
nr.1- februari 2020 - 5
e jaargang

steilDAKTrotse winnaar van  
de Krokante vLeestegel 2020



3

COLUMN

Feelgood

in het jaar een evenement te organiseren, waarop de  
dakenbranche (hellend én plat) in contact kan komen  
met elkaar en de belanghebbende partijen buiten  
de branche (opdrachtgevers of partnerbedrijven uit  
bijvoorbeeld de installatie- of asbestsaneerdersbranche). 

Op 1 oktober van dit jaar wordt dan ook de eerste editie 
van de dakenbeurs DAKEN & ZAKEN georganiseerd.  
Het is een eendaags evenement, dat plaatsvindt in de 
nieuwe hal van de Evenementenhal Gorinchem.  
Next Level, heet die hal. Ook al zo’n feelgood-term.  
Het symboliseert ontwikkeling en vooruitgang.  
De hal bevindt zich, niet minder symbolisch, op de eerste 
verdieping van het gebouw. Een uitgelezen locatie om 
vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van het 
vak. Een vak, dat duidelijk ook buiten de eigen branche-
grenzen wordt opgemerkt en bewonderd.

Palmyra Lindeman

Het nieuwe jaar had voor ons niet beter kunnen  
beginnen. We waren na het kerstreces nog nauwelijks 
weer aan de slag gegaan, toen we werden gebeld  
door een medewerker van BNN VARA.  
We bleken te zijn genomineerd voor de prijs die de  
makers van de populaire podcast De Krokante Leesmap, 
ter gelegenheid van de 50ste aflevering, dit jaar voor het 
eerst uitloven. Het is de prijs voor het tijdschrift dat ze 
van alle, in de afgelopen 49 edities besproken tijdschriften 
het beste vonden. 

U heeft de cover van dit nummer van steilDAK gezien,  
dus u weet dat de keuze op dit vakblad is gevallen.  
Deze uitverkiezing, en de lovende woorden die de makers 
van de podcast bij verschillende gelegenheden aan ons 
tijdschrift wijdden, hebben wij ervaren als een duidelijke 
erkenning. Niet alleen van onze inspanningen om  
elke twee maanden een interessant en goed leesbaar 
vakblad te maken, maar ook van (met name) de passie, 
waarmee de verschillende branchegenoten over het dak,  
en de specifieke problematiek ervan praten.  
Kennelijk spreekt die ook buiten de hellende daken-
branche aan. Over de prijsuitreiking vindt u elders in dit 
blad een uitgebreid verslag.

De nominatie alleen al was erg leuk. Ik heb nu zelf 
 ervaren wat de partijen die betrokken zijn bij de 
 genomineerde projecten van het Dak van het Jaar 
 meemaken. Het gevoel dat hetgeen waar je de hele  
dag hard aan werkt wordt gezien en gewaardeerd  
is een duidelijk geval van feelgood. En die positieve 
 energie zorgt ervoor dat je met nieuw enthousiasme  
aan het werk gaat. 

Op 20 maart aanstaande wordt de vierde editie van  
de ‘Feestavond voor de dakenbranche’ georganiseerd:  
een avond waarop de awards worden uitgereikt  
voor respectievelijk het Dak van het Jaar en de  
Dakenman of -vrouw van het Jaar. Ook zal er,  
indien relevant, een oeuvreprijs worden uitgereikt.  
Dat dit een feelgood-avond is, is een understatement.  
Ondanks de uitbreiding van de zaalcapaciteit van  
350 naar 500 personen, is er nu al, ruim van tevoren,  
een wachtlijst aangelegd. 

Een dankbetuiging en felicitatie aan de sponsoren  
van deze avond is op deze plek wel op zijn plaats.  
Het enthousiasme van deze partijen is een duidelijk  
signaal dat er een goed gevoel heerst in de branche en 
dat dit goede gevoel leidt tot een nieuwe dadendrang. 
Mede daarom is besloten om op een ander moment  

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

RECYCLING BETONDAKPANNEN 
ONDERDEEL VAN 
DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS

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 kwaliteits normen voldoen. Samen met onze 
garantie partners 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.

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 betondak-
pannen, Monier zal deze grondstof weer zoveel mogelijk  in nieuwe dakpannen verwerken. 
Een echte bijdrage aan de circulaire economie, want hiermee is de cirkel rond.

Recycling 
betondakpannen

Kwaliteits- 
normering

Garantiecertificaat

Voor 15 jaar
15 JAAR

Digitaal 
dakdossier

KOMO-
procescertificaat

KOMO

Dakmeesters_adv_steildak_2018.indd   1 22-05-18   12:32



4 5

Uitgegeven door 

Jan Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Tel (072) 5400335 • Fax (072) 5405131
info@lumail.nl • www.steildak.nl 
ISSN-nummer: 2468-8525

Uitgever  Palmyra Lindeman

Hoofdredactie  Edwin Fagel  
Tel (072) 5470309 • edwin@lumail.nl

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

Technisch Hoofdredacteur
Leen Iseger

Redactieraad
• Thijs Baneke
• Johanna Gruijthuijsen-de Wijs 
• Joost Kreuger 
• Jan van Leeuwen 
• Marcel Vreeken
• Will Verwer
• Yvonne Waterman

Redactiemedewerkers
• Tjerk van Duinen
• Leon Houtzager
• Piet Jacobs
• Joep Klerx
• Huub Mombers
• Edwin Petersen

Vormgeving/opmaak
Sandra Remiëns • www.alasandra.nl

Druk  Veldhuis Media, Raalte

Verschijningsfrequentie  6x per jaar

Oplage  4.500 exemplaren

Administratie 
Palmyra Lindeman, palmyra@lumail.nl

Abonnementenadministratie 
abonnementen@lumail.nl

Abonnementen
Gratis binnen de doelgroep.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden   
overgenomen, vermenigvuldigd  
of gekopieerd zonder uitdrukkelijke  
 toestemming van de uitgever.

COLOFON

nr.1- februari 2020 - 5
e jaargang

steilDAKTrotse winnaar van  
de Krokante vLeestegel 2020

INHOUD

DEZE MAAND IN steilDAK
3  Column 

Feelgood

6  Dak van het Jaar 2020 
Restaureren en moderniseren in stijl

11  Feestavond voor de dakenbranche 
Nominaties Dakenman of -vrouw van het Jaar 2019 bekendgemaakt

12  Prijs voor het beste tijdschrift 
steilDAK winnaar van de Krokante vLeestegel 

17  Nieuwe dakenbeurs 
Eerste editie DAKEN & ZAKEN georganiseerd

18  Verslag beursbezoek 
Dach + Holz International 2020 legt accent op innovatie en digitalisering 

20  Column Dakenman van het Jaar 2018 
Duitsland-Nederland

24  Seminar 
De juridische en fiscale aspecten van zonprojecten en vastgoed

28  Aan tafel met… Ton Berlee 
Begin eens bij het probleem

52  Dak van het Jaar 2020  
Het landschap rijst op als flauw hellend dak

56  Internationale daken 
Een vallend boek als boekenwinkel

58  PV-panelen en veiligheid 
Noem eens één reden waarom je niet veilig zou werken!

61  GAan in de Bouw 
De jeugd heeft de toekomst

62  Veilig werken op hoogte 
De veilige opbouwmethoden van rolsteigers

65  Productnieuws  
All-up introduceert K1100 RSX autokraan 

66  Zonne-energie 
Zonne-energiesector helpt opgelichte kinderboerderij 

68  Jaarlijks keuren op gezondheid  
Walter Verhoeven bv neemt gezondheid bloedserieus 

72  Actualiteiten 
Nieuws voor en door de dakenbranche

44

65

46

32

6

52

18

S P E C I A LSPECIAL DAKBEDEKKINGEN
32 Koepels Kurhaus weer in oude luister hersteld
34 Het Fusée-dak: keramische kruiken als dakbedekking
37 Nut en noodzaak van een riet-woonverzekering
38 Opleiding voor leidekkers gaat van start

44 Een lichtgewicht betonpan
46  Luchtreinigende dakpannen dragen bij aan oplossing 

stikstofprobleem 
50 Actualiteiten special dakbedekkingen



6 7

Restaureren en  
moderniseren in stijl
Terwijl de moderne architectuur van Rotterdam de aandacht trekt met 
hoogstandjes als de Markthal en het Centraal Station, gebeurt er op kleine  
schaal en in de luwte nog veel meer moois. Neem de Walenburgerweg, 
niet ver van datzelfde Centraal Station. Tien jaar terug werden op nummer 
31/33 villa Oud-Walenburg (1903, Ed. Cuypers) en het Klooster van de 
Orde van de Zusters Dominicanessen van de Heilige Catharina van Sienna 
prachtig gerestaureerd. Medio vorig jaar werd begonnen met het naast-
gelegen woonhuis op nummer 29, waardoor er nu een compleet gerestau-
reerd en gerenoveerd ensemble staat.

Tekst: Tjerk van Duinen
Beeld: Walraad Architecten, Tjerk van Duinen

Walraad Architecten, dat ook de restauraties van de villa  
en het klooster begeleidde, was voor het woonhuis  
verantwoordelijk voor het dakontwerp (en een aantal jaren 
terug ook voor het funde ringsherstel). Jan van der Bie,  
projectleider voor Walraad: “Het hele gebouw wordt aange-
pakt, maar wij hebben ons beperkt tot het dak.  
Bij de gevels en het interieur is geen sprake van een res-
tauratie, dus als echte restauratie architect laten we dat aan  
anderen over. Walenburgerweg 29 maakt overigens deel 
uit van een beschermd stadsgezicht. Dan heb je wat meer 
speelruimte dan bij een gemeentelijk monument, maar onze 
oplossingen zouden in beide regimes worden toegelaten.”

Esthetiek
De woning is gebouwd in 1903 en heeft een mansardedak 
met aan de straatzijde een dwars kap en een puntvormige 
kopgevel. Het dak moest geïsoleerd worden en was toe 
aan nieuw lei- en zinkwerk. Mogelijk lagen de leien er al 

JHet Dak van het  aar 2020

op vanaf de bouw in 1903. Van der Bie: “Om het dak aan 
te passen aan de moderne eisen, hebben we een restau-
ratieontwerp gemaakt waarin oude en nieuwe elementen 
samengaan in een totaalbeeld dat past bij de architectuur. 
De mansardevorm is intact gelaten, lei- en zinkwerk zijn 
vernieuwd en nieuw zijn isolatie, PV-panelen aan de  
oost- en westkant en drie stalen dakramen aan de westkant. 
De dakconstructie zelf en het dakbeschot waren in goede 
staat en zijn behouden.”
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Veiligheid
Tijdens de renovatie is het dak volledig voorzien van 
steigers, ladders en doek. Voor de veiligheid na de renovatie 
zijn in het dak en door het 18 centimeter dikke dakpakket 
ladderhaken (Bové) gemonteerd. Zo is veilig onderhoud  
aan de PV-panelen mogelijk.

Samenwerking
De samenwerking tussen alle partijen verliep volgens  
alle betrokkenen perfect, ook tussen de partijen die  
binnen en buiten bezig waren met de renovatie.

Voor deze restauratie zijn kortom de beste oplossingen  
gekozen en de eigenaar was bereid te investeren in  
kwaliteit in leien, dakramen, detaillering en verduurzaming. 
Daar is het resultaat ook naar! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Voor het dakontwerp heeft Walraad gezocht naar slanke, 
vlakke en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor zowel 
de PV-panelen als de dakramen. Van der Bie: “We wilden het 
strakke dakprofiel zo min mogelijk geweld aandoen en dan 
zijn er niet zoveel alternatieven. Leileverancier Lei Import 
bood uitkomst met hun Cast PMR dakramen en  

Clearline Fusion PV-panelen. Die bleken niet alleen erg 
vlakke oplossingen te geven, maar ook de aansluiting  
met lei- en zinkwerk is erg strak. Je zult heel wat kunst-  
en vliegwerk moeten doen om dit bijvoorbeeld met een 
standaard dakraam te bereiken, maar het wordt nooit zo 
mooi. En het kostte weinig moeite om de opdrachtgever te  

overtuigen dat dit de mooiste oplossing is. De dakverdieping, 
die eerst geen ramen had, krijgt nu veel daglicht en het huis 
heeft 22 zonnepanelen die nauwelijks zichtbaar zijn.”

Techniek
De drie ramen zijn geplaatst in het onderste mansardevlak. 
Dit vlak was net als de oostzijde ook voor de renovatie 
bedekt met grijze leisteen. Van der Bie: “Beide vlakken zijn 
nu voorzien van nieuwe CWT-y-Bugail leien uit Wales.  
Deze benaderen de oude leien het beste.  
De Clearline Fusion panelen liggen op de bovenste  
mansardevlakken, en strak binnen het zinkwerk. Eén van de 
mooie details vind ik de zinken roeven. Die zijn gemaakt 
alsof ze onder de PV-panelen doorlopen. Prachtig zinkwerk  
van de vakmensen van Jobse, die ook met het leiwerk feite-
lijk het uitdetailleren doet. Wij geven globaal alles een plek, 
het fijne detailleren gebeurt in overleg tijdens de uitvoering.”
De basis voor het dak werd gelegd door timmerman  
Jan Plaisier, die samen met Jobse de renovatie uitvoerde.  
In de bestaande dakconstructie zijn allereerst ravelingen  
gemaakt door de drie dakramen. Vervolgens is aan de  
buitenkant een isolatiepakket aangebracht en daarop latten  
voor het rachelwerk. Van der Bie: “Het is nu niet meer te 
zien, maar daar is veel timmerwerk in verwerkt. In het bij - 
zonder bij de twee killen aan de voorzijde, de aansluitingen  
bij de dakopeningen en bij de overstek zit heel dicht rachel- 
werk omdat daar halve leien en pasleien moesten komen.”  

Duurzaamheid
Met het aanbrengen van de isolatielaag en de montage  
van de 22 PV-panelen is een verduurzaming van het  
gebouw gerealiseerd. 

JHet Dak van het  aar 2020

• OPDRACHTGEVER: EDZO EN KATY BINDELS
•  RESTAURATIE-ARCHITECT: WALRAAD ARCHITECTEN, 

ROTTERDAM  
•  AANNEMER: JOBSE LEIDEKKERS EN LOODGIETERS, 

MIDDELBURG 
•  TIMMERWERK: J. PLAISIER, ROTTERDAM
•  E-INSTALLATEUR: ZEGGELAAR INSTALLATIETECHNIEK, 

RIDDERKERK   
•  LEVERANCIER LEISTEEN, PV-PANELEN, DAKRAMEN:  

LEI IMPORT, MAASBRACHT
• DAKVEILIGHEID: BOVÉ, RAVENSTEIN
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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2020

Nominaties Dakenman  
of -vrouw van het Jaar 2019  
bekendgemaakt
De verkiezing van de Dakenman of -vrouw van het Jaar  
barst weer los. De nominaties van dit jaar zijn vastgesteld  
en worden in dit artikel bekendgemaakt. 

Tijdens een lunch op 22 januari in Restaurant  
Wilhelminapark in Utrecht heeft de jury van het  
Dak van het Jaar 2019 de genomineerde projecten  
besproken. Na een interessante discussie zijn de  
shortlist en het winnende project bepaald.  
De nominaties van de Dakenman of -vrouw van het Jaar  
zijn ook vastgesteld. 
De Dakenman of -vrouw van het Jaar is de verkiezing van  
de persoon die zich in het afgelopen jaar op de één of 
andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de  
ontwikkelingen op het dak. De redactieraad van steilDAK 
heeft, als representatie van de markt, de onderstaande  
personen voorgedragen voor de onderscheiding.  
De winnaar is vervolgens bepaald door de jury van het  
Dak van het Jaar (die grotendeels is samengesteld uit  
leden van de redactieraad). Dit jaar bestaat de jury uit:
Leen Iseger (SKG-IKOB), Jan van Leeuwen (BMI Monier) 
Karsten Konrad (Konrad Roof Technology)
en Will Verwer (Stichting Dakmeester).
 
Naast de eeuwige roem bestaat de prijs uit een coverfoto 
en een interview in het aprilnummer van vakblad steilDAK. 
Tot aan de volgende verkiezing krijgt de Dakenman of 
-vrouw van het Jaar middels een vaste column een platform 
in steilDAK om de eigen visie mee uit te dragen. De eerdere 
winnaars van de steilDAK Dakenman of -vrouw van het Jaar 
waren John Kouwenberg (2017) en Jan van Leeuwen (2018). 

Dit jaar zijn de genomineerden:

Ferdy Bogaerts (Bogaerts  
Leidekkers & Loodgieters)
Bogaerts is door de redactieraad van steilDAK 
genomineerd vanwege de wijze waarop hij zijn 
passie en vakmanschap overbrengt. Zo is zijn bedrijf 
tevens zeer actief in de scholing van jonge vakmensen.  
Zijn bedrijf is betrokken geweest bij enkele bijzondere 
projecten (vorig jaar won het bedrijf met het Amstel Hotel 
de DakAward voor het Dak van het Jaar) en fungeert als 
zodanig als uithangbord voor de  
hellende dakenbranche. 

Chris Geurts (TNO)
Chris Geurts is voor de hellende  
dakenbranche in het verleden al van grote waarde geweest. 
Zijn onderzoek, namens TNO, op met name het gebied van 
windbelasting is van groot belang. Deze nominatie is met 
name voor zijn werk voor de normcommissie NEN 7250,  
die het op een verantwoorde manier toepassen van  
zonnepanelen op de daken moet bevorderen.

Chris van der Meijden (Kiwa BDA)
Als technisch directeur van Kiwa BDA in  
Gorinchem levert Van der Meijden al jarenlang 
een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen  
in zowel de platte als de hellende dakenbranche.  
Als voorzitter van de normcommissie NEN 7250 heeft hij 
de moeilijke taak om verschillende belangen te verenigen 
en tot een technisch juist eindresultaat te komen. De norm is 
er nog niet, maar de redactieraad vindt de tijd rijp om zijn 
verdiensten voor de markt te erkennen.

Marcel Vreeken (Velux)
Als manager public affairs van Velux 
houdt Marcel Vreeken zich met tal van 
onderwerpen bezig. Met zijn publicaties 
brengt hij deze onderwerpen breed onder 
de aandacht. Zijn betrokkenheid bij BENG en de implemen-
tatie daarvan in de dakenbranche waren redenen om hem 
voor de titel te nomineren. 

