerd te ondervangen door standaard 
een laag minerale wol onder de isolatieplaat aan te brengen, 
waarmee de oneffenheden kunnen worden opgevangen.  
In de praktijk blijkt het efficiënter om eenvoudigweg  
minerale wol van nok tot goot uit te rollen, een deken van 
20 mm voldoet veelal. Hierop kan het Euroroof® Reno 
isolatiepaneel probleemloos worden aangebracht.”

Recyclebaar
“Overigens is PIR op zich recyclebaar,” besluit Van Roosmalen. 
“Momenteel wordt er nog geen nieuwe PIR vervaardigd uit 
gebruikte PIR. Technisch gezien is er wel een mogelijkheid 
om uit oude PIR bijvoorbeeld weer een grondstof te winnen. 
Momenteel vertegenwoordigen gebruikte PIR isolatieplaten 
een onvoldoende grote volumestroom door de dunne diktes 
die in het verleden werden toegepast.  
Een ontwikkelingstraject op Europese schaal is gaande.  
In de grondstoffen worden deels al stoffen van PET-flessen  
toegepast, maar daarmee zijn we er zeker niet en we staan 
niet stil. “Naast hergebruik, een realistische en ook de meest 
wenselijke optie, worden nu al van PIR afval duurzame 
 vormvaste harde platen gemaakt die hun weg vinden in  
een veelvoud van toepassingen. ”●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

Euroroof® Reno: 
Optimale thermische isolatie én winddichtheid ineen
De lat ligt hoog; de komende jaren wacht een groot deel van de  
woningen in ons land op verduurzaming. Vele hebben een niet of slecht geïsoleerd hellend dak. 
Goede isolatie en winddichtheid zijn de eerste voorwaarden voor een lager energieverbruik en CO2 reductie.

Recticel Insulation heeft belangrijk nieuws voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en aannemers:  
Euroroof® Reno, de beste oplossing voor het bestaande hellende dak. Optimale thermische isolatie én  
winddichtheid ineen, standaard Rc vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W verkrijgbaar.

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

Euroroof® Reno heeft 4 essentiële pluspunten en een extra optie:
• Sponning aan langszijden, waardoor geen thermische brug. Naschuimen van langszijden niet nodig.
• De dampopen waterwerende onderdakfolie biedt extra gemak en bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden.
• Deze onderdakfolie draagt bij aan de winddichtheid en dus een lager energieverbruik.
• Recticel Insulation heeft doordacht Euroroof® Reno ontwikkeld. Hiervan getuigt ook de toegevoegde waarde van Euroroof® Reno bij 

indaksystemen met zonnepanelen. Bij dergelijke indaksystemen worden zonnepanelen als dakbedekking toegepast, waarbij dakpannen 
niet meer nodig zijn. De zonnepanelen zijn weliswaar waterafvoerend, maar men mag hierbij de condensvorming aan de onderzijde niet 
onderschatten. Euroroof® Reno panelen zijn dankzij de onderdakfolie hiervoor uitermate geschikt!

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

Een uitstekende isolatieoplossing voor bestaande hellende daken
Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde is bouwfysisch 
het meest ideaal. Bovendien zijn er geen bouwwerkzaamheden in  
de woning. Euroroof® Reno is leverbaar in diktes vanaf 51 mm.
• Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,022 W/mK
• Breedte 1200 mm (werkend 1180 mm)
• Diktes: zie tabel op www.recticelinsulation.nl
• Licht in gewicht
• Eenvoudig hanteerbaar en te verzagen
• ISSO gecertificeerd
• Sponning aan lange zijde
• Geïntegreerde onderdakfolie, met overlap aan langszijde en onderzijde
• 3 vurenhouten tengels 15 x 45 mm (FSC of PEFC leverancier)
• Aangepaste Rectifix® schroeven per dikte beschikbaar

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

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

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

recticelinsulation.nl
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Kwaliteitsborging  
van hellende daken
Al jaren geleden hebben de deelnemers aan de kwaliteitsorganisatie 
Stichting Dakmeester een systematiek opgezet, waarmee de kwaliteit van 
de werkzaamheden aan het hellende dak wordt geborgd en vastgelegd.

Digitaal dakdossier
Aan de oorsprong van dit systeem liggen twee gedachten 
ten grondslag. Als eerste hebben de deelnemers nagedacht 
over de manier waarop zij hun opdrachtgevers konden 
voorzien van een zogenaamd ‘dakdossier’. Het voordeel voor 
de opdrachtgever is dat die te allen tijde kan zien hoe de  

Daksysteemgarantie PLUS is een product van de  
Stichting Dakmeester, de kwaliteitsspecialisten in  
hellende daken. Samen met de garantiepartners geven de 
door de stichting erkende dakdekkers gedurende 15 jaar 
garantie op de gebruikte materialen bij de dakbedekking  
en de manier waarop het hellend dak is gemaakt. 

opbouw van het dak is uitgevoerd, welke materialen zijn 
toegepast etc. Ook handig als er jaren later onderhoud 
plaats moet vinden. Het dakdossier is onder andere 
 voorzien van een checklist met daarbij meerdere foto’s,  
gemaakt tijdens de opbouw van het dak; vooral van  
kritische aansluitingen. 

Zeker niet in de laatste plaats is dit digitale dossier een  
ondersteunend hulpmiddel voor de borging van de kwaliteit.  
De deelnemers aan de Stichting zijn allemaal proces- 
gecertificeerd, hetgeen betekent dat hun werkzaamheden 
door een externe onafhankelijke partij, SKG-IKOB,  
wordt beoordeeld op het dak. In geval een gedeelte van 
het dak al dicht ligt, kunnen de mensen van de certificatie- 
instelling kennis nemen van de ingevulde checklist en 
foto’s die zijn vastgelegd in een speciaal ontwikkelde app. 
Ook worden er documenten toegevoegd aan dit dossier die 
relevant zijn voor de opbouw van het dak, zoals bijvoorbeeld 
een verankeringsschema. SKG-IKOB geeft vervolgens de 
goedkeuring aan hetgeen vermeld is in het dakdossier en 
het feit dat zij de werkzaamheden hebben gecontroleerd.

Unieke systeemgaranties 
In Stichting Dakmeester zijn de 24 belangrijke spelers/ 
dakspecialisten op het gebied van hellende daken verenigd 
in een samenwerkingsverband met A-merken toeleveran-
ciers voor hellende daken. Samen met de garantiepartners 
BMI Monier, Unilin en Velux wordt er een systeemgarantie 
afgegeven op de hellende daken. Zij leveren garanties met 
een langdurige looptijd, namelijk 15 jaar. De materialen 
worden gedurende deze periode gegarandeerd (dakpannen 
kennen zelfs een garantie van 30 jaar). Uniek is dat de  

verschillende materialen dusdanig op elkaar zijn afgestemd, 
dat er ook gedurende deze periode een garantie wordt 
gegeven op het functioneren van het daksysteem. 

Een bijzondere systeemgarantie, waar vooraf veel werk 
verzet is door de toeleveranciers/partners van de stichting: 
jarenlange onderzoeken, duurzaamheidstesten, ontwikke-
ling van op elkaar afgestemde materialen en langdurige 
systeemtesten liggen hieraan ten grondslag.  
De testen zijn uitgevoerd in de verschillende testcentra van 
de fabrikanten BMI Monier, Unilin en Velux. De Dakmeesters 
geven op deze basis hun garantie op de arbeid.

Kwaliteitsnormen
Alle Dakmeesters zijn KOMO-gecertificeerd en werken 
volgens de richtlijnen, vastgelegd in de BRL 1513.  
De Dakmeesters maken bovendien gebruik van de Dakatlas, 
een door de Stichting Dakmeester ontwikkelde ‘bijbel’ voor 
dakdekkers. Hierin worden alle werkprocessen nauwkeurig 
omschreven om zo aan de hoogste kwaliteitsnormen te  
voldoen. Daarnaast ontwikkelde de stichting in samen-
werking met de producenten en TNO het werkboek  
Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden 
van hellende daken.

Regelmatig worden er opleidingen bij de aangesloten  
producenten gevolgd, zo organiseerde de stichting op  
twee niveaus een opleiding ‘Bouwfysica van het hellende 
dak’. Enerzijds voor de deelnemende ondernemers zelf en 
anderzijds voor hun mensen op het dak.

Het doel van de Stichting Dakmeester is het verhogen 
van de kwaliteit van het hellend dak. Een continu proces, 
vanwege de verbetering van technieken en veranderende 
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regelgeving vanuit het Bouwbesluit voor nieuwbouw- en 
(dak)renovatieprojecten. De strengere eisen op het gebied 
van duurzaam bouwen vragen om steeds betere isolatie en 
dus betere afwerking van een hellend dak op het gebied 
van luchtdichtheid. 

