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Vitale beroepen
Wat een tijden zijn het.
Bijna de hele dag worden we geconfronteerd met deze
voor onze generaties ongekende tijden.
Respect, veel respect voor de zorg en de daaraan aanpalende ondersteunende beroepen. Een hele diepe buiging
voor hun inzet en ook vaak de risico’s die zij nemen om
onze gezondheid te beschermen. Plotseling zijn ook de
beloningen voor deze toppers niet zo relevant meer.
Daar staan wij dan, met onze niet te vergelijken
werkzaamheden. We worden geconfronteerd met de
werkelijkheid dat onze werkzaamheden op dit moment in
het niet vallen bij hetgeen zij op dit moment presteren.
Wat dragen wij bij aan deze crisis als we bouwmaterialen
produceren, producten verkopen, vakbladen uitbrengen,
artikelen schrijven, normen ontwikkelen, kwaliteitsborging op poten zetten, gebouwen neerzetten, gebouwen
renoveren, etc, etc.

Dak &
gevelbekleding:
VESTIS aluminium biedt vele
voordelen zoals licht van
gewicht, een gemakkelijke
verwerking en 100%
recyclebaar. Daarbij wordt de
kwaliteit nog eens benadrukt
met een garantie tot maar liefst
40 jaar!

VESTIS Aluminium
Bestel nu een GRATIS
aluminium kleurenwaaier!

Bestel hier de kleurenwaaier:
www.zinkunie.nl/acties/kleurenwaaier
ZINKUNIE B.V. • VAN SALMSTRAAT 46 • 5281 RS BOXTEL • WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJK OP WWW.ZINKUNIE.NL/CONTACT

We hebben vele kleuren op
voorraad, dus neem contact op
met één van onze adviseurs op
je vertrouwde filiaal of kijk op
onze website. Hier kun je meteen
een GRATIS kleurenwaaier
aanvragen.

Alles is dan heel relatief, maar toch….
Ook de mensen in de zorg hebben gebouwen nodig om
hun werk te kunnen doen, ook zij willen graag wonen,
ook zij willen graag dat hun woningen energiezuinig
worden gemaakt en ook zij willen op een dag een nieuwe
badkamer, een nieuwe keuken, een nieuw geïsoleerd dak
en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Zelf kunnen ze
dit allemaal niet en ze hebben daar geen tijd voor.
Is het dan toch niet een beetje zo dat wij wel degelijk
iets bijdragen ook in deze moeilijke tijden?
Natuurlijk doen we dat.
Bijvoorbeeld: het vak dakdekken geven wij in de verste
verte niet het stempel vitaal beroep, wat we nu bij de zorg
en de andere ondersteunende beroepen wel doen.
Maar ik geef het je te doen: ga het dak maar eens op,
tegenwoordig veel veiliger met steigers, valbeveiligingen,
helmen, beschermende middelen, etc., het werken onder
hoge (productie) druk en onder alle weeromstandigheden.
Het zijn vakmensen die dit werk uitvoeren.
Een beroep dat veel méér inhoudt dan alleen maar
materialen sjouwen en op hun plek leggen/monteren.
Het is veel meer dan dat, net zoals bij de zorg moeten
we plannen, vooraf berekeningen maken, risicoanalyses
maken. Hoe gaan we de logistiek organiseren, welke kraan
gaan we inzetten, hoe borgen we de veiligheid voor
onze dakdekkers. Niet zomaar dakpannen leggen,
welke dakzones moeten verankerd worden. Niet zomaar
isoleren, maar vooraf bekijken welke materialen zijn het
meest geschikt om toe te passen, hoe voorkomen we
koudebruggen. Op welke manier borgen we de kwaliteit
op het hoogste niveau, letterlijk en figuurlijk.

Voor de kwalitatieve materialen zorgen de fabrikanten,
ook voor de verwerkingsvoorschriften, getoetst
aan de normen die we
opgesteld hebben om tot
een gebouw te komen
met een hoge kwaliteit.
Daar komen we de mensen
van de zorg dan weer tegen,
zij kopen of huren een huis die
wij met zijn allen in elkaar gezet of
verbouwd hebben, waar we materialen voor verkocht en
geleverd hebben. Daar kunnen zij dan bijkomen van hun
inspannende werk, een huis waar ze prettig en probleemloos in kunnen wonen. Daarmee ontlasten wij hen weer,
zodat zij weer voor ons kunnen zorgen als het nodig is.
Ik denk dat de cirkel hiermee wel zo’n beetje rond is.
In deze uitgave van steilDAK gaat het vooral over opleidingen, opleidingen die echt nodig zijn om de vereiste
kwaliteit te kunnen geven aan een gebouw.
Opleidingen die een steeds hoger niveau hebben,
je leert niet alleen hoe de materialen te verwerken,
maar ook de achtergronden waarom het zo moet gebeuren.
Bouwfysica is niet meer weg te denken bij de opleidingen.
Zeker veel meer dan we een halve eeuw geleden hadden
bedacht, toen was je dakdekker als je gympies had en
geen hoogtevrees … Nou ja, dat van hoogtevrees dat is
nog steeds zo, maar de rest is behoorlijk veranderd.
Het is zaak dat de bedrijven die ervoor zorgen dat er
een gebouw komt, beginnend vanaf het ontwerp tot de
materialen, tot het fysiek in elkaar zetten van het gebouw,
hun mensen op dit moment blijven motiveren dat zij
wel degelijk belangrijk zijn. Ook in deze zorgelijke tijden.
En vertel ze vooral dat zij een belangrijk steentje bijdragen,
zodat onze economie blijft marcheren, misschien voor
enkelen onder ons op een iets lager pitje, maar toch.
Ook kunnen we daardoor de toppers van dit moment,
in de zorg, blijven betalen.
Mensen opleiden geeft hen meer inzicht in de belangrijkheid van hun beroep, het motiveert, geeft meer inhoud aan
hun beroep. En…vergeet je mensen zeker niet te vertellen
de maatregelen van het RIVM in acht te nemen!
Blijf gezond: dat wens ik jullie allemaal. Veel plezier bij
het lezen van deze uitgave van steilDAK, een blad met
een functie.

Will Verwer
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Het Dak van het aar 2020

Prefab en ambachtelijk
handwerk voor een
expressief dak
Lang geleden was Boot & Co een timmerbedrijf in de Amsterdamse
Houthavens, aan de rand van de Spaarndammerbuurt. Anno 2020 zijn de
Houthavens onherkenbaar veranderd en is het gebied aan de zuidelijke
IJ-oever vergeven van bouwkranen en nieuwe bouwblokken met
voornamelijk woningen. Zonder meer markant is het hotel dat op de
kop van het Reveleiland is neergezet en dat de naam BOAT&CO kreeg,
een verwijzing naar de timmerwerkplaats van weleer.

Tjerk van Duinen

Het hotel heeft 82 hotelappartementen, alle met eigen
badkamer en keuken en daardoor geschikt voor langdurig
verblijf. Op de begane grond zijn publiekstoegankelijke
functies als een bar en een restaurant. Het gebouw heeft
een H-vormige plattegrond. Aan de stadskant heeft het
hotel een atrium achter een grote glazen pui, aan de IJ-zijde
een beschutte tuin. Op het hoofddak en het dak van het
atrium zijn ruim vierhonderd PV-panelen geïnstalleerd.
Het gebouw heeft een BREEAM Excellent-certificaat.

Expressief dak
BOAT&CO is ontworpen door Kollhoff Architecten,
dat koos voor een klassieke uitstraling met een hardstenen
plint, strak rood metselwerk, smeedijzer boven de entree
en een gebogen zinken kap. “Traditioneel vervaardigd
en gebouwd. Hiermee wordt eeuwenoud vakmanschap
in stand gehouden, wat afleesbaar wordt als je dichtbij
komt: hier heeft het timmermansoog geregeerd,” aldus het
architectenbureau. Dat kan zeker gezegd worden van het
meest karakteristieke deel van het gebouw: het expressieve
zinken dak met de vele getoogde dakkapellen.

Prefab

Zinkwerker plaatst in de fabriek gesneden en gewalste felsbanen.
(Foto: Ridder Skins for Buildings).

Voor deze dakconstructie is aannemer Vink Bouw in zee
gegaan met constructiebedrijf W. Verweij voor de staalcon
structie, Veenstra & Stroeve voor de geprefabriceerde houten
dakelementen en dakkapellen en Ridder Skins for Buildings
voor het zinkwerk. Vink Bouw wilde snel wind- en waterdicht
zijn om voldoende tijd over te houden voor de bewerkelijke
afbouw. Net als bij de onderliggende lagen, die gebouwd
zijn als een prefabconstructie van dragende betonnen
gevels en kanaalplaatvloeren, is daarom ook voor het dak
gekozen voor (gedeeltelijke) prefabricage.

Sparingen
De staalconstructie van het dak is opgebouwd uit portalen
van rechte en rond gewalste HE-profielen en rechte liggers.
Deze constructie draagt weer een plat dak van kanaalplaten dat is afgewerkt met een laag PIR-isolatie en PVC
dakbedekking. Tussen de portalen zijn de gebogen prefab
dakelementen gehangen. De kleine dakkapellen waren hier
al op aangebracht, voor de getoogde dakkapellen waren
sparingen voorzien. De grote dakkapellen zijn vervolgens
in de sparingen geschoven. De prefab elementen zijn
opgebouwd met glaswolisolatie, waterkerende folie aan
de buitenzijde en een dampremmende laag aan de binnenkant. Tengels en vurenhouten delen vormen de basis van
het zinkwerk.

Hotelappartement op de dakverdieping (Foto: BOAT&CO).

Kilgoten

Fenomenaal uitzicht (Foto: BOAT&CO).
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Voor Ridder Skins for Buildings begon toen het grote werk.
Zinkwerker Dieter Debois was met drie tot vijf collega’s zowat een jaar bezig op het dak van Boat&Co. “De tot wel vijf
meter lange zinken felsbanen zijn in onze fabriek op maat
gesneden en op de gewenste ronding gewalst.

Kilgoot: handwerk (Foto: Ridder Skins for Buildings).
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Daarmee maak je ter plekke snel meters, maar het meeste
handwerk zat in de vele kilgoten. De dubbelgekromde
segmenten waarmee we de aansluitingen tussen het dak
en de kapellen ingevuld hebben, zijn allemaal maatwerk
wat je moet aftekenen, omzetten, knippen en plaatsen.
Daar is veel tijd in gaan zitten; maar het uitzicht was
prachtig.” Ridder heeft tevens de verborgen dakgoten en
de dakranden met zink afgewerkt. Voor de veiligheid tijdens
de bouw had aannemer Vink Bouw een vaststeigerwerk
rondom het gebouw gezet om de werkzaamheden aan
gevel en dak te kunnen uitvoeren.

Prefab dak met zinkwerk (Foto: Ridder Skins for Buildings).
Prefab dakelementen staan op hun plaats (Foto: Ridder Skins for Buildings).

Samenwerking
Projectleider Bas Kok van Vink Bouw kijkt tevreden terug op
het werk: “We hadden een intensieve voorbereiding om bijvoorbeeld het prefab werk op het dak goed te stroomlijnen.
Op de bouwplaats was er constructief en prettig overleg
met alle betrokken partijen over planning, voortgang en
kwaliteit en de samenwerking was goed. Iedereen kreeg de
kans zijn werk goed te doen, we hadden wederzijds oor
voor elkaars knelpunten en meningen. Waar mogelijk werken
wij met vaste bouwpartners, maar door de bijzondere vorm
van het dak was dit niet overal mogelijk. Dan ga je met
nieuwe partijen in zee, zoals Veenstra & Stroeve voor de
getoogde kappen. Dat is goed bevallen.”
Het is nu aan de hotelgasten om comfortabel achter de
aluminium ramen met triple beglazing van de levendigheid
op ‘t IJ kunnen te genieten. Die hebben op de dakverdieping
ook goed zicht op het fraaie ambachtelijke zinkwerk.
En Amsterdam heeft er een prominent gebouw bij dat goed
aansluit op de achterliggende Spaarndammerbuurt. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Een nieuwe afsluiting van het Reveleiland (Foto: BOAT&CO).

BOAT & CO, AMSTERDAM
• O PDRACHTGEVER: BOUWINVEST, AMSTERDAM
• O NTWIKKELAAR: IQNN VASTGOED BV, DEN HAAG
• A RCHITECT: KOLLHOFF & POLS ARCHITECTEN BV, DEN HAAG
• B OUWER: VINK BOUW, NIEUWKOOP
• C ONSTRUCTEUR: PIETERS BOUWTECHNIEK, DELFT
• D AKBOUW: VEENSTRA & STROEVE, ASSEN
• D AKDEKKER ( ZINK ): RIDDER SKINS FOR BUILDINGS, ZWAAG
• S TAALCONSTRUCTIE DAK:
CONSTRUCTIEBEDRIJF W. VERWEIJ, GOUDERAK
• D AKWERK: CORNELISSEN DAK- EN INSTALLATIEWERK,
MIJDRECHT
• A LUMINIUM KOZIJNEN: KOLF & MOLIJN, EMMELOORD
• I SOLATIEMATERIAAL: KINGSPAN INSULATION NEDERLAND,
WINTERSWIJK
• B INNENAFBOUW: DE VIER TOTAALAFBOUW BV, TER AAR

Ambachtelijk eindresultaat (Foto: BOAT&CO).
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Vrijdag 25 september 2020
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2019
Deze avond wordt u aangeboden door:

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Feestavond voor de
dakenbranche verplaatst
naar 25 september
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is de
Feestavond voor de dakenbranche verplaatst naar 25 september 2020.
De locatie (Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee) en het programma
blijven ongewijzigd.
Tijdens de feestavond worden voor zowel de
platte als de hellende daken de DakAwards
voor de respectievelijke Daken van het Jaar
uitgereikt. Tevens wordt tijdens de
feestavond in beide categorieën een
Dakenman of -vrouw van het Jaar uitgeroepen
en worden de oeuvreprijzen toegekend.

Maatregelen

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

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

Het kabinet kondigde op donderdagmiddag
12 maart nieuwe maatregelen aan die tot
doel hadden de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Vanaf dat moment
diende iedereen in Nederland thuis te blijven bij klachten
zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel
koorts. Mensen werden opgeroepen om zo veel mogelijk
thuis te werken of werktijden te spreiden. Er werd ook
dringend verzocht om kwetsbare personen zo min mogelijk
te bezoeken.
Evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd
personen werden vanaf dat moment in heel Nederland
verboden. Later op de dag besloten hogescholen en
universiteiten per direct de deuren te sluiten in de strijd
tegen het coronavirus, voor zowel onderwijsactiviteiten als
tentamens. Per zondag 15 maart werden deze maatregelen
verder aangescherpt en werden ook de scholen en
kinderopvangcentra gesloten. Vanaf 22 maart zijn alle
bijeenkomsten verboden (waar overigens vooralsnog
bouwplaatsen niet onder vallen).

Uitstel
Organisator Palmyra Lindeman vertelt dat de organisatie
er alles aan gelegen was om de avond doorgang te laten

vinden. “Maar de signalen waren eigenlijk al helder.
Ruim vóór de mededeling van het kabinet onderhielden
we al uitvoerig contact met Hotel Zuiderduin, het technische team en Wolter Kroes om te onderzoeken in hoeverre
uitstel van de feestavond tot de mogelijkheden behoorde.
Aangezien dit om zo’n zeven partijen ging, duurde de
uiteindelijke beslissing wat langer dan verwacht.
Gelukkig werd met alle betrokken partijen een nieuwe
datum gevonden, namelijk 25 september.”
“Hoe lang deze situatie gaat duren, weet niemand,
maar laten we allemaal hopen dat deze crisis in
september achter de rug zal zijn. Ook in het najaar
is het nog eervol om te wor-den uitgeroepen tot
Dakenman of -vrouw van het Jaar 2019 of te worden onderscheiden met de DakAwards voor Dak van het Jaar 2019.
We zetten alles op alles om alsnog een onvergetelijke
feestavond neer te zetten.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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PROTOCOL ‘SAMEN VEILIG DOORWERKEN’

Houd ook op de bouwplaats
1,5 meter afstand
Het samenscholingsverbod, zoals dat sinds 22 maart van kracht is,
geldt niet voor bouwplaatsen. Wel is het van belang om de RIVM-richtlijn
van 1,5 meter afstand aan te houden. Om hier bij bouwwerkzaamheden
invulling aan te geven, is op 30 maart het protocol ‘Samen veilig
doorwerken’ van kracht gegaan. Tijdens een webinar op 31 maart werd
de praktische invulling hiervan toegelicht.
Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol
‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Het protocol is één
van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops
van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen
met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere
partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat
het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de
richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de
vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en
werknemersorganisaties.