Dak van het Jaar 2019

Vrijdag 20 maart 2020
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

• Aanvang feestavond 18.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur
• Inclusief diner, hapjes en drankjes (tapbier, huiswijn en frisdrank)
• Uitreiking Dak van het Jaar steilDAK
•  Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2019 Roofs
•  Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2019 steilDAK
• Uitreiking Dak van het Jaar Roofs
• Einde avond ca. 00.30 uur

Hotel Zuiderduin - Zeeweg 52 - Egmond aan Zee - info@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

Vrijdag 20 maart 2020
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

Gezien het grote aantal aanwezigen  
bij de meest recente editie van Dak van het Jaar  

en de maximale capaciteit van 400 gasten, raden wij u aan  
om u tijdig aan te melden via www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart 2020

Tevens kunt u een hotelkamer boeken op www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

Uitreiking 

DakAward 2019

Voor Roofs en steilDAK 

Dak van het Jaar

&

Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

2019

Wolter Kroes  

bekend van “Ik heb de  

hele nacht liggen dromen” 

 en de nummer 1-hit 

 “Viva Hollandia”,

zal een daverend  

optreden verzorgen

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Wim de Groot (Stichting Bouwlood)
De demonstraties loodverwerking die  
Wim de Groot bij diverse gelegenheden  
verzorgt, zijn inmiddels een begrip in de markt.  
Hij vervult daarmee een voorbeeldfunctie en is  
inspirator voor vele jonge loodverwerkers.
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werd later groter toen bleek dat er al ruim 30 jaar een 
vakblad voor de platte dakenbranche wordt uitgegeven (Roofs). 
Tijdens de uitzending sloeg de verbazing om in bewondering, 
toen bleek hoe veelzijdig het onderwerp is.  
Ook de passie van de in de hellende dakenbranche werkzame 
personen werd herkend: de column van Jan van Leeuwen, 
Dakenman van het Jaar 2019, werd instemmend geciteerd: 

Sinds 2001 werk ik in de dakenbranche en ben ik besmet  
met het dakenvirus. Bewust en onbewust richt ik mijn blik  
met grote regelmaat omhoog om naar daken te kijken,  
en altijd is er wel iets dat mijn aandacht trekt.

PRIJS VOOR HET BESTE TIJDSCHRIFT

steilDAK winnaar van  
de Krokante vLeestegel
Tijdens de live opname van de vijftigste editie van de podcast over  
tijdschriften, de Krokante Leesmap van BNN VARA, werd vakblad steilDAK 

uitgeroepen tot winnaar van de Krokante vLeestegel. Het is de prijs  
voor het tijdschrift dat de makers van de podcast van alle tot dan toe  
besproken tijdschriften het beste vonden.

De Krokante Leesmap is één van de populairste podcasts 
van Nederland. In het programma bespreken schrijver  
en columnist Marcel van Roosmalen, programmamaker 
Noortje Veldhuizen en presentator Roelof de Vries de  
meest uiteenlopende tijdschriften. Ter gelegenheid van  
de vijftigste editie van de podcast werd op 9 januari in 
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een avond georganiseerd 
tijdens welke de jubileumeditie live werd opgenomen.  
Het werd een druk bezochte avond, waarmee de cultstatus 
van de podcast werd bevestigd. Vele aanwezigen droegen 
bijvoorbeeld t-shirts met gevleugelde uitspraken uit  
de podcast (‘Ik haat deze dag!’).  
Met name columnist Marcel van Roosmalen mocht rekenen 
op fanatieke fans, die zelfs zijn thuisadres opzoeken om 
hem te ontmoeten. “Ieder mens krijgt de fans die hij ver-
dient,” zei Van Roosmalen hierover.

Vakblad steilDAK werd besproken tijdens de 47ste editie van 
de podcast (gepubliceerd op 27 november 2019). Tijdens 
deze aflevering spraken de makers hun verbazing uit dat 
het mogelijk is om een tweemaandelijks vakblad te maken 
over enkel het onderwerp ‘hellende daken’. De verba zing 
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Tijdens de uitzending van het RTL 4-programma Koffietijd, 
op 8 januari, werden de drie genomineerde tijdschriften  
voor de Krokante vLeestegel bekendgemaakt. Naast steilDAK  
werden de tijdschriften Voetbal International en Quest Historie 
genomineerd. Deze drie tijdschriften werden genomineerd  
uit een lijst van bijna 150 titels, variërend van zeer gerenom- 
meerd tot zeer obscuur (zie elders voor een weergave van 
de lijst besproken tijdschriften). In Koffietijd werd steilDAK 
geroemd als één van de beste vakbladen die bij de makers 
bekend zijn, waarin, volgens Van Roosmalen, ‘op een bijna 
poëtische manier over hellende daken wordt geschreven’.

De live uitzending behelsde verschillende onderdelen.  
De presentatoren gingen het publiek in om de tijdschriften 
die de aanwezigen hadden meegenomen ter plekke te 
bespreken. Er was een cabaretesk gedeelte, waarin ‘bellers’ 
hun mening konden geven over de podcast en er was een 
muzikale omlijsting. Aan het eind van het programma wer-
den vertegenwoordigers van de genomineerde tijdschriften 
naar voren geroepen om hun tijdschrift toe te lichten en 
hun reactie op de nominatie te verwoorden. Vervolgens werd  
de winnaar bekend gemaakt. De onderscheiding bestaat uit 
een houtplaat met daarop (met behulp van ducttape) een 
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PRIJS VOOR HET BESTE TIJDSCHRIFT

DE KROKANTE LEESMAP

AFLEVERING DATUM ROELOF NOORTJE MARCEL

1 01-02-18 Goed Gevoel Plus Special – Onze Beatrix 80 Voetbal International

2 15-02-18 Quest Psychologie Mens Health Uit Het Leven Gegrepen

3 01-03-18 Rovers / Beet Linda. Meiden Berny

4 16-03-18 Elsevier Flow Hollands Glorie

5 29-03-18 ZOAB Zie Oud Zuid HP/De Tijd

6 13-04-18 Fabulous Mama Max Magazine Panorama – Bier Special

7 28-04-18 Vriendin &C Historia

8 11-05-18 Tros Kompas Seasons Barbecue

9 25-05-18 Nieuwe Revu Libelle PS van de Week

10 08-06-18 Stadl Post Weekend Donald Duck

11 22-06-18 AD Zomer Doeboek Psychologie Magazine JFK

12 07-07-18 Elle Quote One World

13 21-07-18 Arts en Auto GTST Magazine Buit

14 05-10-18 Kampioen Goed Gevoel Plus

15 19-10-18 OV Magazine Stripschrift Radboud

16 02-11-18 De Andere (Financiële) Krant Music Maker Aan de Keukentafel (COOP)

17 16-11-18 Santos Autoweek EO Visie

18 30-11-18 Winter Vrij Nederland Margriet

19 14-12-18 Verzamelkrant Pomp NL Medisch Contact

20 10-01-19 Voor de Poes Bicycling Saar

21 24-01-19 Mokum Magazine Wendy FourFourTwo

22 31-01-19 Origine Nouveau Quest

23 07-02-19 Blurb Runner’s World eigen!

24 14-02-19 Fighting Network Magazine Happy in Shape Gloss

25 21-02-19 Boerderij Onkruid JFK

26 28-02-19 Goede Reis! Mijn Geheim Ons Amsterdam

27 07-03-19 VNG Magazine CATS today Het Beste uit Reader’s Digest

28 14-03-19 Bergen Magazine Vind

29 21-03-19 MUG Magazine De Oranjes Schrijven Magazine

30 28-03-19 RTL GP Eppo Dina Schrijft

31 04-04-19 Spiritualiteit Zin Quest Historie

32 11-04-19 Zo Zit Dat AVRO Bode dude

33 18-04-19 De Parel Duiker Advocatie Magazine Schokkend Nieuws

34 25-04-19 Versus MT Insights Hist.Nieuwsblad – Oorlogsjaren

35 02-05-19 HJK Allicht De Begraafplaats

36 09-05-19 VPRO Gids Ik Ook Van Jou Leven in Frankrijk

37 16-05-19 Dylan L’HOMO Republikeins Bulletin

38 23-05-19 NEX Magazine Zo Win Je Fortnite Radar+

39 30-05-19 Onze Taal Computer Idee Entree

40 07-06-19 De Liefde Veronica The Guide TripTalk

Zomer 04-08-19 Summer Noorderland HP/De Tijd – Zomer

41 04-09-19 Gezinsgids Het Wiel Lichtkogel

42 18-09-19 Argus BRUID en bruidegom magazine Mijn Geheim

43 01-10-19 William. Pinda* LEEF je mooiste leven

44 16-10-19 TankPro Magazine Kek Mama Klooster!

45 30-10-19 Harlekijn De PSV Supporter Panenka Magazine

46 13-11-19 Het Spoor der kampioenen Snack Koerier Tekstblad

47 27-11-19 steilDAK Vlieland Magazine De Groene Amsterdammer

48 n.t.b. De Verboden/Verdwenen Aflevering

Kerst 23-12-19 Privé Santa VARA Gids Kerstspecial

49 08-01-20 Skepter Kattenmanieren Hoetwas

50 13-01-20 Live: An Audience with De Krokante Leesmap

E

stuk vlees (van plastic) bevestigd, naar voorbeeld van het 
kunstwerk ‘Comedian’ van Maurizio Cattelan: een banaan 
die met ducttape aan de muur is bevestigd.  
Uitgever Palmyra Lindeman verklaarde heel blij te zijn met 
de onderscheiding en het te zien als een onderscheiding 
voor de hele hellende dakenbranche. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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NIEUWE DAKENBEURS

Eerste editie  
DAKEN & ZAKEN  
georganiseerd
Op donderdag 1 oktober 2020 wordt van 10.00 tot 20.00 uur  
in de nieuwe hal ‘Next Level’ van de Evenementenhal in Gorinchem  
de eerste editie van de gespecialiseerde dakenbeurs DAKEN & ZAKEN  
georganiseerd. Dit is een nieuwe relatiebeurs voor de platte en  
hellende dakenbranche.

En als het even kan met gebruikmaking van milieu-
vriendelijke materialen.

De platte en hellende dakenbranche staan dan ook niet 
voor een geringe opgave, in een tijd waarin vakmanschap 
steeds schaarser wordt. Daarom is het nu, meer dan ooit, 
van belang dat de verschillende branchepartijen met  
elkaar in gesprek gaan en blijven. DAKEN & ZAKEN is  
een belangrijke factor in dat proces. De beurs biedt alle 
belanghebbenden de gelegenheid om in een rustige sfeer 
met elkaar in gesprek te gaan. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De nieuw opgezette, eendaagse beurs wordt op uitdrukkelijk 
verzoek van de markt georganiseerd, omdat de daken branche 
een dergelijk evenement is gaan ontberen. De eerste reacties 
zijn enthousiast en de beursvloer zal goed gevuld zijn.  
In de opzet van DAKEN & ZAKEN worden de standhouder 
en bezoeker volledig ontzorgd. De beurs wordt georgani-
seerd voor zowel de platte als de hellende dakenbranche 
en alle disciplines zullen zijn vertegenwoordigd.

Toegang en catering zijn gratis en er is voldoende  
parkeergelegenheid.

Ontwikkelingen op het dak
Het dak wordt steeds meer ontdekt als de locatie voor: 

• de oplossing voor ruimtegebrek in stedelijk gebied;
• zonnepanelen;
• groen;
• wateropvang (ontlasten rioleringssystemen);
• luchtzuivering;
• biodiversiteit;
• gezond en energiezuinig binnenklimaat

Maar de belangrijkste functie van het dak is de water-
dichting. Dit alles moet op een goede en verantwoorde 
 manier gebeuren, met de juiste materialen en technieken.  De dakenvakbeurs van Nederland

DAKEN&ZAKEN

De dakenvakbeurs van Nederland

DAKEN&ZAKEN

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

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

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

gebruik van daken, milieuvriendelijke materialen, waterdichting en vakmanschap.
 

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

Bekijk de website: www.dakenenzaken.nl
 

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

 

Tot ziens op 1 oktober bij DAKEN & ZAKEN!

•mawipex

Deze beurs wordt mede ondersteund door:

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

Dach + Holz International 2020 legt  
accent op innovatie en digitalisering

Van 28-31 januari vond in Stuttgart een nieuwe editie van  
Dach + Holz International plaats, een internationale vakbeurs  
voor de daken- en houtbranche. Met een extra hal maakte  
de beurs een duidelijk zichtbare groei door. 

Met in totaal 607 exposanten uit 29 landen en goed  
gevulde hallen (ongeveer 52.000 bezoekers uit 83 landen 
bezochten de beurs, een toename van 5% ten opzichte 
van de vorige editie) mag de organisatie spreken van een 
klinkend succes. Waar de beurs normaal gesproken gebruik 
maakte van vijf hallen, waren dat er dit jaar zes.  

In drie hallen (Hal 4, 6 en 8) werden de verschillende  
dakenbranches (platte en hellende daken en isolatie)  
door elkaar geplaatst om de onderlinge kruisbestuiving te 
bevorderen. Hal 7 was gewijd aan de metalen constructies 
en Hal 10 aan hout. Hal 9 tenslotte, was gewijd aan  
de diverse brancheorganisaties, inclusief een zogeheten 
Speaker’s Corner en een Architects’ Lounge. 

Het persbericht dat de organisatie na het evenement deed 
uitgaan, geeft aan dat de beurs hoog werd gewaardeerd: 
91,7% zei dat ze de beurs dienovereenkomstig zouden 
aanbevelen. “Dach + Holz International is een platform 
waarmee jonge talenten, beïnvloeders en gevestigde  
professionals elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.  
Alle zalen lieten zien hoeveel passie ze in hun vak  
steken,” wordt projectmanager Robert Schuster geciteerd.  
De exposanten bevestigen dit positieve beeld:  
96,9% procent gaf de beurs een hoge waardering.

Digitalisering
Op de openingsdag van de beurs werd de pers rondgeleid 
langs enkele opvallende innovaties. De nadruk hiervan lag 
op verduurzaming en digitalisering. Zo werd er een kraan 
van Klaas gedemonstreerd die op aardgas rijdt en was er 
aandacht voor de meest uiteenlopende materialen en  
hun toepassingen. Wat betreft de digitalisering was er een 
interessante ontwikkeling van het Franse timmerbedrijf  
Epur SAS. Het bedrijf ontwikkelde een volledig auto-
matische, draagbare zaag- en schuurmachine, die het hout 
volautomatisch bewerkt. Timmerlieden houden niet  
van het werken met de computer en daarom is de invoer 
van gegevens zo eenvoudig mogelijk gehouden. 

Digitalisering was een belangrijk zwaartepunt tijdens de 
beurs. Interessant was, naast de diverse BIM-toepassingen 
die werden getoond, met name de app ‘Craftnote’,  
die is opgebouwd volgens Whatsapp. Hiermee wordt alle 
relevante informatie en communicatie over een project  
snel en eenvoudig opgeborgen. Vooralsnog is de  
app enkel nog in het Duits beschikbaar, maar men werkt  
al aan de Engelstalige versie. Een ander voorbeeld van hoe 
de digitale wereld nuttig kan zijn in de bouw,  

betreft de ontwikkeling van BG Bau (Berufsgenossenschaft  
der Bauwirtschaft). Via virtual reality kan men op de bouw-
plaats rondlopen en maatregelen nemen om veilig  
te werken. Het is een training die feitelijk werkt als een 
computerspelletje: als de benodigde maatregelen niet  
zijn genomen (dus als men bijvoorbeeld geen helm opzet), 
kan het werk niet worden uitgevoerd (de lift komt bijvoor-
beeld niet naar beneden). Op deze manier wordt het 
bewustzijn en de routine rond veilig werken bevorderd. 

Jong talent
Daarnaast was er een focus op jong talent. De uitwisselings-
mogelijkheden op de speciale Dag van het Jonge Talent, 
o.a. via een ontmoetingspunt voor dakdekkers, zorgden voor 
waardevolle discussies tussen generaties. Het onderwerp 
digitalisering sloot hier direct op aan. 

De uitstekende stemming in de hallen onder de bezoekers, 
voornamelijk van de vakmensen, werd weerspiegeld in de 
algemene beoordeling van de ontwikkeling van de(bouw)
industrie. 89,7% van de ondervraagde bezoekers gaat ervan 
uit dat de economische ontwikkeling zal blijven stijgen.  
Op basis van de uitdagingen die deze groei met zich  
meebrengt, verklaarde een derde van alle bezoekers dat  
de zoektocht naar nieuwe producten de focus was van  
hun bezoek aan de beurs.  
Kennisoverdracht en -uitwisseling was dan ook een belang-
rijk doel. Voor nog een derde van de bezoekers was het 
handhaven en uitbreiden van hun eigen netwerk het  
primaire doel. 94,3% van de exposanten benadrukte de 
hoge kwaliteit en competentie van hun bezoekers.

De volgende editie van Dach + Holz International  
vindt plaats in Keulen van 15 tot 18 februari 2022. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2018

Duitsland-Nederland
Dakaccessoires
Op de Duitse daken worden veel meer accessoires toe-
gepast. Daktredes, sneeuwhaken, valbeveiliging en solide 
bevestigingen voor solarsystemen. Dit komt voort uit de 
Duitse bouwregelgeving en het landklimaat dat regelmatig 
voor een dik pak sneeuw zorgt. Schoorsteenveger is een 
gerespecteerd beroep en het is gebruikelijk dat er voor-
zieningen in de vorm van daktredes worden aangebracht, 
zodat de schoorsteenveger op een veilige wijze naar de 
schoorsteen kan klimmen. Hierdoor is het niet nodig om 
dakpannen op te schuiven, hiermee wordt ook voorkomen 
dat de verankering van de dakpannen wordt beschadigd. 
Om daktoetreding helemaal veilig te maken, zouden de 
daktredes gecombineerd kunnen worden met een aanhaak-
voorziening, zodat de gebruiker zichzelf kan zekeren.  
Wat betreft veiligheidsvoorzieningen op de Nederlandse 
hellende daken kan ik uit eigen ervaring stellen dat het 
niet vaak voorkomt dat deze in het bestek staan en als  
dat wel zo is, dan worden ze er 9 van de 10 keer toch  
uit bezuinigd. Wat mij betreft verkeerde bezuiniging,  
want onveilig het dak op is voor mij geen optie en een 
hoogwerker inhuren voor dakonderhoud is prijzig.  
Hier verdient Duitsland weer een punt, het is 2-1. 

Traditioneel vs prefab
De Duitse dakenbouwers zijn veel traditioneler dan de  
Nederlandse. Veel handwerk wordt op de bouwplaats  
verricht met veel vakmanschap. Dan moet het weer wel  
een beetje meezitten, anders dan ligt de productie stil.  
Op deze wijze wordt de kapconstructie op locatie gebouwd 
en afgestemd op de maatvoering van de dakpannen die 
worden toegepast. Daarentegen worden in Nederland  
bijna alle kappen, voor nieuwbouw, prefab gemaakt.  
Onder geconditioneerde omstandigheden, onafhankelijk 
van het weer. De kwaliteit wordt in grote mate door de 
tekenaar, al in het begin van het productieproces,  
bepaald. In deze ontwikkelingen lopen we voor op onze 
oosterburen. Weer een punt voor Nederland, het is 2-2.