Ook hierin nemen de Dakmeesters hun verantwoordelijk-
heid, een paar jaar geleden al met het garanderen van  
recycling van de oude betondakpannen en binnenkort 
wordt ook de take-back service van VELUX dakramen 
 geïntegreerd in de systeemgarantie. Uitbreidingen die 
 opgenomen worden in het dakdossier. Mede door dit  
soort initiatieven wordt er op dit moment een nieuwe app 
speciaal ontwikkeld voor de Dakmeesters.

’Wkb- proof’’
Met al deze activiteiten is het voor de opdrachtgever die 
een Dakmeester inschakelt voor de dakwerkzaamheden 
een hele ondersteuning om te voldoen aan de Wet op de 
kwaliteitsborging (Wkb). Een kwaliteitsborger kan zo - 
doende met een gerust hart zijn handtekening plaatsen  
onder de borging van de kwaliteit van de hellende daken, 
het scheelt hem bovendien een hoop werk en de opdracht-
gever bespaart hiermee geld. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

STICHTING DAKMEESTER
DE STICHTING DAKMEESTER IS (SINDS 1998) EEN 
PLATFORM VAN GEKWALIFICEERDE DAKDEKKERS EN 
TOONAANGEVENDE PRODUCENTEN VAN MATERIALEN 
VOOR HELLENDE DAKEN. DIT SAMENWERKINGSVER-
BAND 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 VAN 
DE VERWERKING. 

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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Instrumenten voor  
kwaliteitsborging
Bij de borging van de kwaliteit in het kader van  
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)  
worden momenteel pilots uitgevoerd met  
vier instrumenten. In dit artikel een overzicht.

De Wkb brengt een groot aantal wijzigingen aan in het 
publiekrechtelijke stelsel. Allereerst wordt een deel  
van de bouwwerken straks Bouwbesluittoetsvrij.  
Daarnaast worden de resterende categorieën  bouwwerken 
in plaats van een preventieve toets vooraf door het 
 bevoegd gezag (stapsgewijs) onderworpen aan het  
nieuwe stelsel, waarbij kwaliteitsborgers met behulp van 
instrumenten voor kwaliteitsborging de bouwkwaliteit  
gaan toetsen. Het instrument schrijft voor hoe de borger 
moet toetsen dat het bouwwerk volgens de regels van  
het Bouwbesluit wordt gebouwd.  

Bij oplevering geeft de borger een verklaring af, waaruit 
blijkt dat ‘een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat’ dat het 
gerealiseerde bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet. 

Met de introductie van de kwaliteitsborger ontstaat een 
nieuwe taak en rol in het bouwproces. De door hem  
gebruikte instrumenten worden op de markt gebracht  
door instrumentaanbieders, die op hun beurt weer bij  
een Toezichthoudende organisatie hun instrumenten ter 
beoordeling moeten aanbieden. 

De volgende instrumenten kunnen worden toegepast  
in proefprojecten:
• KOMO KiK 
• Technical Inspection Service (TIS) 
• Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK) 
• Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) 

Daarnaast is het instrument MetaalBouwBorg –  
bedoeld voor bedrijfshallen – nog in ontwikkeling.  
De BRL 5019 (gecertifi ceerde Bouwbesluittoets) wordt 
niet als zelfstandig instrument ontwikkeld, maar maakt 
onderdeel uit van KiK. Hieronder bespreken we de volgens 
Instituut voor Bouwkwaliteit toegelaten instrumenten.

KiK-KOMO
KiK staat voor KOMO instrument Kwaliteitsborging.  
Het instrument (systeem) is inzetbaar voor alle soorten  
bouwwerken en in alle wettelijke risicoklassen,  
de zoge noemde ‘gevolgklassen’ die de Wkb kent voor bouw 
en infra. Het is modulair opgebouwd en beschikbaar voor 
opdrachtgevers, voorschrijvers, bouwbedrijven, kwaliteits-
borgers en afdelingen Bouw- en Woningtoezicht.  
Het is zodanig ontwikkeld dat de hele bouwkolom dezelfde 
‘kwaliteitstaal’ kan spreken en daardoor kunnen alle  
betrokken partijen soepel samenwerken. Resultaat: voldoen 
aan de nieuwe bouwwetgeving, goed werk aantoonbaar 
maken, faalkosten en risico’s minimaliseren én de bouw-
kwaliteit per project optimaliseren. KiK wordt ondersteund 
door 30 (branche)organisaties in en rond de bouw.

Geborgde producten en processen worden gewaardeerd  
en automatisch verwerkt in KiK. Met de KiK-tool  
kunnen diverse wettelijk verplichte rapportages worden 
gemaakt, zoals een kwaliteitsborgingsplan, risicoanalyse  
of een bouwrapport.  
De kwaliteitsborger stelt met de risicoanalyse een risico- 
gestuurd kwaliteitsborgingsplan op en voert deze uit.  
In het kwaliteitsborgingsplan is per beoordelingsaspect 
(Bouwbesluit) een risicoprofiel vastgesteld en de bijbehorende 
borging bepaald. Dit plan vormt de leidraad voor het werk 
van de kwaliteitsborger en resulteert in een Bouwrapport.

Stichting KOMO is beheerder van de KOMO-systematiek,  
een stelsel van private, geaccrediteerde certificatieregelingen 
voor producten, processen en systemen in de bouw-, infra- 
en installatiesector. KOMO beheert circa 6.000 certificaten 
afgegeven op basis van bijna 400 beoordelingsrichtlijnen.

TIS
TIS staat voor Technical Inspection Service (TIS) en  
wordt aangeboden door certificatie-instelling SKG-IKOB.  
De Erkenningsregeling TIS is in 2009 ingevoerd,  
het TIS instrument, uitgevoerd door de TIS 
 Branchevereniging, is een onafhankelijk kwaliteitsborgings-
instrument in de woning-, infra-, utiliteits- en industriebouw 
voor toetsing van de volledige breedte van het Bouwbesluit 
(constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica,  
algemeen bouwkundig en bouwkundige installaties).  
Een TIS-kwaliteitsborger is een onafhankelijk en deskundig  
bureau dat risicogestuurde inspecties uitvoert van zowel  
het ontwerp als de uitvoering. Op dit moment zit de 
TIS-Branchevereniging in een transitie fase waarbij de  
regeling eind dit jaar, begin volgend jaar over zal gaan van 
een erkenningsregeling naar een officiële accreditatie  
die door de NEN wordt begeleid.
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Dit plan is risicogestuurd en steekproefsgewijs. Het instru-
ment maakt zoveel mogelijk gebruik van de inspanningen 
van de  opdrachtgever zelf en maakt gebruik van geauto-
matiseerde systemen om het proces zo efficiënt mogelijk 
te laten verlopen. Indien na het doorlopen van zowel het 
toets- als het toezicht plan aan alle criteria is voldaan,  
zal WTT de verklaring verstrekken dat de woning voldoet 
aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Verzekeraars die een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) 
aanbieden, eisen een eindverklaring van een TIS, waaruit 
blijkt dat de constructieve delen van het te verzekeren  
bouwwerk zijn getoetst en de restrisico’s in het bouwwerk 
aanvaardbaar klein zijn.

TIS analyseert de risico’s op (het ontstaan van) verborgen 
gebreken en beperkingen in de functionaliteit van een 
bouwwerk. Op basis van alle relevante voorhanden informa-
tie doet TIS een uitspraak over de bouwtechnische kwaliteit 
van een bouwwerk. Op basis van deze risicoanalyse stelt de  
TIS een borgingsplan op, waarin is vastgelegd welke 
controles men uitvoert op het ontwerp en de uitvoering 
van het bouwwerk. De vorm en omvang van deze controles 
wordt o.a. bepaald door de complexiteit van het bouwwerk 
en de kwaliteit van de door de bouwpartijen geleverde 
informatie en performance. 

Ontwerpbeoordelingen kunnen variëren van een scan van 
het voorontwerp tot aan gedetailleerde controles van  
berekeningen en detaillering van het definitieve ontwerp. 
Tijdens kritische momenten in de realisatiefase worden 
inspecties uitgevoerd om te verifiëren dat de bouwwerk-
zaamheden conform specificatie (uitvoeringstekeningen, 
werkplannen, montagevoorschriften, productspecificaties) 
wordt uitgevoerd en of het bouwwerk aantoonbaar voldoet 
aan het Bouwbesluit en eventuele specifieke aanvullende 
eisen van de opdrachtgever. 

Concreet geeft de TIS na uitvoering een eindverklaring op 
de kwaliteit en het gereduceerde technische risico-profiel 
van het uitgevoerde werk of een verklaring Bouwbesluit  
af, waarin verklaard wordt dat het aannemelijk is dat  
het ontwerp en het gerealiseerde bouwwerk aan het  
Bouwbesluit voldoen.

Als Instrument voor de WKB staat de TIS Branchevereniging 
opgesteld. De kwaliteitsborgers zijn de bij de branche-
vereniging aangesloten leden. Op dit moment wordt er 
een 40-tal proefprojecten uitgevoerd. Deze proefprojecten 
hebben veelal betrekking op nieuwbouw van woningen 
(Gevolgklasse 1). De projecten kennen een grootte van  
1 tot 40 woningen. 