Continuïteit
Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en
werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt
kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor
bedrijven, opdrachtgevers en werknemers, omdat duidelijk
heid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt voor
continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid. Tegelijk met het protocol werd de helpdesk
Corona Bouw en techniek ingesteld.
De gedragsregels worden de komende periode actief naar
werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector
gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn: ga zo veel
mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine,
vaste teams op vaste locaties, houd 1,5 meter afstand,
ook bij overleg en eten in een bouwkeet.
Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners
zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de
werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter
afstand wordt gehouden.
De partijen vinden dat alles op alles gezet moet worden
gezet om te voorkomen dat de bouwsector stilvalt.
Daarom is er de komende periode intensief overleg met
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opdrachtgevers, corporaties, netbeheerders om ervoor te
zorgen dat er zo veel mogelijk doorgewerkt kan worden
zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen.
Naast het door laten gaan van lopende projecten
en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel.
Het Rijk en de bouw- en technieksector roepen daarom
provincies en gemeenten op door te blijven gaan met
vergunningverlening, zodat de orderportefeuilles gevuld
blijven en het werken aan de woningbouw- en verduur
zamingsopgave doorgaat. Ook wordt bekeken of renovatieonderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen
worden. Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ wordt
ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland,
CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL,
Techniek Nederland en Woonbond.

Webinar
Tijdens een webinar op 31 maart werd besproken hoe
in de praktijk invulling kan worden gegeven. Onder leiding
van Angelina van Weerdenburg (Bouwend Nederland)
werd het protocol toeglicht door arbeidshygiënist
Theo-Jan Heesen (ArboTechniek) en arbeidsepidemioloog
Johan Timmerman (Volandis). Meer dan 2300 deelnemers
waren er online bij en inmiddels is het webinar duizenden
keren teruggekeken.

Puntsgewijs werden de volgende onderwerpen besproken:
Vervoer
Het protocol geeft aan om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
te houden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats
(als op de bouwplaats zelf). De hamvraag is dan natuurlijk
of er nog gezamenlijk gereisd kan worden met een bedrijfsbus. Hanteer hier het volgende uitgangspunt voor:
• Stel vast of er een noodzaak is om samen te reizen.
• Kom zoveel mogelijk alleen naar het werk,
desnoods met het openbaar vervoer
(houd in het ov ook 1,5 meter afstand aan).
• Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan
worden. Als er toch samen moet worden gereisd, doe dit
dan onder strikte omstandigheden: houd zoveel mogelijk
1,5 meter afstand aan, ook bij in- en uitstappen, zit altijd
op dezelfde plek en zorg voor optimale ventilatie.
Bouwplaats
Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand
tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten
in acht:
• Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn,
neusverkoudheid of koorts.
• Indien op een klus op korte afstand van elkaar
gewerkt moet worden, overleg dan met de
opdrachtgever om dit op te lossen.
• Dichtbij elkaar werken is alleen acceptabel als het voor
het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk per keer
niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar en
blijf zo veel mogelijk aan je eigen zijde.
• Werk zoveel mogelijk in vaste koppels/teams,
zodat men niet iedere dag met andere collega’s werkt.
• Ga in de pauzes op minimaal 1,5 meter van elkaar zitten.
• Maak regelmatig de gezamenlijk gebruikte apparatuur
schoon en desinfecteer met 70% isopropylalcohol doekjes
als de apparatuur hier tegen kan.
• Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes.
Was de handen meerdere keren per dag en sowieso voor
en na iedere klus. Indien er geen voldoende water is,
ontsmet de handen dan met desinfecterende handgel.
Tijdens het webinar werd, met name aan de hand van de
vragen van kijkers, ingegaan op de vraag hoe hier in de
praktijk mee omgegaan moet worden. Veel vragen over het
vervoer hadden betrekking op het gebruik van openbaar
vervoer: is dit inderdaad veiliger? Het antwoord is kortweg:
‘ja, indien de benodigde afstand van 1,5 meter wordt
aangehouden. Belangrijk aandachtspunt is ook dat bij
thuiskomst het gereedschap gedesinfecteerd moet worden.
Veel tijd werd ook besteed aan de vraag naar het gebruik
van mondkapjes. Omdat er in de zorg een tekort is aan
mondkapjes, is het gebruik hiervan een ethisch vraagstuk.
Het effect hiervan op de bouwplaats is beperkt, en volgens
het protocol is het heel goed mogelijk om zonder gebruik
te maken van mondkapjes veilig en gezond te werken op de
bouwplaats. Daarom wordt er in het protocol niet ingezet
op het gebruik van mondkapjes of volgelaatsmaskers.

Hoe om te gaan met medewerkers die zich niet aan de
voorschriften willen houden? Spreek elkaar aan op
(gevaar onderschattend) afwijkend gedrag, zoals naar het
project komen met verkoudheidsklachten. Men kan een
werknemer niet dwingen de eigen temperatuur te meten, dit stuit op arbeidsjuridische bezwaren: men kan de
werknemer enkel met klem vragen dit te doen. Meld deze
situaties direct bij de leidinggevende en zoek naar een
oplossing. Als het niet lukt om hier serieus mee om te gaan:
overweeg dan om de medewerkers tijdelijk van het project
te halen. Schakel bij twijfel of grote onrust bij medewerkers
de arbodienst of bedrijfsarts in voor advies over voortzetten
werkzaamheden. Bij zzp’ers geldt vanzelfsprekend niet
de relatie tussen werkgever en werknemer. In dit soort
situaties is het raadzaam contact op te nemen met de
Helpdesk Corona Bouw en Techniek. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

CONTACTGEGEVENS HELPDESK
CORONA BOUW EN TECHNIEK
TELEFOON ( GRATIS ): 085 – 080 1544
E - MAIL EN CHAT VIA WEBSITE:
WWW.HELPDESKCORONA- BT.NL
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& ZAKEN

DAKEN

De dakenvakbeurs van Nederland

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.

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

Verkoop
Verhuur

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.

Lease

Tot ziens op 1 oktober bij DAKEN & ZAKEN!

Onderhoud

*Gratis t/m 24 september, daarna kost een toegangsticket 15 euro.

Opleidingen

Een unieke businesspartner

Da´s All-up

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.

Zoals u merkt heeft All-up alles om ook ú hogerop te helpen.
Veilig, hoog én snel geleverd. Niet alleen met onze producten
trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een
bijzondere, meer dan unieke service. Da’s All-up!

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

•mawipex

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

CORONAVIRUS HEEFT GROTE GEVOLGEN VOOR DE BOUW

Corona: vier tips
voor opdrachtnemers
in de bouw
Terwijl veel bedrijven geheel moeten sluiten, wordt in de bouw
vooralsnog zo veel mogelijk doorgewerkt. Dat is maar goed ook,
want de bouw werd al hard geraakt door de problematiek rond stikstof
en PFAS. Doorwerken is echter niet altijd meer volop mogelijk en het
is bovendien niet uit te sluiten dat er meer beperkende maatregelen
zullen gaan gelden. Stefan Kloots van Poelmann van den Broek geeft
vier tips aan opdrachtnemers in de bouw (aannemers, onderaannemers,
toeleveranciers) over hoe om te gaan met de uitdagingen die het
coronavirus (COVID-19) met zich mee brengt.
Stefan Kloots (advocaat bouwrecht
Poelmann van den Broek NV)

1. “Safety first”
Als werkgever heeft u een belangrijke zorgplicht,
niet alleen voor uw eigen werknemers, maar ook voor
alle partijen die onder uw verantwoordelijkheid op de
bouwplaats aan het werk zijn, zoals zzp’ers en onder
aannemers. Het niet voldoende nemen van voorzorgs
maatregelen kan leiden tot:
• aansprakelijkheid van uw bedrijf jegens personen
die onder uw verantwoordelijkheid aan het werk
zijn en ziek worden;
• uitval van werknemers/zzp’ers/onderaannemers,
waardoor projecten kunnen stagneren.
Zorg er dus voor dat u voldoende voorzorgsmaatregelen
neemt voor alle partijen die onder uw verantwoordelijk-heid werkzaam zijn, waarbij de richtlijnen van het RIVM
als uitgangspunt gelden. Denk bijvoorbeeld aan het houden
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Stefan Kloots (advocaat bouwrecht Poelmann van den Broek NV).

van voldoende afstand (1,5 meter), regelmatig handen
wassen met warm water, na elkaar in plaats van tegelijkertijd schaften, instructies zoveel mogelijk telefonisch
(of via Skype, Facetime) doorgeven en kantoorpersoneel
thuis laten werken. De te nemen voorzorgsmaatregelen
dienen ook te worden opgenomen in het V&G-plan.

2. Maak gebruik van de ondersteunende
maatregelen vanuit de overheid
Mocht uw bedrijf toch geheel of gedeeltelijk stilvallen,
dan is het van belang daar tijdig op in te spelen om
liquiditeitsproblemen te voorkomen. De overheid heeft
al diverse maatregelen getroffen:
• het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid;
• de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkbehoud;
• diverse speciale maatregelen om bedrijven overeind
te houden, zoals borgstelling door de overheid bij
verruiming van bancaire kredieten en uitstelmogelijkheden voor de betaling van belastingschulden.
Op onze website hebben wij uitgebreidere informatie
over deze maatregelen gepubliceerd. Indien de overheidsmaatregelen voor uw bedrijf onvoldoende zijn, laat u dan
tijdig adviseren over mogelijkheden en risico’s in het
zicht van een faillissement.

3. Nieuwe projecten: maak maatwerkafspraken
Bij het aangaan van nieuwe contracten voor bouwprojecten
is het verstandig maatwerkafspraken te maken over de
bouwtermijn en de prijs van het werk. Zou bijvoorbeeld
alsnog een ‘lock-down’ of andere verregaande beperkingen
worden opgelegd, dan is het mogelijk dat de bouw stil
komt te liggen, personeel maar beperkt kan worden ingezet
of bouwproducten niet meer verkrijgbaar zijn of sterk in
prijs stijgen. Als zulke situaties zich voordoen, leidt dat tot
forse extra kosten voor u als bouwondernemer, die u zoveel
mogelijk moet proberen te voorkomen. Daarvoor kunnen in
het c ontract clausules worden ingebouwd:
• voor wat betreft de bouwtermijn is de eenvoudigste
oplossing een planning met uw opdrachtgever af te
spreken (en dus geen fatale opleverdatum die bij overschrijding leidt tot een boete/korting). Ook zou kunnen
worden afgesproken dat wel een opleverdatum geldt,
maar dat evaluatiemomenten over de ontwikkeling van
het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de bouw
termijn worden ingebouwd (bijvoorbeeld elke maand).
Als werkzaamheden op het kritieke pad niet voort kunnen
als gevolg van omstandigheden die samenhangen met
het coronavirus zou dat recht geven op verlenging van de
bouwtermijn en eventueel bijbetaling van bouwplaatskosten. Verder kan overeengekomen worden dat partijen
ernaar streven in geval van vertraging deze later weer
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in te lopen met versnellingsmaatregelen,
zodra dat op veilige wijze mogelijk is;
• gelet op de onzekerheid in de markt is
het op dit moment moeilijk om een vaste
prijs af te geven voor een werk.
Hiervoor kan een speciale ‘coronaclausule’
worden opgesteld. Deze clausule kan
bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een
open begroting. Dit betekent dat op een
later moment een nacalculatie plaatsvindt en de werkelijke kosten worden
afgezet tegen de begrote kosten,
waarbij de opdrachtnemer moet uit
leggen welke prijsstijgingen het gevolg
zijn van (maatregelen in het kader van)
het coronavirus en de opdrachtnemer
een waarschuwingsplicht heeft,
net als bij meerwerk;
• denk er ook aan dat werkzaamheden
als gevolg van het coronavirus minder
effectief kunnen worden uitgevoerd dan
normaal, bijvoorbeeld door ploegenwerk,
‘hygiënische stops’ of beperkingen in de
toeleveringen. Dat moet u als opdrachtnemer in de prijsbepaling meenemen;
• bepaalde bouwwerkzaamheden zijn beter
‘coronaproof’ dan andere. Het kan daarom
een optie zijn om werkzaamheden die
later staan gepland naar voren te halen
(zoals buitenschilderwerk) en andere
juist uit te stellen.

4. B
 estaande projecten: mogelijk
recht op termijnverlenging
en bijbetaling en overleg met
de opdrachtgever
Projecten die in uitvoering zijn, dreigen als
gevolg van het coronavirus stil te vallen en
uit te lopen. Dit komt omdat bijvoorbeeld
in ploegen wordt gewerkt of personeelsleden (of onderaannemers/leveranciers)
uitvallen, dan wel materialen niet meer
verkrijgbaar zijn. Ook kunnen de prijzen
van producten stijgen. Ik onderscheid een
aantal situaties:
Als met goede voorzorgsmaatregelen
doorwerken mogelijk is, bestaat er in
principe geen recht op termijnverlenging
(of vergoeding van extra bouwplaatskosten).
De adviezen zorgen er – vooralsnog –
immers niet voor dat personeel niet mag
werken, mits de richtlijnen van het RIVM
nageleefd worden en passende maat
regelen worden getroffen.
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en billijkheid), artikel 7:753 BW (over kostenverhogende
omstandigheden) en artikel 6:258 BW (over onvoorziene
omstandigheden) juridische ingangen waarop een beroep
kan worden gedaan in geval van een complete ‘lock-down’.
Als u ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen
(en zonder verdere beperkingen vanuit de overheid dan nu
het geval is) wordt geconfronteerd met het (gedeeltelijk)
uitvallen van personeel/onderaannemers/leveranciers als
gevolg van het coronavirus, is een geslaagd beroep op contractuele en wettelijke bepalingen als hiervoor genoemd
onder b onzeker en dient dit in het specifieke geval te worden beschouwd. Denk hierbij (naast uitval van personeel
door ziekte) ook aan bijzondere gevallen zoals de (beperkte)
verkrijgbaarheid van keramische producten uit Frankrijk en
Italië of de inzet van gespecialiseerde arbeidskrachten uit
het buitenland. Hier zijn vragen aan de orde als:
Minister-president Mark Rutte.

Als de overheid een ‘lock-down’ afkondigt wordt het
werken absoluut verhinderd. Dat geeft (voor contracten
die zijn gesloten voordat het coronavirus in Nederland tot
beperkingen leidde) in beginsel een recht op termijnverlenging en bijbetaling voor de duur van de ‘lock-down’ zelf,
inclusief een redelijke opstartperiode erna:
• indien is gecontracteerd op basis van de UAV 2012 kan
een beroep worden gedaan op paragraaf 6 lid 11-13 UAV,
paragraaf 47 UAV en paragraaf 8 lid 4 UAV voor een
recht op bijbetaling respectievelijk termijnverlenging.
Indien gecontracteerd is met ‘werkbare werkdagen’,
gelden de dagen waarop niet gewerkt kan worden
als onwerkbaar;
• de UAV-GC kennen met de UAV vergelijkbare bepalingen
in paragraaf 11 lid 2 en 3 en paragraaf 44 lid 1 sub c;
• indien niet is gecontracteerd onder standaardvoorwaarden of de standaardvoorwaarden beperkt of onvoldoende
specifiek voorzien in regels voor een situatie als de onderhavige (zoals de Woningborg-voorwaarden),
geldt de wet als vangnet. Deze kent met artikel 6:75 BW
(over overmacht), artikel 6:248 BW (over aanvulling of
beperking van het contract op grond van de redelijkheid

‘welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen en hoe verhouden
die zich tot wat u moest doen als goed werkgever?’
en ‘konden met nog meer voorzorgsmaatregelen de vertragingen
voorkomen worden (heeft u alles gedaan dat u redelijkerwijs
kon beïnvloeden)’? en ‘welke onmogelijkheden zijn toe te
rekenen aan u als opdrachtnemer?’.
Aan het doorberekenen van prijsstijgingen van bouw
producten (in dit geval als gevolg van het coronavirus)
stellen paragraaf 47 UAV en 6:258 BW strenge eisen.
Het is voor u hoe dan ook verstandig om mogelijke
vertragingen en prijsstijgingen zo snel mogelijk aan te
kondigen (waarschuwen!) en daarover in overleg te gaan
met uw opdrachtgever. Ook deze heeft immers als goed
opdrachtgever te handelen en zal in een uitzonderlijke
situatie als deze willen meedenken over een oplossing
waarbij de volksgezondheid voorop wordt gesteld en
schade in beider belang zoveel mogelijk wordt beperkt. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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FALZONAL & PREFABOND

ROOFS APRIL 2020

ROOFS MAART 2020

ROOFS FEBRUARI 2020

Niets meer missen uit de dakenbranche?
Neem een abonnement op

WWW.DAKWEB.NL

WWW.DAKWEB.NL

WWW.DAKWEB.NL

ALUMINIUM - MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

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

Product: Falzonal, mayagold
PREFAbond bronce, mayagold

Dakpannen verankeren
steeds
makkelijker.