Vakmanschap
De Duitse dekdekkers, oftewel de Dachmeisters, onder-
scheiden zich in de menigte door hun opvallende outfit.  
Ze dragen traditionele dakdekkerskleding, zwarte ribbroek, 
wit overhemd, zwart vest met koperen knopen, een leren 
riem met een glimmend Dachmeister-teken en het geheel 
wordt netjes afgekleed met een fraaie, zwarte hoed.  
De dakdekkers in Nederland dragen doorgaans werkkleding 
die prima voldoet voor het werk dat ze doen.  
Maar het verschil gaat verder, de Duitse dakdekker moet 
eerst een gedegen vakopleiding afronden, voordat hij het 
vak mag gaan uitoefenen als Dachmeister.  

Altijd spannend om te kijken wie de beste is. Het kleine 
kikkerlandje dat op zijn eigen wijze de strijd aan gaat met 
de solide reus aan zijn oostzijde. Een vergelijking tussen de 
Nederlandse dakenbouw en de Duitse werkwijze levert dan  
ook interessante verschillen op. Wie doet het beter vanuit 
het oogpunt van duurzaamheid, veiligheid en efficiency? 

Eind januari heb ik met een paar collega’s Dach und Holz 
in Stuttgart bezocht. Het was voor mij de eerste keer dat 
ik deze prominente Duitse bouwbeurs, gericht op daken en 
hout, bezocht. Bij het bezoeken van een bouwbeurs hoop 
je altijd op fraaie innovaties die ons verder kunnen helpen, 
maar baanbrekende innovaties hebben we niet gezien.  
Ik kreeg wel een beeld over de bouwcultuur en bouwmetho-
des die in Duitsland gehanteerd worden. Een aantal grote 
verschillen met de Nederlandse dakenbranche viel op.

Houten dakconstructie
De hoeveelheid hout die in een Duitse kapconstructie  
wordt gebruikt is gigantisch in vergelijking met de ‘efficiënte’ 
werkwijze in Nederland. Een Duitse panlat is gemiddeld  
40 x 60 mm en in Nederland is dat 21 x 48 mm.  
Een fors verschil! Wel erg veel hout dat constructief niet 
nodig is, een onnodig verbruik van duurzame materialen.  
Dit doen we in Nederland beter, 0-1 voor Nederland.  
Maar daar waar we in Nederland veiligheidshaken of een 
deugdelijke bevestiging van solarsystemen willen monteren, 
missen we een sterke onderconstructie om in te schroeven. 
Toch brengen we solar bevestigingssystemen aan die niet 
aantoonbaar voldoen, deze struisvogelpolitiek is een zware 
overtreding voor Nederland. Duitsland doet dit beter en 
verdient een punt. Het is gelijk, 1-1.

Hiermee wordt het vakmanschap geborgd en een groot 
bijkomend voordeel is dat de titel Dachmeister een wel-
verdiende status geeft. En je ziet het aan de professionals 
die op Dach und Holz liepen dat ze trots zijn op hun vak. 
Dit levert een groot voordeel op om nieuwe aanwas in de 
dakdekkersbranche te krijgen. Voor jonge mensen is het een 
interessante richting om zich in te specialiseren. Dit missen 
we momenteel in Nederland. Weer een punt voor Duitsland, 
het is 3-2. Dit is tevens de einduitslag. Het laatste punt werd 
in de verlenging gescoord dankzij een sterke mentaliteit, 
die gevoed werd door traditie en waardering. 

Nabeschouwing van de wedstrijd
Het gehele dak opbouwen met over-gedimensioneerd  
hout is niet duurzaam, maar als we in de Nederlandse 
dakconstructies, waar we het nodig hebben voor solar-
bevesting, daktredes en valbeveiliging, extra  constructief 
hout aanbrengen, dan kunnen we duurzaamheid en 
constructie waarborgen. Al vanaf de tekentafel rekening 
houden met houtverzwaring waar het echt nodig is,  

en dat prefab maken, zie ik in de praktijk mondjesmaat 
gebeuren, maar hier liggen wel kansen voor ons om de 
dakenindustrie verder te ontwikkelen. En als we goeie 
dakdekkersopleidingen op diverse niveaus kunnen bieden 
en onder de aandacht brengen bij de schoolverlaters, dan 
kunnen we het mooie vak van allround dakdekker weer 
aantrekkelijk maken. En met nieuwe gemotiveerde aanwas 
worden we onverslaanbaar! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

Voor NOM-ready / passief na-isoleren 
van  bestaande dakelementen of 
doorgezakte daken
DE NIEUW TOEGEVOEGDE VOORDELEN:

•  Leverbaar in projectspecifi eke lengte zonder meerprijs > 
beperking afval.

•  Hoge RC-waarden t/m 11.0 (BCRG-ISSO gecertifi ceerd).

•  PUR-groef bij hoge RC-waardes > een luchtdichte 
aansluiting.

•  Alu-folie met kleurbedrukking > voorkomt 
zonverblinding.

•  Anti-slip noppen >veilig beloopbaar.

•  Circulair: Indien gewenst kan restmateriaal retour 
genomen worden voor hergebruik.

GEBLEVEN ZIJN O.A:

•  Het handig naadprofi el > een waterdichte aansluiting.

•  Een dampopen folie.

•  De constructief sterkte > eenvoudige realisatie van 
overstekken.

•  De GRATIS nokafschuining en/of gootdetail t.b.v. 
afschuifregel.

SlimFix® RenoTwin

Een waterdichte aansluiting met handig naadprofiel

Eenvoudige realisatie van overstekken

200030_IsoBouw_Adv_SlimFixReno_210x297_D01.indd   1 17-01-20   10:49
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SEMINAR

De juridische en fiscale  
aspecten van zonprojecten 
en vastgoed
Tijdens een bijeenkomst in  
de Maastoren in Rotterdam,  
zette AKD de verschillende  
juridische en fiscale aspecten  
rond de opwekking van zonne- 
energie uiteen. Een verslag.

De markt voor zonne-energie is momenteel sterk in  
ontwikkeling, waarbij al doende geleerd moet worden.  
Dat geldt op het gebied van de techniek, maar zeker ook  
in het geval van juridische en fiscale vraagstukken.  
AKD heeft het initiatief genomen haar klanten en relaties 
op dit laatste gebied te informeren. Tijdens een goedbe-
zochte bijeenkomst in het eigen kantoor in de Maastoren  
in Rotterdam werden de diverse aspecten besproken.

Tijdens haar introductie schetste advocaat en partner  
Marjolein Dieperink van AKD een beeld van de ontwikkelin-
gen waar de branche voor zonne-energie aan onderhevig is.  
In het Klimaatakkoord is een forse ambitie geformuleerd, 
waarbij tegen 2030 een opgesteld vermogen van 35 TWh 
moet staan. Drie factoren spelen een rol in het slagen van 
deze ambitie, namelijk de betaalbaarheid van de systemen 
(en daaraan gekoppeld de opschaling en het verhogen van 
het uitroltempo). Daarnaast moeten de systemen ruimtelijk  
in te passen zijn en tenslotte moeten ze worden geïnte-
greerd in het energiesysteem. 

De actuele ontwikkelingen hebben te maken met deze 
factoren, waarbij de grootste uitdaging is om een stabiel 
en voorspelbaar aanbod van energie aan het net te bieden. 
Grootschalige projecten, zoals zonneparken (en windparken 
op zee) worden wel uitgevoerd, maar stuiten ook op maat-
schappelijk verzet. Daarom wordt nadrukkelijk gekeken  
naar het dak (particuliere woningen en bedrijventerreinen) 

als locatie waar de zonnesystemen kunnen worden toege-
past. Om hiermee grootschaligheid te bereiken, moet een 
breed instrumentarium worden ontwikkeld. De overheid 
neemt hiertoe diverse initiatieven. Sommige hiervan zullen 
in vervolgartikelen nader worden beschreven in steilDAK.

AKD-advocaat Maarten de Wit wees in zijn bijdrage op het 
probleem van ‘congestie’ op het net: ‘stroomfiles’ op het  
net door het snel stijgende aanbod van onder meer zonne- 
energie. Meerdere netbeheerders hebben aangekondigd  
op korte termijn niet langer aan de transportvraag te  

kunnen voldoen, wegens een gebrek aan capaciteit.  
De realisatie van zonneparken, waarvoor in sommige  
gevallen al een SDE+-subsidie is toegekend, kan hierdoor 
vertraging oplopen. De Wit ging verder in op de recent  
aangekondigde SDE+ voorwaarde om een transportindicatie 
van de netbeheerder bij de aanvraag mee te sturen,  
en de voorwaarden waaronder deze volgens hem door de 
netbeheerder kon worden geweigerd. Ook verduidelijkte 
hij de procedure van ‘congestiemanagement’, die sommige 
netbeheerders overwegen (tijdelijk) toe te passen,  
ter overbrugging naar mogelijke netverzwaring.
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hun constructie bestemd zijn om te drijven en drijven of 
hebben gedreven. Schepen zijn volgens de Hoge Raad  
in het algemeen  roerend. Analoog redenerend zouden 
 drijvende zonne panelen dus roerend kunnen zijn.

Bij het plaatsen van zonnepanelen op of aan een gebouw 
of op de grond van een ander, is het van belang om te  
beseffen dat daarmee (ongewild) een overgang van de 
eigendom kan ontstaan, als geen juridische voorzieningen 
worden getroffen. Dit heet in juridische termen ‘natrekking’. 
Van natrekking is sprake wanneer een zaak (de zonne-
panelen) als bestanddeel kan worden aangemerkt van  
een andere zaak. Als er geen juridische voorziening  
wordt getroffen, dan wordt de eigenaar van het gebouw 
door natrekking automatisch eigenaar van de aange brachte 
zonnepanelen. 

Fiscale aspecten
Tenslotte besprak belastingadviseur René van der Paardt  
de fiscale aspecten van toepassing van zonne-energie.  
Particulieren en MKB-bedrijven kunnen volgens de  
AKD-partner gebruik maken van de salderingsregeling.  
Die houdt in dat de met de zonnepanelen opgewekte  
elektriciteit kan worden gesaldeerd met de in de  woning 
verbruikte elektriciteit. Dit komt in feite neer op een 
 subsidie per kWh duurzaam opgewekte energie, in de vorm  
van een vrijstelling van energiebelasting en daarover 
 verschuldigde BTW. Ook bij toepassing van de postcode-
roosregeling kan gebruik gemaakt worden van een 
 verlaging van de energiebelasting, op dezelfde manier als 
bij de salderingsregeling. De belangrijkste voorwaarde is 
dat er gezamenlijk een coöperatie wordt opgericht of dat 
gebruik wordt gemaakt van een al bestaande coöperatie.  
De salderingsregel zal zeker tot 2023 in stand blijven. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Tot slot bood De Wit een doorkijkje naar de toekomst,  
en de acties die kunnen worden genomen door net-
beheerders en de wetgever (netverzwaring, flexmarkt, 
vraagrespons). Eén en ander zal onder meer in de 
 Energiewet nader worden verduidelijkt, is de verwachting.

Omgevingsrecht
Hierna ging Erik Dans, ook advocaat bij AKD, in op het  
vergunningenstelsel. Zonnepanelen kennen uiteenlopende 
toepassingen, zoals zonnepanelen op daken, grondge bonden 
veldopstellingen, drijvende zonnepanelen of zonnepanelen 
geïntegreerd in geluidsschermen. Afhankelijk van het  
soort toepassing zijn er verschillende vergunningen en/of 
publiekrechtelijke toestemmingen vereist. Op het hellende 
dak zijn zonnepanelen vergunningsvrij als ze (kort gezegd) 
binnen het dakvlak, in of direct op het dakvlak en met  
een hellingshoek overeenkomstig de hellingshoek van  
het dakvlak worden geplaatst. 

Voor het vergunningsvrij realiseren van zonnepanelen  
op een plat dak, is vereist dat de zonnepanelen op een 
afstand van de rand worden geplaatst, die gelijk is  
aan de hoogte van de zonnepanelen. Indien de zonne-
panelen niet één geheel vormen met de installatie voor 
het omzetten van de opgewekte elektriciteit, moet deze 
installatie aan de binnenzijde van het bouwwerk worden 
geplaatst. Als de panelen op het dak van een monument 
komen, is mogelijk toch een omgevingsvergunning voor de 
activiteit wijzigen van een monument vereist.

Dans besprak vervolgens de zonneladder van Holland Solar, 
waarmee inzichtelijk wordt gemaakt op welke locaties de 
toepassing van zonne-energie gunstig is. Het ministerie  
van EZK heeft nadrukkelijk als doel zo veel mogelijk daken 
te benutten als energiedak, om landbouwgrond en natuur  
te ontzien. Gemeenten krijgen ook steeds meer mogelijk-
heden om de toepassing van zonne-energie op het dak  

af te dwingen, bijvoorbeeld via energieprestatie-eisen.  
De toepassing van zonne-energie op gevels en daken staat 
vooraan in de voorkeursvolgorde, die zal worden opgenomen 
in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Dans wees op de 
noodzaak om tijdig te onderzoeken of de natuur niet wordt 
verstoord door bouw- of installatiewerkzaamheden. 

Notariële aspecten
Na de pauze ging notaris Sven Billet nader in op de  
notariële aspecten van de toepassing van zonne-energie. 
Zonnepanelen kunnen roerend of onroerend zijn.  
Dit hangt onder meer af van de manier waarop ze bevestigd 
zijn. Een zonnepaneel kan onroerend zijn op grond  
van bestanddeelvorming (van een gebouw) of wanneer  
het bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven,  
aldus de AKD-partner. 

De goederenrechtelijke kwalificatie van zonnepanelen is  
van belang om vast te kunnen stellen wie eigenaar is van 
de zonnepanelen. Of er sprake is van bestanddeelvorming 
(het zonnepaneel is onderdeel geworden van het gebouw 
waarop het is geplaatst), hangt af van de vraag hoe de 
maatschappij hier tegenaan kijkt. De Hoge Raad heeft  
bepaald dat aanwijzingen daarvoor onder meer kunnen zijn: 
de omstandigheid dat de zonnepanelen en het gebouw  
in constructief opzicht op elkaar zijn afgestemd, of de  
omstandigheid dat het gebouw als incompleet moet  
worden beschouwd als de zonnepanelen ontbreken.  
Geïntegreerde zonnepanelen hebben bijvoorbeeld een  
dubbele functie. Ze wekken energie op, maar functioneren 
ook als dak. Een gebouw zonder dak is uiteraard incompleet, 
de panelen zijn dus bestanddeel van het gebouw,  
waardoor ze onroerend zijn. 

De Hoge Raad heeft op 9 maart 2012 geoordeeld dat  
drijvende woningen als schip zijn te kwa lificeren  
(ECLI:NL:HR:2012:BV8198). Onder schepen worden 
 verstaan: alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens 
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AAN TAFEL MET… TON BERLEE

Begin eens  
bij het probleem
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.

andere factoren, zoals het budget, belangen en/of de  
logistiek. Bij John Kelders kreeg ik alle vrijheid en heb  
ik zes jaar lang veel geleerd. Ik was destijds ook erg  
eigenwijs en dat was mede de reden dat ik, na eerst voor 
een Duits bedrijf en nog een blauwe maandag bij Derbigum 
te hebben gewerkt, dakadviesbureau T-Joint overnam na 
het overlijden van oprichter Luud Dupuy. Het leidde er toe 
dat ik als dakadviseur actief werd.”

Doordat hij zijn eigen baas werd, werden ook andere 
vaardigheden van hem verlangd en dat werd een probleem. 
Berlee: “Ik was destijds eigenlijk al aan het ontwikkelen 
geslagen waar ik helemaal in opging. Ik had mijn focus niet 
op het zakelijke en nam beslissingen dus doorgaans op ba-
sis van technische of emotionele argumenten en dat ging 
niet goed. T-Joint bestaat niet meer, ik werk nu samen met 
mijn compagnon Michel Stok en ik ben heel gelukkig met 
de samenwerking. Michel neemt het zakelijke gedeelte op 
een goede manier voor zijn rekening en ik kan me helemaal 
bezighouden met de inhoud. We spreken alles met elkaar 
door en als één van ons het niet kan uitleggen, of de ander 
kan overtuigen, dan doen we het niet en, belangrijker,  
we weten dan ook waarom we het niet doen.  
We ontwikkelen namelijk producten met en voor bedrijven. 
Dat vergt vertrouwen, dat moet groeien, dat je moet beves-
tigen, en dat kan alleen als je er zelf evenwichtig in zit.”

Er gaat heel veel goed
Inmiddels houdt hij zich ook niet meer bezig met advies-
werk. “Het probleem van een adviseur is dat hij alleen ziet 
wat er fout gaat. Daar word je na verloop van tijd heel zuur 
van. Voor mij is het een kantelpunt geweest toen ik voor 
een relatie het hele dakenbestand in kaart mocht helpen 
brengen en toen zag ik hoeveel er eigenlijk goed gaat.  
Er is heel veel vakmanschap aanwezig in de markt en er 
worden prachtige producten toegepast. Dat wil je wel eens 
vergeten als je alleen de ellende onder ogen krijgt.” 

“Een ander nadeel van het adviseurschap is dat je er een 
focus op de regels mee ontwikkelt. Je ziet heel veel dak-
adviseurs die een dak als een soort boekhouder beoordelen 
aan de hand van allerlei normen en Vakrichtlijnen.  
Daarbij vergeten ze nog wel eens dat het om de praktijk 

Ton Berlee werkt als productontwikkelaar op de achter-
grond. Dat veel mensen in de branche hem desalniettemin 
kennen, is het gevolg van zijn vele publicaties in met name 
vakblad Roofs. Hij was jarenlang (technisch) hoofdredacteur 
en columnist van het dakenblad. Nog altijd heeft hij zitting 
in de redactieraad en levert hij regelmatig artikelen over 
met name veilig werken op hoogte en luchtdichtheid.  
Op deze manier geeft hij richting aan discussies over  
deze onderwerpen en zorgt hij voor bewustwording.  
“Voor mij is het publiceren een heel concrete manier om 
met de materie om te gaan,” zegt Berlee hierover. “Als je het 
niet kunt uitleggen, snap je het niet. En als ik het niet snap, 
kan ik mijn werk niet doen. Het mes snijdt trouwens aan 
twee kanten: als mijn (potentiële) klanten het probleem 
niet doorzien, zien ze ook niet waarom mijn oplossingen 
ook inderdaad oplossingen zijn.”