Verbeterde Kwaliteitsborging
Het Instrument van SWK heet Verbeterde kwaliteitsborging 
(VKB). Het Instrument VKB is mede ontwikkeld op basis  
van de jarenlange ervaring van SWK bij uitvoering de  
SWK Garantie- en waarborgregeling (namens HDI-Global SE). 
Het Instrument VKB is toe te passen bij projecten. 
 
Het Instrument VKB legt een deel van de verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteitsborging van een project bij de orga-
nisatie van de ondernemer. Bij toepassing van VKB wordt 
zowel het kwaliteitssysteem van de onderneming op be-
drijfsniveau en projectniveau beoordeeld op func tionaliteit 

en eigen interne borging. Hoe beter de eigen interne 
kwaliteitsborging van de ondernemer functioneert, hoe 
minder de externe borger nodig zal zijn om een ver klaring 
te verstrekken. De externe borger zal tijdens de realisatie 
de kwaliteit van het project monitoren en beoordelen en  
bij afwijkingen de externe borging intensiveren.

Indien de externe kwaliteitsborger bij gereedmelding  
van het project overtuigd is van de geleverde kwaliteit, 
wordt door de externe kwaliteitsborger een verklaring 
gereedmelding afgegeven voor het project.

WKI
Het Woningborg Kwaliteitsborgings Instrument (WKI)  
heeft als doelgroep alle bouwbedrijven die opereren  
in gevolg klasse 1 en 2 gericht op woningbouw,  
appartementen en utiliteitsbouw. Het instrument wordt 
toegepast door kwaliteitsborger borger Woningborg  
Toetsing en Toezicht bv (WTT).  
Wie van het instrument gebruik wil maken, dient de plannen 
en daarbij behorende documenten in via een webportal. 
Aan de hand van het risico-inventarisatiemodel wordt  
vervolgens een toets- en toezichtplan bepaald.  

SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN
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RENOCLICK
UNIVISION
DECORATIEVE ISOLERENDE & LUCHTDICHTE 
ELEMENTEN VOOR EEN SNELLE MONTAGE

De dakenvakbeurs van Nederland

DAKEN&ZAKEN

 
Wij verwelkomen u graag op donderdag 1 oktober 2020 tijdens de eerste editie van DAKEN & ZAKEN, 

de vakbeurs voor platte en hellende daken, bij Next Level in de Evenementenhal in Gorinchem.
 

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

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.
 

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

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl
 

Voor catering wordt gezorgd, de beurs is geopend van 10.00 tot 20.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.
Georganiseerd voor en door de dakenbranche.

 

Tot ziens op 1 oktober bij DAKEN & ZAKEN!

•mawipex

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

*Gratis t/m 24 september, daarna kost een toegangsticket  15 euro.
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Kwaliteitsborging van 
nieuwbouwwoningen
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is bedoeld  
om te borgen dat woningen minimaal voldoen aan de eisen  
uit het Bouwbesluit, maar in de meeste gevallen worden  
aanvullende eisen gesteld. De Woningborg groep certificeert  
jaarlijks circa 22.000 woningen en appartementen. 
Met het certificaat zijn de kopers ervan verzekerd dat de woning  
wordt afgebouwd of dat een schadeloosstelling wordt verstrekt  
mocht onverhoopt de aannemer failliet gaan. Met het certificaat  
waarborgt Woningborg ook dat de woning na oplevering voldoet  
aan de garantievoorwaarden zoals deze staan vermeld in de  
Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. 

“Voor de toetsing van het ontwerp 
heeft Woningborg een risicomatrix 
opgesteld. Bij een vrijstaande 
woning zal een afwijking alleen 
een lokaal risico op schade met 
zich mee brengen. Bij een plan 
met rijwoningen kan een afwijking 
in elke woning terugkeren. In de praktijk betekent dit dat 
de bouwplantoetser na een eerste inventarisatie een wizard 
doorloopt waarna er een lijst volgt welke artikelen van het 
Bouwbesluit worden getoetst. Niet alle artikelen worden 
getoetst, omdat sommige artikelen beter tijdens de uitvoe-
ring kunnen worden gecontroleerd.”

“Als de toetsing afgerond kan worden, worden in het plan 
de referentieobjecten vastgesteld: de woningen in het 
project die als representatief worden beschouwd voor de 
woningtypes in het plan.
De referentieobjecten zijn in de meeste gevallen de eerste 
en laatste woning in de planning, en daar tussenin min-
stens 10% van het totaal aantal woningen. Elk woningtype 
moet bij de referentieobjecten vertegenwoordigd zijn.”

Om deze garantie te kunnen verlenen, toetst Woningborg 
alle plannen vooraf om eventuele gebreken achteraf  
zoveel mogelijk te voorkomen. In verband met de komst 
van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) heeft Woningborg  
hiervoor een eigen borgingsinstrument ontwikkeld:  
WKI (Woningborg Kwaliteitsborging Instrument).  
Momenteel worden met dit instrument veel pilots gedraaid. 
Bouwplantoetser Rogier de Haan vertelt dat in dit instru-
ment meerdere ICT-systemen aan elkaar gekoppeld worden, 
die het mogelijk maken om vanaf aanmelding t/m oplevering 
de toetsing en toezicht uit te kunnen voeren.

Sinds 2015 heeft Woningborg iets meer dan 170 pilot-
plannen uitgevoerd, bijna allemaal nieuw gebouwde,  
grondgebonden eengezinswoningen, CC klasse 1. Het meren - 
deel van deze woningen is voorzien van hellende daken,  
de pannendaken zijn hierin de overgrote meerderheid.

Toezichtprotocol
“Van het begin af aan was het niet alleen de vraag wat en 
hoe wij wilden toetsen, maar ook om dit mogelijk te maken 
voor 20.000 woningen per jaar, of meer,” aldus De Haan. 

Voor het toezicht wordt bovendien een wizard doorlopen 
door de bouwplantoetser. De Haan legt uit: “Hierin wordt de 
opbouw van de woning doorlopen met vragen als: prefab of  
in het werk, kanaalplaat of breedplaat, scharnierkap, plat dak  
in het werk of prefab, etc. Hier rolt het toezichtprotocol uit, 
dat deel uitmaakt van het borgingsplan. In het protocol 
wordt vastgelegd welke controlemomenten dienen te  
worden vastgelegd tijdens de uitvoering.”

App
De bouwondernemer vult de planning in, de uitvoerder 
krijgt een app op zijn telefoon. Woningborg werkt standaard 
samen met KYP Project en CHEPP, maar ook andere systemen 
zoals HomeDNA en Ed Controls kunnen worden gekoppeld. 
In de app is het bouwsysteem, de planning en zijn de refe-
rentiewoningen bekend. Dus de uitvoerder of projectleider 
krijgt op de juiste dag een melding om bepaalde zaken vast 
te leggen via één of meerdere foto’s. In de ruwbouwfase  
zijn dit voor het dak bijvoorbeeld de wapening van breed-
plaatvloeren of de ankers en hoh van de muurplaat.  
En vrij kort daarna de vraag om via foto’s aan te tonen dat 
bij dakkappen de lucht- en waterdichting afdoende is.

Voor een standaard pannendak op een prefab dakkap zijn dit:
• Controle bevestiging muurplaat;
• Controle dak elementen;
• Controle aansluitingen dak elementen;
• Controle geluidwering en waterdichting woningscheiding;
• Controle aanleveren verankeringsadvies dakpannen;
• Controle aanwezigheid ventilatie;
• Controle secundaire waterafdichting onderconstructie.

Deze controlemomenten worden door de bouwplantoetsers 
van Woningborg binnen 24 uur gecontroleerd, zodat even-
tuele tekortkomingen direct kunnen worden hersteld.

Controle in de praktijk
Niet alle controlemomenten mogen door de uitvoerder 
zelf worden aangegeven. Afhankelijk van het bouwsysteem 
hanteert Woningborg ook bijwoonmomenten, waarbij een 
collega uit de buitendienst de controles dient vast te leggen. 
Voor daken zijn dit o.a.:

• Controle pannenlijn;
• Controle kwaliteit dakbedekking;
• Controle hwa;
• Controle dakdoorvoeren;
• Controle dakterassen.

Door deze controlemomenten houdt Woningborg een 
vinger aan de pols tijdens de uitvoering en wordt een 
‘papieren’ borging vermeden. Documentatie blijft i.v.m. het 
opbouwen van het gebouwdossier echter wel belangrijk. 
Concreet wordt de bouwer/dakdekker gevraagd om de 
volgende documentatie aan te leveren:

•  Aanleveren berekeningen en  
productietekeningen dakkappen;

• Aanleveren verankeringsplan bij dakpannen;
• Afleveringsbonnen van o.a. dakkappen .