>

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

www.fos.de

>

FOS panhaak 409®-2
FOS kwaliteitslogo

geoptimaliseerde haaklengtes
duidelijke inslagdiepte
geribbelde punt

HENK SMIENK

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

WWW.PREFA.COM

DAKEN VAN MONUMENTEN

Dakinspectie:
veelvoorkomende problemen
bij monumentale daken

Deze onderdelen worden individueel nagekeken op
gebreken. Er worden diverse materialen toegepast op
daken, met elk zijn eigen soort gebreken en kenmerken.
De monumentenwachter weet vaak, door zijn uitgebreide
ervaring, de gebreken te herleiden. In sommige gevallen
kan hij het gebrek met een (nood)reparatie oplossen,
zoals het vervangen van een kapotte lei/pan, het terugkloppen van opgewaaid lood of het dichten van een gat
in de goot. In het inspectierapport wordt daarnaast altijd
beschreven wat er moet gebeuren om dit in de toekomst
te voorkomen en/of (structureel) te herstellen.

Het gaat dus niet alleen om het herkennen van gebreken,
maar ook om het onderkennen van toekomstige gebreken
of falen.

Praktijkvoorbeeld
Vaak ziet een net gerenoveerd dak er op het eerste oog
netjes uit. Er is nieuw materiaal gebruikt dat er esthetisch
mooi uitziet. Vaak zit het hem echter in de details waarmee
(of hoe) het onderdeel is vastgemaakt. De eigenaar verwacht
niet dat hij nog omkijken heeft naar zijn gerenoveerde dak,
maar schijn bedriegt met enige regelmaat.

Monumentenwacht is met haar ruim 40 jaar ervaring
een begrip geworden bij eigenaren van monumentaal bezit.
Binnen provincie Utrecht opereert Monumentenwacht Utrecht
met verschillende teams die een eigen rayon bezitten, met per
rayon verschillende soorten monumenten. Onderhoud aan het
dak is zeer belangrijk voor het behoud van een monument.
De monumentenwachters besteden daarom extra aandacht
aan dit onderdeel tijdens de inspectie.

Jolien ten Brinke en Rob Sturkenboom,
Monumentenwacht Utrecht
Als monumentenwachter kom je op uiteenlopende plekken,
daardoor zie je veel. Doordat de monumentenwachters
gemiddeld één keer per 2 jaar een dak inspecteren, zien zij
de geleidelijke degradatie van bijvoorbeeld zink en lood.
Maar ook uitvoeringsgebreken vallen zo op. Er zijn zaken
die foutief zijn uitgevoerd, maar uiteindelijk geen gevolgen
blijken te hebben. Maar er zijn ook goed uitgevoerde
reparaties, die op langere termijn toch voor problemen
zorgen. De geconstateerde gebreken worden vermeld in
een inspectierapport dat wordt verstuurd naar de monument-eigenaar. Hierbij wordt een advies gegeven hoe deze
gebreken te herstellen. Daarbij wordt primair gekeken naar
herstel van een onderdeel (voor vervanging).

Inspectie van het dak
De inspectie start in de kapruimte van het pand: deze wordt
fysiek nagekeken op houtrot, houtborende insecten,
lekkages en of de constructie nog voldoende stevigheid
biedt. Vervolgens wordt er (wanneer dit volgens veiligheidsvoorschriften mogelijk is), vanuit een dakraam/dakkapel
de goot ingestapt. Er wordt van buitenaf een inventarisatie
van de diverse dak-onderdelen opgesteld.
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Een veelvoorkomend probleem is dat het lood in een te
geringe dikte is uitgevoerd. Omdat het een lichter materiaal
betreft, kan het makkelijker opwaaien of scheuren,
waardoor de onderliggende constructie onvoldoende
beschermd is, met schade tot gevolg. Iets wat vaak pas na
een jaar of 10 voor problemen zorgt. Terwijl men na een
dakrenovatie mag verwachten circa 30-40 jaar geen groot
onderhoud te hoeven uitvoeren, behalve regulier onderhoud.
Een ander veelvoorkomend gebrek is dat er water in een
goot of op een dakkapel blijft staan. Mogelijk is in het
verleden de houten gootbodem verzakt of door houtrot
aangetast. Bij het vervangen van de zinkbekleding is
dit het moment om ook de gootbodem uit te vullen en op
afschot te maken. Zo blijft er geen water op het zink staan
en zal ook het eventuele blad van de bomen gemakkelijk
uit de goot waaien. Als het bladvuil nat is, zal dit niet opwaaien en mogelijk voor verstopping en lekkage zorgen.
Een vaak over het hoofd gezien detail is een te strak in de
gootlijst aangebrachte waterspuwer. Een waterspuwer dient
als overstort, mocht de hemelwaterafvoer het water niet,
of niet snel genoeg kunnen afvoeren. Bij het vervangen van
de zinkbekleding wordt de spuwer vaak in het bestaande
ronde gat aangebracht, maar daar wordt niet gecontroleerd
of deze enige ruimte heeft om vrij te werken.
Metalen zoals zink, krimpen en zetten uit onder invloed van
warmte en koude. Bij een te strak aangebrachte spuwer zal
de goot daar op termijn scheuren.
Gebreken aan detaillering van de (lood)aansluitingen
bij opgaande gevels en dakkapellen komen vaak voor.
Een voorbeeld daarvan zijn loodslabben, die niet afwaterend
worden aangebracht. Bij hevige regenval en capillaire opzuiging, o.a. door lichte vervuiling, ontstaat hier gemakkelijk
een sluimerende lekkage. Het op juiste wijze aanbrengen
van de dakpannen is een eenvoudige oplossing.
Bij de aansluitingen van de dakpannen tegen topgevels
komt het vaak voor dat de gevel niet haaks op het dak staat,
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ontstaat er op den duur een probleem. De goot kan niet
uitzetten en krimpen, waardoor deze kan gaan scheuren.
Ook de schroefgaten die zijn ontstaan zullen voor lekkage
kunnen zorgen. Met als gevolg dat er vocht in het onderliggende hout dringt en er houtrot ontstaat.

Samenwerking
Waar een eigenaar van een monument vaak veel geld
heeft uitgegeven aan het op goede wijze renoveren
van zijn dak, komt hij er in een later stadium achter dat
bepaalde details meer schade opleveren dan daarvoor.
Een goede samenwerking tussen de monumenteneigenaar,
monumentenwachter en uitvoerende partijen is daarom
van groot belang.

maar enigszins schuin. Hierdoor ontstaat een zogenaamde
‘gerende’ of ‘scherende’ gevel. Als deze aansluiting uitge
voerd wordt met op maat geslepen scheerpannen en
loodslabben, is de kans groot dat aan één zijde van het
dak het water (alsnog) onder de dakpannen stroomt.
Dit komt omdat het water de dakpannen volgt,
die als het ware in de gevel snijden. Om dit te voorkomen,
is het noodzakelijk een verholen goot aan te brengen.
Vanuit de monumentenwet en andere regelgeving geldt
dat bij een dakrenovatie de bestaande uitvoeringswijze
en detaillering niet wezenlijk gewijzigd mag worden.
Een met oude holle dakpannen gedekt dak, met nokvorsten
in de specie, mag zonder vergunning niet gewijzigd worden
in een dak met groot formaat geglazuurde dakpannen
met noklood. Het is echter wel aan te bevelen en soms
noodzakelijk om een dergelijke verbetering uit te voeren.
Zo komt het vaak voor dat de bovenste rij dakpannen,
onder de nokvorst, te laag zijn aangebracht.
Voordat zo’n detail eenvoudig gekopieerd wordt, is het raad
zaam te kijken of de dakpannen niet hoger aangebracht
kunnen worden.

Bij een dakrenovatie wordt in de regel ook een dakfolie
toegepast. Deze folie heeft meerdere functies, maar dient
in de eerste plaats om water dat onder de dakpannen komt,
bijvoorbeeld door een weggevallen dakpan, af te voeren
naar de goot. Het is daarom zaak deze dakfolie rondom
dakdoorbrekingen afwaterend aan te brengen. Het gebeurt
nog vaak dat de dakfolie ter plaatse van cv-doorvoeren en
dakkapellen niet waterafvoerend wordt aangebracht en er
alsnog water naar binnen dringt.
De reparatie van gescheurde soldering met afdichtband
is niet fijn voor de loodgieter, maar wel van belang
voor het monument en het voorkomen van hoge kosten
en vervolgschade.
Wat de monumentenwachters helaas ook vaak tegenkomen,
is dat bijvoorbeeld de loodgieter met de grootst mogelijke
precisie en vakkundigheid de nieuwe goot met klangen
heeft vastgezet, wat expansie in de lengterichting mogelijk
maakt. En dat vervolgens bijvoorbeeld de persoon die de
bliksemafleiding plaatst, deze bevestigd door schroeven
door het het zink heen aan te brengen. Doordat hij geen
rekening houdt met de wijze waarop de goot is vervaardigd,

Door een dakdekker in te zetten die gecertificeerd is voor
de verwerking van keramische en/of beton dakpannen
wordt eerder genoemde schades voorkomen.
Leidraad hiervoor zijn de BRL 1513 en URL 0179 en 0180
van SKG-IKOB en de BRL 4014 van ERM
Monumentenwacht Utrecht doet daarom ook (op afroep
van de eigenaar) een controle op de uitgevoerde werkzaamheden, gaat in gesprek met de uitvoerende partij
of maakt vooraf een werkomschrijving hoe de werkzaam
heden moeten worden uitgevoerd.
Het is in de loop der jaren gebleken dat het doen van
fysieke bouwkundige (dak)inspecties veel bijdraagt
aan het behoud van een monumentaal pand.
Monumentenwacht Utrecht komt daarom periodiek een
vervolginspectie uitvoeren. Met het aangepaste inspectie
rapport kan de eigenaar een indicatie krijgen van de
werkzaamheden die de aankomende jaren dienen plaats
te vinden. ●

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

De Kruis- of Bouletpan
In steilDAK oktober 2018 hebben we kennis gemaakt met zogenaamde
Vlakke dakpannen. Ik schreef toen dat we dakpannen in kunnen delen
in Holle en Vlakke pannen. Een aantal modellen zijn toen genoemd.
Dit keer is het de beurt aan zo’n bekende vlakke pan: de Kruispan.

Twee stuks zeldzame Kruispannen. Wit verglaasd tbv. koelhuizen en
miniatuur pannetje voor dakkapellen, luifels en erkers. 21,5 x 15 cm.

Men noemde die pan al gauw kruispan, omdat hij immers
kruisgewijs, in het verband, gelegd wordt. Het voordeel was
dat hij meer stormvast dekte dan de andere, tot dan bekende,
dakpannen in ons land.

Huub Mombers
De Kruispan is ook bekend onder de naam Bouletpan,
uit het Frans. Het is van oorsprong ook een product van
Franse makelij (Parijs). Het is mij nooit duidelijk geworden
of de ontwerper die naam heeft bedacht vanwege de
kenmerkende kogel die in het vlakke deel van de pan
aanwezig is, of dat de fabrikant zelf monsieur Boulet heette.
Het Franse woord voor kogel is ook ‘boulet’. In ieder geval
is bekend dat de fabriek gevestigd was in Parijs onder de
naam Boulet & Cie. Zie de afbeelding op deze pagina.

Stalen mal -achterzijde van Kruispan KDN Tegelen, jaren 1970.

Bijkomstigheid was wel dat door zijn kruisgewijze dekking
er halve linkse en halve rechtse pannen nodig waren,
om tot een rechte gevelrandafwerking te komen.
Deze halve pannen waren in aanschafprijs wel drie keer zo
duur als de gewone kruispan. Dit liep aardig in aantallen
op, omdat elke nieuwe pannenrij begon met een halve
pan! Opvallend is dan ook dat je kruispannen meestal
tegenkomt op vrijstaande, wat duurdere villa’s, stations- en
overheidsgebouwen, immers: daar werd niet bezuinigd op
materiaal en dus ook niet op dakbedekkingen.

Wereldtentoonstelling
Hoe komt zo’n dakpan naar Nederland? Het was in
die tweede helft van de 19e eeuw nogal druk met
de zogenaamde Wereldtentoonstellingen, ook wel
Nijverheidstentoonstellingen genaamd. Daar moest je
bij zijn in het Europa van toen! Zeker op het gebied van uitvindingen. Denk maar aan de uitvinding van de elektriciteit,
de telefoon, de stoommachine, de auto etc. Alle landen wilden maar al te graag hun nieuwe vindingen tonen op die
beurzen, want dáár gebeurde het. Er werden contracten
gesloten, er werd kennis overgebracht, elkaars jonge technologie werd bewonderd. Er gebeurde gewoonweg heel veel.

Kruispan in bruin glazuur, Fabr. MONIER - Tegelen, 2010.

Als die beurzen er niet zouden zijn geweest, reden we nu
misschien nog met kar en paard van Rotterdam naar
Amsterdam? Zo erg zou het ook weer niet verlopen zijn,
maar toch: ze hebben wel degelijk veel bijgedragen
aan een snelle ontwikkeling van techniek en industriële
ontwikkelingen.
De bekendste Wereldtentoonstelling was die van 1889,
de Exposition Universelle, toen de Eiffeltoren werd gepresen
teerd als staaltje van ijzertechniek met 1 miljoen klinknagels
en een hoogte van 320 meter. Meneer Boulet zou ook op
één van die beursstands gestaan kunnen hebben, met zijn
nieuwe vinding en ontwerp: een stormvaste dakpan met
extra sluiting en stevige grip door middel van die kogel.

Origineel Beursaffiche van Wereldtentoonstelling te Parijs 1892 van
Boulet & Cie. De derde afbeelding van links is de Boulet/Kruispan.
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Ons land maakte toen ook een bloeitijd door met nieuwe
vindingen en modellen van dakbedekkingen. Het is heel
goed mogelijk dat hij daar op de beurs bezoek heeft gehad

Hele en Halve Linker Kruispan in groen verglaasd, Fabr. Laumans,
Tegelen ca. 1980.

van de bekende Nederlandse architect Pierre Cuypers,
die toen dit bijzonder opvallende model dakpan ‘ontdekte’!
Van Cuypers is bekend dat hij zeer gecharmeerd was
van de Gotische stijl, die in Franse kerken volop aanwezig
was. Hij voerde deze in hernieuwde stijl in ons land in,
onder de naam Neogotiek, dus Nieuwe Gotiek. En hij werd
er beroemd mee: hij ontwierp honderden kerkgebouwen
in die Neogotische stijl. Helaas gaat er nu af en toe één
tegen de vlakte door teruglopend kerkbezoek.
Limburg was zijn geboorteprovincie (hij is geboren in
Roermond). In de lijn der verwachting vinden we dan
ook in de plaats Echt in Limburg een dakpannenfabriek,
die dit model produceerde onder de naam Tuilerie d’Echt.
Het staat ook op de rugzijde van die pannen vermeld.

Kruisgewijze dekking
Waarschijnlijk hadden de aannemers en dakdekkers in ons
land niet veel op met het woord Tuilerie (dakpanfabriek).