Passie voor problemen
Het was door een personeelsadvertentie van  
Kelders Dakmaterialen in de voorloper van Roofs,  
DIM (Dak Informatie Magazine), dat hij in de dakenbranche  
verzeild raakte. “Ik had niet specifiek een passie voor  
het dak,” vertelt hij. “Ik had, en heb nog steeds, een passie  
voor het analyseren en oplossen van problemen.  
Als je de ‘fouten’ die op het dak worden gemaakt analyseert,  
wordt duidelijk dat de techniek eigenlijk zelden het 
probleem is. Er zijn geen slechte materialen, wel slechte 
toepassingen. Het probleem vindt meestal zijn oorsprong in 

gaat. Die teksten zijn opgesteld om een probleem in de 
praktijk te voorkomen: begin eens bij het probleem.  
Ik werk nu veel aan monumenten. Monumentale gebouwen 
voldoen niet aan de regels, terwijl ze toch honderd jaar en 
langer staan. Destijds had men geen bouwregelgeving en 
moest men de juiste manier van bouwen, en bijvoorbeeld 
de juiste kwaliteit producten, bepalen op basis van de  
kennis van de vakmensen. Theorie en praktijk staan niet 
zelden op gespannen voet met elkaar.” 

“Valveiligheid is daar een mooi voorbeeld van. Er is in de 
markt de perceptie ontstaan dat een dak zonder valbeveili-
gingsmaatregelen een onveilig dak is. Maar dat is het 
verkeerde uitgangspunt. Je moet uitgaan van het dak zelf, 
dus: wat moet er op het dak gebeuren en wie moeten er 
daarvoor op het dak aanwezig zijn? Dan is het in veel  
gevallen veel veiliger om het dak eenvoudigweg ‘op slot’  
te doen. Alleen professionele partijen hebben op het dak 
iets te zoeken. Alleen zij mogen, met de juiste instructie,  
het dak op. Als je dan de Arbeidshygiënische strategie  
hanteert, zie je dat je kunt volstaan met heel andere,  
dikwijls eenvoudigere maatregelen dan wat je nu zoal  
op het dak ziet.”

Berlee ziet de ontwikkelingen in de markt positief in. “De 
markt ontwikkelt zich steeds meer in ‘mijn’ richting,” lacht 
hij. “Het kennisniveau van zowel opdrachtgevers als de uit-
voerende partijen wordt steeds hoger en daarmee ook het 
bewustzijn op het gebied van o.a. veilig werken en lucht-
dichtheid. Daarmee wordt de markt minder vatbaar voor 
‘ruis’. Maar het blijft wel nodig om alert te zijn, op brandvei-
ligheid bijvoorbeeld en op de verspreiding van onzin. Onzin 
dient meestal uitsluitend een commercieel belang. Daarom 
is het zo belangrijk om de problemen op een juiste manier 
te beschrijven en vanuit het feitelijke, praktische probleem 
naar een goede oplossing toe te werken.” ●

TON BERLEE IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT?
GETROUWD.

KINDEREN?
EEN ZOON VAN 26 EN EEN DOCHTER VAN 21.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
SCHAATSEN, CULTUUR, KLUSSEN, IN DE TUIN BEZIG 
ZIJN.

FAVORIETE MUZIEK?
IK HEB EEN SPOTIFY-LIJST MET MEER DAN  
4000 NUMMERS EN DAT GAAT ECHT ALLE KANTEN  
OP. SOUL, KLASSIEK, INDY, JAZZ: ALS HET MELODIEUS 
IS, VIND IK HET AL SNEL MOOI. IK HOU ALLEEN  
NIET ZO VAN HIPHOP EN AAN BOB DYLAN HEB IK  
EEN BLOEDHEKEL.

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
WIJ GAAN ALTIJD ERGENS ANDERS HEEN:  
EEN TWEEDE KEER NAAR DEZELFDE PLEK VALT  
ALTIJD TEGEN. IK GA WEL JAARLIJKS SCHAATSEN OP 
DE WEISSENSEE, MAAR DAT IS NIET ECHT VAKANTIE.

FAVORIETE STAD?
BERLIJN. HET IS MISSCHIEN NIET DE MOOISTE STAD, 
DAT IS ROME DENK IK, MAAR HET IS WEL DE STAD  
MET DE PRETTIGSTE ATMOSFEER.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
SANTIAGO CALATRAVA. ZIJN STATION VAN LUIK  
BIJVOORBEELD IS EEN PRACHTIG VOORBEELD  
VAN HOE JE EEN SPANNENDE FUNCTIONELE  
RUIMTE KAN CREËREN. 

WAAR BEN JE IN HET WERK HET MEEST TROTS OP?
ALS IK ZIE DAT PRODUCTEN DIE IK HEB BEDACHT 
SUCCESVOL IN DE PRAKTIJK WORDEN GEBRUIKT.  
WERKEN IN DE BOUW LEVERT EEN TASTBAAR  
RESULTAAT OP WAAR ALLE DEELNEMENDE  
VAKMENSEN TROTS OP ZIJN, IK OOK.
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Koepels Kurhaus weer  
in oude luister hersteld
Afgelopen voorjaar werd het Kurhaus in Scheveningen onderscheiden  
met de DakAward voor het Dak van het Jaar 2018. Dit was feitelijk  
slechts voor een deel van het dak: andere delen van het dak  
(en de rest van het gebouw) worden in een later stadium aangepakt.  
Momenteel zijn de zinken koepels aan de beurt.

Het Stedelijk Badhuis was zo succesvol dat in 1856 werd 
besloten het badhuis uit te breiden. In de periode van 1884 
tot 1885 werd op dezelfde plek het Kurhaus gebouwd.  
Na een felle brand werd het tussen 1886 en 1887 herbouwd. 

Vanaf 1972 werd het gebouw ingrijpend gerenoveerd en 
tijdens de werkzaamheden, in 1975, kreeg het de monu-
mentenstatus. Na de verbouwing werd het Kurhaus op  
8 mei 1979 heropend in aanwezigheid van prinses Beatrix.  
Tot 2014 was het Kurhaus aangesloten bij de  
Steigenberger Hotel Group, sinds eind 2014 behoort  
het Kurhaus tot de Amrâth hotelgroep.

Zinken koepels
De nieuwe eigenaar heeft een nieuwe ronde renovatie-
werken in gang gezet, waaronder, vorig jaar, de vervanging 
van de dakbedekking op de puntdaken aan de zeezijde. 
Medio dit jaar is begonnen met de renovatie van de  
karak teristieke koepels. Bij een dakrenovatie in 1985  
waren deze al eens voorzien van een zinken bekleding, 
maar door enkele technische missers die destijds zijn  
gemaakt was het nodig dit werk opnieuw te doen. 

In totaal gaat het om vijf koepels: één grote en op de  
vier hoeken van het gebouw vier kleinere. Een  prestigieus 
project, niet in de laatste plaats omdat de koepels beeld-
bepalend zijn voor het Kurhaus.  
Loodgieter & Installatiebedrijf W.J van der Herp bv uit  
Den Haag is op het gebied van installatie techniek,  
loodgieters-, C.V-, dak- en zinkwerkzaamheden de vaste part-
ner van het hotel. Directeur Leo Tettero vertelt dat het  
bedrijf graag met vaste partners werkt. Zo bestelt men de   
dakbedekkingsmaterialen standaard bij dakmaterialen-
groothandel Braber Dakmaterialen. Op haar beurt werkt  
dit bedrijf op het gebied van zinkwerk weer bij voorkeur 

samen met haar vaste partner Dakgoot Groep bv. uit Schaijk 
en haar vaste leverancier elZinc Nederland.

Oorspronkelijk dak 
“Het oorspronkelijk toegepaste zink was zeer snel  
achteruitgegaan, daardoor was al snel duidelijk dat de vol-
ledige dakbedekking zou moeten worden ver vangen,” aldus 
Frank Veerkamp van Dakgoot Groep bv. “Normaal gesproken 
gaat zink veel langer mee dan de 34 jaar die het nu op het 
dak heeft gezeten. Dat is het gevolg van een combinatie  
van de locatie (aan zee en hoog) en technische keuzes bij 
de vorige dakrenovatie, die verkeerd hebben uitgepakt. 
De oorspronkelijke ondergrond bestond uit een laag 
 bitumen, waardoor de constructie onvol doende kon ‘ademen’. 
De hoekkepers waren veelal door middel van solderen  
aan elkaar verbonden en de oorspronkelijke losanges 
waren aan de ondergrond genageld. Hierdoor krijgt het 
materiaal te weinig ruimte om te ‘werken’ onder invloed 
van temperatuurwisselingen.” 

Eigenlijk werd het materiaal van alle kanten aangetast. 
Vanaf de bovenkant, vanwege de zoute lucht en het zand 
(het zandstralen is nog schadelijker dan het zout).  
Vanaf de onderkant, omdat er onvoldoende ruimte was 
gelaten voor ventilatie tussen de ondergrond en het zink. 
En tenslotte doordat er te weinig ruimte was om te ‘werken’. 
Daarom waren we er zeer alert op om ditmaal het zink 
zodanig aan te brengen, dat daarmee de levensduur  
aanzienlijk zal worden verlengd. Daarom hebben wij een 
aantal specialisten gevraagd om mee te denken over de 
juiste toepassing. Uiteindelijk is, op basis van onderling 
vertrouwen, in samenspraak gekomen tot een oplossing 
waarmee de koepels voor lange tijd weer hun technische 
en esthetische functie kunnen vervullen.”

Nieuwe situatie
De koepels hebben een houten ondergrond, de oude 
losanges en de bitumineuze dakbedekking zijn tot op de 
ondergrond verwijderd. Vervolgens is hier een waterdichte, 
dampopen folie op aangebracht. De grote koepel is feitelijk 
de overkoepeling van de daglichtvoorziening die de centrale 
hal van het Kurhaus van daglicht voorziet. Aan de onder-
kant is de koepel voorzien van timpanen. De twee kleinere 
koepels hebben op de vier hoeken ieder vier obelisken  
met een hoogte van 2,20 m. De koepels, de timpanen,  
de obelisken en alle goten aan de zeezijde zijn bekleed met 
elZinc walsblank zink (1mm). Elke koepel is voorzien van 
1200 ruitvormige losanges. Gebaseerd op de oude situatie 
zijn de nieuwe losanges volgens een nieuw en verbeterd 
ontwerp gelaserd en gezet door Dakgoot Groep bv.  
Elke losange is vervolgens individueel gemonteerd met een 
vaste, gesoldeerde bovenklang en twee losse RVS klangen 
aan de schuine zijkanten. 

De hoekkepers zijn met verlopend gezette sigmentkappen 
(d.m.v. een haakfelsconstructie) stormvast gemonteerd.  
Op de onderbouw zijn de zinken lamellen ook met een 
haakfelstechniek gemonteerd, om de maximale levensduur 

te garanderen. De acht vernieuwde zinken obelisken  
(op de vier hoeken van beide koepels) zijn vanuit vlakke zink-
en platen in de juiste vorm geforceerd, geperst en gesoldeerd 
door Peter Slegers van Slegers Meester in Felstechniek. 

De leverancier van het zink, elZinc nederland, geeft een 
20-jarige verzekerde garantie op haar producten af, mits de 
materialen goed zijn aangebracht. De betrokken partijen 
kennen elkaar goed en de detailleringen zijn vooraf goed 
doorgesproken. Het zink is aangebracht door een vast 
team specialisten. De werkzaamheden zijn bovendien 
intensief gecontroleerd door Monumentenzorg. Ook is niet 
onbelang rijk dat de opdrachtgever voldoende budget heeft 
vrijgemaakt om de koepels op een technisch juiste manier 
te laten renoveren. Door deze combinatie van factoren is 
geborgd dat de koepels van het Kurhaus weer in hun oude 
luister zijn hersteld en voor lange tijd zullen functioneren. 

“Dit is een project waar alle betrokkenen trots op mogen 
zijn,” besluit Veerkamp. “Tijdens de vorige dakrenovatie heb-
ben de verwerkers hun namen in de constructie achtergelat-
en. Ook bij deze renovatie hebben we de namen en foto’s van 
de medewerkers in de constructie verwerkt. Die zullen pas  
bij de volgende dakrenovatie weer tevoorschijn komen:  
dat gaan wij niet meer meemaken. Het voelt een beetje als 
het signeren van je werk. En feitelijk is dat ook zo.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

• OPDRACHTGEVER: AMRÂTH HOTELS
• ZINKVERWERKER: DAKGOOT GROEP BV SCHAIJK
•  INSTALLATEUR: LOODGIETER & INSTALLATIEBEDRIJF  

W.J VAN DER HERP BV, DEN HAAG 
•  ORNAMENTEN: SLEGERS MEESTER IN FELSTECHNIEK,  

BEEK EN DONK
• DAKGROOTHANDEL: BRABER DAKMATERIALEN, DEN HAAG
• LEVERANCIER ZINK: ELZINC NEDERLAND, EINDHOVEN

Het Kurhaus heeft een rijke historie. In 1818 stichtte  
Jacob Pronk aan de Verlengde Badhuisstraat in Scheveningen 
een houten paviljoen met een badhuis. In 1828 kwam er op 

initiatief van de burgemeester een veel 
groter ‘Stedelijk badhuis’ in classicisti sche 
stijl, genaamd Grand Hôtel des Bains 
naar een ontwerp van stadsarchitect 
Zeger Reyers.  

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN
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SPECIAL DAKBEDEKKINGEN: MOMBERS OVER DAKPANNEN

Het Fusée-dak:  
keramische kruiken  
als dakbedekking
Het Dakpannenmuseum te Alem bezit een aantal bijzondere keramische 
flessen in de collectie, zonder bodem en voorzien van korte hals.  
Het zijn zogenaamde Fusée-kruiken, ook wel Fusée’s genoemd,  
met een lengte van ca. 35 cm en een doorsnede van 8 cm.

Vóór de verwerking moeten de kruiken goed nat worden 
gemaakt. De Fusée’s komen koud in elkaar en koud tegen 
de muurrand. De voeg tussen de flessen is 1 cm en er gaan 
ongeveer 40 flessen in 1 m².  

Huub Mombers

Hoewel je de Fusée-kruiken geen dakpannen kunt  
noemen, hebben ze wel degelijk, met vele anderen  
kruiken en vermengd met betonspecie, een dakbedekking 
gevormd. In ons land zijn in de jaren ’50 tot eind jaren ’60  
een aantal gebouwen neergezet, voorzien van  
een dak met deze Fusée-kruiken, ook ‘Flessendak’ of  
’dak in Fuséebeton’ geheten.
 
Aan de Teteringsedijk in Breda stond een fabriek  
die ze fabriceerde, onder de naam N.V. Nefumy -Breda.  
Ze zijn vooral toegepast op grote hallen,  
zoals veemarkten, douaneloodsen, bedrijfsgebouwen,  
maar ook woningen. In 1955 stonden in ons land al  
ca. 400 gebouwen, uitgevoerd met een Fusée-dak.  
Kenmerkend was de flauw hellende, gebogen vorm. 

Het principe is eenvoudig. Als de beide muren van een hal 
in wording op hoogte zijn opgemetseld, wordt een laagje 
cement gestort in een dikte van 2,5 cm. Dit gebeurt op een 
ondersteuning van houten planken, twee keer bestreken 
met ontkistingsolie. Hierop wordt een verrolbare houten 
of stalen ondermal in boogvorm, met een werkbreedte van 
enkele meters en een lengte van muur tot muur, en bekleed 
met een buigzame boardplaat (4 mm Masonite), geplaatst. 
De kruiken worden in de lengte op rij (steeds met 8 stuks 
naast elkaar) in het verband tot een breedte van ca. 72 cm 
gelegd (werkbreedte van een armlengte). Vervolgens worden 
ze met de bodemloze onderzijde van de kruik (met een 
kwart draaibeweging) 1 cm diep in de natte specie gedrukt. 

Daarna komt er ca. 1,5 cm natte specielaag bovenop,  
zodat de dakdikte ongeveer 12 cm zal worden en met een 
brede, harde bezem ingewassen. Vanaf de andere zijde 
van de dakhelling wordt hetzelfde gedaan en naar de nok 
toegewerkt. Het belangrijkste aandachtspunt is wanneer 
de kruiken elkaar bij de nok ontmoeten, dan wordt deze op 
maat in elkaar gestulpt, alvorens de hals er af te kappen of 
zagen. Het sluitstuk aan de nok is heel bepalend! 

Na verharding van minimaal 36 uur kan de mal er op  
zogenaamde Mosterdpotten onderuit worden gerold.  
Het aanbrengen van ijzeren trekstangen tussen de buiten-
muren is noodzakelijk om de spatkracht van het dak op te 
vangen, deze kunnen bij de inrichting van de hal dan ook 
gebruikt worden om o.a. lampen of borden met bedrijfs-
mededelingen aan te hangen. De onderzijde kan gestuct 
worden met een pleisterlaag en de bovenzijde met mastiek 
of een bitumineuze laag. 

Bij een overspanning van meer dan 10 meter zal het aan-
brengen van betonijzer tussen de Fusée’s aan te bevelen 
zijn. Bij grotere overspanningen werden twee of zelfs  
drie Fusée-lagen op elkaar gelegd! Iedere aannemer kan  
er na een korte introductie mee aan de slag.

De firma Nefumy bejubelde het gebruik van hun kruiken 
met mooie reclame-uitingen zoals: “Een Fuséedak is  
Voordeliger én Beter”, of: “Men is Snel Onderdak,  
Licht van Constructie en Isolerend”. En wat vindt u van deze: 
“Wie met Fusée’s begint, weet zeker dat hij wint!”

Na de jaren ’60 raakten deze gebogen flessendaken uit 
de mode en werden voortaan daken geproduceerd in 
gespannen beton met platen en platdak. Je hebt geluk als 

je op tijd te weten komt dat een Fusée-dak gesloopt gaat 
worden. Zo hoorde ook ondergetekende er van. Ik heb toen 
vriendelijke medewerking gekregen van het sloopbedrijf. 
Deze was bereid een vierkante meter in de aanhangwagen 
te leggen voor de collectie: en zodoende voor het behoud 
van een dakelement uit het verleden!

Geraadpleegde werken
• Zwiers 1956
•  R. Jellema , Ir. M. Meischke , Ir. J. Muller, Bouwkunde deel IV
• Piet Bot, Vademecum 2009 - Blz. 391

Met dank aan Gereedschapsmuseum Mensert uit Delft  
voor de archieffoto. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Een Fuséedak in wording. Duidelijk te zien hoe de keramische flessen in  
verband worden gelegd. Rechts zichtbaar de uitstekende planken van de  
ondermal, die later op zgn. mosterdpotten zullen worden opgeschoven. 
Foto: Museum Mensert Delft. Restyling, M. Spiertz, Winssen.