De controlerapporten en overige documenten resulteren 
uiteindelijk in een digitaal ‘as built’-dossier en een  
verklaring waarin wordt geborgd dat er wordt voldaan  
aan de relevante eisen, zoals die staan geformuleerd in  
het Bouwbesluit. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Rogier de Haan.
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De WKB en de  
kwaliteit van riet

goede kwaliteit zijn 
en geschikt voor 
het werk waarop 
het verwerkt wordt. 
De wet eist dit van  
het rietdekkers-
bedrijf. Het maakt 
niet uit of de op-
drachtgever een 
particulier is of een 
aannemer. De beste manier voor de rietdekker om voor het 
 materiaal riet aan de bepalingen van de WKB te voldoen is 
om inkoopvoorwaarden te gaan hanteren. Deze inkoopvoor-
waarden stellen o.a. eisen waaraan het riet moet voldoen 
dat door de leverancier geleverd kan en mag worden.  
De rietleverancier weet (of moet weten) waar het riet 
vandaan komt en wat de kwaliteit daarvan is. Doordat de 
kwaliteit van riet tegenwoordig meetbaar is, kan de riet-
leverancier hier ook relatief eenvoudig aan voldoen.

Na jaren van fundamenteel onderzoek door het Julius Kuhn  
instituut uit Braunschweig (D), in samenwerking met de  
Vakfederatie Rietdekkers,  is het de rietbranche begin 2017  
gelukt om de kwaliteit van riet meetbaar te maken. De kwaliteit 
van riet voor dakbedekking blijkt af te hangen van een beperkt 
aantal meetbare parameters die gezamenlijk het opnemen en 
weer afgeven van regenwater op het dak bepalen. Want hoe  
minder vocht riet opneemt en hoe beter en sneller het riet dit  
vocht weer afstaat des te duurzamer zal het rieten dak gemaakt 
van dit riet blijken te zijn. Via een 6-tal testen is het mogelijk 
deze kwaliteit objectief te beschrijven. Laag gesneden, goed 
geschoond en van zoet water afkomstig blijken de belangrijk-
ste voorwaarden voor goed riet. Wie zich wil verdiepen in de 
kwaliteit van riet voor dakbedekking kan het boek “de kwaliteit 
van riet” bestellen via www.riet.com/publicaties.

Het moderne rietdekkersbedrijf heeft zijn zaken voor 
elkaar. Met moderne middelen wordt door goed opgeleid 
personeel op een veilige manier en volgens in de branche 
geldende eisen- en uitvoeringsrichtlijnen een duurzame 
dakbedekking gemaakt. “Niets aan de hand dus” zou u 
wellicht denken. Toch is er met de naderende in werking 
treding van de WKB werk aan de winkel. Niet alleen voor 
het rietdekkersbedrijf, maar ook voor haar toeleveranciers.

Van oudsher is rietdekken een ambacht. De rietdekker 
werkte vroeger vrijwel lokaal en betrok zijn materiaal van 
lokale telers. Hierdoor kon de rietdekker de kwaliteit  
van het materiaal en het eindproduct goed in de gaten 
houden. Toen de vraag naar rieten daken toenam, werd 
steeds vaker riet uit andere gebieden en landen betrokken. 
Begin jaren 80 begon de import van riet uit Frankrijk en niet 
veel later uit Oost-Europese landen. Tegenwoordig wordt 
veel gebruik gemaakt van riet uit China. Doordat het riet 
van steeds verder weg komt en gespecialiseerde handels-
bedrijven het riet in- en verkopen is het voor de rietdekker 
steeds lastiger geworden de kwaliteit van het product te 
controleren en garanderen.

Riet is een natuurproduct waarvan de kwaliteit tot voor 
kort niet objectief gemeten kon worden. Sinds 2017 is de 
kwaliteit van het riet wél objectief te meten (zie kader). 
Nutrilab uit Giessen is een laboratorium dat zich heeft ge-
specialiseerd in het onderzoeken van de kwaliteit van riet. 
Zij is de toonaangevende instantie voor wetenschappelijke 
en objectieve analyse van rietkwaliteit in Europa.

Wanneer de WKB in werking treedt, worden harde eisen 
gesteld aan de gebruikte materialen. Het belangrijkste 
materiaal voor het rietdekkersbedrijf is natuurlijk het riet. 
De rietdekker moet dan aan haar afnemer en opdrachtgever 
kunnen aantonen dat de materialen die hij verwerkt van 
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“Bij twijfel niet inhalen”
Momenteel worden in aanloop naar de Wet kwaliteitsborging  
voor het bouwen (Wkb) verschillende pilotprojecten uitgevoerd.  
Met deze projecten wordt ervaring opgedaan met de nieuwe  
werkmethode en wijze van kwaliteitsborging. Eén van die projecten is  
een woonhuis in het Friese Stiens, kwaliteitsborger gBOU maakt hier  
gebruik van het instrument KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging).  
Een interview met directeur Keimpe Stroop.

Dit borgingsplan wordt 
met de bouwer bespro-
ken. Het kan overigens 
ook zijn dat de bouwer 
zelf het kwaliteits-
borgingsplan opstelt.  
De kwaliteitsborger 
dient dit plan te beoor-
delen, waar nodig aan 
te vullen en vervolgens 
vast te stellen.

“KiK heeft een meelees-
functie voor bijvoorbeeld  
de bouwer, hiermee weet iedereen precies wat de bedoeling  
is. Met behulp van digitale instrumenten (foto’s, live streams)  
kan alles op een eenvoudige manier worden gedocumen-
teerd, zodat het niet nodig is om dagelijks op de bouwplaats 
aanwezig te zijn. Toch bezoeken de inspecteurs het project 
met enige regelmaat ook fysiek: soms aangekondigd,  
soms onaangekondigd.”

Eisen in het Bouwbesluit
Op welke manier wordt vervolgens de kwaliteit geborgd? 
“Neem bijvoorbeeld het aanbrengen van een dakkapel. 
Deze actie mag niet leiden tot een warmtelek. Dat geldt ook 
voor bijvoorbeeld de aansluitingen met ramen en deuren. 
In het Bouwbesluit zijn hiertoe minimale eisen geformuleerd. 
Wanneer de opdrachtgever geen aanvullende eisen heeft 
geformuleerd, controleren wij of in ieder geval de eis uit 
het Bouwbesluit wordt gehaald. In het geval er wel aanvul-
lende eisen zijn gesteld, controleren we uiteraard hierop. 
Met behulp van KiK worden zoals gezegd de risico’s in kaart 
gebracht, waar we tijdens de inspecties extra aandacht aan 
zullen besteden. Dat betekent niet dat de overige aspecten 

gBOU is een KOMO-gecertificeerd bureau voor kwaliteits-
borging en wordt als zodanig zelf ook gemonitord.  
Het bureau wordt door externe deskundigen beoordeeld op 
toepassing van de werkprocessen, vakkennis, (bij)scholing 
en toepassing van de juiste normeringen, waaronder NEN. 
Het bureau werkt uitsluitend met KiK als instrument voor 
kwaliteitsborging en heeft hier in de loop der jaren dus al 
ruime ervaring mee opgedaan. Het is destijds een bewuste 
keuze geweest om met dit instrument aan de slag te gaan. 

Standaard project
Het pilotproject betreft een woonhuis in Stiens, voorzien 
van een hellend dak met dakpannen en zonnepanelen, 
gebouwd volgens houtskeletbouw. Een relatief ‘standaard’ 
project, dat precies om die reden is uitgekozen om ervaring 
op te doen met het instrument KiK. Hoe gaat de kwaliteits-
borging in zijn werk? Keimpe Stroop vertelt: “In de tradi-
tionele situatie werd de kwaliteit van het bouwwerk in de 
ontwerpfase gecontroleerd: op basis van de tekeningen en 
het bestek werden de vergunningen verleend. Daarna kon 
nog van alles veranderen. Het wennen voor de bouwwereld 
zit hem er vooral in dat dit laatste alleen mogelijk is met 
een zorg vuldige en gedocumenteerde onderbouwing.  
De daadwerkelijke controle vindt nu namelijk in het werk  
zelf plaats, waarbij steeds wordt gekeken of het gebouw  
conform de afspraken, dan wel conform het Bouwbesluit 
wordt uitgevoerd. Afwijkingen in de uitvoeringen moeten  
dus worden gemotiveerd en gedocumenteerd.”

De borging volgens KiK is risicogestuurd. In de prak-
tijk bete kent dit dat de kwaliteitsborger vooraf een 
risico- analyse opstelt. De toepassing van gecertificeerde 
 producten en materialen in dit instrument versnellen  
het proces. Aan de hand van de risico-analyse wordt een 
kwaliteitsborgingsplan opgesteld.  

buiten beschouwing blijven: de uiteindelijke checklist is 
veel uitgebreider dan de risicoanalyse. De borging van  
onderdelen die niet als risico zijn aangemerkt kan echter 
veel sneller plaatsvinden.”