Zo waren vroeger de daken van koelhuizen gedekt met
hagelwit geglazuurde kruispannen om de zonnewarmte
af te ketsen. Koelhuizen waren rijkelijk aanwezig,
nog vóór de tijd dat ieder huisgezin een koelkast kon
kopen. Ze komen voor in naturel rood, blauw gestookt
(gesmoord) of in allerlei kleurglazuren. De fabriek leverde
er ook een fraaie geprofileerde nok- en hoekkepervorst
bij (zie steilDAK april 2019, p. 26).
Soms komt men een dak tegen met decoratief lijnenspel in
twee verschillende kleuren. Zeldzaam zijn miniatuur kruis
pannen bij duurdere particuliere woningen en villabouw
bestemd voor dakkapellen, luifels of erkers. Nog één ding,
bij gebrek aan halve kruispannen: probeer niet de linkse
halve te wisselen voor de rechtse halve pan, want dat
gaat niet en dan is lekkage het gevolg. Voor restauratieobjecten worden nu, na 130 jaar, in Nederland nog steeds
kruispannen geproduceerd. ●

TECHNISCHE GEGEVENS KRUISPAN:
• IN NEDERLAND SINDS CA. 1890
• 2 E BENAMING : BOULETPAN,
ECHTER- OF ECHTSEPAN EN KOGELPAN ( BELGIË )
• C A. 21 TOT 23 STUKS PER M 2,
LATAFSTAND 20.5 TOT 23,5 CM.
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DIRECT NA ISOLEREN?
Met de RenoPir Flex kan dit uitstekend

NIEUW

TOTAAL

Rc 6,3

Rc 5,0

*

m2K/W

m K/W
2

Met de Renopir Flex ontwikkelden we een product dat
standaard kan worden toegepast. Het is makkelijk te
plaatsen op bestaande licht geïsoleerde dakelementen
en levert een hoge isolatiewaarde. De gepatenteerde
samenstelling van PIR en wol voorkomt luchtcirculatie
en dus condensatie. Door de combinatie van de
isolatiewaarde van het oude element en het nieuwe
slanke element is uw dak in een mum van tijd weer
optimaal geïsoleerd. Bovendien ondervinden de

OUD

Rc 1,3

bewoners geen overlast want het bestaande dak blijft
gewoon behouden.

m2K/W

kwalitatief en
duurzaam isolatiewaarde verbeteren
*In het rekenmodel gaan we uit van een Rc 5,0, RenoPir Flex is leverbaar van Rc 2,5 tot 8,0

Voor meer voordelen en toepassingen ga naar www.unilininsulation.nl

BEDRIJFSNIEUWS

Start productie
sandwichpanelen bij
SAB in Geldermalsen

locatie in Nieuwegein, is gebruikt om de nieuwe producten
te perfectioneren.
De nieuwe sandwichpanelenfabriek in Geldermalsen is
gebouwd volgens de modernste inzichten in duurzaamheid:
all-electric (gasloos en voorzien van warmtepompen),
veel daglicht, aangevuld met ledverlichting en geïsoleerd volgens de nieuwste isolatie-eisen met eigen sandwichpanelen.
Recent is het duurzaam ondernemen van de organisatie
bevestigd met een vernieuwing van het BES 6001 certificaat
van SAB-profiel en Tata Steel. Dit ondersteunt architecten en
bouwbedrijven bij het nemen van ketenverantwoordelijkheid
en het behalen van een hoge BREEAM-score.

SAB-profiel is begonnen met de productie van sandwichdakpanelen in
de nieuwe fabriek in Geldermalsen.
Na het besluit tot de investering
begin 2018 is hard gewerkt aan de
bouw van de fabriek. In de meest
moderne sandwichpanelenfabriek
van Europa zal 3 tot 4 miljoen vierkante meter aan sandwichpanelen
per jaar geproduceerd worden.

PIR-geïsoleerde SAB sandwichpanelen zijn zelfdragende prefab
bouwelementen voor gevels en
schuine daken. SAB sandwichpanelen zijn populair voor veel soorten
gebouwen. Men vindt ze terug in
distributiecentra, industriehallen,
kantoorgebouwen en winkels,
maar ook in dierentuinen,
sportcomplexen en woningen.
Sandwichpanelen worden toe
gepast om hun lage gewicht,
snelle bouw, duurzaamheid en
om economische redenen. ●

De eerste orders zijn ondertussen
uitgeleverd.

Dit artikel kunt u lezen op
www.steildak.nl

Sandwichpanelen zijn prefab bouwelementen waarmee snel,
economisch en duurzaam gevels en daken gerealiseerd
kunnen worden. In Geldermalsen zijn twee productielijnen
gebouwd voor dit belangrijke bouwproduct.
De eerste lijn is net gestart en produceert vooral panelen
voor daken. De tweede lijn, die wandpanelen zal produceren,
is bijna gereed voor commerciële productie.

Uitbreiding capaciteit
De investering is gedaan vanwege capaciteitsgebrek in
de huidige productielocatie voor sandwichpanelen in
Nieuwegein. Naast het uitbreiden van het productievolume,
geeft de nieuwbouw SAB-profiel de mogelijkheid om het
gehele productieproces te optimaliseren. Alle ervaring,
van 30 jaar sandwichpanelenproductie op de huidige
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Special scholing,
instroom en
vacatures

SPECIAL SCHOLING, INSTROOM EN VACATURES

Vakmanschap is intelligentie
Het cliché wil dat het ambachtelijk dakdekken ‘handenarbeid’ is en dat
de dakdekker (zink-koper-lood-leien-plat) zijn vak in de praktijk leert.
Daarmee wordt voorbij gegaan aan het gegeven dat voor dit vak wel
degelijk veel kennis nodig is en dat je je hoofd moet blijven gebruiken
om een dak op een goede manier uit te voeren. Het is misschien geen
populaire opmerking, maar een echte vakman voert zijn werk uit op
basis van vakmanschap en kennis van de theorie.

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

Iedereen werkzaam bij een werkgever

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

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

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

Ik werd eens door een opdrachtgever gevraagd om advies
m.b.t. een prachtig leien dak. Het werk was uitgevoerd door
een ander bedrijf, duidelijk een echte vakman met liefde
voor het vak: het dak zag er schitterend uit. Toch lekte het
al na 12 jaar (net buiten de garantie dus). De dakdekker was
vergeten voldoende overlap tussen de leien aan te houden,
waardoor bij harde wind het regenwater onder de leien
kon komen, wat voor problemen daaronder zorgde.
Als een vakman iets dergelijks al kan overkomen, hoe zit het
dan met een onervaren dakdekker, die ten onrechte denkt
dat hij het allemaal door heeft? Je moet niet alleen goed
met je handen zijn, maar je moet ook slim zijn: hoeveel
expansiestukken in de goot pas je toe, hoe voer je de
detailleringen uit, hoe zorg je dat het hemelwater goed
afwatert? Daarvoor moet je op theoretisch niveau goed
weten hoe het dak in elkaar zit en hoe het zich gedraagt.
Wij hebben in ons bestaan een enorme technische
bibliotheek met eisen en voorschriften (+ gegevens en
foto’s van praktijksituaties) opgebouwd, die voor al onze
medewerkers vrij (en eigenlijk verplicht) toegankelijk
is. Het ambacht beheersen is het vak goed bijhouden en
de kennis goed opslaan.
We hebben in ons land al jaren te maken met een geringe
instroom. Dat is vreemd, als je ziet dat onze buurlanden
België, Frankrijk en Duitsland daar veel minder problemen
mee hebben. Wat is het verschil? Het antwoord is niet
moeilijk te geven: het aanzien van het vak. Je hoefde maar
heel even op de afgelopen editie van de internationale
vakbeurs Dach + Holz in Stuttgart rond te lopen om te zien
dat de Duitse dakdekkers hun vak met trots uitdragen.
In Duitsland heten ervaren dakdekkers Meisters en in
Frankrijk worden ze Patrons genoemd en ze schaften in
sterrenrestaurants. In Nederland wordt een dakdekker veelal
gezien als iemand die niet geschikt was voor een kantoorbaan en toen maar het dak op is gegaan. Dat is de omgekeerde wereld! En het heeft grote gevolgen voor ons vak,
want daardoor zal een jonge dakdekker pas in allerlaatste
instantie voor het vak ‘dakdekker’ (c.q. ambachtelijke

zinkwerker/leidekker) kiezen. Onbekend maakt onbemind:
men wéét gewoonweg niet wat er allemaal bij een
kwalitatief dak komt kijken!
Talent moet je koesteren. Net als in andere branches lopen
er in de dakenbranche jongens rond die het vak snappen en
het ook heel goed kunnen. En anderen kunnen nog zo hun
best doen, maar ze zullen nooit boven de middelmaat uitstijgen. Je motiveert je personeel door hun werkzaamheden
serieus te nemen: stuur ze daarom nooit met verroest
gereedschap op pad, bijvoorbeeld. Steek ze van top tot teen
in professionele werkkleding, zorg voor vervoer in schone
busjes en doe er alles an qua vakuitoefening en uitstraling.
Vakmensen hebben goede manier en beschikken over
topkennis. Wanneer de medewerkers op deze manier op
een verzorgde en professionele manier op pad gaan,
zullen ze hun best doen om ook hun werk verzorgd en
volgens topkwaliteit uit te voeren.
Een compliment moet worden gegeven aan de
opzet van de nieuwe opleiding voor leidekkers en
loodgieters die momenteel wordt verzorgd door het
Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE).
Het is een mooi begin, dat er wat mij betreft voor mag
zorgen dat de schoonheid van het vak en het vakmanschap
breed worden uitgedragen. Vakmanschap is intelligentie
en onze vakmensen verdienen daarom ook veel meer
aanzien! Véél meer!

Jurgen van Keulen
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AAN TAFEL MET… PIET JACOBS

“Opleidingen zijn
in het voordeel van
werknemer én werkgever”
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.
Nolanda Klunder
Dertien jaar geleden nam zijn oudste zoon Roel zijn
bedrijf Jacobs Dakbedekkingen over, maar dat was voor
Piet Jacobs geen enkele reden om zich minder in te
zetten voor de dakenbranche. Hij was mede-oprichter
en bestuurder/secretaris van branchevereniging
Het Hellende Dak (nu gefuseerd met Gebouwschil NL),
negen jaar bestuurslid van Vebidak en meerdere jaren
president van de internationale koepelvereniging van
brancheverenigingen uit de dakenbranche (Internationale
Föderation Dachdeckerhandwerks IFD). Tegenwoordig is hij
voorzitter van het Sociaal Fonds Het Hellende Dak (SFHD),
bestuurslid van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
Hellende Daken (OOHD), voorzitter van GAan in de Bouw
en opleidingscoördinator Hellende Daken.
Onder GAan in de Bouw – de vakopleidingen voor
werknemers in de Gespecialiseerde Aannemerij (GA) –
verzorgt men op dit moment de opleidingen voor
dakdekkers hellende daken, leidekkers, metselaars,
voegers en kalkzandsteenverlijmers.
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richtten op nieuw personeel, maar minder geschikt waren
voor zij-instromers. Die opleidingen duurden namelijk
twee jaar, hadden veel contact-uren en bevatten ook
verplichte vakken over algemene vaardigheden.
Die vaardigheden hebben zij-instromers vaak al:
die willen alleen leren hoe ze een goed dak maken.”

Terug naar vakmanschap

Het gemis aan vakopleidingen in de gespecialiseerde
beroepen werd voelbaar op de arbeidsmarkt. “Na de crisis
zagen metselaars, voegers en dakdekkers een probleem
ontstaan: uit onderzoek bleek dat de reguliere instroom
kon voldoen aan hooguit twintig tot dertig procent van
de behoefte aan nieuw personeel. Het werd dus zaak voor
werkgevers om actief werknemers te trekken én aan zich
te binden, zowel nieuwe mensen als zij-instromers.
Hoe werf je nieuw personeel? Met goed werkgeverschap.
Wil je aantrekkelijk zijn en blijven voor personeel,
dan moet je laten zien dat je je werknemer waardeert en
dat hij trots mag zijn op zijn werk. Als je investeert in een
opleiding voor je werknemer, geef je hem of haar bovendien een toekomstperspectief. Die opleidingen moesten
er dus komen. Daarvoor moest men binnen de GA gaan
samenwerken, iets wat men nog niet gewend was.”

“GAan in de Bouw ontstond vanuit de wens om het vakman
schap terug te brengen,” vertelt Jacobs. “Er waren namelijk
al een paar jaar geen vakopleidingen meer voor de dakenbranche. Voorheen waren er de reguliere opleidingen BBL1
en BBL2, maar die zijn in 2014 gestopt omdat er te weinig
leerlingen waren. Door de crisis was de animo teruggelopen.
Een ander probleem was dat de reguliere opleidingen zich

In 2018 deed Jacobs mee aan een pilot, opgezet door de
Aannemersfederatie. Samen met Henk Klein Poelhuis,
Wim van der Maas en Gideon Verheven en ondersteund
door onderwijsspecialist Henk Hanssen, werkte Jacobs mee
aan het opzetten van opleidingen voor dakdekkers hellende
daken, metselaars, voegers en kalkzandsteenverlijmers.

Jacobs vertelt: “We knipten het onderwijs op in modules.
Elke module start met een theoriedeel en aansluitend
wordt het geleerde in de praktijkhal in praktijk gebracht.
Het geheel wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid en een mondeling examen. De theorie wordt gegeven
door een bevoegd docent en het praktijkdeel wordt
verzorgd door instructeurs met ruime praktijkervaring.
De examinator is een ander dan de instructeur. We hebben
er nadrukkelijk voor gekozen om aan te haken bij het
NLQF, een nationaal systeem voor onderwijskwaliteit.
Daarvoor moet je aan diverse kwaliteitseisen voldoen,
variërend van eisen aan de locaties en de aanwezigheid
van een klachtencommissie, tot het vaststellen van
leerdoelen. Het grote voordeel is dat we hiermee ook
passen binnen de Europese richtlijnen van de EQF
(European Qualification Framework). Daarbinnen zijn de
diploma’s internationaal erkend. We zijn geen slager die
zijn eigen vlees keurt: doordat we voldoen aan de eisen
van het NLQF en EQF, zijn onze vakbekwaamheidsbewijzen
toekomstbestendig en hebben ze een civiele waarde.
Ze zijn dus niet alleen erkend binnen de branche.”

vrijwilligerswerk. Ik ben 25 jaar bij de vrijwillige brandweer
geweest. Ook was ik lange tijd voorzitter van de lokale
fanfare, en dat terwijl ik geen noot kan lezen! Maar daar
gaat het ook niet om. Het gaat om het gevoel dat je als
het ware met hetzelfde virus besmet bent, het virus van:
Je moet alles goed en zorgvuldig regelen, maar altijd vanuit
de praktijk gedacht. Je moet de dingen niet moeilijker
maken dan ze zijn.”

Werknemers een opleiding bieden levert voor beide partijen
voordeel op, benadrukt Jacobs. “Voor de werknemer is het
voordeel duidelijk: hij krijgt meer vaardigheden. Maar voor
werkgevers zijn er ook veel voordelen. Je krijgt personeel
dat zelfstandiger kan werken, dus dat is efficiënter.
De kwaliteit van het geleverde werk gaat bovendien omhoog.
Dat zien je opdrachtgevers ook. En je bent een aantrekkelijke
werkgever. GAan in de Bouw kan bedrijven ondersteunen bij
het opstellen van een opleidingsplan. Goed werkgeverschap
is zo belangrijk, dat benadruk ik ook vanuit mijn voorzitterschap bij het Sociaal Fonds Het Hellende Dak.”

KINDEREN?
TWEE ZOONS,
ROEL EN BAS
EN VIER KLEINKINDEREN.