De kruiken hebben een open bodem en flessenhals.
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Nut en noodzaak van  
een riet-woonverzekering
Wie overweegt om een rieten kap te laten plaatsen,  
wordt vaak tegengehouden door vooroordelen rondom veiligheidsrisico’s,  
beperkte mogelijkheden tot verduurzaming en vooral hoge premies  
voor de opstal- en inboedelverzekering. Een op maat gemaakte  
rietverzekering kan hierin de oplossing bieden. In tegenstelling tot  
de meeste reguliere woonverzekeringen biedt een rietverzekering  
gunstige voorwaarden en een goede premie.

tijdens de aankoop van een rietgedekte woning betrokken 
financiële partijen zich direct als verzekeraar aanbieden.  
Gebrek aan de juiste expertise over riet zorgt echter  
niet altijd voor een toereikende dekking en kan zelfs  
leiden tot onterecht hoge premies voor de opstal-  
en inboedelverzekering. 

Dit hoeft zeker niet het geval te zijn wanneer de woning 
door een gespecialiseerde rietverzekeraar wordt verzekerd. 
In tegenstelling tot een reguliere woonverzekeraar kan een 
rietverzekeraar dankzij zijn specialistische kennis en ervaring 
de juiste risico’s in kaart brengen. Een rietverzekeraar 
beschikt over technische expertise, is op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen binnen de branche en kent de juiste 
herbouwwaarde toe aan een rietgedekt object. 

Hierdoor kan bijvoorbeeld onderverzekering worden  
voorkomen en betalen eigenaren van riet-gedekte  
woningen een eerlijke premie voor hun opstalverzekering 
met gunstige voorwaarden, speciaal afgestemd op rieten 
daken. Zaken als storm- en brandschade vallen uiteraard 
gewoon onder de dekking, evenals inbraak en een  
bijpassende inboedelverzekering. 

Het advies luidt daarom om de overweging van een  
woonverzekering al zo vroeg mogelijk in het proces  
mee te nemen. Net zoals het aanbrengen van een  
rieten kap is het verzekeren van riet-gedekte woningen 
namelijk echt vakwerk. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Leon Houtzager (VLC & Partners)

Begin jaren negentig zag de toekomst voor de rieten kap er  
door het nieuwe Bouwbesluit nog onzeker uit. Sindsdien is  
er echter ontzettend veel veranderd binnen de rietbranche.  
Deze beweging werd al in 1971 in gang gezet door de intro-  
ductie van de schroefdakconstructie. Deze van binnenuit 
gesloten dakconstructie verbeterde onder meer de  
brandveiligheid van een rieten dak ten opzichte van de 
traditionele open dakconstructie. In combinatie met extra 
veiligheidsmaatregelen, zoals vonkenvangers, voldoen rieten 
daken met een schroefdakconstructie vandaag de dag aan 
alle wettelijke bouw- en veiligheidseisen. 

Daarnaast blijven rietdekkers dankzij opleidingen en  
cursussen vooroplopen. Dit komt niet alleen de levensduur 
en brandveiligheid van rieten daken ten goede, maar zorgt 
er ook voor dat de branche meegaat met de nieuwste  
ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming 
van met riet gedekte woningen. Veel bewoners willen  
zonnepanelen plaatsen en hun woning van binnenuit 
optimaal isoleren. Voor isolatie zijn tal van mogelijkheden, 
maar zonnepanelen in combinatie met riet kan verzeke-
ringstechnisch uitdagend zijn. Door de samenwerking 
tussen VLC & Partners en Vakfederatie Rietdekkers kunnen 
wij u goed adviseren over de mogelijkheden. 

Angst voor hoge woonverzekeringspremies 
onterecht
Ondanks al deze ontwikkelingen heerst er nog altijd  
de angst voor onredelijk hoge verzekeringspremies op  
rietgedekte woningen. De praktijk laat vaak zien dat  

Voordelen op een rij

Meer informatie
op rietpolis.nl 
Hier kunt u direct een off erte aanvragen. 
Bel ons en wij regelen het snel en op maat 
voor u: (073) 692 47 39. 
Bekijk alle voordelen op Rietpolis.nl.

We komen graag met u
in contact! Bel één van 
onze adviseurs: 
(073) 692 47 39

Rietpolis.nl is een product van VLC & Partners

•  Zeer uitgebreide dekking
•  Lage premie
•  Niet verplichte brandwerende coating
•  Korting bij preventie 
•  Ook voor rijksmonumenten

•  Tweede woning makkelijk mee te verzekeren
•  Bed & breakfast oplossing
•  Recreatiewoning te verzekeren
•  Persoonlijke aandacht 
•  Indien gewenst gratis inspectie van uw woning

WORD LID 
VAN DE VAKFEDERATIE RIETDEKKERS 

EN PROFITEER VAN DE VOORDELEN
 

VAKFEDERATIE RIETDEKKERS 
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Opleiding voor leidekkers 
gaat van start
Na een aantal jaren waarin er geen opleiding leidekker was,  
werd begin 2019 op initiatief van de leidekkersbranche,  
besloten de opleiding leidekker weer nieuw leven in te blazen  
en een nieuwe restauratieopleiding voor leidekkers en loodgieters.  
De Nederlandse Vereniging van Leidekkers, GAan in de Bouw en  
het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen zorgen ervoor dat  
leidekkers weer goed opgeleid kunnen worden.

Het is bijzonder te noemen  
dat deze drie partijen in 
harmonieuze samenwer-
king de vak opleidingen 
weer op de rit zetten.  
Na het wegvallen van  
opleidingscentrum BGA  

in Boxtel in 2015 waren er in ons land geen scholings-
mogelijk heden meer voor leidekkers.  
Daar is nu verandering in gekomen. NVVL, NCE en  
GAan in de Bouw hebben de bestaande lesstof  
geactua liseerd 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. 

Hoe ziet de nieuwe basisopleiding eruit?
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. 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 deelvakbekwaamheids-
bewijs op basis van het NLQF systeem.

Als de deelnemer alle modules niveau 2 met goed gevolg 
heeft afgesloten, heeft hij recht op een vakbekwaam-
heidsbewijs op dat niveau, eveneens 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.

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Foto: NCE, Jan van Dalen.

Piet Jacobs,
Opleidingscoordinator  
Hellende Daken

Foto: NCE, Klaas Boeder.
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Inmiddels zijn er voor deze niveau 3 opleiding van het NCE 
17 aanmeldingen, waardoor deze zeker van start gaat.  
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. Een pluspunt bij 
het uitvoeren van werk aan geregistreerde monumenten.

Steun voor de opleidingen  
en subsidiemogelijkheden
De modellen voor deze nieuwe opleidingen voor leidekkers 
en loodgieters zijn in overleg met de branche bepaald.  
De materialen voor de opleiding leidekken zijn door de  
diverse leveranciers aangeleverd. Velen hebben deze gratis of 
tegen een lage kostprijs ter beschikking gesteld. Een mooie 
manier om hun steun aan de nieuwe opleiding te tonen. 

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.

GAan in de Bouw streeft ernaar om de bedrijven zoveel als 
mogelijk te ondersteunen bij het voorlichten en opleiden  
van medewerkers in de gespecialiseerde beroepen.  
Bedrijven, die hun medewerkers een opleiding willen laten 
volgen, kunnen een beroep doen op ondersteuning van 
GAan in de Bouw.

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 leidekkers-
bedrijven 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

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.

Voor veel werknemers is het van groot belang dat zij een 
erkende opleiding kunnen volgen en op deze wijze aan 
kunnen tonen dat zij het vak aantoonbaar beheersen.  
De werkgever die aan zijn werknemers een opleidingen 
aanbiedt, heeft een pré ten opzichte van een werkgever  
die geen opleiding aanbiedt. De opleiding leidekken is 
toegankelijk voor iedereen die werkzaam is in het vak.  
Dus ook voor de zzp-er, de vakman die zich in bepaalde  
onderdelen verder wil bekwamen, de zij-instromer,  
maar met name ook voor de jongere die het vak leidekken 
wil leren en wil doorstromen naar niveau 3.  
Werkgevers kunnen hun medewerkers aanmelden,  
werknemers kunnen zichzelf ook aanmelden.

Hoe ziet de restauratieopleiding eruit?
Het Nationaal Centrum Erfgoedopleiding start samen met 
de Nederlandse Vereniging Van Leidekkers begin maart 
2020 met de opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter 
op niveau 3. Deze opleiding is bedoeld voor de meer  
ervaren vakmensen die al enige jaren met leidekken hebben. 
Deze opleiding bevat naast het vak leidekken dus ook het 
vak loodgieter, beide vakdisciplines zijn toegespitst op 
restauratiewerkzaamheden. Het lesprogramma bestaat uit 
twee delen. In de periode maart 2020 – juni 2020 wordt het 
eerste gedeelte gegeven. Dit bestaat uit 6 x 2 aaneengeslo-
ten lesdagen (van 8:30 tot 16:00 uur). Vervolgens zal van  
november 2020 tot en met maart 2021 de tweede les-
periode worden gegeven van wederom 6 x 2 lesdagen. 
Beide delen worden afgesloten met toetsen en examen-
gesprekken. Naast korte theorielessen worden er veel 
opdrachten in de hal uitgevoerd. Leslocatie is Bouwmensen 
Amersfoort, centraal in het land en goed bereikbaar.

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Foto: NCE, Lilian.



HENK SMIENK
Commercieel Technicus
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PREFALZ
100% ALUMINIUM, 40 JAAR MATERIAAL – 

EN KLEURGARANTIE

WWW.PREFA.COM

TECHNISCHE GEGEVENS PREFALZ

MATERIAAL  gecoat aluminium, 0,7 mm dik, dubbel geëmailleerd
AFMETINGEN  0,7 x 500 mm
  (extra bandbreedtes 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1000 mm)
GEWICHT   ca. 1,89 kg/m2 (effectief verbruik bij 500 mm breedte ca. 2,3 kg/m²)
PLAATSING  op volledige bebording min. 24 mm

Een gezellige avond,  
met z’n allen aftellen met de klok, even proosten en elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen...  
en dan: vuurwerk afsteken! 
 
Voor velen een mooi begin van een nieuw jaar, maar helaas niet voor iedereen. 
 
Op één van onze werken werden wij maandagochtend 6 januari gebeld, of we even naar een woning wilden  
kijken die wij eind december nog gerenoveerd hadden. Het is wel even schrikken wanneer je een net  
opgeleverd stukje vakwerk helemaal zwart geblakerd ziet staan… het hele dak verwoest door vuurwerk.  
Het was waarschijnlijk een verdwaalde vuurpijl... of een gerichte baldadige actie met grote gevolgen. 
 
Gelukkig is de brand niet overgeslagen naar de naastgelegen woningen doordat de bouwmuren goed  
brandwerend geïsoleerd waren. Voor ons uiteraard een standaard werkwijze, maar helaas zien wij op  
diverse daken ook dat het wel eens “vergeten” wordt, omdat het kostenverhogend zou werken. 

Door deze brandschade zijn er kosten gemaakt, maar het had allemaal veel erger kunnen zijn. 
 
Brandveilig werken volgens de eisen... ook daar kunt u op rekenen bij KONRAD ROOF TECHNOLOGY.

Kijk voor informatie op: www.konrad-rooftech.com

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

konrad-februari2020A4.indd   1 31-01-2020   14:42
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Een lichtgewicht  
betonpan
Door de toepassing van een betonpan met zo’n 30% minder gewicht dan 
een ‘normale’ betonpan, kunnen voordelen worden bereikt op het gebied 
van zowel verwerking als milieuvriendelijkheid. Ook maakt het lichte  
gewicht de dakpan een goede keuze voor toepassing in aardbevingsgebied. 
BMI Monier introduceerde daarom enige tijd geleden de Aerlox.

maakt het werk voor de dakdekker makkelijker en sneller, 
bespaart op de dakconstructie en betekent minder transport. 

De betondakpan is dus gemiddeld zo’n 30% lichter dan  
de gemiddelde betondakpan en heeft dezelfde sterkte  
en duurzaamheid. De dakpan heeft een open structuur  

Een betonnen dakpan weegt gemiddeld 42 kg per m².  
BMI Monier is erin geslaagd een zeer sterke en lichte  
betonnen dakpan te ontwikkelen met een gewicht van 
minder dan 30 kg per m²: de Aerlox. De dakpan is zo’n 30% 
lichter en heeft dezelfde sterkte en duurzaamheid als de 
gemiddelde betondakpan. Deze lichtgewicht betonpan 

die sterkte geeft. Het betreft een technologische ontwikke-
ling van BMI Monier Technisch Centrum laboratoria.  
Het idee van lichte dakpannen werd meer dan 20 jaar  
geleden ontwikkeld door de vestiging in de VS, met name 
voor gebieden met extreme weersomstandigheden.  
De fabrikant heeft de betondakpan doorontwikkeld ter 
vervanging van verouderde, lichte dakconstructies in de 
woningbouw (zoals daken van golfplaten). 

Lager traagheidsmoment bij een aardbeving
Licht in gewicht betekent een besparing op de dakcon-
structie en meer dakpannen per transport, dus minder 
logistiek en minder milieubelasting. Dat hij lichtgewicht  
is, heeft nog een ander groot voordeel: de dakdekker  
kan de dakpan eenvoudiger, sneller en met minder  
fysieke belasting verwerken.

De Aerlox is voor het eerst in de stad Groningen toegepast, 
waar BAM Wonen in opdracht van woningcorporatie Nijestee 
56 eengezinswoningen energiezuinig renoveerde.  
De opdrachtgever koos voor deze betonnen dakpan,  
want minder gewicht op het bovenste deel van de woning 
betekent een groter traagheidsmoment bij een aardbeving. 

Dakpannen van beton behoren tot een aparte klasse als  
het om duurzaamheid gaat. Onderzoek door o.a. NIBE wijst 
uit dat dit type dakpan de minste milieubelasting oplevert. 
Ze leveren tot 80% minder CO2-emissie op. Bovendien 
neemt dit type dakpannen 10 à 15% van de bij productie 
ontstane emissie zelf weer op. Daar komt bij dat beton-
dakpannen aan het einde van hun levenscyclus weer  
gerecycled kunnen worden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Luchtreinigende dakpannen  
dragen bij aan oplossing 
stikstofprobleem
De stikstofproblematiek is in  
het nieuws breed uitgemeten.  
Om de schadelijke uitstoot  
van uitlaatgassen door verkeer,  
verwarming en industrie terug te 
dringen, vooral in dichtbevolkte 
steden en gemeenten, levert de  
ClimaLife betondakpan van  
Nelskamp een bijdrage. 

Nelskamp is de enige producent met titaniumdioxide (TiO2)  
in het cement. Hierdoor kan de fabrikant de werking  
blijven garanderen zolang de ClimaLife dakpan op het  
dak ligt. Daarnaast is de TiO2 in de coating aanwezig,  
maar die verdwijnt, wat zorgt voor een zogenaamd  
‘krijteffect’. De werking wordt voortgezet door de actieve 
stof in de toplaag van de betonnen dakpan.

De ClimaLife is enige dakpan die N, NO en NOx  
(respectievelijk stikstof, stikstofoxide en stikstofdioxide) van 
uitlaatgassen door verkeer, industrie en verwarmingstoe-
stellen zuivert en omzet in niet-schadelijke stoffen zoals 
NO3-(nitraatmoleculen). Het Institut für Technische Chemie 
in Hannover heeft onlangs, na nieuwe tests, vastgesteld dat 
bij 2.000 zonuren per jaar en een dakoppervlak ingedekt 
met 100 m² ClimaLife dakpannen, zo’n 950 gram stikstof-
oxide wordt geneutraliseerd. Dit betekent dat het dubbele 
hiervan, 200 m² dakoppervlak, jaarlijks de schadelijke 
uitstoot van 45.000 gereden autokilometers compenseert. 

Titaniumdioxide
De betondakpannen bevatten een toplaag die met titanium - 
dioxide (TiO2) zowel in de micromortel als in de coating 
wordt aangebracht. De oppervlaktelaag van de pan met 
titaniumdioxide krijgt een photokatalytische werking door 
het UV-licht. De vuile lucht aan het oppervlak van de beton-
dakpan wordt daardoor gereinigd, terwijl de vuildeeltjes  
die op de pan achterblijven eenvoudig door de regen weg-
gespoeld worden (het selfwashing effect) en geen schade 
meer toebrengen aan het milieu. Bijkomend voordeel is  
dat het actieve oppervlak veel schoner blijft.

De betondakpannen zijn milieuvriendelijk, het product  
staat bovenaan in de Nationale Milieu Database van NIBE.  
De productie ervan vergt namelijk weinig energie  
waardoor een veel lagere CO2-emissie verkregen wordt.  
De huisleverancier Heidelberger Cement heeft als doel-
stelling in 2050 CO2-neutraal cement te produceren en 
levert aan de dakpannenfabrikant uitsluitend nog het 
‘schonere’ CEMII.

Carbonisatieproces
Tijdens de levensduur helpt het cementbestanddeel door 
het carbonisatieproces mee aan het opnemen van de  
schadelijke CO2, terwijl na de gebruiksperiode de pannen 
volledig kunnen worden gerecycled om de circulaire  
economie te stimuleren. Dit geldt ook voor de ClimaLife,  
omdat de titaniumdioxide niet meer vrij kan komen.

De ClimaLife wordt uit voorraad geleverd in de modellen 
S-pan en Finkenberger, in de kleuren natuurrood (40),  
bruin (41) en antraciet (42). Projectgericht is het mogelijk 
de dakpan ook in de vlakke betonpan model Planum te 
verkrijgen, als ook in de veel lichtere EasyLife betonpannen. 
Méér dakpannen op de vrachtwagen reduceert het aantal 
vrachtbewegingen naar de bouw en daarmee eveneens de 
CO2- en stikstof uitstoot. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Schone lucht d.m.v. 
fotokatalyse
Met 100 m2 ClimaLife dakpannen jaarlijks 
tot 950 gram minder stikstofoxiden

Reductie stikstofdepositie kan door beperking 
vrachtbewegingen en ‘schoner’ materieel, maar de 
luchtkwaliteit wordt bevorderd door gebruik van 
luchtzuiverende materialen.
Pas dan voldoen we aan het Plan Aanpak Stikstofoxide!

PLANUM I
Projectgericht

S-PAN
Uit voorraad

FINKENBERGER
Uit voorraad

EasyLife-SIGMA-PAN
Projectgericht
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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! 

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.

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

VESTIS Aluminium
Bestel nu een GRATIS 
aluminium kleurenwaaier!