“Onze aandacht gaat dus voornamelijk uit naar de als risico 
aangemerkte onderdelen en details. Wanneer we constate-
ren dat de afgesproken bouwkwaliteit niet is gerealiseerd, 
kunnen we het detail niet goedkeuren voordat het is 
hersteld. Dit moet (aantoonbaar) zijn gebeurd vóórdat we 
ons eindverslag opleveren, dit moet immers in het gebouw-
dossier worden opgenomen. Het betreft een borging van 
het gebouw ‘as built’. Doordat de kwaliteitsborging risico-
gestuurd is, is deze dynamisch, we besteden aandacht aan 
de zaken die dat nodig hebben.”

Borger niet verantwoordelijk  
voor bouwkwaliteit
Stel dat in een later stadium alsnog een gebrek blijkt te zijn 
in het gebouw: in hoeverre is de kwaliteitsborger verant-
woordelijk voor hetgeen hij goedkeurt? “De kwaliteitsborger 
is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bouwwerk,” 
aldus Stroop. “Hij kan alleen verantwoordelijk zijn voor  
de borging ervan. Daarom keuren wij een gebouw niet 
lichtvaardig goed, we willen zeker weten dat er later  
geen problemen op zullen kunnen treden. Hierbij geldt:  

bij twijfel niet inhalen. Soms is het nodig bepaalde details 
echt uit te kauwen. Dit is overigens ook in het belang van  
de bouwer: door problemen vroegtijdig te signaleren,  
worden veel kosten in een later stadium bespaard.  
Vanzelfsprekend moet wel de proportionaliteit in de gaten 
worden gehouden, de kunst van de kwaliteitsborger is om 
hier een goede balans in te vinden. ”

Dit kost meer tijd in de uitvoeringsfase, maar Stroop stelt dat 
het met name een verschuiving betreft in het bouwproces: 
waar voorheen veel tijd werd gestoken in het ontwerp, 
wordt in het nieuwe systeem de tijd geïnvesteerd in waar 
het daadwerkelijk van belang is: de uitvoering. “Het zal voor 
de aannemersbedrijven vooral een kwestie van wennen 
zijn. Naarmate men meer ervaring met de nieuwe manier 
van werken heeft opgedaan, zal duidelijker zijn hoe  
bepaalde situaties moeten worden opgelost en zal het  
proces vlotter verlopen. Vergelijk het met de auto:  
als de airbag er niet in zit, mag de auto de fabriek niet 
verlaten. De bouw is geen gestandaardiseerd proces zoals 
de productie van auto’s dat is, maar duidelijk is dat een 
gebouw aan bepaalde (minimale) eisen moet voldoen.  
Het is onze taak om te borgen dat het gebouw,  
zoals het is gerealiseerd, daar inderdaad aan voldoet.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Keimpe Stroop, directeur gBou.
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ACTUALITEITEN SPECIAL WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

MEER  
CIRCULAIR  
BOUWEN IN DE  
BOUWREGELGEVING
Minister Kajsa Ollongren van BZK heeft aangekondigd dat 
circulair bouwen extra aandacht krijgt in de bouwregel-
geving. De Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 
GWW-werken zal het instrument zijn om circulair bouwen 
te bevorderen. In de huidige versie van de MPG wordt  
het effect van gebruik van secundaire grondstoffen en  
producten al berekend. Zo resulteert een gebouw met  
secundaire grondstoffen in een betere (lagere) MPG-score 
dan een gebouw waarbij het materiaal volledig met  
primaire grondstoffen is gemaakt.

WKB TREEDT PER 1 JANUARI 2022 IN WERKING
Op 20 mei 2020 heeft minister Ollogren in een brief aan 
de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming  
is over inwerkingtreding van de Omgevingswet en  
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 
2022. In een gezamenlijke verklaring stellen het rijk,  
gemeenten, provincies en waterschappen dat inwerking-
treding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 wense-
lijk en realistisch is. Gelijktijdig met de Omgevingswet 
treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)  
in werking.

Minister Ollogren wil dit najaar in debat met de Kamer  
over de datum. Indien de Kamer akkoord is met de 
voorgestelde datum, zal direct de voorhangprocedure van 
het inwerkingtredings-KB starten. Hiermee krijgen de 
bouw en overige partijen definitief duidelijkheid over de 
invoering van de Omgevingswet en Wkb.

KWALITEITSBEHEERSING BIJ BOUWPROJECTEN
Onlangs is een volledig vernieuwde versie van het  
kwaliteitsmanagementsysteem BriefBuilder gelanceerd. 
De nieuwe applicatie is in eigen beheer ontwikkeld en is 
specifiek gericht op kwaliteitsbeheersing in de bouw. 

BriefBuilder is feitelijk een overkoepelende tool,  
waarin zowel gebruikerseisen/opdrachtgeverseisen  
(programma van Eisen) als wettelijke eisen gestructureerd 
vastgelegd, geverifieerd en gevalideerd kunnen worden. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan eisen t.a.v. klimaat,  
vierkante meters, soort deurbeslag etc. Maar ook eisen  
t.a.v. brandveiligheid, Bouwbesluit, etc. 
In het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) zou bijvoorbeeld een eis kunnen zijn: ‘er dient gebruik 
gemaakt worden van Instrument X, door kwaliteitsborger Y, 
die op moment Z de volgende zaken gaat toetsen’.  
En vervolgens wordt er gevraagd om bewijsvoering die  
in de tool kan worden geüpload, of middels een link  
naar een andere bron toegankelijk gemaakt kan worden.  
De tool is dan als het ware een dashboard waarin alle  
soort eisen zijn vastgelegd en afgevinkt.

CENTRALE MARKTPLAATS VOOR  
PROEFPROJECTEN KWALITEITSBORGING  
GELANCEERD
Om ervaring op te doen met de Wet kwaliteitsborging  
voor bouwen (Wkb) is het noodzakelijk om te weten welke 
expertise waar beschikbaar is. Een plek voor uitwisseling 
van deze informatie ontbrak echter. De Vereniging voor 
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarom, in samen-
werking met het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK),  
een centrale marktplaats voor vraag en aanbod van proef-
projecten Wkb gelanceerd. De marktplaats is te vinden via 
de website van iBK.

Met deze centrale marktplaats hopen VNG en iBK te bereiken 
dat relevante spelers binnen de Wkb (aannemers, kwaliteits-
borgers en initiatiefnemers) elkaar sneller kunnen vinden. 
Gemeenten krijgen zo goed zicht op welke kwaliteitsborgers 
en bouwers er in hun regio actief zijn.  
Aannemers zien voor welk soort project, welke kwaliteits-
borger en welk instrument beschikbaar zijn. En kwaliteits-
borgers kunnen hun bedrijfsstrategie waar nodig aanpassen.

LEGESKORTING KWALITEITSBORGING 2020
Rowiq Advies heeft recent weer de lijst met gemeenten gepubliceerd die legeskorting geven voor projecten onder  
kwaliteitsborging. Ten opzichte van 2019 is één gemeente gestopt met korting en zijn er twaalf bijgekomen.  
In totaal geven nu 44 gemeenten korting indien een project onder kwaliteitsborging wordt uitgevoerd.  
De hoogte van korting varieert: van 10% bij een groot aantal gemeenten tot werkelijke kosten bij onder meer  
Horst aan de Maas en Eindhoven.

OPLEIDINGSEISEN KWALITEITSBORGING
Om de Wkb in te kunnen voeren, is het essentieel dat er 
voldoende goed opgeleide kwaliteitsborgers beschikbaar 
zijn. Op dit moment werken er zo’n 200 personen in  
Nederland als kwaliteitsborger en dat zullen er uiteindelijk 
ca. 900 moeten worden. Dit aantal is niet meteen bij invoe-
ring nodig – bouwprojecten aangevraagd voor invoering 
vallen nog onder het oude regime – maar het is wel zaak 
vroegtijdig met opleiding van nieuwe kwaliteitsborgers  
te beginnen. Drie opleiders – Berghauser Pont Academy, 
BOB-KOB opleidingen en PAO techniek en management 
hebben om die reden het voortouw genomen om de 
opleidingseisen die zijn opgenomen in de conceptregeling 
Kwaliteitsborging te vertalen naar praktische eindtermen  
waaraan een kwaliteitsborger moet voldoen.  
In een oplegnotitie hierbij wordt toegelicht welke doel-
groepen mogelijk in aanmerking komen om als kwaliteits-
borger aan de slag te gaan en wat de potentiële opleidings- 
behoefte van de verschillende doelgroepen is.

Tijdens het overleg van de Regiegroep  Kwaliteitsborging  
op 31 januari 2020 is besloten om het document te 
verstrekken aan alle opleiders zodat partijen voortvarend 
aan de slag kunnen met het ontwikkelen van doelgerichte 
opleidingen tot kwaliteitsborger/medewerker kwaliteits-
borging. De Regiegroep beoogt hiermee te stimuleren  
dat op korte termijn meer trainingen worden aangeboden 
in de markt.