Familiebedrijf
Jacobs kreeg het dakdekken met de paplepel ingegoten.
Zijn vader richtte in 1945 Dakdekkerbedrijf Theo Jacobs op,
een eenmanszaak. “We waren thuis met negen kinderen,
ik was de een-na-oudste. Als mijn vader een grote klus had,
hielpen wij kinderen op woensdag- en zaterdagmiddag
mee: dakpannen sjouwen en aangeven. Anders werkten we
vaak bij een tuinder in de buurt om wat geld in te brengen.
Dat vonden wij geen enkel probleem; van hard werken is
nog nooit iemand doodgegaan.” Piet Jacobs deed de LTS
elektrotechniek en werkte daarna vier-en-een-half jaar als
elektricien. “Totdat mijn vader op 11 november 1968 een
bedrijfsongeval kreeg. Hij brak onder meer zijn arm en kon
maanden niet werken. Ik was negentien en nam zijn werk
over. Zo ben ik erin gerold. Ik nam zijn bedrijf over en heb
het uitgebouwd tot een bedrijf met ongeveer dertig werknemers. Eerst nog in Meerlo, later verhuisde het bedrijf naar
Wanssum. Mijn vrouw deed de administratie, onze zoontjes
deden hun middagdutjes naast haar bureau.”
Jacobs heeft altijd met veel plezier in de dakenbranche
gewerkt. “Ik voel me er thuis. Het is het gevoel dat je onder
gelijkgestemden bent. Dat had ik bijvoorbeeld ook bij mijn

Na bijna veertig jaar deed Piet Jacobs zijn bedrijf over aan
zijn zoon Roel. “Ik kom er tegenwoordig niet meer zo vaak
en dat hoeft ook niet. Ik zie dat het bedrijf het onder leiding
van onze zoon prima doet.”

PIET JACOBS IN
ACHT VRAGEN
BURGERLIJKE STAAT?
SINDS 1972 GEHUWD
MET JET.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
GOLFEN, WERKEN IN DE TUIN, FIETSEN,
WANDELEN, PLANNEN BEDENKEN VOOR
DE BRANCHE HELLENDE DAKEN.
FAVORIETE MUZIEK?
VLOTTE, NIET TE ZWAARMOEDIGE MUZIEK.
FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
IK GA GRAAG NAAR DUITSLAND, VOORAL DE EIFEL.
DAAR HEBBEN WE VIJFTIEN JAAR EEN VAKANTIEHUISJE
GEHAD. NU GAAN WE REGELMATIG NAAR ONS CHALET
IN LOCHEM.
FAVORIETE STAD?
BERLIJN, KEULEN, MAAR OOK DEVENTER EN ZUTPHEN
ZIJN DE MOEITE WAARD.
FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
NIETS SPECIFIEK. IK HEB EEN VOORKEUR VOOR
MODERNE GEBOUWEN EN BEN ONDER DE INDRUK
VAN OUDE GEBOUWEN VANWEGE DE BOUWTECHNIEK.
WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
OP DE PRACHTIGE ZAAK DIE IK MET MIJN VROUW
HEB OPGEBOUWD IN WANSSUM. EN OP WAT IK HEB
MOGEN BIJDRAGEN AAN DE OPRICHTING VAN HET
HELLENDE DAK, AAN DE CAO VOOR HELLENDE DAKEN
EN AAN GAAN IN DE BOUW. DE DAKENBRANCHE IS
EEN BRANCHE OM TROTS OP TE ZIJN!
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Vakopleiding voor
leidekkers gaat van start
De Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVVL), GAan in de Bouw
en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) hebben onlangs
een vakopleiding voor leidekkers gestart om het ambacht ook voor
de toekomst te kunnen behouden.

Steun voor de opleidingen
en subsidiemogelijkheden
Na het wegvallen van opleidingscentrum BGA in Boxtel
in 2015 waren er geen scholingsmogelijkheden meer voor
leidekkers beschikbaar. Medio 2019 hebben NVVL, NCE
en GAan in de Bouw de bestaande lesstof geactualiseerd
en in twee niveaus verdeeld:
• Een basisopleiding op niveau 2 voor de beginnende
beroepsbeoefenaar/leidekker. Deze opleiding wordt
verzorgd door GAan in de Bouw.
• Een gespecialiseerde restauratieopleiding op niveau 3
voor de meer ervaren beroepsbeoefenaar/leidekker.
Deze opleiding wordt verzorgd door het
Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

Elke module wordt afgesloten met een examen, bestaande
uit een proeve van bekwaamheid, waarin de deelnemer moet
aantonen het vak zowel theoretisch als praktisch te beheersen. Als een module door de deelnemer met goed gevolg
wordt afgesloten, ontvangt deze voor die module een deelvakbekwaamheidsbewijs op basis van het NLQF systeem.
Naar verwachting zal de opleiding leidekker op niveau 2
eind 2020 gaan starten, inschrijving is nu reeds mogelijk.
Het minimale aantal deelnemers per module bedraagt
8 personen, het maximale 12 personen.
De opleiding wordt verzorgd op een erkende opleidings
locatie, zo dicht mogelijk bij de deelnemer, om hiermee zo
veel als mogelijk deelnemers in de gelegenheid te stellen
de opleiding te volgen.

Restauratie-opleiding
Daarnaast heeft het NCE met de NVVL de opleiding
Restauratie Leidekker & Loodgieter op niveau 3 opgezet.
Deze opleiding is bedoeld voor de meer ervaren vak
mensen. Naast het vak leidekken bevat de opleiding ook
het vak loodgieter, beide vakdisciplines zijn toegespitst
op restauratiewerkzaamheden.

Basisopleiding

Foto: NCE, Jan van Dalen.
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GAan in de Bouw gaat de opleiding leidekken niveau 2 verzorgen. Hiervoor wordt een vijftal modules ontwikkeld, van
gemiddeld 4 dagen per module. Elke module begint met
een theoriegedeelte, verzorgd door een bevoegd vakdocent.
Aansluitend wordt onder leiding van ervaren praktijkinstructeurs in de praktijkhal gestart met een aantal dagen
praktisch oefenen.

In de toekomst hoopt het NCE deze opleiding vaker te
kunnen geven, want binnen de restauratie zijn borging
van kwaliteit en vakmanschap belangrijk.
Veel bedrijven, die actief zijn in de monumentenzorg,
zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van de
stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.
Door personeel goed op te leiden, kan worden voldaan
aan de scholingseisen van het ERM-keurmerk.

De modellen voor deze opleidingen leidekken zijn in overleg
met de branche bepaald en gemaakt door leerlingen van
de opleidingslocatie. De materialen voor de opleiding
leidekken zijn door de diverse leveranciers aangeleverd.
Velen hebben deze gratis of tegen een lage kostprijs
ter beschikking gesteld en tonen daarmee aan dat ook zij
goede opleidingen ondersteunen.
Het financieren van het ontwikkelen van lesstof en inrichten
van de opleidingswerkplaats is mede mogelijk gemaakt
door het Opleidingsfonds Hellende Daken (OOHD).
Werkgevers aangesloten bij GNL, of NVVL, vallend onder
de hellende daken cao en die premie afdragen aan het
Opleiding Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OHD),
kunnen onder voorwaarden een behoorlijke subsidie
ontvangen. Die kan oplopen tot € 100,00 per dag.
In het kader van het streven van GAan in de Bouw worden
de bedrijven hierin zoveel als mogelijk ondersteund bij
het voorlichten en opleiden van medewerkers in de
gespecialiseerde beroepen. Gideon Verhoeven, opleidingsadviseur GAan in de Bouw, kan de leidekkersbedrijven
bijstaan en op verzoek helpen bij het opstellen van een
scholingsplan/bedrijfsopleidingsplan. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

INFORMATIE EN AANMELDEN
VOOR DE NIVEAU 2 OPLEIDING
WWW.GAANINDEBOUW
INFORMATIE EN AANMELDEN
VOOR DE NIVEAU 3 OPLEIDING
WWW.ERFGOEDOPLEIDINGEN.NL.
U KUNT EVENTUELE VRAGEN OOK MAILEN NAAR
INFO@ERFGOEDOPLEIDINGEN.NL
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Een cursus voor het leven
Bij afwezigheid van een officiële, centrale opleiding verzorgen de
respectievelijke zinkleveranciers voor hun verwerkers opleidingen waar
de basisprincipes worden onderwezen. Zo ook het Amsterdamse Wentzel.
In het Rheinzink Inspiration Centre in Haarlem krijgen jaarlijks enkele
tientallen (aspirant) zinkverwerkers de kneepjes van het vak geleerd.
steilDAK nam een kijkje.

Alle facetten worden belicht: de productie, de producten,
de duurzaamheid en de meest uiteenlopende toepassingen.
Met name richt men zich met dit centrum op architecten,
installateurs, opdrachtgevers en groothandels.
Daarnaast is er voorzien in faciliteiten voor vergaderingen,
presentaties en praktijkscholingen.
In het hart van de hal is, als een loopbrug door de hal,
een daklandschap ingericht. Dit biedt een overzicht van de
diverse mogelijkheden en detailleringen van de producten
op het dak. Dit daklandschap loopt uit in een grote ‘tribune’
vanwaar men films en presentaties kan bijwonen. Een scholingsgedeelte biedt de mogelijkheid tot praktijklessen in
zinkverwerking. Ook is er een theorielokaal voor scholing en
vergaderingen en is er een ‘voorbeeldshop’ ingericht.

De docent van dienst Ronald Heijnen. Hij heeft vele jaren
praktijkervaring opgedaan bij een gerenommeerde
zinkverwerker. In 2014 ging hij als technisch adviseur bij
Wentzel aan de slag. Zijn dagelijkse werk bestaat uit de
technische ondersteuning van de klanten van de zink
fabrikant. In relatief rustige tijden biedt hij cursussen aan
voor zowel beginnende als gevorderde zinkverwerkers.
Productiemanager Geoffrey van Eck volgt de cursus ook:
regelmatig laat men de eigen mensen een cursus mee
maken, om gevoel te houden over de daadwerkelijke
toepassing van de producten.

Inspiration Center
Het Rheinzink Inspiration Center werd in 2013 geopend
met als doel te gaan fungeren als demonstratiecentrum
voor alle producten van de zinkproducent. De verschillende
producten en systemen staan opgesteld.
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Scholing en cursussen
Voor de klanten biedt Wentzel periodiek scholing aan.
De basiscursussen zijn in principe bedoeld als kennis
making met het vak voor personen die instromen.
Voor de theorie wordt uitgegaan van de van de hoogwaardige eisen die Rheinzink in Duitsland stelt aan het vak
zinkwerken. Er wordt gebruik gemaakt van de leesmethode
Techniek op Maat 2.0, dat (o.a. op basis van deze eisen)
is geschreven voor de VMBO. Heijnen vertelt dat het
theoretische gedeelte tot een minimum wordt beperkt.
“Het gaat hier om praktijkmensen, die leren beter in de
praktijk. Je kunt een half uur besteden aan de uitleg,
maar als je het even laat zien, snappen ze het beter.”
Tijdens de cursussen wordt o.a. het maken van deklijsten,
dakgoten en hoekstukken behandeld. De fabrikant biedt
ééndaagse en tweedaagse cursussen aan, voor beginners
en gevorderden, waarbij steeds wordt ingegaan op de ver
schillende systemen, bevestigingsmethoden en aandachtspunten. Per cursus is er ruimte voor ongeveer 10 personen.
“Wij zien ons cursusaanbod als een aanvulling op ons
servicepakket, waar o.a. ook een inmeetservice en ondersteuningsservice onder vallen,” vertelt Van Eck. “De juiste
verwerking van de materialen is een gezamenlijk belang.”
Heijnen: “Bij afronding van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. “Dat is dus niet hetzelfde als een
diploma, maar je kunt er wel mee aantonen dat je de benodigde onderwijs hebt ontvangen en in staat wordt geacht

om de onderwezen technieken toe te passen. Feitelijk is dit
een cursus voor het leven: wie bijvoorbeeld een cursus tot
computerprogrammeur volgt, moet zich periodiek bij laten
scholen, omdat het vak steeds verandert. De techniek blijft:
natuurlijk ontwikkelt ook ons vak zich, maar de basis is al
ruim 100 jaar dezelfde.” ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Ondernemerschap
ter ondersteuning
van vakmanschap
Een toekomstgericht ondernemer is op de hoogte, kijkt vooruit
en is voorbereid. Ondernemers werkzaam in het cultureel erfgoed
doen waar ze goed in zijn: hun vak uitoefenen. Maar hoe zit het
met ‘het besturen van de onderneming’? Bijblijven is nodig,
zowel in het vak zelf, als in het zijn van ondernemer.
Dat geldt voor iedere ondernemer, eenmanszaak of leidinggevende met medewerkers. Niet alleen om aan de eisen en
wensen van de klant te voldoen, maar ook voor jezelf.

ontdekt en formuleert opnieuw de toege
voegde waarde van het bedrijf voor de markt
van restauratie, monumenten en erfgoed.
Men brengt de passie voor het vakgebied
onder woorden. Vanuit de idealen en ambities
leert men doelen én grenzen te stellen aan
wat men wil in de markt. Men formuleert de
wensen ten aanzien van welke projecten,
klanten en opdrachtgevers men zou willen
hebben of houden. Tijdens de workshop zal
een gastspreker (ondernemer of opdrachtgever)
zijn of haar visie geven en in discussie gaan
met de deelnemers.
Een restaurator, een hovenier, een metselaar, smid, schilder
of adviseur - allemaal met passie voor het vak, maar het
ondernemerschap zit niet per definitie in het bloed.
Onvoldoende kennis van ondernemerschap kan ook leiden
tot onvoldoende oog en tijd voor kwaliteitsborging.
Hoe train je jezelf in ‘persoonlijk ondernemerschap’ en
‘zakelijk ondernemerschap’? Waar vind je een training die
past bij het werk van deze sector?
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM)
stimuleert kwaliteitsbewust werken. In opdracht van ERM
is in de zomer van 2019 een onderzoek uitgevoerd naar
vragen en behoeften op het gebied van ondernemerschap
bij ondernemers van verschillende branches.
Veel mensen blijken met dezelfde vragen te zitten.
Conclusie was dat - naast de reguliere activiteiten van
ERM - ook ondersteuning van het ondernemerschap zeer
welkom zou zijn. Reden voor ERM het initiatief te nemen
tot twee modules Ondernemerschap die het vakmanschap
van kwaliteitsbewuste ondernemers ondersteunen:
de workshops ‘Ambities, Doelen en Grenzen’ en ‘Contacten
met Opdrachtgevers’. Het gaat om een pilot: na deze
modules zal ERM de behoeften en resultaten evalueren.

Workshops
ERM verzorgt twee workshops ter versterking van het ondernemerschap van kwaliteitsbewuste ondernemers in het
cultureel erfgoed (monumentale gebouwen en objecten;
groen erfgoed; roerende voorwerpen & historische binnenruimten). Het was de bedoeling deze in de eerste helft van
2020 te organiseren, door de situtie rond het coronavirus is
dit uitgesteld: de data zullen t.z.t. bekend worden gemaakt.
De eerste workshop is gericht op het persoonlijk ondernemerschap en gaat in op ‘ambities, doelen en grenzen
stellen’. De tweede behandelt één van de meer zakelijke
aspecten: ‘contacten met opdrachtgevers’.
Workshop 1 - Ambities, doelen en grenzen
In de workshop ‘ambities, doelen en grenzen’ krijgt men
meer zicht op de drijfveren om ondernemer te willen zijn.
Men kijkt naar de wijze waarop men ondernemer is,

42

Workshop 2 - Contacten met opdrachtgevers
Hoe zorg je ervoor dat je van de juiste opdrachtgevers
de juiste opdrachten met passende waardering krijgt?
In de workshop ‘contacten met opdrachtgevers’ wordt
deze vraag verkend, uitgewerkt en praktisch geoefend.
Op basis van achtergronden (theorie), gaan we praktisch
aan de slag om dit een plaats te geven in het ondernemerschap. De basis van deze workshop zijn de 3 R-en:
reputatie, ruil en relatie. Deze geven samenhang in de
propositie en opdrachtverwerving.
Centrale vragen zijn:
• Hoe zorg ik dat ik de juiste aanvragen
van de juiste opdrachtgevers krijg?
• Hoe zorg ik dat ik deze aanvragen
passend kan beantwoorden?
• Hoe onderhoud ik contacten met
opdrachtgevers tijdens de uitvoering?
• Hoe zorg ik voor een goede afronding van de opdracht?
• Hoe zorg ik voor een goede nazorg
en herhalingsopdracht?
• Hoe wordt mijn opdrachtgever een actieve referent?
Ook tijdens deze workshop zal een gastspreker
(ondernemer of opdrachtgever) zijn of haar visie
geven en in discussie gaan met de deelnemers.
De workshops zijn gratis toegankelijk voor medewerkers
van ERM-gecertificeerde bedrijven, Register Restauratoren
en leden van een branchevereniging die is aangesloten
bij ERM. Elke workshop duurt 6 uur (van 15.00 - 21.00 uur)
en wordt drie keer gehouden, op verschillende locaties
in het land. Het aantal deelnemers per workshop is
maximaal 10 personen.
Zodra de data bekend zijn, worden deze via de website
van ERM gecommuniceerd. Ook steilDAK zal hiervan
melding maken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Nieman Academie
biedt online
trainingen aan
Kennis wordt pas waardevol als je het deelt. De adviseurs van
Nieman Raadgevend Ingenieurs hebben ruime ervaring in het
creëren van duurzame gebouwen waarin mensen veilig,
gezond en comfortabel wonen, werken en recreëren. Om deze kennis
te delen, is de Nieman Academie opgericht, met een breed aanbod
aan trainingen, masterclasses en kennissessies rondom de diverse
vakgebieden waarin het adviesbureau opereert. Dit doet men
veelal in company, maar ook bij onderwijsinstellingen, op beurzen,
seminars en andere evenementen.