Bestel hier de kleurenwaaier:
www.zinkunie.nl/acties/kleurenwaaier

Steildak_advertentie-02-2020.indd   1 29-1-2020   11:14:04
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ACTUALITEITEN SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

WIENERBERGER INTRODUCEERT 
HALFRONDE VORST VARIO

De halfronde vorst Vario van Wienerberger is in de lengte 
variabel verwerkbaar. Met deze vorst kan men de nok en hoekkeper 

afwerken zonder te slijpen of te zagen. Dat geeft tijdwinst en een nettere afwerking. 
Ook hoeft men niet meer te zagen (door 15 mm speling in de lengte). De vorst is voorzien 

van maatstreepjes, waardoor men de vorsten eenvoudig op gelijke maatvoering kan leggen. En door een 
keramisch vliesje in het voorgestanste nagelgat is het makkelijk door te schroeven. De halfronde vorst Vario is, 

inclusief hulpmiddelen, beschikbaar voor alle panmodellen, gemaakt bij de Nederlandse Wienerberger fabrieken. 

NEDZINK INVESTEERT IN ZONNE-ENERGIE
Het eigen energieverbruik vergroenen door plaatsing van 
zonnepanelen, dat is wat vorm gekregen heeft bij NedZink. 
Nu de uitbreiding van het warehouse nagenoeg helemaal 
voltooid is, werden door firma Oranjedak in samenwerking 
met firma Solaris 2.950 zonnepanelen geplaatst op het  
dak van het warehouse en het servicecenter.  
Over een jaar zal een tweede fase volgen waarbij wederom 
630 panelen op een nog nieuw te bouwen productiehal 
zullen worden geplaatst.

In totaal zal hiermee jaarlijks 1 miljoen kilowatt-uur zonnestroom opgewerkt worden, wat overeen komt met het stroom-
verbruik van 400 huishoudens op jaarbasis. Zonne-energie behoort tot één van de schoonste energiebronnen als het gaat 
om CO2 uitstoot. Door deels eigen opwekking van energie, maar ook door de elektrificatie van het productieproces (grote 
gasverbruikers zullen worden omgezet naar elektro) zal NedZink nog groener worden. 

WORKSHOPS TEN BEHOEVE VAN  
ONDERNEMERSCHAP
In de zomerperiode van 2019 heeft Stichting ERM  
door Building Changes een onderzoek laten uitvoe-
ren naar het ondernemerschap van vakmensen  
werkzaam binnen het cultureel erfgoed.  
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het bestuur 
van Stichting ERM, in overleg met de branches, 
besloten om als pilot twee - kostenloze - workshops 
te organiseren ter versterking van het ondernemer-
schap van vakmensen in het cultureel erfgoed.  
Deze workshops zijn dus op maat gemaakt en  
worden voor kleine groepen op diverse locaties  
in het land georganiseerd, zodat er veel persoon lijke 
aandacht en uitwisseling mogelijk is. Bij elke work-
shop zal ook een gastspreker aanwezig zijn.

KLÖBER GMBH INTRODUCEERT  
SEPA PROFI BESCHERM- EN DAKZEIL 

EN SEPA PROFI NOODDAK
Tijdens Dach + Holz International  

introduceerde Klöber Gmbh de nieuwe  
Sepa Profi bescherm- en dakzeilen.  

De achtergrond is vooral het toenemende 
wispelturige weer en het verhoogde risico op 

stormen met dakschade, waardoor men  
noodbedekkingen moet kunnen bieden als 

 nooddak. Met de Sepa professionele bescher-
ming en dakzeilen kan men een geïmprovi-

seerde bescherming voor het dak creëren.  
De UV-bestendige, met wapening versterkte 

bescherm- en dakzeilen zijn zeer duurzaam en 
worden in verschillende maten geleverd. 

De speciale materiaalkwaliteit in vergelijking 
met eenvoudige bouwplannen maakt meer-

voudig gebruik mogelijk. Het bereik van dek-
zeilen omvat maten van 4 x 5 m tot 6 x 12 m.

LUIJTGAARDEN NEEMT  
DE LEEST DAKMATERIALEN OVER
De Leest Dakmaterialen uit Best gaat per 1 januari 2020  
verder als De Leest Daktechniek en zal zich verder richten  
op het aannemen van dakwerken, wat beter aansluit bij de  
passie die men heeft voor het hellende dak. Luijtgaarden,  
specialist in het hellende dak met gebruikte en nieuwe  
dakpannen, neemt de activiteiten over. 

Luijtgaarden is voor zakelijke klanten en particulieren al ruim 
105 jaar de specialist voor hellende daken met gebruikte en 
nieuwe dakpannen met vestigingen in Standdaarbuiten en 
Doorwerth. Naast adviseren en het leveren van dakpannen en 
toebehoren, ontwikkelt Luijtgaarden zich als dé circulaire speler 
voor het hellende dak waarbij werken voor een wereld zonder 
afval en uitval centraal staat. “De overname sluit perfect aan op 
onze strategie om in diverse regio’s aanwezig te zijn met een 
fysieke vestiging”, aldus algemeen directeur Gert Jan de Gier. 

WEIKHOPLEX GOLFPLAAT 
GEÏNTRODUCEERD
Golfplaatprofielen van Weikhoplex, sinds kort op 
de Europese markt verkrijgbaar, vormen een nieuw, 
exclusief product voor dakbedekking, en tevens de 
ideale vervanging van (asbesthoudende) daken. De 
Weikhoplex golfplaat is gemaakt van gelamineerd 
kunsthars. Daarvoor is een nieuw materiaal ontwikkeld, 
dat is opgebouwd uit drie samengeperste lagen. De 
grondstoffen, waaronder acrylonitril styreen acrylaat 
en uPVC, maken het sterk, duurzaam en slagvast.

BOUWKERAMIEK VOOR  
KRINGLOOPECONOMIE
Onlangs presenteerde branchekoepel  
Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek  
de poster ‘Circulair met bouwkeramiek’.  
De visualisatie toont op bondige wijze de 
vele mogelijkheden om met gebakken  
bouwproducten circulair te bouwen.  
De toepassingen worden getoond aan de 
hand van een artist impression van het  
innovatieve Funda Huis©, samengesteld  
op basis van voorkeuren van bezoekers  
van website Funda.

Net als hout, vlas, schapenwol en schelpen  
is ook klei uit de grote rivieren een hernieuw-
bare grondstof. Dat is een natuurlijke en 

ruim beschikbare, bovendien lokale grondstof. De hernieuwbaarheid blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door Deltares in 
samenwerking met de Universiteiten van Utrecht en Wageningen.

‘’Deze oneindig beschikbare primaire grondstof vormt een welkome aanvulling op een op hergebruik en inzet van  
secondaire grondstoffen gebaseerde circulaire economie’’ aldus KNB-directeur Ewald van Hal bij de presentatie.  
Hij wijst daarbij op de meerwaarde van kleiwinning voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en de bijdrage aan  
hoogwaterveiligheid in het rivierengebied. 
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Het landschap rijst  
op als flauw hellend dak

JHet Dak van het  aar 2020
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Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Ronald Zijlstra, Groningen

De luxe woning is ontworpen door Architectuurstudio SKA 
uit Niekerk. Jetze Kuipers van het architectenbureau vertelt 
dat de landelijke omgeving de inspiratie is geweest voor het 
ontwerp. Om het landschap op te laten rijzen is een flauw 
hellend dak gerealiseerd, met daarop een grasdak. Het dak 
heeft een dakopbouw zoals dat bij platte daken gebruikelijk 
is: een waterdichte laag in de vorm van een wortelwerende 
dakbedekking (Wédéflex D4 No-Roots), daar bovenop is een 
substraatlaag aangebracht, die is afgewerkt met een laag 

gras. Deze graslaag heeft regelmatige bewatering nodig 
om mooi groen te blijven, daarom is een bewaterinstallatie 
ingebouwd. Het gras moet gemaaid worden, wat regelmatig 
wordt gedaan met behulp van een robot, zodat het dak 
minimaal zal worden belopen. Onder het flauw hellende 
dak bevinden zich twee ruime kamers.

Dit gedeelte van het gebouw gaat over in een meer gebrui-
kelijk vormgegeven woonhuis, dat duidelijk afwijkt in de 
uitstraling. Voor de gevel is gebruik gemaakt van een hou-
ten bekleding, op het dak is gekozen voor de Oude Holle 
Sinus dakpannen van WIenerberger. Dit is een keramische, 

holle pan zonder sluitingen. Kenmerkend voor dit model is 
de lange, smalle vorm en de diepe golving, die zorgt voor 
een karakteristieke uitstraling. Hier bovenop zijn esthetisch 
fraaie zonnepanelen aangebracht.

Aan de ‘achterzijde’ van het gebouw is een glazen  
overkapping boven het terras gerealiseerd.  
Langs het terras loopt het pannendak tot vlak boven  
het maaiveld. Het daglicht wordt via Velux dakramen  
in de binnenruimte toegelaten. Op deze manier is een  
ruime en comfortabele woning gecreëerd.

Technisch
Het bijzondere van dit project zit hem niet zozeer in de tech-
nische moeilijkheidsgraad. Bouwbedrijf Bakker heeft zowel 
het flauw hellende als het ‘echt’ hellende dak gerealiseerd en 
zich zodoende geprofileerd als allround bouwbedrijf.

Esthetisch
In esthetisch opzicht valt vooral het groendak op,  
die is voorzien langs de oprit van het pand. Mede door de  
fraaie gevelbekleding en de zinken dakrand heeft dit  
gedeelte een tegelijk luxueuze als natuurlijke uitstraling. 
De keuze voor de dakpan sluit hier op aan:  
de Oude Holle Sinus voorziet in een landelijk effect en past 
in de kleurstelling goed bij de gevel van het flauw hellende 
gedeelte. Aan de achter zijde van het woonhuis is op een 
slimme en esthetisch fraaie manier ruimte gecreëerd.

Duurzaamheid
Het pand is nadrukkelijk ontwikkeld in de context van de 
landelijke omgeving. In de uitstraling is het gebouw dan 
ook zodanig geïntegreerd, dat het meer een voortzetting 
dan een onderbreking van het landschap lijkt.  
De voordelen van een grasdak voor de biodiversiteit zijn, 
hoe beperkt de oppervlakte ook, evident. De toepassing van 
zonnepanelen zorgt bovendien voor een milieuvriendelijke 
opwekking van energie. 

Veiligheid
Tijdens de werkzaamheden heeft het hele pand in de steigers 
gestaan, zodat het gehele gebouw, en dus ook het dak,  
op een veilige manier kon worden uitgevoerd. Het gebouw 
heeft zoals gezegd weinig onderhoud nodig. Voor de onder-
houdsfase zal daarom, afhankelijk van de werkzaamheden 
die nodig zijn, steeds worden bekeken hoe dit op een veilige 
manier kan worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld werkzaam-
heden aan de zonnepanelen dienen te worden uitgevoerd, 
ligt het gebruik van een hoogwerker voor de hand.

Samenwerking
Omdat Bouwbedrijf Bakker het leeuwendeel van de  
werkzaamheden voor haar rekening nam, was er weinig 
kans op miscommunicatie. Vanzelfsprekend zijn de  
werkzaamheden uitgevoerd in nauw overleg met,  
vooral, de opdrachtgever. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

JHet Dak van het  aar 2020

WOONHUIS + ‘SCHUURHUIS’ SONNEGA
•  OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
•  ONTWERP: ARCHITECTUURSTUDIO SKA, NIEKERK
•  HOOFDAANNEMER: BOUWBEDRIJF BAKKER, WOLVEGA
•  INSTALLATEUR: INSTALLATIEBEDRIJF HOEKSTRA,  

HEERENVEEN
•  LEVERANCIER DAKPANNEN: WIENERBERGER, ZALTBOMMEL
•  LEVERANCIER GROENDAK: WITTEVEEN DAKRENDEMENT, 

DRACHTEN

In Sonnega is een bijzonder fraai woonhuis gerealiseerd. Naast het dak,  
dat is voorzien van de Oude Holle Sinus-dakpannen van Wienerberger  
en een opdak-zonnesysteem, is er ook een zogeheten ‘schuurhuis’  
gerealiseerd. Het dak van dit gebouw rijst op uit de landelijke omgeving.
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INTERNATIONALE DAKEN

Een vallend boek  
als boekenwinkel
In China wordt een boekenwinkel gerealiseerd met een inspirerend 
 uitzicht over een meer en met een uitstraling die is geïnspireerd op een 
‘boek dat uit de hemel valt’. Het ontwerp is uit meer dan 249 ingezonden 
concepten verkozen tot ‘The most beautiful bookstore in Chendu’ in de 
Xinglong Lake Bookstore Architectural Creative Design Competition.  
Het ontwerp, verzonnen door MUDA Architects, onderscheidde zich  
uiteindelijk van de 20 andere finalisten en won de eerste prijs in de  
design-competitie. Het op sommige plaatsen bijzonder steile dak is de  
belangrijkste eyecatcher van het geheel.

Joep Klerx

De aanblik van een vallend boek als inspiratie voor een 
boekenwinkel is om vanzelfsprekende redenen passend te 
noemen. Het project bevindt zich aan de oostkant van de 
Baai van Xinlong Lake en zal 39 meter lang en 12 meter 
breed worden, waarmee het een oppervlakte van zo’n 470 m2  
zal hebben. Hoewel gecommuniceerd wordt met de term 
‘Bookstore’, is er veel méér te doen. Want naast het gegeven 
dat je er boeken zal kunnen kopen, komt er bijvoorbeeld 
ook een ruimte om boeken te lezen en zal er een café met 
een bar en zitplaatsen zijn om van een drankje te genieten. 
Verder komt er ook nog een meditatieruimte, een vergader-
ruimte en expositieruimte in het gebouw, waardoor het uit 
de hemel vallende boek aan veel meer plaats biedt dan het 
kopen en verkopen van boeken alleen. 

Eén met de natuur
Er is de ontwerpers alles aan gelegen om harmonie te  
creëren tussen het gebouw en de natuur. Zo komt het 
hydrofiele platform waarop het gebouwd is als het ware 
opgerezen uit het water. Hierdoor lijkt het gebouw letterlijk 
verbonden te zijn met het meer. De glazen buitenwand 
komt op dezelfde hoogte als het wateroppervlak en het  
interieur is compleet vanuit hout gemaakt, waardoor het 
interieur en exterieur van het gebouw in elkaar lijkt over te 
lopen. Verder is er gekozen voor een titaniumzinken dakbe-
dekking, waardoor door de natuurlijke reflectie, het meer en 
de lucht samen lijken te vallen. Hierdoor gaat het gebouw 
op een bijna ‘doorzichtige’ manier op in haar omgeving.
Daarnaast kan de glazen gevel bij mooi weer gemakkelijk 
worden geopend. En met de raamafschermingen open, 
vormt een rij tafels en stoelen samen een leesruimte.  
Je kunt je voorstellen dat met een fluisterend briesje, 
uitzicht op het meer en zingende vogels op de achtergrond, 
je als lezer op een bijzonder manier kunt genieten van je 
boek, aangezien je volledig in de natuur waant, maar toch 
de luxe hebt die bij het gebouw horen.
Nog een mooi detail aan het geheel is dat de originele  
leesruimte met iets meer dan een meter verlaagd is,  
waardoor je je – alsof het in het meer is – onderdompelt in 
het boek waarin jij je wilt verliezen. Natuurlijk is dit slechts 
gebaseerd op gevoelsmatige elementen, maar het idee  
is zeker noemenswaardig. 

Het bijzondere dak 
De nok van het dak loopt in de lengte van 7,5 meter hoogte 
naar een hoogte van 16 meter. Als je het aanzicht 90 graden 
draait, loopt het dak van het laagste punt van 3,5 meter ook  
naar die 16 meter. Dit laagste hoogteverschil van 12,5 meter 
wordt bewerkstelligd over een lengte van slechts 12 meter, 
waardoor het een erg steil dak is op de grootste hellings-
hoek. Deze unieke verhoging in het dak geeft het gebouw 
haar karakteristieke uitstraling.
Het hele gebouw is ontworpen met een stalen constructie 
als basis van de opbouw. Dat geldt ook voor het dak,  
waarbij het buitenste frame uit metaal is gegoten.  
Vervolgens bestaat de dakopbouw uit houten gordingen, 

die een bed vormen voor de metalen truss structuur,  
waartussen een laag met waterbestendig en thermisch 
isolerend bouwmateriaal komt te liggen, waarna de  
laatste laag van de dakopbouw uiteindelijk zorgt  
voor de uitstraling van het dak. Deze laag bestaat uit  
zo’n 6.150 zink-titanium dakpannen, die zorgen voor de 
spiegeling van het gebouw.
De uiteindelijke kosten van het hele project zijn geraamd 
op zo’n 20 miljoen Chinese yuan. Omgerekend is dat een 
ruime 2,6 miljoen euro. En dat voor een boek dat zomaar 
even uit de lucht komt vallen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

PROJECTDETAILS
• PROJECTNAAM: XINGLONG LAKE BOOKSTORE
• ARCHITECT: MUDA-ARCHITECTS
• LOCATIE: CHENGDU, CHINA
• OPLEVERING: MEI 2020
• OMVANG: 500 VIERKANTE METER
• KOSTEN: 20 MILJOEN CHINESE YUAN
• AWARD: ‘MOST BEAUTIFUL BOOKSTORE IN CHENDU’
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PV-PANELEN EN VEILIGHEID

Noem eens één reden waarom 
je niet veilig zou werken!
Tijdens de Solar Safety Day, op 21 november in het Bomencentrum  
in Baarn, kwam Edwin Petersen van Petersen Arbozorg & Veiligheid  
aan het woord over de voor- en nadelen van het veilig werken  
tijdens het installeren van PV-panelen. Met name bij de installatie  
van PV-panelen op particuliere woningen gaat het nogal eens mis.  
In dit artikel zet hij de materie nog eens uiteen.

risicoanalyse, opleiding, training en instructie, inspectie en 
observatie, auditing en veiligheidsmanagement.

Waarom onveilig werken?
Veilig en gezond werken valt als volgt te definiëren:

Het werk, de werkplek en de arbeidsmiddelen zo inrichten en 
faciliteren, dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers 
en omgeving niet in gevaar komen en er geen schade aan  
het milieu en materieel ontstaat!