EERSTE PROEFPROJECT IN HET KADER  
VAN DE WKB OPGESTART VOOR HET  
PROJECT ‘BOSVILLA’S’ IN ETTEN-LEUR
Om ervaring op te doen met de Wkb worden de komende 
tijd landelijk diverse proefprojecten uitgevoerd. Samen met 
PlanGarant Nederland BV en Gemeente Etten-Leur heeft 
Sprangers Vastgoedontwikkeling BV het eerste proefproject 
opgestart in het kader van deze wet. Bij het proefproject 
wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en 
taakverdeling na inwerkingtreding van de Wkb en de 
Omgevingswet. Het proefproject is opgestart zodat alle 
partijen waardevolle praktijkervaring kunnen opdoen en 
eventuele knelpunten in het stelsel zichtbaar worden. 
Sprangers Vastgoedontwikkeling BV heeft PlanGarant 
aange wezen als de kwaliteitsborger. PlanGarant toetst of 
de ‘Bosvilla’s voldoen aan de 
bouwtechnische voorschriften 
van het Bouwbesluit 2012.  
Bij de aanvraag om omgevings - 
vergunning voor dit project 
heeft de gemeente Etten-Leur 
dan ook niet meer getoetst aan  
de bouwtechnische voorschrif- 
ten van het Bouwbesluit 2012  
en is daarmee de eerste 
gemeente die ervaring opdoet 
met de nieuwe spelregels van 
de Wkb. 

VMRG KEURMERK MET BOUWPLAATSKEURING VOORBEREID OP WET KWALITEITSBORGING 
Onder het keuringsregime van het VMRG Keurmerk vallen vanaf januari 2020 bouwplaatskeuringen voor elk VMRG lid.  
Met het VMRG Keurmerk laten de leden van de VMRG zien dat hun opdrachtgevers gegarandeerde kwaliteit in gevels  
mogen verwachten. De bouwplaatskeuringen sluiten goed aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen die  
ingaat op 1 januari 2021. 

Gegarandeerde kwaliteit levert een VMRG Keurmerk bedrijf niet alleen op productniveau af fabriek, maar tot en met het in 
het bouwwerk geïnstalleerde eindproduct. Om dit aan te kunnen tonen, voert SKG-IKOB Certificatie naast fabriekskeuringen, 
IKB-keuringen en proefkastkeuringen ook bouwplaatskeuringen uit. Tijdens de onaangekondigde bouwplaatskeuringen  
beoordeelt zij of het VMRG lidbedrijf de gevelelementen monteert volgens de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen.  

Ook checkt zij of de prestaties van de gevelelementen, 
inclusief de bouwkundige aansluiting, overeen komen met 
de prestaties die gelden voor het bouwwerk.
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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

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!

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 
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Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

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

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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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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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



Mooi & duurzaam
Zinkunie heeft voor dak- en 
gevelbekleding een nieuwe lijn 
genaamd VESTIS!

VESTIS aluminium is duurzaam, 
eenvoudig te bewerken en 
verkrijgbaar in maar liefst 18 
eigentijdse kleuren waarvan er 6 
al één dag na bestelling geleverd 
kunnen worden. 

Benieuwd naar de kleuren? 
Vraag via de webshop of in een 
van onze filialen een gratis 
kleurenwaaier aan. 

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

VESTIS Aluminium
In 18 eigentijdse kleuren

Bestel de kleurenwaaier gratis:
www.shop.zinkunie.nl/acties/kleurenwaaier

Steildak_Advertentie_Vestis_v4_jun2020_final.indd   1Steildak_Advertentie_Vestis_v4_jun2020_final.indd   1 10-6-2020   13:58:3510-6-2020   13:58:35

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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ZONNE-ENERGIE

“ Geld lenen voor  
zonnepanelen is  
slimmer dan huren”
Sungevity gaat de samenwerking met Gamma en Karwei aan in de  
verkoop en montage van zonnepanelen. Hoe zit deze samenwerking  
in elkaar en wat is er precies de bedoeling van? steilDAK vroeg het  
aan commercieel directeur Jasper Hörmann.

Kan het wel voor mij?
“Onze missie is om zo veel 
mogelijk daken te voorzien 
van zonnepanelen,” aldus 
Hörmann. “Het kantelpunt van 
een geslaagde transitie op het 
gebied van duurzaamheid ligt 
doorgaans op ‘de helft plus 
één’, maar op het gebied van zonnepanelen mag je volgens 
de meeste kenners uitgaan van een kwart van het totaal 
aantal daken. Zo ver zijn we in Nederland nog niet,  
maar we gaan wel de goede kant op. Volgens de laatste 
cijfers is zo’n 12,5% van de Nederlandse daken uitgerust 
met zonnepanelen. Deze zomer zal het miljoenste dak met 
zonnepanelen worden opgeleverd, een mijlpaal!”

“Dit is voor ons vooral een aanmoediging om verder te 
gaan. Daarbij willen we dus steeds in kaart brengen wat 
voor de doelgroep de bottleneck is: wat is de reden om geen 
zonnesysteem toe te passen? De kopgroep wilde hoe dan 
ook zonnepanelen: het financiële plaatje was secundair. 
Daarna kwam de groep die de voordelen wel zag,  
maar ook garanties verlangde, met name m.b.t. de opbrengst 
van de systemen. Voor deze doelgroep hebben wij destijds 
het SunSure-concept in het leven geroepen, waarbij we, 
als de systemen niet de beloofde opbrengst zouden halen, 
het verschil terug betaalden. Nadat voor deze doelgroep de 
belangrijkste drempel was verwijderd, verlegden we onze 
aandacht naar de volgende doelgroep. De samenwerking 
met Gamma en Karwei staat aan de basis hiervan.” 

De leverancier van zonnepanelen is in 2012 opgericht,  
met als missie zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken 
aangebracht te krijgen. Hörmann: “Daarbij is ons doel 
steeds om de argumenten in kaart te brengen waarom men 
géén zonnepanelen op het dak wil. Daar gaan wij dan mee 
aan de slag. Vaak vindt men de toepassing van zonnepanelen 
wel interessant, maar vraagt men zich af: ‘kan het wel voor  
mij?’ Men wil bijvoorbeeld geen rompslomp. Wij nemen dan  
voor geïnteresseerden het hele voortraject voor onze 
rekening. Dit kan helemaal online: we nemen van afstand, 
met behulp van luchtfoto’s, de situatie in ogenschouw en 
maken een legplan. We werken samen met vaste installatie-
bedrijven, om te borgen dat de systemen altijd volgens de 
geldende regels en normen worden aangebracht.”

Financieringsconstructies
In tegenstelling tot wat men in eerste instantie misschien zou 
denken, gaat het niet om een constructie waarbij handige 
klussers zelf de zonnepanelen op hun dak aanbrengen.  
“Het aanbrengen van zonnepanelen is specialistisch werk 
en mag men niet zelf uitvoeren,” reageert Hörmann.  
“De samenwerking vindt met name op publicitair gebied 
plaats. In de doe-het-zelf zaken komen de mensen die met 
hun huis bezig zijn: zeker gedurende de lockdown hebben 
juist deze winkels een duidelijke omzetstijging gekend.  
Dit zijn de mensen die ook overwegen zonnepanelen op 
hun dak te laten leggen. Wat is bij deze doelgroep de  
bottleneck? Volgens onze informatie voelt men er weinig 
voor om spaargeld in te zetten voor de aanschaf van de 
systemen, ook als daar een gunstige terugverdientijd tegen-
over staat. Andere manieren om zonnepanelen te financieren 
zijn dan ook cruciaal voor de volgende groeispurt.”

“Twee financieringsopties springen het meest in het oog: 
de aankoop van zonnepanelen met groene leningen van de 
bank of gemeente, of het huren van zonnepanelen bij één 
van de verschillende aanbieders in Nederland. We hebben 
beide varianten onder de loep genomen en onze conclusie 
is dat huren altijd duurder uitpakt dan externe financiering, 
zelfs als je na verloop van tijd eigenaar wordt van je  
gehuurde systeem. Dit geldt des te meer nu na 2023 het 
mes in de fiscale voordelen voor zonnestroom wordt gezet.”

Een uitwerking van deze conclusie is gepubliceerd in het 
whitepaper Zonnepanelen: Lenen altijd beter dan huren. 
Feiten en fabels over externe financieringsopties voor zonne-
systemen. In deze whitepaper worden eerst de kosten van 
de toepassing van zonnesystemen op een rijtje gezet.  
Vervolgens worden verschillende koop- en huurscenario’s 
met elkaar vergeleken, aan de hand van cijfers van de 
Consumentenbond. Daaruit blijkt dat de koopscenario’s sig-
nificant voordeliger zijn. Het toverwoord is hier ‘eigendom’, 

een fiscaal veel aantrekke-
lijker alternatief. Hörmann: 
“De conclusie is helder:  
huren van een zonnesysteem  
is een optie zonder bestaans-
recht. De kosten zijn hoog, 
de opbrengsten zijn laag, de 
voorwaarden zijn wazig.  
En als de enige rendabele 
huuroptie is om na tien jaar  
je huursysteem alsnog te  
kopen, dan kun je dat natuur-
lijk beter meteen doen. 