De trainingen zitten vol actuele informatie, doordat men
de theorie koppelt aan voorbeelden uit de eigen
adviespraktijk. Hiermee krijgt men veel praktische
vakkennis aangereikt.
De doelstellingen van de Nieman Academie zijn:
• Kennis delen, zodat deelnemers zich
verder kunnen ontwikkelen;
• Actueel blijvenin de ontwikkelingen
van de geldende wet- en regelgeving;
• Koppeling van de theorie aan de praktijk

André Kruithof (Nieman) geeft online training.
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Gelet op de maatregelen van het kabinet om zoveel
mogelijk thuis te werken, biedt de Nieman Academie
het merendeel van het trainingsaanbod online aan.
Op deze manier biedt men de gelegenheid om op de
hoogte te blijven van de aankomende wetswijzigingen.

Dit betekent voor de (in company)
trainingen die op dit moment nog
staan ingepland als fysieke bijeenkomst, dat de Nieman Academie
contact opneemt om deze om te
zetten in een digitale training.
Men ontvangt dan op de online
training een korting van 10%.
Dit aanbod geldt alleen gedurende
de afgekondigde periode van de
RIVM maatregelen van afgelopen
23 maart. Of bij een verlenging
en/of aanscherping van deze landelijke maatregelen. Voorwaarde hiervoor is dat de datum van de ingeplande training niet wijzigt.

Digitale training
• De docent en zijn of haar powerpoint
zijn te zien op het scherm;
• Aan de docent kunnen via een chat
real time vragen worden gesteld;
• De deelnemers loggen thuis (of op kantoor)
in met tevoren toegezonden inloggegevens.
Met een in company-training leren medewerkers bijvoorbeeld over energie en duurzaamheid. Denk aan BENG, NOM,

energieneutraliteit, energietransitie, aardgasvrij bouwen,
circulair bouwen. Maar trainingen kunnen ook gaan over
kwaliteitsborging, installatietechniek, bouwregelgeving,
brandveiligheid, akoestiek en juridisch advies.
De in company-training kan op maat worden gegeven.
Vraagstukken die in de organisatie spelen, worden dan
gebruikt bij het ontwerp van de training. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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UITWISSELINGSPROJECT VOOR JONGE VAKMENSEN
UIT DE BOUW NAAR RWANDA

GESPECIALISEERDE BEDRIJVEN IN DE ERFGOEDSECTOR SLAAN DE
HANDEN INEEN EN TONEN HUN VAKMANSCHAP

Onder het motto ‘Rwanda2021. We share skilled Handcraft’ wordt in
februari 2021 een grootschalig uitwisselingsprogramma georganiseerd
voor Europese ambachtslieden uit de bouwnijverheid naar Rwanda in
Oost-Afrika. In totaal zullen 121 jonge vakmensen uit Europa naar de
hoofdstad Kigali reizen om op elf locaties aan sociale projecten te werken,
samen met Rwandese (aankomende) vakgenoten. Het vrijwilligersproject
biedt jonge mensen uit de bouw, zoals schilders, stukadoors, metselaars,
timmerlieden, dakdekkers, loodgieters, elektriciens en andere vakmensen
de unieke kans om individueel en als team hun beroepservaring te
verrijken en tegelijkertijd de Rwandese cultuur te leren kennen.

Elf brancheorganisaties, die met ruim 400 aangesloten gespecialiseerde bedrijven
aan de basis staan van het onderhoud en de restauratie van de Nederlandse
monumenten, hebben zich verenigd in het GA-Platform Restauratie.
Op de website presenteren ze zich door middel van fotoreportages van onderhanden en onlangs opgeleverde werken. De van oorsprong puur ambachtelijke
bedrijven treden hiermee voor het eerst gezamenlijk naar buiten om de
aandacht te vestigen op hun cruciale bijdrage aan het behoud van het cultureel
erfgoed in Nederland. Alle betrokken bedrijven werken volgens de kwaliteits
richtlijnen voor monumenten, die zijn opgesteld door de Stichting Erkende
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).
De website www.ga-platformrestauratie.nl is met name bestemd voor monu
menteneigenaren die werkzaamheden aan hun pand moeten laten verrichten,
beleidsmakers, politici en niet in de laatste plaats voor jongeren, die geïnteresseerd
zijn in monumenten en willen werken aan hun behoud en voortbestaan.
Voor jongeren wordt een baan in de restauratiesector steeds aantrekkelijker,
omdat “ouderwets” vakmanschap meer en meer wordt verweven met tal van toepassingen van nieuwe technologieën,
die ook in de monumentenwereld opgang maken. Gelet op de brede aandacht voor het behoud van monumenten is het
toekomstperspectief voor huidige medewerkers en nieuwe instromers ronduit zonnig.
Inmiddels hebben alle branches, met steun van het Ministerie van OC&W, hun opleidingen weer op orde gebracht en geactua
liseerd en is de instroom van leerlingen weer op gang gekomen. Inmiddels registreert het GA-Platform Restauratie weer een
150-tal leerlingen in opleiding. Alle opleidingen worden gecoördineerd door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE).
Het NCE is in het gat van de opleidingen gesprongen, dat de ROC’s noodgedwongen hebben laten vallen.

UNIEKE COLLEGEZAAL
GERICHT OP SAMENWERKING
EN INTERACTIE VOOR AMC
Op 18 februari vond de officiële opening van
de compleet vernieuwde collegezaal 3 van
Amsterdam UMC, locatie AMC Meibergdreef
plaats. Anders dan in een klassieke collegezaal, is de opstelling niet als in een theater,
maar in groepen van 6, kunnen stoelen
draaien om snel de opstelling te kunnen
wijzigen en is een break-out ruimte
toegevoegd voor creatieve sessies.
AAARCHITECTEN tekende voor het ontwerp
en Van Wijnen zorgde voor de realisatie.
De bijzondere collegezaal kwam tot stand
aan de hand van de ideeën van de AMC denktank en het nieuwe curriculum van de opleiding Medische Informatiekunde.
Tom Broens, opleidingsdirecteur: “Inmiddels is aangetoond dat studenten beter leren wanneer zij actief aan het werk gaan
met de stof. Luisteren is belangrijk, maar de informatie beklijft veel beter als zij direct uitgedaagd worden om er iets mee
te doen.” In de nieuwe zaal is het eenvoudig om snel te schakelen tussen frontaal onderwijs, om de theorie over te kunnen
brengen, actief onderwijs, waarin studenten met elkaar samenwerken én stand-up onderwijs om snel op een creatieve
manier zaken te kunnen uitwerken.
De collegezaal is niet alleen bijzonder vanwege de opstelling, maar ook vanwege de toepassing van de nieuwste technologie.
Een student kan vanaf zijn plek zijn scherm delen met de zaal, hij heeft beschikking over een microfoon om gemakkelijk met
de docent te kunnen communiceren en via het scherm kan gemakkelijk een internationale spreker een bijdrage leveren.
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Het educatieve project is een Duits initiatief in samenwerking met de
Rwandese overheid en heeft als doel wederzijds sociale, culturele en
vakcompetenties te ontwikkelen en racisme te bestrijden. Het wordt
sinds 2013 georganiseerd en heeft verschillende branche-onderscheidingen ontvangen. Organisator Norbert de Wolf
verwacht ook enthousiasme vanuit Nederland. Hij wil graag in contact komen met jonge ambachtslieden, opleidingen en
bedrijven die interesse hebben in dit bijzondere vak- en culturele uitwisselingsproject. Meer informatie is te vinden op
www.rwanda2021.org. Geïnteresseerden kunnen zich ook direct aanmelden via info@rwanda2021.org.

3M INTRODUCEERT NIEUWE MOBIELE OPLEIDINGSUNIT VOOR BESLOTEN RUIMTES
Met de nieuwe mobiele opleidingsmodule van 3M kunnen opleidingen en cursussen voor het betreden van werken en het
redden in besloten ruimtes nu nog flexibeler worden uitgevoerd. Opleidingen kunnen bijna overal gegeven worden.
Voor opleidingen is heel wat organisatie, tijd en verplaatsingen nodig.
Naast het omvangrijke cursusaanbod in het opleidingscentrum te Zwijndrecht (BE)
biedt 3M ook decentrale opleidingen aan, direct bij het bedrijf zelf.
Naast de beproefde Mobile Training Unit (MTU) is er nu ook “MTU light”,
een nieuwe speciale trailer voor een breed scala aan opleidingen.
De MTU light werd speciaal in het leven geroepen voor opleidingen in werk- en
reddingssituaties in besloten ruimtes. Gecertificeerde trainers komen rechtstreeks
met de unit naar de locatie van de opleiding. De trailer is volledig uitgerust om
verschillende opleidingsniveaus en bijscholingen professioneel uit te voeren.
De speciale module biedt tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld om de toegang
van bovenaf of langs de zijkant en reddingen te oefenen. Dankzij de videobewaking binnenin de trailer houdt de
trainer altijd een oogje in het zeil, wat ook ideaal is om de prestaties later in detail te bespreken.

HET BELANG VAN VAKMANSCHAP
De laatste jaren is de onderwijsstructuur uitgehold, waardoor veel reguliere vakopleidingen in de bouw zijn verdwenen.
En dat terwijl er steeds hogere eisen worden gesteld aan gebouwen wanneer het gaat om zaken zoals kwaliteit en kwaliteitsborging, duurzaamheid en energiezuinigheid. Dit vraagt om breed inzetbare medewerkers die de juiste kennis van zaken op
zak hebben. De werkgever die de juiste specialismen in huis
heeft, krijgt immers het werk in handen.
Maar de vraag is: waar vindt men deze vakmensen, zeker gezien
de schaarste op de arbeidsmarkt? Als men goede bouwopleidingen aanbiedt, blijft het huidige personeel zich ontwikkelen
en trekt dit nieuw talent aan. GAan in de Bouw biedt betaalbare, modulaire bouwopleidingen voor én door de gespecialiseerde aannemerij. Het biedt maatwerk vakopleidingen aan
voor dakdekken, voegen, metselen en kalkzandsteen verwerken (lijmen). De opleidingen bestaan uit theorie, praktijk en
afsluitend examen waarna deelnemers een branche erkend
certificaat of diploma ontvangen.
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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, uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires. In principe is de RI&E
verplicht voor iedereen, behalve ZZP’ers. Toch kan het voorkomen 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 aanneemt, 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 verplichting als een ZZP’er een andere ZZP’er inhuurt en gezag uitoefent over de werkzaamheden van de ingehuurde ZZP’er.

Corona under control
Covid-19, oftewel het corona virus, heeft ons land nu al een aantal weken in de greep. Hoewel wij als
bouw-gerelateerd bedrijf toestemming hebben om door te gaan met werken, vonden wij het toch noodzaak
om de nodige maatregelen te treffen. De gezondheid van zowel medewerkers als klanten staat voorop
en daarom hebben wij ons persoonlijke hygiëne-protocol opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM.
Hierin staat bijvoorbeeld de bekende 1,5 meter afstand. Maar hier staan ook meer branche-gerichte
maatregelen in, zodat dit protocol perfect aansluit bij ons bedrijf.
Wij proberen daarbij nog steeds zoveel mogelijk projecten door te laten gaan, maar alleen als dit veilig is.
Zo ook bij het project hierboven. Begonnen in de coronacrisis en door het opvolgen van de adviezen
was het ook mogelijk om dit project af te sluiten midden in de coronacrisis. Dus Konrad Roof Technology
gaat door met werken. Niet alleen vakkundig, maar nu in deze tijd helemaal van belang, ook hygiënisch.
Zo houden we iedereen gezond en daar gaan we voor!

Kijk voor informatie op:

www.konrad-rooftech.com

E: info@konrad-rooftech.com

Tel: +31 (0)224 540 001

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 arbodeskundige. 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.

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 ontbreekt kunt u een boete van € 3.000 krijgen. Tot halverwege 2019 kreeg een bedrijf dat tijdens een bedrijfsbezoek niet beschikt
over een RI&E of een plan van aanpak een waarschuwing. De huidige aanpak is dat er niet meer wordt gewaarschuwd, 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 risico’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

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.

J

Het Dak van het aar 2020

Natuurleien gesloopte
kerk krijgen tweede leven
op nieuwbouwvilla
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Het Dak van het aar 2020

Het dak van een fraaie nieuwbouwvilla in het Brabantse Nistelrode
is uitgevoerd met de natuurleien van een gesloopte kerk in Berlicum.
Dit levert een bijzondere en authentieke uitstraling op.
Bogaerts Leidekkers & Loodgieters uit Ravenstein houdt altijd een
voorraad gebruikte natuurleien om tegemoet te komen aan deze wens.
De vraag naar gebruikte leien stijgt ook in Nederland.
Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Bogaerts Leidekkers & Loodgieters
In België en Frankrijk is het al langer gebruikelijk,
maar de trend begint nu ook in Nederland voet aan de
grond te krijgen. De levensduur van natuurleien is zodanig,
dat ze in veel gevallen het gebouw waar ze op worden
toegepast overleven. De Sint Petruskerk in Berlicum
werd in 2015 gesloopt en de toren een jaar later. In zijn
uitgebreide netwerk werd Ferdy Bogaerts, directeur van
Bogaerts Leidekkers & Loodgieters benaderd met de vraag of
hij interesse had de karakteristieke Fumay natuurleien over
te nemen. Het bedrijf heeft op het eigen terrein een loods
ingericht waar deze ‘tweedehands’ natuurleien kunnen
worden opgeslagen, soms wel voor enkele jaren. Wanneer de
vraag naar gebruikte leien wordt gesteld, zal men het ook
moeten doen met het aanbod dat beschikbaar is. Dat is
doorgaans geen enkel probleem, omdat men in geval van
zo’n vraag specifiek op zoek is naar gebruikte leien.
Zo ook bij de bouw van de nieuwbouwvilla in Nistelrode.
Bij het ontwerp van de particuliere woning werd nadrukkelijk als wens opgenomen dat op het dak ‘oude’ leien zouden
worden toegepast. Het dak heeft een totaal oppervlak van
zo’n 500 m², bestaande uit verschillende dakvlakken.
Het dak moest eruit zien alsof het er al laren lag. Het moest
er ‘levend’ uitzien. Een dergelijke dakbedekking vergt wel
een andere, voorzichtigere benadering van de leidekker en
kost daardoor meer tijd.

Techniek
Het betreft dus een moderne woning, die in alle opzichten
voldoet aan het Bouwbesluit. Het is voorzien van een
isolatieplaat type Isobouw Slimfix XT 6.0 8/8R met een
dikte van 203 mm.
Daar overheen is een waterdichte folie (Spirtech 300 4-lg)
aangebracht, waar bovenop de tengels en panlatten zijn
bevestigd. De natuurleien zijn met behulp van RVS haken
aan het dak bevestigd.
Aandachtspunten bij een dergelijke leibedekking zijn het
gegeven dat de leien minder gemakkelijk op maat zijn
te hakken. Het is dus zaak om bij hoeken en details goed
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samenwerking met andere bouwpartijen was niet nodig.
De leidekkerswerkzaamheden werden steeds door drie à
vier medewerkers van Bogaerts Leidekkers & Loodgieters
uitgevoerd: vanzelfsprekend zo veel mogelijk dezelfde
mensen, omdat het werken met ‘tweedehands’ natuurleien
extra aandacht vereist, het is geen standaard werk.