Dat klinkt misschien als een open deur, maar het is in de 
praktijk eerder uitzondering dan regel dat bovenstaand op 
een goede manier is geregeld. De problemen doen zich 
niet zozeer voor in de groot-zakelijke markt, waar vaak een 
enorm oppervlak (meestal plat) dak wordt voorzien van 
zonnepanelen. Bij de partijen in dit segment is vaak de  
benodigde kennis aanwezig. Bovendien is bij dit type pro-
jecten de voorbereiding doorgaans goed en is vaak ook  
budget gereserveerd voor de veilige montage van de zonne - 
systemen. Partijen in het particuliere segment, daarentegen, 
zijn vaak niet goed op de hoogte van alle verplichtingen. 
Wij constateren dat veel uitvoerende partijen hun verant-
woordelijkheid in dit opzicht niet nemen en de werkzaam-
heden op een onveilige manier uitvoeren. Als je soms ziet 
hoe medewerkers de installaties op het (hellende) dak 
aanbrengen, is het vaak niet eens de vraag óf dit fout zal 
gaan, maar meer: wanneer. Met enige regelmaat vallen er 
als gevolg van deze praktijken slachtoffers, met ernstig en 
blijvend letsel en soms zelfs met dodelijke afloop.

Je vraagt je af waarom deze partijen de veiligheidsvoor-
schriften negeren. In veel gevallen zijn de verantwoorde-
lijken onvoldoende op de hoogte van deze voorschriften. 
Maar hoe kan dat? Gemakzucht en het (misplaatste) idee 
dat onveilig werken goedkoper zou zijn, liggen hier veelal 

Edwin Petersen, Petersen Arbozorg & Veiligheid

De vraag naar kennis met betrekking tot het veilig instal-
leren van zonnepanelen op daken is naar mijn idee relatief 
laat op gang gekomen. Petersen Arbozorg & Veiligheid is in 
2005 opgericht, waarbij we ons vanaf het begin bezighielden 
met het veilig werken op hoogte. De eerste aanvragen uit 
de PV-sector omtrent veilig werken kwamen medio 2011 
bij ons binnen. Dit hangt natuurlijk samen met de groei 
van de markt voor deze systemen, die na de Kredietcrisis 
een vlucht nam. Deze explosieve groei van de markt ging 
gepaard met problemen, omdat veel partijen in de markt 
sprongen, die niet beschikten over de juiste kennis en 
kunde om deze systemen in alle opzichten op een verant-
woorde manier aan te brengen. 

Ik laat op deze plek de technische problemen buiten  
beschouwing. Vanaf 2011 hebben wij een totaal programma  
ontwikkeld om veilig werken op daken te bevorderen. 
Momenteel zijn wij dagelijks bezig binnen de PV-sector met 

aan ten grondslag. De voorbereiding en de onderlinge  
communicatie laten (bewust of onbewust) dikwijls te  
wensen over. En voor velen is veilig werken niet ‘sexy’.  
Behalve dit toegeven aan gemakzucht, en aan het idee  
dat niet investeren in veiligheid een besparing oplevert,  
zie ik geen enkel voordeel aan het onveilig werken.  
De nadelen zijn daarentegen enorm, zeker in geval van een 
ongeval (en de kans daarop wordt door deze werkwijze 
maximaal gelaten). Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

•  Menselijk leed bij de medewerker(s)  
(en/of hun familieleden); 

•  Sociaal isolement (door arbeidsongeschiktheid); 
•  Financiële consequenties voor de medewerker  

(terugval inkomen); 
•  Financiële consequenties voor de werkgever (boetes); 
•  Imagoschade voor het bedrijf.

Financiële consequenties
Wat de menselijke gevolgen van een ongeval kunnen zijn, 
laat zich raden. In deze bijdrage zal ik verder ingaan op de  
mogelijke financiële consequenties voor de werkgever.  
Bij overtredingen van de Arbowet krijgt hij te maken met 
de Beleidsregel boeteoplegging Arbowet. Hierin zijn  
boetenormbedragen op zeven niveaus beschreven, variërend  
van € 340,- (niveau 1) tot € 13.500,- (tot niveau 7). 
De Inspectie SZW beboet per overtreding (per artikel Arbowet),  
dus: meerdere overtredingen op een project leiden tot 
meerdere boetes. Bij zware overtreding(en) kan het boete-
normbedrag worden verdubbeld. Vallen van hoogte wordt 
in alle gevallen gezien als een zware overtreding. In geval 
van een ongeval (met letsel) kan het boetenormbedrag 
zelfs worden verdrievoudigd (bij licht letsel), verviervoudigd 
(bij zwaar letsel) of vervijfvoudigd (in geval van een dodelijk 
ongeval of uitzonderlijk blijvend letsel). 

De hoogte van de boete is mede afhankelijk van aantal 
medewerkers van het betrokken bedrijf: hoe meer mede-
werkers, hoe hoger het percentage van het boetenorm-

bedrag dat betaald moet worden. Bedrijven met minder 
dan 5 medewerkers betalen 10% van het boetenormbedrag, 
bedrijven met meer dan 500 medewerkers betalen  
100% van het boetenormbedrag.

Een rekenvoorbeeld om e.e.a. inzichtelijk te maken.  
Een medewerker van een installatiebedrijf dat 60 mede-
werkers telt krijgt een ongeval doordat de ladder waarop 
hij staat omvalt. De medewerker wordt één nacht ter  
observatie in ziekenhuis opgenomen en hij moet bovendien 
een vingertopje missen.

De boete bedraagt dan: 3x € 9.000,- x 50% = € 13.500,-.  
Dit is als volgt opgebouwd:

•  Het betreft een overtreding van art. 7.23a van het  
Arbo besluit. Daarvoor geldt het boetenormbedrag  
van € 9.000,- 

•  Er is sprake van een zware overtreding en  
ziekenhuisopname (3x) 

•  Het betreft een bedrijf met 60 medewerkers  
= 50% van het boetenormbedrag

De boete kan worden gereduceerd wanneer een werkgever 
aantoonbaar aan de volgende voorwaarden voldoet  
(25% per onderdeel): 

•  De risico’s van de concrete werkzaamheden zijn voldoende 
geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld 
die voldoet aan de vereisten van het bepaalde bij of 
krachtens de Arbowet (RI&E-verplichting); 

•  De noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd  
voor het toepassen van een veilige werkwijze  
(werkomgeving, werkomstandigheden, werkmethoden, 
arbeidsmiddelen en PBM);

•  Er zijn adequate instructies zijn gegeven over de  
werkzaamheden, taken, risico’s en te nemen maatregelen;

•  Er is adequaat en aantoonbaar toezicht gehouden.

Kortom: de financiële consequenties van het slecht  
organiseren van veiligheid op de bouwplaats kunnen 
enorm oplopen. In dit verhaal zijn alle gevolgschades  
hiervan buiten beschouwing gelaten. Denk bijvoorbeeld  
aan faalkosten: wie veiligheid slecht heeft georganiseerd, 
heeft doorgaans de rest van het bouwproces ook niet op 
orde. Immers, de zorg voor veiligheid en kwaliteit gaan 
hand in hand! Maar denk verder ook aan de  imagoschade 
bij een ongeval. En, last but not least: de persoonlijke 
(lichamelijke en emotionele/psychische) schade, die ook 
doorwerkt in de rest van het team. 

De conclusie moet dan ook zijn dat het onveilig werken 
niet de besparing oplevert die men in eerste instantie 
denkt te kunnen realiseren. Integendeel: onveilig werken  
is op alle gebieden een enorme kostenpost  
(emotioneel en financieel). ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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GAAN IN DE BOUW

De jeugd heeft  
de toekomst
Op vrijdag 7 februari heeft GAan in de Bouw twee dakdekkersbedrijven  
ondersteund op de beroepenoriëntatiebeurs Meet2Match in de  
sporthallen van het Bouwens van der Boije College te Panningen.  
Investeren in de toekomst van techniek en gebouwschil is belangrijk.  
De jeugd heeft de toekomst. Een mooie actie van deze bedrijven samen  
met de opleider voor de gespecialiseerde aannemers, GAan in de Bouw. 

“Wij hechten zulk belang aan een goede instroom dat  
wij hier vanzelfsprekend gehoor aan hebben gegeven.  
De banners van GAan in de Bouw en ander beursmateriaal 
werden door de bedrijven uitgebreid gebruikt.  
Over belangstelling hadden we niet te klagen, maar het is 
nog te vroeg om al iets over het resultaat te zeggen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Eén van de grootste problemen waar de bouw momenteel 
mee te maken heeft, is de te geringe instroom aan jong  
en gekwalificeerd personeel. De hellende dakenbranche 
heeft sinds vorig jaar weer een eigen beroepsopleiding en 
het is zaak om de jeugd te interesseren voor een mooie 
baan in de hellende dakenbranche. 

Meet2Match is een evenement met en voor bedrijven,  
onderwijs, leerlingen, burgers en overheid. Het doel is  
bedrijven uit de gemeente met elkaar in contact te brengen, 
werkzoekenden te koppelen aan werkgevers en leerlingen 
te interesseren voor het bedrijfsleven in de gemeente.

Desgevraagd vertelt Piet Jacobs van GAan in de Bouw  
dat hij werd benaderd door twee dakdekkersbedrijven  
uit de regio, Danny Vestjens Dakwerken uit Maasbree  
en Dakdekkersbedrijf Versteegen uit Panningen,  
om hen in hun beursdeelname te steunen.  

Circulair Green: circulaire materialen

Vanaf 1 april 2020
geen problemen meer met stikstof-

en CO2-uitstoot

Wij maken van kunststof afval
nieuwe dakmaterialen

In samenwerking met: 
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De veilige  
opbouwmethoden  
van rolsteigers

Dagelijks werken duizenden mensen met, rond en op rolsteigers.  
Op de bouwplaats, maar ook in de industrie, de energiesector en  
de offshore. Uiteraard moet veiligheid daarbij voorop staan. Tijdens het  
gebruik, maar eveneens bij de (de)montage en voor de omgeving. 

In 2011 heeft Inspectie SZW aan rolsteigerfabrikanten  
binnen de brancheorganisatie VSB gevraagd om een  
nieuwe, veilige opbouwmethode te ontwikkelen.  
Deze zou met name tijdens de op- en afbouw voor meer 
veiligheid moeten zorgen. Dit is door de fabrikanten  
vertaald naar hun producten. Uitgangspunt hierbij is dat de 
randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal 
een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform  
wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren 
altijd van boven- en tussenleuningen en een kantplank zijn 
voorzien. Inmiddels zijn er verschillende systemen ontwik-
keld door fabrikanten die aan dit veiligheidsniveau voldoen. 
Sinds 1 januari 2018 zijn deze veilige opbouwmethoden 
verplicht en controleert Inspectie SZW op het gebruik ervan. 
In hoofdlijnen behelst dit:

•  Het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen  
en eventueel knieleuningen;

•  Het aanbrengen van definitieve heupleuningen  
en eventueel knieleuningen;

•  Het aanbrengen van samengestelde systeemelementen 
die leuningwerk en diagonalen vervangen.

Fabrikanten beschrijven  
veilige opbouwmethodes
In het vernieuwde A-blad Rolsteigers van april 2016 zijn 
de veiligere opbouwmethoden verplicht. Alhoewel de 
uitgangspunten van opbouwen gelijk is voor alle merken, 
kan nu niet meer worden volstaan met het verstrekken van 
één algemeen geldende instructie, maar zijn de methoden 
merkgebonden. De VSB flyer ‘Veilig werken met Rolsteigers’ 
is dan ook aangevuld met een uitgebreide toelichting  
per leverancier die in samenspraak met de Inspectie SZW  
is samengesteld. Naast deze downloadbare brochure  
(www.vsbnetwerk.nl) is er ook een infographic beschikbaar.

De aanpassingen zijn in de werkbladen per fabrikant  
beschreven en in generieke zin in het nieuwe A-blad.  
Door te werken volgens de nieuwe aanwijzingen en het 
A-blad voldoet men aan de huidige stand der techniek en 
veiligheid. De nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten 
(Altrex, ASC, Custers, Layher en Skyworks) ‘vertaald’ naar 
hun eigen rolsteigers. Hierbij maken de fabrikanten gebruik 
van onder andere speciale onderdelen en werkmethoden. 
De nieuwe opbouwmethode is veiliger dan de traditionele: 
in het licht van de Arbeids hygiënische strategie moet de 
nieuwe opbouwmethode dan ook worden gevolgd. 

Veiligheidsmaatregelen
Tijdens het gebruik van de rolsteiger moeten werkvloeren 
rondom zijn beschermd met dubbele leuningen en kant-
planken. Alleen als de afstand tot een gevel kleiner is  
dan 15 cm, mag de leuning aan die zijde vervallen.  
Ook langs trappen zijn aan de buitenzijde enkele of  
dubbele leuningen geplaatst. Alleen als de werkvloer lager 
is dan 1,5 meter, is het acceptabel om aan één lange zijde 
de knieleuning en kantplank weg te laten.  

Het beklimmen van een rolsteiger gebeurt met trappen of 
via het frame aan de binnenzijde door gebruik te maken 
van de klimluiken. Vaak verwijderen gebruikers diago nalen 
of plaatsen zij die aan één zijde. Dat is conform de handlei-
ding niet toegestaan, ook niet aan de gevelzijde.

Overigens is het altijd zaak de handleiding en voorschriften 
van de fabrikant te volgen. De handleiding dient daarbij  
op het werk aanwezig te zijn, zodat er ook later nog gebruik  
van kan worden gemaakt. Is er een rolsteiger in een con-
figuratie nodig die niet volgens de handleiding samen is te 
stellen, dan zullen er tekeningen en berekeningen moeten 
worden gemaakt waaruit de gewenste opbouw van de 
rolsteiger blijkt. Het is niet aan te raden onderdelen van 
verschillende merken of systemen in één configuratie te 
gebruiken, tenzij de fabrikanten akkoord zijn. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

VEILIG WERKEN OP HOOGTE
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PRODUCTNIEUWS

All-up introduceert 
K1100 RSX autokraan
De Duitse kranenbouwer Klaas heeft onlangs 
een nieuwe autokraan geïntroduceerd.  
Het betreft de kraan K1100 RSX.  
De innovatie wordt in Nederland  
op de markt gebracht door All-up. 

Directeur Ard Nijkamp vertelt: “Deze kraan is echt 
ons paradepaardje. De K1100 RSX Autokraan is 
de grootste en krachtigste autokraan van Klaas: 
een maximale hijslast van 6.000 kg, een zijdelings 
bereik van 35 meter met 1.000 kg, 45 meter met 
500 kg en een haakhoogte van 60 meter.  
Bovendien is de kraan uitgerust met het innova-
tieve automatische afstempelsysteem.  

Uiteraard is ook deze kraan leverbaar met diverse 
aandrijfsystemen als PTO, separate dieselmotor of  
380 volt bouwstroom. De Jibdelen zijn hydraulisch 
uitschuifbaar middels de afstandsbediening. 
Tevens is de kraan binnen no time inzetbaar als  
2 of 3 persoons hoogwerker.

Volgens Nijkamp toont Klaas met deze kraan  
aan weer een grote stap richting de toekomst  
te maken. De Klaas K1100 RSX is een typisch 
voorbeeld van de toekomstplannen van deze 
Duitse kranenbouwer. We zien ernaar uit om  
de eerste kranen van dit type uit te leveren. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het Almelose All-up is leverancier van ladderliften, verhuisliften,  
aluminium hijskranen en hoogwerkers. Het voert de bekende merken 
Paus, Klaas, Geda en RSS heeft vrijwel alle producten van de bekende 
merken Klaas en Paus in haar portefeuille. 

Het bedrijf levert de producten landelijk aan klanten uit de meest uit- 
eenlopende sectoren. Daarbij zoekt men voortdurend naar nieuwe  
product-markt-combinaties, waarbij efficiency en veiligheid voorop staan. 

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK! Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen
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ZONNE-ENERGIE

Zonne-energiesector 
helpt opgelichte  
kinderboerderij
Een door Bram Klaassen (BeSolar) 
geïnitieerd collectief uit de  
zonne-energiesector plaatste  
onlangs 30 gratis zonnepanelen  
bij de opgelichte kinderboerderij  
die in het nieuws kwam via het 
tv-programma Opgelicht?!

Op 14 januari besteedde het televisie - 
programma Opgelicht?! van AVRO TROS 
aandacht aan de opgelichte kinder-
boerderij Jongia State uit Friesland. 
De kinderboerderij is één van de 
gedupeerden van het bedrijf  
OpNaarGroen. Eigenaar Auke de Jong 
leende geld voor 29 zonnepanelen, 
maar kreeg deze nooit geleverd. 

Tijdens de uitzending werd de werk-
wijze van het bedrijf en de eigenaar 
Theo van B. in beeld gebracht.  
Van B. wint het vertrouwen van zijn 
slachtoffers en weet ze vervolgens 

te overtuigen het gehele bedrag in één keer te betalen. 
Hiervoor moeten zij een lening afsluiten. Na betaling van 
het bedrag horen zij vervolgens niets meer: er worden  
geen zonnepanelen geplaatst en het bedrijf en de eigenaar  
blijven onvindbaar. Tijdens het programma werd de impact 
van deze handelwijze getoond. Een duidelijk geëmotio-
neerde Auke de Jong vertelde dat hij jarenlang moet 
betalen voor iets wat hij niet heeft gekregen. Hij heeft 
dieren van de kinderboerderij moeten verkopen, omdat het 
financieel niet meer was te bolwerken. Hij vertelde zijn 
vertrouwen in de mens te hebben verloren.

Hulp
Naar aanleiding van de televisie-uitzending plaatste  
Bram Klaassen van BeSolar een oproep op LinkedIn om 

Auke de Jong een helpende hand te bieden. Als gevolg hier-
van meldden zich tal van bedrijven uit de zonne-energie-
sector. Het leidde ertoe dat de bedrijven de handen ineen 
sloegen om de kinderboerderij en zijn eigenaar te helpen. 
Inmiddels is het (verouderde) dak verstevigd en zijn er  
30 zonnepanelen op het dak van de opgelichte kinder-
boerderij aangebracht. Naast de zonnepanelen is het  
dak uitgerust met micro-omvormers.  
Ook heeft de kinderboerderij 240 kg diervoeding cadeau 
gekregen, beschikbaar gesteld door een groothandel  
uit de diervoederindustrie.