Daarnaast is het voortbestaan van veel verhuurders hoogst 
twijfelachtig, nu het tijdperk van salderen stapsgewijs 
wordt afgesloten.”

Samenwerking
De samenwerking met Gamma en Karwei heeft tot doel 
om dit gegeven onder de aandacht te brengen en de 
klanten van deze doe-het-zelf-ketens op een laagdrempe-
lige manier kennis te laten maken met de toepassing van 
zonnepanelen en de wijze van financieren. Hoe dit precies 
onder de aandacht zal worden gebracht, wordt momenteel 
ontwikkeld, maar vast staat dat in alle filialen acties zullen 
worden ondernomen om de toepassing van zonnepanelen 
op daken te bevorderen. 

Het initiatief zal volgens Hörmann altijd bij de klant  
liggen: “We gaan mensen niet lastig vallen in de winkel. 
We brengen wel de voordelen van zonnepanelen onder de 
aandacht bij Gamma-klanten, in en buiten de winkel.  
Wanneer de klant aangeeft serieuze interesse te hebben, 
zullen zij naar ons worden doorverwezen. Wij begeleiden de 
klant vervolgens in zowel de keuze voor een financierings-
vorm als in het daadwerkelijk aanbrengen van de systemen  
op het dak. Dit laatste gebeurt volgens onze normale proce-
dure, waarbij we zoals gezegd met behulp van luchtfoto’s 
een legplan voorstellen. Door onze samenwerking met vaste, 
gerenommeerde installateurs kunnen we ervoor zorgen  
dat de systemen volgens de geldende normen worden  
aangebracht, zowel installatietechnisch als bouwkundig.”

Hörmann heeft er vertrouwen in dat hiermee een nieuwe 
belangrijke barrière voor de aanschaf van zonnepanelen is 
geslecht en de komende periode weer meer daken zullen 
worden voorzien van zonnesystemen. ●

Jasper Hörmann.

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

Walter Verhoeven bv  
bestaat 140 jaar
Walter Verhoeven BV viert haar 140-jarig jubileum. Het bedrijf wordt  
momenteel geleid door de vierde generatie, Wim en Thom Verhoeven,  
en manifesteert zich met name als specialist op het gebied van restauratie- 
en renovatiewerkzaamheden aan (voornamelijk monumentale) gebouwen. 
steilDAK interviewde Wim Verhoeven naar aanleiding van het jubileum.

Behalve een trip met het voltallige personeel naar een 
leigroeve in Wales (met dank aan Lei Import en Welsh 
Slate), begin dit jaar, zal het bedrijf dit jaar niet uitgebreid 
stilstaan bij het jubileum. Deels vanwege de coronacrisis, 
deels ook omdat men van mening is dat het getal 140 niet 
echt aanleiding is om groot uit te pakken. “Dat doen we weer 
als we 150 jaar bestaan,” aldus directeur Wim Verhoeven.  
Bij het 125-jarig jubileum (in 2005) werd het bedrijf  
‘Bij Koninklijke Beschikking’, uitgeroepen tot Hofleverancier. 
“Mijn vader was eenvoudigweg vergeten dit aan te vragen 
bij het 100-jarig jubileum,” lacht Wim Verhoeven.  
“We hebben destijds de eerstvolgende gelegenheid aan-
gegrepen om het alsnog voor elkaar te krijgen. We zijn erg 
trots op onze status als Hofleverancier.”

Geschiedenis
In 1880 werd het bedrijf als koperslagerij opgericht door 
het echtpaar Wouter en Katrien Verhoeven. Dit gebeurde 
aan de Nieuwkuijksestraat in Nieuwkuijk, de locatie waar 
het bedrijf nog steeds is gevestigd. Wouter Verhoeven was 
voornamelijk actief in de reparatie van pompen, potten en 
pannen. Het was een heel andere tijd, de klanten werden 
voornamelijk te voet bezocht: de markt was lokaal en  

vanzelfsprekend werden offertes en facturen nog met de 
hand geschreven. Ook zijn zoon Thomas, die vanaf 1937  
het bedrijf voortzette, werkte op deze manier: zonder extra 
personeel en met alleen de hulp van vrouw en kinderen. 
Ook Thomas was voornamelijk actief in het repareren van 
loden en koperen voorwerpen. Maar met de veranderen-
de maatschappelijke ontwikkelingen veranderde ook de 
behoefte van de klant. Er werd nog veel gerepareerd, maar 
de aandacht verschoof steeds meer richting de dakwerk-
zaamheden, met name het bekleden van dakkapellen en 
het aanbrengen van goten en hemelwaterafvoeren. 

Walter Verhoeven, de derde generatie, nam in 1965 het  
bedrijf van zijn vader over en onder diens leiding vond er 
een schaalvergroting plaats. Dit mede als gevolg van de 
aanleg van riolering in Nieuwkuijk en de omschakeling op 
aardgas. Al vrijwel direct nam Walter zijn eerste personeels-
lid aan en in de loop der jaren volgden er meer personeels-
leden. In de werkzaamheden legde het bedrijf zich steeds 
meer toe op de restauratie en renovatie van daken.  
Toen Wim en Thom in 1997 het stokje van hun vader over-
namen, was Walter Verhoeven BV een middelgroot bedrijf 
dat al breder in het zuiden van het land actief was.  
Momenteel heeft het bedrijf in totaal 18 fulltime personeels-  
leden en een aantal parttime medewerkers. De huidige 
generatie legt nog meer het accent op het vakmanschap 
van het personeel en het bedrijf heeft zich gespecialiseerd 
in de restauratie en renovatie van met name monumentale 
daken. Daar is de bedrijfsvoering op ingericht, al heeft  
men ook diverse ‘moderne’ referentieprojecten.  
Het bedrijf staat momenteel bekend als gerenommeerd 
specialist op deze gebieden.

Vakmanschap
“In de markt voor nieuwbouw is de prijs een allesbepalende 
factor,” vertelt Wim Verhoeven desgevraagd naar de achter-
grond van deze keuze. “Natuurlijk heb je in de restauratie- 
en renovatiemarkt ook te maken met budgetten, maar daar 
staat het belang van goed werk voorop. We hebben vaak te 
maken met monumenten en cultureel erfgoed. Daar spelen 
andere vraagstukken dan in de nieuwbouw. Je wil niet het 
risico lopen dat er later weer schade ontstaat. Ook is de 
restauratie- en renovatiemarkt wat minder conjunctuur-
gevoelig. Wij willen ons dus onderscheiden op vakmanschap, 
met name op het gebied van leidekken en koper-, lood- en 
zinkwerken. In de loop der jaren hebben we een groot  
aantal bijzondere daken tot een goed einde gebracht.”

“Het mag voor zichzelf spreken dat hier een ander prijs-
kaartje aan hangt,” vervolgt hij. “Niet zozeer vanwege 
het uurloon, dat wijkt nauwelijks af van de gebruikelijke 
tarieven in de nieuwbouwmarkt, maar met name omdat 
kwalitatief werk tijd kost. Onze opdrachtgevers begrijpen 
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betrokken, eind 2020 gaat men starten met een nieuwe 
niveau 2 opleiding leidekker. “Veel werkzaamheden leer je 
in de praktijk, eenvoudigweg door ze te doen,” zegt hij.  
“Dat neemt niet weg dat een gedegen, gestructureerde  
opleiding onontbeerlijk is om het ambacht voor de toekomst 
te kunnen behouden. Het zorgt ervoor dat de instroom voor  
de leidekkersbranche op peil kan komen, er is grote behoefte  
aan jonge, enthousiaste medewerkers. Met een eigen vak-
opleiding laat je zien dat het een echt vak is: een mooi vak, 
waar een goede boterham in valt te verdienen. En bovendien 
kun je er je diploma mee halen. Wij hebben in ons bedrijf 
een goede mix van ervaren krachten en getalenteerde 
nieuwkomers, waarbij de jongeren veel kunnen leren van 
de oudgedienden.”

De vraag naar vakkundige restauratie is groot, om ons  
cultureel erfgoed voor de toekomst te kunnen bewaren. 
Ook de toekomst van het bedrijf lijkt gewaarborgd.  
De vijfde generatie Verhoeven is inmiddels werkzaam  
binnen het bedrijf, Bart Verhoeven, de zoon van Thom,  
natuurlijk met in het achterhoofd het idee om het bedrijf 
op termijn over te nemen. “Maar het is te vroeg om daar 
echt iets over te kunnen zeggen,” aldus Wim Verhoeven.  
“Ik heb natuurlijk wel mijn ideeën daarover, maar ze hebben 
hun tijd nodig om het vak en de bedrijfsvoering onder de 
knie te krijgen. Ze moeten het willen en ze moeten het  
kunnen. Voorlopig is de vraag van de opvolging nog niet 
aan de orde, dus we gaan gewoon rustig door met waar  
we goed in zijn: mooie en kwalitatieve daken maken.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

dat en kiezen hier ook voor. Vanzelfsprekend hebben wij 
ook onze planning en doen wij ons best om hier binnen te 
blijven. Maar bij restauratiewerken ligt de planning minder 
strak, gewoonweg omdat er rekening gehouden moet 
worden met het gegeven dat je tijdens de werkzaamheden 
onvoorziene dingen kunt tegenkomen. Het is bovendien 
van essentieel belang dat de details op een goede manier 
worden uitgevoerd en daar moet dus aandacht voor zijn.  
Als het niet mogelijk is kwalitatief werk te leveren,  
om welke reden dan ook (budget, planning, materiaalkeuze), 
voeren we het werk niet uit.”