Veiligheid

uit te komen. Deze leien hebben standaard een afmeting
van 27x16 cm, maar er zijn ook leien met een afmeting
van 30x19 cm deze worden gebruikt voor het aanwerken
van hoekkepers-en kilkepers zodat we met voldoende
zij-waardse overdekking kunnen indekken.
Vanzelfsprekend is de uitval van het aantal leien wat
hoger bij toepassing van een nieuwe leien.

Esthetiek
De natuurleien zijn zichtbaar oud, wat precies de bedoeling
is. De verweringen en strepen geven het dak de gewenste
uitstraling. Wel moest worden voorkomen dat er ontsierende
loodstrepen op het dak zouden ontstaan. Daarom is al het
loodwerk 2x keer gepatineerd met patineerolie.
De schoorstenen zijn voorzien van natuurstenen randen.
De vensters zijn uitgevoerd met een koperen overkapping.
Er zijn uit esthetische overwegingen geen goten toegepast:
het hemelwater loopt direct via de gevel af.

Duurzaamheid
Het hergebruik van de dakbedekking geldt vanzelfsprekend
als een ‘duurzame’ keuze: er hoefde voor dit dak geen
nieuwe dakbedekking te worden geproduceerd.
Het demonstreert ook overtuigend de lange levensduur
van de leibedekking. De Berlicumse Sint Petruskerk bestond
sinds 1837, maar de leibedekking was toegepast bij de
renovatiewerken na de Tweede Wereldoorlog, deze werkzaamheden waren in 1950 afgerond. De leien hebben
dus zo’n 65 jaar, tot de sloop in 2015, dienst gedaan.
Het leidekkersbedrijf geeft aan dat de dakbedekking zeker
nog zo’n 20 à 25 jaar probleemloos zal functioneren.

Samenwerking
De leidekkerswerkzaamheden vonden plaats op het moment
dat de rest van de woning al grotendeels was gerealiseerd.
Natuurlijk moesten de werkzaamheden wel worden
afgestemd met de opdrachtgever, maar een intensieve

Tijdens de werkzaamheden was het hele gebouw voorzien
van steigers. Om ook op het bovenste deel van de dak
vlakken veilig te kunnen werken, zijn halverwege het dakvlak
demontabele werkplateaus aangebracht. Op deze manier
konden de werkzaamheden worden uitgevoerd, zonder dat
de leidekkers zich hoefden aan te lijnen.
Het pand is dit voorjaar opgeleverd naar volle tevredenheid
van de opdrachtgever. Het valt te hopen dat dit project
inderdaad navolging zal vinden, zodat de fraaie uitstraling
en de lange levensduur van natuurleien vaker optimaal
zullen worden benut. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

PARTICULIERE VILLA IN NISTELRODE
• OPDRACHTGEVER: FAM. M. DE LORIJN, NISTELRODE
• ARCHITECT: HERTROIJS ARCHITECTEN, HELMOND
• L EIDEKKERS - EN LOODGIETERSBEDRIJF:
BOGAERTS LEIDEKKERS & LOODGIETERS, RAVENSTEIN
• B OUWKUNDIGE AANNEMER: AANNEMERSBEDRIJF
HANS VAN DER VELDEN, VORSTENBOSCH
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Onder pan, lei of riet
een betere isolatiefolie is er niet!

Een hellend dak op zijn best

Ook damp-open SF40BB met subsidie mogelijk

Subsidie mogelijkheden
met SuperFOIL isolatiefolie
op uw hellende dak
Op het moment zijn er diverse mogelijkheden om € 20/m2
aan subsidie te verkrijgen bij renovaties van daken met
SuperFOIL isolatiefolie. De eis van RVO voor de SEEH
subsidie regeling dient er bij renovatie een isolatiemateriaal
met tenminste een Rd van 3,5 m2*K/W te worden aangebracht in de dakconstructie. Indien er naast deze maatregel
nog tenminste een tweede energiebesparende maatregel
wordt uitgevoerd, kan men in aanmerking komen voor
20 euro per m2 voor het dakoppervlak. Bij toepassing van
dampdichte SuperFOIL zowel SF40 als SF60 in bijvoorbeeld
een rietendakconstructie wordt aan de eis voldaan. Afgelopen
periode zijn er vele rietendaken met SuperFOIL afgeleverd.
Minder bekend, maar ook een door RVO goedgekeurde
mogelijkheid is SuperFOIL onder een hellend pannendak.
Indien er geen andere isolatie aanwezig is, kan de dampdichte SF40 worden toegepast. Zowel aan de koude als de

warme zijde van het dak is deze folie toepasbaar. Bij een
totale dikte van 105mm (inclusief 2 maal 20mm spouwen)
wordt er een Rd van iets minder dan 4 behaald, ruim boven
de minimale eis en goedgekeurd door RVO.
Indien er van buitenaf wordt geïsoleerd, eventueel in
combinatie met andere/oudere bestaande isolatie
(als Unilin platen of glas- of steenwol), kan er zonder
risico van vochtopsluiting met de damp-open SuperFOIL
SF40BB worden gewerkt.
Deze isolatiedeken is damp-open en waterdicht door de
bovenste reflecterende spinvliesfolie. Indien aangebracht
volgens voorschrift, met 2 maal 20mm spouwen,
zodoende een totale dikte van 105mm, wordt een Rd
van bijna 4 bereikt. Ook ruim boven de minimale eis,
en goedgekeurd door RVO.

WORD LID

VAN DE VAKFEDERATIE RIETDEKKERS
EN PROFITEER VAN DE VOORDELEN

www.isolatiefolie.nl
Korting
bij bestellingen via onze webshop
op www.isolatiefolie.nl

Vraag uw code aan!

F
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NIEUW SLUISGEBOUW IN TRIER

De moderne versie van
het zinken roevendak
Het traditionele zinken roevendak

Het ingebouwde dakraam.

Het inwerken van de dakramen
vereist vakmanschap.

heeft met het klik-roevensysteem
een moderne en snel te monteren
opvolger gekregen. Het systeem
maakt het onder andere mogelijk
om zeer lange roefbanen toe te
passen die de thermische expansie
probleemloos kunnen opvangen.
Het nieuwe controlecentrum van de
sluizen bij Trier laat dit goed zien.

nodig, wat met twaalf dakvensters gerealiseerd is. Het is de
grote lengte van het dak die leidde tot het toepassen van
het klik-roevensysteem. Met dit systeem kunnen roefbaanlengtes van 25 meter uit één stuk gerealiseerd worden,
vanaf een dakhelling van 3 graden. Dit is mogelijk door de
speciale indirecte bevestigingstechniek, die de thermische
expansie van de roefbanen mogelijk maakt.

Vastklikken van de roefkap
Tekst: Thijs Baneke, RHEINZINK Nederland
Foto‘s: Thieltges-Zunker/RHEINZINK

Als oudste stad van Duitsland trekt Trier jaarlijks vele
bezoekers uit binnen- en buitenland die de bouwwerken
uit de Romeinse en latere tijden bezichtigen.
Trier is gelegen nabij Luxemburg, in het Moezeldal, en omringd door de heuvels van de Eifel en de Hünsruck. Aan de
Moezelsluis heeft het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
(een soort Duits Rijkswaterstaat) een nieuw sluis-controlecentrum gebouwd. Vanuit dit gebouw wordt de huidige
en een in aanbouw zijnde tweede sluis aangestuurd, maar
ook de sluizen in Detzem, Wintrich en Zeltingen kunnen op
afstand worden bediend.
Het gebouw omvat het controlecentrum voor het bewaken
en besturen van de sluizen,
een wachtruimte en technische, kantoor- en algemene
ruimtes. Een deel van het gebouw heeft een groen dak
gekregen.
Het iets hoger gelegen licht hellende dak van het controle
centrum is bekleed met het Rheinzink klik-roevensysteem.
Door de vele kozijnen in de gevel kan het personeel het
verkeer in de sluis goed in de gaten houden. Vanwege de
diepte van de ruimtes in het gebouw was extra daglicht
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De rolvormer waarmee de lange banen worden geprofileerd,
die vervolgens het dak op worden gehesen.

Het gebruikte voorgepatineerde RHEINZINK prePATINA
blue-grey zink voldoet aan deze eisen omdat het een
typische zink patina heeft, die zich in de loop der tijd alleen
maar mooier gaat ontwikkelen.
De roeven verdelen het grote dak in een gelijkmatig en
opvallend ritme. Maar bovenal zijn de 17,40 meter lange
banen zonder enige dwarsverbinding van nok naar goot
gemonteerd. Was het dak in het (tegenwoordig veel vaker
toegepaste) felssysteem toegepast, dan hadden de banen
maximaal 10 meter, en in uitzonderlijke gevallen tot
16 meter lang kunnen zijn. Met deze lage dakhelling zou
een dwarsverbinding niet regendicht zijn en had er een
‘trede’ van 50 mm hoog in het dak gemaakt moeten worden.
Met het klik-roevensysteem is dit niet nodig.
Tegelijkertijd maakt het relatief dampopen klik-roeven
systeem dampdrukcompensatie mogelijk, waardoor
waterdamp uit het gebouw optimaal wordt afgevoerd.
Een ander voordeel is de eenvoudige demontage van
roefkappen en banen, als er bijvoorbeeld in de toekomst
een dakdoorvoer geplaatst moet worden.

Het klik-roevensysteem is een doorontwikkeling van het
traditionele roevensysteem. In het traditionele systeem
worden de roefbanen tussen geschaafde houten latten
geplaatst, waarna de roefkap hier met klangen op wordt
gemonteerd. Bij het klik-roevensysteem zijn de houten latten
vervangen voor verzinkt stalen klik-klangen. De klik-klangen
worden tussen de banen geplaatst en zorgen ervoor dat
een tussenruimte van circa 50 mm wordt aangehouden.
De klik-klangen worden met een hart-op-hart afstand
van 1 meter op de onderconstructie vastgeschroefd.
De klik-roefkap – met een standaard lengte van 3 meter –
wordt vervolgens op de klik-klang vastgeklikt, vandaar de
naam van het systeem. Het systeem maakt de montagetijd
ten opzichte van het traditionele roevensysteem aanzienlijk
korter. Het vervangen van de houten latten voor verzinkt
stalen klangen maken het systeem maatvaster en duurzamer.
De zinkwerker is ook niet meer afhankelijk van een timmerman, maar kan alle werkzaamheden zelf uitvoeren.

Hoge mate van prefabricage

De uitstraling van zink was een belangrijke keuze om
voor het klik-roevensysteem als dakbedekking te kiezen.
Ondanks het lichte afschot van 7 graden is het dak goed
zichtbaar vanaf binnenkomende schepen. Het dak moest
daarom niet alleen duurzame eigenschappen hebben,
maar ook na vele jaren nog een aantrekkelijk uiterlijk hebben.

Het dakwerk in Trier werd uitgevoerd door Thieltges-Zunker
uit Dreis. Rheinzink ondersteunde het werk met advies in
ontwerp en op het dak zelf. Om de klik-roefbanen te maken,
werd er gebruik gemaakt van een mobiele rolvormer die
op de bouwplaats zelf de klik-roefbanen vanuit bandzink
profileerde. De grote uitdaging was de lange banen het dak
op te krijgen. De zinkverwerker had een speciale constructie

De structuurmat zorgt ervoor dat de
roefbanen probleemloos kunnen expanderen
en hebben een geluiddempende werking.

gebouwd om de banen met een kraan het dak op te hijsen.
Onder de klik-roefbanen is een structuurmat toegepast.
Deze mat, die bekend is van de ongeventileerde daken,
heeft hier als hoofdfunctie de banen zonder weerstand
te laten expanderen, zelfs bij oneffenheden in de
onderconstructie.
De verdere montage was door de gestandaardiseerde
onderdelen, zoals de standaard nok-en gootaansluiting
en de standaard klik-roefkappen zeer snel te realiseren.
Alleen het inwerken van de twaalf dakvensters vereisten
meer arbeid op detailniveau. Dakaccessoires, zoals een
sneeuwvangsysteem, bliksemafleiders zijn gemonteerd op
de klik-klang, zodat deze niet de klikroefbanen doorboren.
De extra belasting wordt via de klik-klangen rechtstreeks
op de onderconstructie overgebracht. Uiteindelijk is het dak,
met een oppervlak van 450 m², door het team van Thieltges
in zeer korte tijd gemonteerd. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

NIEUWE CONTROLEKAMER
AAN DE MOEZEL- SLUIS IN TRIER ( D)
• O PDRACHTGEVER: WASSERSTRASSEN - UND
SCHIFFFAHRTSAMT ( WSA ) TRIER
• Z INKVERWERKER: THIELTGES - ZUNKER
BEDACHUNGEN GMBH, DREIS
• S YSTEEM: KLIK- ROEVENSYSTEEM,
RHEINZINK PREPATINA BLUE - GREY

57

BIJZONDERE DAKEN

Het grootste
rieten dak ter wereld
Een rieten dak met een oppervlakte van zo’n 4.500 m2, dat zich al
sinds de bouw in 1995 het grootste rieten dak ter wereld mag noemen,
staat ‘gewoon’ in ons eigen land. ‘Gewoon’ staat daar tussen aanhalings
tekens, omdat er eigenlijk weinig ‘gewoon’ is aan dit gebouw met
rieten dak. Van Efteling als opdrachtgever en de achterliggende gedachte
van het gebouw, tot aan het ontwerp, de omvang en de complexiteit van
het dak: het is eigenlijk allemaal bijzonder te noemen.

loop der jaren flink met het park meegroeiden.
In combinatie met de bouw van het Efteling Hotel en het
Efteling Golfpark in respectievelijk ’92 en ’95, zorgde dat
ervoor dat er behoefte ontstond aan een entreegebouw
dat de bezoekersstroom beter aankon én de allure van het
park beter vertegenwoordigde.

Het sprookje
Zoals het de Efteling betaamt, kan een bijzonder bouwwerk
natuurlijk niet zonder een sprookjesachtige achterliggende
gedachte. Die luidt als volgt: “Er was eens een koning die
vijf zonen had. Iedere zoon had een bijzonder ontwikkeld
zintuig. De één kon zeer goed zien, de ander ongelooflijk horen.
De derde kon riant ruiken, de vierde verfijnd voelen en de
vijfde perfect proeven. Onder het bewind van de koning was
het leven ongecompliceerd en kleurrijk. Toen de koning op
een kwade dag jammer genoeg overleed, rouwde het volk en
trokken alle vijf zonen zich triest terug in hun kastelen.
De zonen en het volk gingen donkere episoden tegemoet.
Totdat Pardoes, de hofnar, opdracht kreeg van de oude koning
om het land te redden. Hij zat wat sip op de lege troon van
de koning voor zich uit te staren, toen de vorst aan hem
verscheen. De koning fluisterde de oplossing in zijn gewillige
oren. Pardoes trok erop uit en overtuigde de vijf zonen ervan
dat ze hun krachten moesten bundelen. Ze moesten ieder hun
specifieke kwaliteit inzetten om samen het land te redden.
En dat deden ze, waardoor het land van de ondergang werd
gered. Als dank bouwde het volk een huis waarin de zonen
konden wonen. Het Huis van de Vijf Zintuigen.”

Het ontwerp
De bouwstijl van Het Huis van de Vijf Zintuigen is geïnspireerd op een mix van verschillende stijlen. De stijlen van
het bestaande Land van Laaf, hier en daar wat Pieck-sferen,
invloeden uit West-Sumatra en vooral veel Eftelingachtige
bijzonderheden zijn met elkaar versmolten. Die stijlen
zijn echter op een dusdanige manier gecombineerd, dat er
vanuit het uiteindelijke resultaat geen duidelijke link kan
worden gelegd met bouwwerken uit bestaande culturen of
stromingen in de architectuur. Oftewel: het is een ontwerp
dat vergelijkbaar is met niets. ‘Uniek’ kan hier met recht gebruikt worden. Volgens Ton van de Ven, de Creatief Directeur
indertijd, was het uiteindelijke ontwerp ‘Een paraplu die
de bezoekers een omarmend welkom heet.’