In de uitzending van 4 februari wordt getoond hoe de 
diverse betrokken partijen in colonne bij de kinderboerderij 
arriveren. Eigenaar Auke de Jong noemde ze ‘The A-Team’. 
Binnen een dag waren de werkzaamheden uitgevoerd 
en hij bedankte, opnieuw zichtbaar geëmotioneerd, alle 
betrokkenen. Hij vertelde weer te kunnen lachen en zijn 
vertrouwen in de mens was weer enigszins hersteld.  
Ook een andere gedupeerde, Arnold Stevens, werd door de 
branchepartijen gecompenseerd en ook Stevens gaf aan 
hier heel dankbaar voor te zijn. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“ HIJ VERTELDE WEER TE  

KUNNEN LACHEN EN ZIJN  

VERTROUWEN IN DE MENS WAS 

WEER ENIGSZINS HERSTELD”
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JAARLIJKS KEUREN OP GEZONDHEID

Walter Verhoeven bv neemt 
gezondheid bloedserieus

Leidekkers staan dagelijks niet 
alleen bloot aan heel veel frisse 
lucht, maar ook aan andere stoffen. 
Het bedrijf, zuinig als het is op de 
mensen die er werken, ziet actief 
toe op het veilig werken en het 
welzijn van de medewerkers.

ervan, maar als je vervolgens je handen niet wast en  
gaat roken of eten, dan krijg je het alsnog binnen.  
Genoemde stoffen komen gelukkig steeds minder voor  
en wanneer die voor aanvang van het werk bekend zijn, 
worden aanvullende maatregelen genomen. 

Loodgehalte
Een stof waar leidekkers dagelijks wel mee te maken krijgen, 
is lood. De stof verdient aandacht waar het de gezondheid 
betreft, zo werd verteld tijdens een voorlichting over  
werkstoffen. Na die voorlichting besloot de directie op 
advies van de bedrijfsarts het loodgehalte in het bloed  
te meten. Lood is niet zo toxisch als asbest of witlood,  
maar omdat het werken met lood onderdeel is van het 
dagelijks werk, vormt het wel een risico. 

Lood komt in vaste vorm in het lichaam, door inname via de 
mond en in dampvorm door inademen. De mannen werken 
daarom standaard met handschoenen en wassen voor het 
eten, ook van tussendoortjes, hun handen. Opname via de 
huid is gering. De kleding wordt wel veelvuldig gewassen 
en niet alleen omdat de mannen ook het bedrijf vertegen-
woordigen. Wanneer lood in het lichaam komt, wordt het 
eerst in het bloed opgenomen, waar het gedeeltelijk ook 
achterblijft. Het overige lood verspreidt zich in het lichaam, 
eerst in de zachte organen en uiteindelijk in het skelet. 
Door regelmatig de bloedwaarden te meten en die af te 
zetten tegen de algehele gezondheid, wordt goed inzicht 
verkregen in de mate waarin lood van invloed is op het 
welzijn en de gezondheid. Eens in de vijf jaar komt er een 
totaal onderzoek. 

Een uitvoerend bedrijf is zo sterk en gezond als de mensen 
die het werk uitvoeren. Vanzelfsprekend wordt er gewerkt 
aan vakmanschap en opleidingen voor een goed eind-
product. Een werkgever is verplicht werknemers veilig te 
laten werken en daar op toe te zien. De werkgever heeft 
ook economisch belang bij veilig werken. Zo is een bedrijfs-
ongeval een groot risico in zowel financiële zin, als in de 
reputatie van het bedrijf en in negatieve motivatie van  
de collega’s op de werkvloer. Veilig werken resulteert in  
nadenken over het werk vóór het werk wordt begonnen en 
die voorbereiding betaalt zich uit in een betere organisatie 
en beter werk. Het besef dat veilig werken loont,  
wordt steeds meer onderkend en de wijze van toezien op 
veilig werken ook verfijnder. 

Keuring
Uitvoerende bouwbedrijven kennen allemaal de jaarlijkse 
keuring op gereedschap, de periodieke keuring van  
het rijdende materieel en, wanneer de bedrijfsvoering 
gecerti ficeerd is, de keuring van processen en werken.  
Walter Verhoeven bv laat jaarlijks ook het bloed onder-
zoeken van de werknemers op sporen van lood.  
Het onderzoek is drie jaar geleden ingezet na voorlichting 
in het bedrijf over het belang van hygiëne. Leidekken is 
handwerk waarbij diverse materialen bewerkt en verwerkt 
worden, waaronder zware metalen. 

Asbest, loodwit en fijnstof zijn voorbeelden van materialen 
die slecht zijn voor de gezondheid en die zich op daken 
kunnen bevinden. Wanneer je daar PBM’s voor gebruikt, 
dan is er sprake van enige bescherming tijdens het dragen 

Toestemming
Werknemers moeten eerst instemmen met de controle en 
dat kan ook niet anders, omdat er een buisje bloed moet 
worden afgenomen. Het is niet verplicht, het mag ook niet 
verplicht gesteld worden door de werkgever (zie ook kader). 
Het bloed wordt bij Walter Verhoeven afgenomen tijdens de 
eindejaarsbijeenkomst. Wel zo makkelijk, omdat iedereen 
dan op de zaak is. 

Het bloed wordt afgenomen door een medewerker van  
de regionale bloedafnamedienst ’s-Hertogenbosch.  
Dit keer door Els. Na het opgeven van naam, geboortedatum  
en adres wordt de arm ontbloot en gaat Els op zoek naar  
de ader. Is de ader eenmaal gevonden, dan zit de naald  
er al pijnloos in en loopt de ampul vol met bloed.  
De ampul wordt voorzien van een sticker met code zodat 
deze anoniem in het lab wordt geanalyseerd, uitsluitend  
op het loodgehalte. De uitslag van het bloedonderzoek  
gaat rechtstreeks naar het huisadres van de leidekker.  
Die is strikt privé en wordt niet gedeeld met de werkgever. 
Het is ook uitsluitend aan de werknemer te besluiten wat 
hij doet met de analyse. Vanuit de werkgever wordt een 
Veiligheids Informatie Blad verstrekt, alsook informatie wat 
te doen bij een negatieve uitslag. In geval een waarde te 
hoog is, kan direct tijdig actie worden ondernomen wat ziek 
worden of erger voorkomt. Een mooi initiatief. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

JURIDISCHE ASPECTEN
DE KWESTIE VAN DE LICHAMELIJKE INTEGRITEIT VAN DE WERKNEMER MOET VANZELFSPREKEND ZEER ZORG-
VULDIG WORDEN BEHANDELD. EEN WERKGEVER MAG NIET EISEN VAN DE WERKNEMER DAT DEZE MEEDOET 
AAN TESTEN INZAKE ALCOHOL, DRUGS EN MEDICIJNEN; DAT IS EEN VERGAANDE INBREUK OP DE PRIVACY EN 
DE LICHAMELIJKE INTEGRITEIT VAN DE WERKNEMER EN IN BEGINSEL IN STRIJD MET DE ALGEMENE VERORDE-
NING GEGEVENSBESCHERMING (AVG). EEN WETTELIJK GEREGELDE UITZONDERING KAN ZICH VOORDOEN INDIEN 
SPRAKE IS VAN EEN SPECIFIEK EN RISICOVOL BEROEP, ZOALS EEN PILOOT IN RELATIE TOT DE WET LUCHTVAART. 
MAAR HIER GAAT HET NIET OM INTENTIONELE CONSUMPTIE VAN SCHADELIJKE STOFFEN MAAR JUIST OM EEN 
ONBEDOELDE EN ONWENSELIJK ABSORPTIE VAN EEN GIFTIGE STOF IN HET LICHAAM, DIE TOT ERNSTIGE  
GEZONDHEIDSSCHADE KAN LEIDEN. OOK DAN MAG DE WERKGEVER NIET EISEN DAT DE WERKNEMER BLOED OF  
ANDERE LICHAAMSSTOFFEN AFSTAAT VOOR TESTEN. HIJ MAG WEL, ZOALS IN DIT VOORBEELD GEBEURT, DE WERK- 
NEMER ADVISEREN OVER HET BELANG VAN ZULKE TESTS EN DEZE MOGELIJK MAKEN. DE OMSTANDIGHEID DAT 
HIJ VOOR DE TESTEN BETAALT, GEEFT HEM GEEN ENKEL RECHT OP INFORMATIE INZAKE DE RESULTATEN.  
HET STAAT DE WERKNEMER VRIJ OM DE RESULTATEN VAN DEZE TESTS INZAKE ZIJN PERSOONLIJKE GEZONDHEID 
TE DELEN MET DE WERKGEVER, ALS HIJ DAT WILT: ONDERLING MOGEN ZIJ AFSPREKEN HOE DE WERKGEVER 
ZORGVULDIG MET DEZE HOOGST PERSOONLIJKE INFORMATIE OMGAAT, BEWAART, DEELT, ETC. VANWEGE DE 
 PRIVACY-GEVOELIGE AARD VAN DE INFORMATIE MAG DE LAT ZIJDENS DE WERKGEVER HOOG WORDEN GELEGD. 

VANUIT DE WERKGEVER IS HET EEN GOED IDEE OM DEZE TESTEN AAN TE BIEDEN, GELET OP ZIJN WETTELIJKE 
VERPLICHTING EX ART. 7:658 BW (WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID) OM ALLES TE DOEN DAT REDELIJKERWIJS 
VAN HEM KAN WORDEN VERLANGD OM TE VOORKOMEN DAT DE WERKNEMER SCHADE LIJDT IN DE UITOEFENING 
VAN ZIJN WERKZAAMHEDEN EN OM DEZE SCHADE TE BEPERKEN. OOK IN HET LICHT VAN DE AFWEGING DAT 
ZO’N TEST WEINIG VAN DE WERKGEVER VERGT, TERWIJL DE AARD VAN DE POTENTIËLE SCHADE HEEL ERNSTIG 
KAN ZIJN. HET IS NIET WAARSCHIJNLIJK DAT DE WERKGEVER DAARMEE ALLE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE EEN 
LOODVERGIFTIGING BIJ VOORBAAT HEEFT AFGEWEND. DAAR KOMT WEL MEER BIJ KIJKEN. WEL IS HET ZO DAT 
DE WERKGEVER OP DIT PUNT AANTOONBAAR AANDACHT GEEFT AAN HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN DOOR 
STELSELMATIG TE CONTROLEREN. HET IS AFGEZIEN DAARVAN EEN PRIJZENSWAARDIG INITIATIEF VAN DE 
WERKGEVER, DAT ZEKER NAVOLGING VERDIENT - ZOLANG HET MAAR HEEL DUIDELIJK IS DAT DE WERKNEMER 
UITSLUITEND EN ALLEEN OP VOLSTREKT VRIJWILLIGE BASIS MEEWERKT AAN ZULK GEZONDHEIDSONDERZOEK. 

BRON: mr.dr. Yvonne Waterman (Waterman Legal Consultancy)



Het A-merk isolatiefolie!

www.airflex.nl

Graag meer info?
Kijk op www.airflex.nl of mail voor project informatie
naar info@airflex.nl

Gespecialiseerd isolatieteam nodig of wil je hier graag aan 
deelnemen en opgeleid worden? Bel +31(0)73 551 05 33

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

Dampopen, lucht- en waterdicht (W1)

Toepasbaar op bestaande isolatie

Ideaal voor restauratiewerken van monumenten 

Isolerend vermogen Airflex Permovap37 tot Rc 2

Met geïntegreerde plakstroken voor eenvoudige 

verwerking en ter voorkoming van koudebruggen 

Minimale ophoging voorkomt goot- en loodaanpassingen 

Ontwikkeld voor verwerking op buitenzijde dakvlak. 

Verkrijgbaar in 3 diktes (15, 37 en nu ook 50 mm)

Isolerende onderdakfolie 
Voor de professional

Energie 
besparend

Eenvoudig te 
installeren

Dampopen
& waterdicht (W1)
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ACTUALITEITEN

GECERTIFICEERDE INLEGZOLEN WETTELIJK VERPLICHT
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.

AGENDA

29 februari-8 maart 2020
Batibouw 2020
Brussels Expo, Brussel (B)
Info: www.batibouw.com

17-19 maart 2020
Solar Solutions 2020
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

12-14 mei 2020
Vakbeurs Renovatie 2020
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Info: www.renovatiebeurs.nl

KRAPPE NETCAPACITEIT BEDREIGT GROEI ZONNE-ENERGIE
In 2019 werden er maar liefst 8,1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland, waardoor het totaal  
opgestelde vermogen met 53% steeg tot bijna 7 gigawatt, zo blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2020  
van onderzoeks-bureau Dutch New Energy Research. Om deze groei niet in gevaar te brengen, is een forse upgrade  
van het Nederlandse stroomnet echter noodzakelijk.
 
“Nederland is bezig aan een serieuze inhaalrace,” aldus Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau  
Dutch New Energy Research. “In vergelijking met de rest van Europa halen we nog steeds maar een klein deel  
van onze energie uit duurzame bronnen. We horen nu echter wel tot de wereldwijde top wat betreft het aantal  
zonnepanelen dat we jaarlijks installeren.”

Dankzij de 8,1 miljoen nieuwe panelen is de zon inmiddels goed voor ruim 5% van de totale Nederlandse elektriciteits-
productie. De overheid heeft al subsidies toegekend voor genoeg projecten om dit aandeel in de komende jaren te 
 verdubbelen. Maar deze sterke groei zorgt wel voor capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet.

Rolf Heynen: “Vooral in de noordelijke provincies lopen de netbeheerders tegen hun grenzen aan. Hierdoor staat er nu  
voor 750 MWp aan projecten stil: net zo veel als nodig is om alle huishoudens in een stad als Breda van stroom te voorzien. 
Om de Nederlandse klimaatdoelen te halen, is het dan ook van essentieel belang om de netcapaciteit tijdig te vergroten.”

Het onderzoek voor het Nationaal Solar Trendrapport 2020 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau  
Dutch New Energy Research in samenwerking met Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de  
installatiebranche, en Solar Solutions International, de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa.  
Het volledige rapport en de gratis samenvatting zijn vanaf nu te downloaden op de website van Solar Solutions. 

ALTREX ONTWIKKELT KOOI- EN  
BORDESTRAPCONFIGURATOR
Onlangs lanceerde Altrex een tweetal nieuwe  
configuratoren voor de productgroepen bordes- 
trappen én kooiladders.  Met de nieuwe confi- 
guratoren maakt Altrex het nóg eenvoudiger  
voor haar klanten om een bordestrap of  
kooiladder samen te stellen. Aan de hand  
van verschillende variabelen is het  
product live te configureren en  
direct als 3D-model te zien.  
Eenmaal samengesteld ontvangt  
de klant binnen 5 minuten een  
complete offerte inclusief specificaties  
en werktekeningen. 

ISOBOUW VERNIEUWT RENOVATIEPLATEN HELLEND DAK
Isobouw introduceert de vernieuwde SlimFix Reno renovatieplaten. De dampopen isolatieplaten zijn leverbaar  
met een Rc-waarde t/m 11.0 en creëren een doorlopende isolatieschil die water- en luchtdicht kan worden  
afgedicht. Ook aan het verwerkingsgemak is gedacht. De toplaag is voorzien van anti-slip noppen en een  
kleurbedrukking. De renovatieplaten zijn hierdoor nog veiliger beloopbaar en voorkomen zonverblinding.  
Drie ingelijmde tengellatten maken de elementen constructief zeer sterk waardoor o.a. overstekken eenvoudig  
kunnen worden gerealiseerd.

Het assortiment bestaat uit SlimFix Reno+ en SlimFix RenoTwin. De eerste is voor toepassing op een  
dragend dakbeschot. SlimFix RenoTwin kan vrijdragend gemonteerd worden op oneffen onderconstructies,  
zoals bijvoorbeeld op bestaande dakelementen. Voor beide varianten geldt dat ze zonder meerprijs kunnen  
worden voorzien van een  
nokafschuining en/of een  
gootdetail voor het opvangen  
van de afschuifkrachten.

BOUW VOORZIET TWEE JAAR STILSTAND,  
DAARNA WEER STERKE GROEI 
Door de stikstofcrisis en PFAS zal de bouw dit jaar en  
volgend jaar niet groeien. Vanaf 2022 kan de sector  
weer een sterke groei tegemoetzien. Dat concludeert het 
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een studie  
naar de te verwachten bouwproductie en  werkgelegenheid. 
Ook uit andere voorspellingen blijkt dat de bouw een 
moeilijke periode tegemoet gaat. ABN Amro verwacht dat 
de bouwproductie dit jaar met twee procent krimpt.  
Door het dalende aantal vergunningen wordt er dit jaar 
minder gebouwd. Ook volgend jaar zal er geen groei zijn, 
verwacht het EIB. De nieuwbouwproductie van woningen 
daalt in beide jaren met 5 procent.

BENG MET EEN HALF JAAR UITGESTELD
De nieuwe eis voor huizen wordt een half jaar  
later ingevoerd. Software die voor de berekening van 
het label nodig is, is nog niet klaar.  
Marktpartijen hadden om het uitstel gevraagd.  
De nieuwe eis wordt nu op 1 januari 2021 ingevoerd, 
heeft minister Raymond Knops (Wonen) aan de 
Tweede Kamer laten weten. BENG geeft volgens  
het ministerie een genuanceerder beeld van de  
energieprestatie van een huis of gebouw.  
Vereniging Eigen Huis (VEH) riep het ministerie 
eerder op het plan voor de nieuwe eis te schrappen 
omdat het duurder en omslachtiger is dan het  
huidige energielabel.
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 21 april 2020

VERSLAG
Feestavond voor de dakenbranche

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

2 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

22 Dakrenovatie Holland www.dakrenovatieholland.nl

23 Isobouw www.isobouw.nl 

36 Vakfederatie Rietdekkers www.riet.com

 VLC & Partners www.rietpolis.nl

42 Prefa www.prefa.com

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

48 Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl

49 Zinkunie www.zinkunie.nl

60 European Building Supply www. europeanbuildingsupply.com

64 All-Up www.all-up.nl

70 Beniso www.airflex.nl

71 Roof Safety Systems www.rss-roof.com

75 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

76 BMI Group www.bmigroup.com 

DAK VAN HET JAAR 2020
Villa bedekt met hergebruikte leien

SPECIAL
Veilig en gezond werken (op hoogte)

INTERVIEW
Dakenman of – vrouw van het Jaar 2020

Ontwerp en bestel op unilininsulation.com/confi gurator

WHAT YOU SEE
IS WHAT YOU GE T
Ervaar het gemak van de innovatieve
Dakkapel confi guratietool van UNILIN

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

Binnen enkele
stappen een 3D
visualisatie en uw
stappen een 3D
visualisatie en uw
stappen een 3D

prijs op maat

?



BMI, uw partner  
voor platte en 
hellende daken!

bmigroup.com

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI helpt u graag
deze tot in elk detail te ontdekken. Kent u BMI al? Wij zijn Icopal en
Monier, maar dan samen! Met onze dakbedekkingssystemen en
bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste
oplossing. Een dak waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan
vertrouwen. Als BMI bundelen we niet alleen onze producten, 
maar ook onze krachten op het gebied van innovatie, duurzaam-
heid en milieuvriendelijkheid. Met extra slagkracht werken we 
samen aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!