Verhoeven benadrukt dan ook het belang van  
opleidingen. Hij is erg blij met de recent door NCE  
(Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen) in samenwerking  
met de NVVL (Nederlandse Vereniging Van Leidekkers) 
opgezette niveau 3 vakopleiding voor leidekkers en lood-
gieters. Ook GAan in de Bouw is in deze samenwerking 

Nieuwkuijk 073 513 00 49

www.walterverhoeven.nl

JUBILEUM
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ACTUALITEITEN

ISOBOUW INTRODUCEERT DAKELEMENTEN MET 
GEÏNTEGREERDE NESTKASTEN
Volgens de ‘Wet natuurbescherming’ mag de ecologische 
functionaliteit niet achteruitgaan bij nieuwbouw- en renovatie-
projecten. Dieren en planten moeten worden beschermd  
door extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van 
vervangende nestkasten. 

Op aanvraag kan IsoBouw haar dakelementen voorzien van  
een Avi-nestkast. Deze houten nestkast wordt fabrieksmatig 
aangebracht in de isolatiekern aan de gootzijde. Zo kan men 
zonder extra werkzaamheden snel en eenvoudig invulling 
geven aan de ‘Wet natuurbescherming’. 

Om ervoor te zorgen dat de nestkast volledig voldoet aan de gebruikseisen van vogels, is deze ontwikkeld in nauwe  
samenwerking met Miecon, specialist op het gebied van mitigatie. 

De Avi-nestkast is een nest- en broedvoorziening voor mussen en mezen. De nestkast kan toegevoegd worden bij  
SlimFix RenoTwin en SlimFix RenoTwin Solar dakelementen vanaf type 6.0. Toepassing is mogelijk mét en zonder overstek. 

AGENDA
7-9 september 2020
Solar Solutions International
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

23-24 september 2020
The Solar Future NL
DeFabrique, Utrecht
Info: www.thesolarfuture.nl

25 september 2020
Feestavond voor de dakenbranche
Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

1 oktober 2020
DAKEN & ZAKEN 
Evenementenhal Gorinchem ‘Next Level’
Info: www.dakenenzaken.nl

6-8 oktober 2020

GEZAMENLIJKE BEURZEN:
• Renovatie 2020
• PREFAB 2020
• Energie 2020
• MONUMENT 2020
• Zero Emission | Ecomobiel
• Industrial Heat & Power

Brabanthallen Den Bosch

Info: 
• www.vakbeursrenovatie.nl
• www.prefabbeurs.nl
• www.vakbeursenergie.nl
• www.monumentenbeurs.nl
• www.ecomobiel.nl
• www.industrialheatandpower.nl

20-23 oktober 2020
glasstec 2020
Messe Düsseldorf (D)’
Info: www.glasstec-online.com

27-29 oktober 2020
Building Holland 2020
RAI, Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

3-5 november 2020
PROVADA
RAI, Amsterdam
Info: www.provada.nl

RIETGEDEKT PAND VAN HET JAAR 2019 UITGEROEPEN
Tijdens de Rietdekkersbeurs te Zwolle is de “Rietgedekt Pand van het Jaar 2019” verkiezing gehouden. Bezoekers van de beurs 
(voornamelijk rietdekkers) konden hun stem uitbrengen op 12 genomineerde projecten. Deze projecten waren ingestuurd 
door rietdekkersbedrijven en varieerden van modern tot historisch gebouwen. Een enkel pand was nog niet eens afgebouwd 
maar viel desondanks in de prijzen. Uit de uitslag blijkt dat de stemmers, naast de moeilijkheidsgraad van het met riet te 
dekken object, vooral ook het ambachtelijk vakmanschap en mooi afgewerkte details wisten te waarderen.   

1e plaats: Project Elzenhove (Rietdekkersbedrijf H. van Ginkel, Lunteren).  
2e plaats: Hofstede (Rietdekkersbedrijf H.J. Straver, Lopik). 
3e plaats: Moderne villa (Rietdekkersbedrijf C. van Vliet, Molenaarsgraaf). 

VALIDATIE- EN INNOVATIEPUNT (VIP) GEOPEND
Op 2 juni 2020 opende het Validatie- en Innovatiepunt (VIP)  
voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering zijn 
deuren. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid Tamara van Ark heeft het RIVM opdracht gegeven dit  
onafhankelijke orgaan te organiseren en te faciliteren.
Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld in de asbest-
sanering, kunnen het VIP verzoeken die te beoordelen. Het VIP advi-
seert het ministerie van SZW over de opname van die werkwijze 
in SMArt, de tool die gebruikt wordt om het risico en de te nemen 
maatregelen bij asbestsanering te bepalen. Op deze manier wordt 
de werkwijze voor landelijke toepassing gevalideerd.

BOUWKERAMISCHE INDUSTRIE AAN  
VOORAVOND UITDAGENDE PERIODE
Fabrikanten van gebakken bouwmateriaal zien zich 
de komende jaren gesteld voor een ingewikkelde 
transitie- en innovatieopgave. Tegelijk maken zij zich 
zorgen over de gevolgen van de coronapandemie 
voor de bouweconomie. “Tijdige onderkenning van 
het laat cyclische karakter van de bouweconomie  
is nodig om stagnatie te voorkomen,” aldus 
KNB-voorzitter Han Noten bij de presentatie van 
het Jaarverslag 2019 van branchevereniging  
Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). 

VERKOELEN WEERT LAAT MEDEWERKERS  
BEDRIJFSFEEST THUIS VIEREN

Door het coronavirus kon het jaarlijkse bedrijfsfeest van  
Verkoelen Weert niet doorgaan. Om toch de medewerkers een  
hart onder de riem te steken én om de lokale ondernemer te  

ondersteunen heeft men de medewerkers een pakket met  
Verkoelen bier verstrekt, onder het motto: geen bedrijfsfeest,  

dan maar een mooi feestje in de tuin!

RENSA VOERT  
PVT-WARMTEPOMPPANELEN  
VAN TRIPLE SOLAR
Rensa Verwarming & Ventilatie heeft 
haar duurzame assortiment opnieuw 
uitgebreid. De PVT-warmtepomppanelen 
van het Nederlandse Triple Solar zijn 
sinds mei bij de groothandel te bestellen. 
Met PVT-warmtepomppanelen wordt 
zonne-energie niet alleen omgezet  
in elektriciteit, maar ook in warmte  
(voor de warmtepomp). 
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 4 september 2020

PROJECTBESCHRIJVING
Woningen in Bilthoven

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

2 BMI Group www.bmigroup.com

8 Weijers Eikhout www.weijerseikhout.nl

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

11 SFHD www.cao-hd.nl

17 Prefa www.prefa.com

22 Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl

23 All-Up www.all-up.nl

30 Recticel Insulation www.recticelinsulation.nl

34 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

41 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

44 Nutrilab www.nutrilab.nl

45 Vakfederatie Rietdekkers www.riet.com

50 Gilde Software www.gildesoftware.nl

 Artilan bv www.artilan.nl

51 JVK Daken www.jvkdaken.nl

56 OOHD www.opleidingenhellendedaken.nl

57 Zinkunie www.zinkunie.nl

63 Walter Verhoeven bv www.walterverhoeven.nl

67 European Building Supply www. europeanbuildingsupply.com

68 Isobouw www.isobouw.nl 

DAK VAN HET JAAR 2020
Dorpshuis van Froombosch

SPECIAL
DAKEN & ZAKEN

INTERNATIONALE DAKEN
Het Operahuis in Oslo

DAKEN&ZAKEN



www.isobouw.nl/Avi-nestkast

Nestkast-voorziening in isolerende 
dakelementen
De Avi-nestkast kan bij SlimFix® RenoTwin

dakelementen fabrieksmatig worden 
aangebracht in de isolatiekern aan de 
gootzijde. Zo kunt u zonder extra 
werkzaamheden snel en eenvoudig invulling 
geven aan de ‘Wet natuurbescherming’.

• Geïntegreerd in de dakelementen.
•  Geen extra bijkomende werkzaamheden.
• Voorkomt projectvertragingen.
• Extra BREEAM-punten.
•  Ontwikkeld i.s.m. mitigatiespecialist* 

Miecon.

*  Mitigatie is het nemen van maatregelen bij bouwprojecten om 
schade aan beschermde planten en dieren te voorkomen.

IsoBouw Avi-nestkast

NIEUW
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