De bouw
Joep Klerx
De Efteling begon in 1933 als sportpark, in 1950 werd
daar een natuurpark met speeltoestellen van gemaakt,
waar twee jaar later de eerste versie van het huidige
Sprookjesbos aan werd toegevoegd. Vanaf 1978 breidde het
uit met het Spookslot, waarna overige attracties – waaronder
de achtbaan Python, de schipschommel De Halve Maen en
de wildwaterbaan Piraña – in de loop van de jaren ’80
volgden. Die uitbreiding in attracties bleef niet onopgemerkt
bij het grote publiek, waardoor de bezoekersstromen in de
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Al vóór de start van de bouw, was het duidelijk dat het een
zeer complex bouwproject behelsde. De constructie van
het ontwerp was namelijk net zo uniek als de uitstraling
ervan. Wat bedacht was, was nog nooit eerder gemaakt en
zeker niet op deze manier, op deze schaal en met dergelijke
materialen. De tekeningen die de Efteling maakte,
stonden model voor een maquette. Die maquette stond op
zijn beurt weer model voor het uiteindelijke echte werk,
dat technisch werd uitgewerkt door ingenieursbureau
Tielemans uit Eindhoven. Van Wijnen was de aannemer
van het geheel en eigenlijk werd van iedereen die bij de
bouw betrokken is geweest het uiterste gevraagd qua

v akmanschap. Vooral de unieke dakconstructie vereiste vak-
mensen, die bijzonder goed wisten waar ze mee bezig waren.
De dakconstructie is vervaardigd uit meer dan 800 speciaal
gekweekte bomen uit Beieren. Die boomstammen vormen de
draagconstructie en komen samen in (ofwel: vertrekken uit)
331 knooppunten. Die knooppunten zorgen ervoor dat het
gewenste draagvlak is gecreëerd voor de gehele constructie
en moesten zowel wat betreft de positie, als in afzonderlijke
hellingshoeken tot op de millimeter nauwkeurig worden
bepaald. Want als er onderin de constructie ook maar een
millimeter afweek in die hellingshoek of positie, dan bete
kende dit hogerop een verschil van centimeters. Voor het
plaatsen van de knooppunten en het berekenen van de
hoeken voor de verdere puzzelstukken, maakte de Efteling
gebruik van computerapparatuur die – toentertijd – haar tijd
ver vooruit was. Bijna dagelijks werden de bouwers geconfronteerd met nieuwe uitdagingen om de 43 meter hoge
dakconstructie te maken. Het dak werd uiteindelijk met riet
bedekt door J. de Gouw uit Elshout en dat was – door de
omvang, maar vooral ook door de plekken op het dak die
met 90° bijna verticaal gedekt moesten worden – een niet
te onderschatten uitdaging. Het resultaat, een uniek gebouw
en met 4.500 m2 het grootste rieten dak ter wereld,
is eigenlijk een sprookje op zich. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

• ARCHITECT: TON VAN DE VEN
• OPDRACHTGEVER: EFTELING
• A DVISEUR BOUWCONSTRUCTIE:
TIELEMANS BOUWCONSTRUCTIES B.V.
• AANNEMER: VAN WIJNEN ZUID
• DAKDEKKER: J. DE GOUW, ELSHOUT
• LOCATIE: EFTELING KAATSHEUVEL
•B
 IJZONDERHEDEN: GROOTSTE RIETEN DAK
TER WERELD, 800 BEIERSE FIJNSPARREN
• OPPERVLAKTE: 1.500 M²
• DAKOPPERVLAKTE: 4.500 M 2
• HOOGTE: 43 M
• OPLEVERING: 1995
• BOUWKOSTEN: € 7.700.000

59

PRODUCTNIEUWS

Laagste milieubelasting
met luchtzuiverende
betondakpan
De ClimaLife is al langere tijd op
de markt en staat bekend als een
luchtzuiverende dakpan. Dit is iets
dat in deze tijden belangrijk is i.v.m.
het stikstofbeleid. Onlangs zijn de

De bijdrage die te leveren is met de ClimaLife betondakpannen wordt steeds meer gewaardeerd en in dat kader
heeft het NIBE opnieuw de DUBO-keur certificaten verstrekt.
Hierbij is nu kritisch gekeken naar welke bijdrage de
luchtreinigende dakpan werkelijk heeft en hoe dit is te
classificeren. Door de vergelijking te maken met allerlei
andere dakbedekkingsproducten is de milieuklasse met de
schaduwkosten bepaald. Daarbij komt de ClimaLife beton
dakpan als winnaar naar voren.

Daar waar stikstofberekeningen benodigd zijn voor de stikstofdepositie
(nabij Natura-2000 gebieden), worden nu
alleen de waardes van de bouwfase mee
genomen door het aantal transportbewegingen en uitstoot van het materieel
na te gaan. Simpelweg omdat de software niet is uitgebreid met producten
die toegevoegde waarde leveren.
Juist die innovatieve producten zijn
nodig voor de Gebruikersfase en bepa
lend of de leefomgeving er blijvend
op vooruit gaat. De doelstelling is ook
niet om alleen aan een eis te voldoen,
deze moet gericht zijn op onze schone
lucht voor nu en in de toekomst. De schaduwkosten zijn het
laagste in vergelijking met álle dakbedekkingsmaterialen
en daardoor heeft de ClimaLife dakpan volgens NIBE de
minste milieubelasting.
Met het DUBOkeur certificaat, maar zeker ook met de
bijbehorende factsheets, zijn er actuele gegevens

ter ondersteuning en bevestiging dat de betondakpan
een milieubewuste keuze is, met de ClimaLife in dit
segment als koploper. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DUBOkeur-certificaten vernieuwd.
Harold Kock, Nelskamp
Vanwege het coronavirus staat de wereld natuurlijk op
zijn kop en zijn de uitspraken m.b.t. het stikstofbeleid
geheel ondergeschikt, maar intussen blijven we werken
aan een schone toekomst.

We wensen een ieder sterkte en een
goede gezondheid in deze onzekere tijd
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BEDRIJFSNIEUWS

RECYCLING BETONDAKPANNEN
ONDERDEEL VAN
DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS
Met de ondertekening van ‘Het Betonconvenant’ tussen de Stichting Dakmeester en de
Branchevereniging BRBS recycling is de recycling van betonnen dakpannen een integraal
onderdeel van Daksysteemgarantie PLUS geworden. Alle bij de Stichting Dakmeester
aangesloten dakdekbedrijven bieden de dakpannen aan bij recyclebedrijven die er weer een
grondstof van maken voor nieuwe dakpannen. Onze partner en producent van betondakpannen, Monier zal deze grondstof weer zoveel mogelijk in nieuwe dakpannen verwerken.
Een echte bijdrage aan de circulaire economie, want hiermee is de cirkel rond.

H&W TotaalDak deelnemer
Stichting Dakmeester
Dakdekkersbedrijf H&W TotaalDak uit Surhuisterveen is per 1 maart 2020,
na het behalen van het KOMO procescertificaat, de 24ste deelnemer aan
de Stichting Dakmeester. De visie van H&W TotaalDak is dat zij aan de
hoogste kwaliteitsnormeringen willen voldoen en zij hebben vorig jaar
besloten zich te laten certificeren door SKG-IKOB, om zich daarna aan te

Recycling

betondakpannen

Digitaal
dakdossier
Kwaliteitsnormering

KOMO

kunnen sluiten bij de Stichting Dakmeester.

KOMO-

procescertificaat

15 JAAR

De Stichting Dakmeester is
een antwoord op de vraag naar
hogere kwaliteit en zekerheid.
De krachtenbundeling van
producenten en verwerkers
is enerzijds ingegeven door
ontwikkelingen op het gebied
van bestaande of nieuwe
materialen, nieuwe toepassingsen verwerkingstechnieken,
anderzijds door het toenemende belang van economische,
esthetische, energetische en
milieuaspecten. Vorm, functie
en proces zijn de uitgangspunten van het samenwerkingsverband. Deze bundeling van
expertise garandeert de klanten
op alle gebieden een hoog
niveau van het eindproduct:
het hellende dak.

Garantiecertificaat

Voor 15 jaar

Daksysteemgarantie PLUS is een product van de Stichting Dakmeester,
de kwaliteitsspecialisten in hellende daken. Wij als Dakmeesters vinden
het van groot belang dat u ervan uit kunt gaan dat de door ons geleverde
daken aan de allerhoogste kwaliteitsnormen voldoen. Samen met onze
garantiepartners Monier, Velux en Unilin zorgen wij daarom voor garantie
op materialen, functionaliteit en arbeid. Daksysteemgarantie PLUS wordt
ondersteund door een uniek digitaal bouwdossier en geldt voor maar liefst
15 jaar!

Daksysteemgarantie PLUS. De maatstaf voor hellende daken.

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

De Stichting Dakmeester is een platform van gekwalifi
ceerde 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 van de verwerking. De stichting is al sinds
1998 een samenwerkingsverband met een stabiele basis.

H&W TotaalDak heeft alle kennis en ervaring in huis om
een specialist op het hellende dak genoemd te kunnen
worden. Het bedrijf is specialist op het gebied van
verwerking van dakpannen en daksysteemcomponenten.
Ook het onderdak, de prefab kapconstructie en het
na-isoleren van hellende daken is een specialiteit,
alles in zeer korte tijd gemonteerd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Onze garantiepartners
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ACTUALITEITEN

AG E N DA
Na alle verplaatsingen i.v.m. het coronavirus
zijn de juiste data als volgt:
8-9 juli 2020
The Solar Future NL
DeFabrique, Utrecht
Info: www.thesolarfuture.nl

HOLDING ISOBOUW NEEMT
NEDERLANDS RECYCLINGBEDRIJF OVER
BEWiSynbra Group, de holding van IsoBouw, heeft een meerderheidsbelang gekocht in het Nederlandse bedrijf De Wijs-van Loon bv,
inclusief haar dochteronderneming Poredo bv. BEWiSynbra ziet
duurzaamheid als een belangrijk strategisch drijfveer van het bedrijf,
waarbij circulariteit een integraal bedrijfsonderdeel vormt.
Het verzamelen en recyclen van EPS-materiaal is de kernfunctie
van een apart opgericht bedrijfsonderdeel: BEWISynbra Circular.

NIEUWE BETONDAKPAN TEGALIT STERKER EN GLADDER
BMI Monier introduceert de nieuwe betondakpan Tegalit. Hiervoor is gebruik gemaakt van een nieuw productieproces,
de zogenaamde Protegon technologie die de dakpan sterker en gladder maakt. De moderne, strakke uitstraling van
de nieuwe betondakpan vormt een optimale combinatie met het geïntegreerde Monier VI90 zonne-stroomsysteem
voor een duurzaam dak. De nieuwe betondakpan is beschikbaar in zeven kleuren, van klassiek rood tot diep zwart,
en is leverbaar als compleet daksysteem. Alle hulpstukken en daksysteemcomponenten zijn op
maat ontwikkeld, getest volgens de hoogste kwaliteitsnormen en beschikbaar
in BIM. Bovendien is de Tegalit door zijn vorm en uitstraling
naadloos te combineren met het geïntegreerde
zonne-stroomsysteem Monier VI90 voor een
esthetisch en duurzaam dak.

7-9 september 2020
Solar Solutions International
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl
25 september 2020
Feestavond voor de dakenbranche
Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.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
27-29 oktober 2020
Building Holland 2020
RAI, Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl
3-5 november 2020
PROVADA
RAI, Amsterdam
Info: www.provada.nl
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RECTIFICATIE
Bij de motivatie van de nominatie van Ferdy Bogaerts voor de titel
Dakenman van het Jaar (steilDAK februari 2020) werd abusievelijk gemeld dat zijn bedrijf verantwoordelijk was de uitvoering van het project
Amstel Hotel in Amsterdam (Dak van het Jaar 2018). Dit is natuurlijk
niet juist: het dak werd uitgevoerd door Jobse bv uit Middelburg.

VRAAGBAAK GEOPEND VOOR CORONA- GERELATEERDE
TECHNISCHE VRAGEN OVER GEBOUWINSTALLATIES
De wereld heeft te maken met een pandemie met grote gevolgen.
Vanwege de huidige situatie staan veel gebouwen (deels) leeg.
Andere gebouwen draaien juist op volle bezetting, bijvoorbeeld
sommige kantoren, meldkamers en winkels. Dat roept vragen
op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als
de niet-bezette gebouwen. Rekening houdend met de veiligheid
van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici.
Kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland
en TVVL hebben hun krachten gebundeld. Er is één vraagbaak waar
u terecht kan met al uw technische vragen over corona-gerelateerde
maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen,
verzorgingshuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

GECERTIFICEERDE INLEGZOLEN
Bij veiligheidsschoenen is de inlegzool een onlosmakelijk
onderdeel van de schoen. Vervang je de inlegzool door
een willekeurige andere zool dan kan zomaar de antistatische geleiding wegvallen of de pasvorm veranderen.
Daarmee vervalt de CE-certificering en vaak ook de
verzekering bij ongevallen. Allshoes introduceert
daarom gecertificeerde inlegzolen voor Grisport
en Redbrick schoenen. Zo blijven de veiligheidsschoenen van deze merken altijd CE-gecertificeerd.

TIJDWINST EN STRAK RESULTAAT OP
HET DAK MET HALFRONDE VORST VARIO
Na de OVH Vario en VHV Vario introduceert
Wienerberger nu de Halfronde vorst Vario.
Dankzij 15 mm speling past de vorst op elke
noklengte op de juiste maat zonder bewerking.
De Halfronde vorst Vario vervangt het
huidige model
halfronde vorst
van alle in
Nederland
geproduceerde
dakpanmodellen.
De vorst heeft een
breedte van 225 mm
en een werkende
lengte van 315 tot 330 mm. Dankzij deze
variabele lengte behoort slijpen en zagen tot
het verleden. Dankzij de maatstreepjes kunnen
de vorsten gemakkelijk één voor één op de
goede maat worden geplaatst. Dat zorgt voor
een zeer strak resultaat. Elke vorst wordt bevestigd
met een klokschroef (4,5 x 65 mm), verkrijgbaar
in de kleuren rood en zwart. Het keramische vliesje
in het voorgestanste nagelgat is gemakkelijk door
te schroeven.

Er kan er maar 1 de beste zijn !

artilan
Triangelbrug®
Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar
info@artilan.nl
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De volgende keer in steilDAK:

It’s never just a roof.
SPECIAL
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

JUBILEUM
Walter Verhoeven bv
viert 140-jarig jubileum

DUURZAAMHEID
Deugdzame duurzaamheid

PRODUCTNIEUWS
BMI Monier introduceert
de nieuwe betondakpan Tegalit

De volgende steilDAK verschijnt op 23 juni 2020
DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN
2

Zinkunie

15

All-Up

20

NedZink
FOS

66

21

Prefa

28

European Building Supply

29

Unilin Insulation bv

34

OOHD

48

Konrad Roof Technology bv

www.zinkunie.nl

49

SFHD

www.all-up.nl

54

Isolatiefolie.nl

www.nedzink.com

55

Vakfederatie Rietdekkers

www.fos.de
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Nelskamp Dakpannen

www.nelskamp.nl
www.dakmeester.nl

www.prefa.com
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Stichting Dakmeester

www. europeanbuildingsupply.com
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Artilan bv

www.unilininsulation.com

67

BMI Group

www.opleidingenhellendedaken.nl

68

Isobouw

www.cao-hd.nl
www.isolatiefolie.nl
www.riet.com

www.artilan.nl

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!

www.bmigroup.com
www.isobouw.nl

www.konrad-rooftech.com

bmigroup.com/nl

VERNIEUWD

SlimFix Reno
®

Twin

Voor NOM-ready / passief na-isoleren
van bestaande dakelementen of
doorgezakte daken
DE NIEUW TOEGEVOEGDE VOORDELEN:
• Leverbaar in projectspeciﬁeke lengte zonder meerprijs >
beperking afval.
• Hoge RC-waarden t/m 11.0 (BCRG-ISSO gecertiﬁceerd).
• PUR-groef bij hoge RC-waardes > een luchtdichte
aansluiting.
• Alu-folie met kleurbedrukking > voorkomt
zonverblinding.

Een waterdichte aansluiting met handig naadprofiel

• Anti-slip noppen >veilig beloopbaar.
• Circulair: Indien gewenst kan restmateriaal retour
genomen worden voor hergebruik.
GEBLEVEN ZIJN O.A:
• Het handig naadproﬁel > een waterdichte aansluiting.
• Een dampopen folie.
• De constructief sterkte > eenvoudige realisatie van
overstekken.
• De GRATIS nokafschuining en/of gootdetail t.b.v.
afschuifregel.

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

Eenvoudige realisatie van overstekken

