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COLUMN

DAKEN & ZAKEN
deze dynamische markt.  
En ik verheug me erop om 
weer met de respectie-
velijke marktpartijen 
samen te werken.  
Ik wens u voor nu een 
goede afronding van 
2019, hele fijne feest-
dagen en een gezond 
en voorspoedig 2020. 

Tot ziens in het nieuwe 
jaar!

Palmyra Lindeman

Het eind van dit kalenderjaar is weer in zicht.  
2019 was een bewogen jaar, dat voor velen waarschijnlijk 
in economisch opzicht gunstig is verlopen, maar er  
verschenen dit jaar wel wat wolken aan de horizon.  
Het gebrek aan gekwalificeerd personeel wordt almaar 
sterker voelbaar en wordt steeds nadrukkelijker een  
remmende factor. Daarbij werd de bouw dit jaar totaal 
onverwacht overvallen door de problematiek rond 
stikstof en PFAS. Welke gevolgen dit voor de hellende 
dakenbranche zal hebben, valt nog te bezien. 

Zeker is, dat we met pessimisme niet ver zullen komen  
en dat er ook in 2020 werk aan de winkel is op de vele 
gebieden die te maken hebben met het dak. Het dak 
wordt steeds breder herkend als het bouwdeel dat  
oplossingen biedt voor tal van vraagstukken, dus er  
komen weer tal van ontwikkelingen op ons af. Zoals u van  
ons gewend bent, zullen wij ook in het jaar 2020 weer 
uitgebreid verslag doen van deze ontwikkelingen. 

Ik wil vanaf deze plek al onze klanten en relaties hartelijk 
danken voor het feit dat zij ons ook in het afgelopen jaar 
in de gelegenheid hebben gesteld over de ontwikkelingen 
te berichten. Ik heb het op deze plek vaker gezegd:  
steilDAK is het vakblad van de markt, voor de markt. 
Zonder de financiële en inhoudelijke bijdragen van onze 
adverteerders, redactieraad, redactiemedewerkers en 
relaties zou dit niet mogelijk zijn. 

Zoals bekend is het persoonlijk contact in het zaken doen 
van levensgroot belang. Daarom organiseren wij elk jaar 
in maart een grote feestavond voor de dakenbranche,  
komend jaar voor de vierde keer: op 20 maart 2020 in  
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Tijdens deze feest- 
avond worden de DakAwards voor het Dak van het Jaar 
(in de categorieën plat en hellend) uitgereikt, wordt 
voor zowel de platte als de hellende dakenbranche een 
Dakenman of -vrouw van het Jaar uitgeroepen en worden 
er, indien van toepassing, oeuvreprijzen uitgereikt.  
We merken duidelijk dat het initiatief ingeburgerd raakt 
en nu al is het maximaal aantal bezoekers bijna bereikt.

Na gesprekken met de markt is bovendien het plan  
opgevat komend jaar een eendaagse beurs te organiseren.  
Dit evenement zal, onder de titel DAKEN & ZAKEN,  
op donderdag 1 oktober plaatsvinden in de nieuwe hal 
(Next Level) van de Evenementenhal in Gorinchem.  
Onze intentie is om hier in samenwerking met de markt 
een prachtig evenement van te maken, dat een duidelijke 
toegevoegde waarde voor de dakenbranche zal hebben.

Ik zie er in ieder geval naar uit om ook in het nieuwe jaar 
weer getuige te zijn van de ontwikkelingen in  

Efficiënt naar het dak toe
Bouwmaterialen moeiteloos boven
Werknemers die elke dag bouwmaterialen tillen hebben 
een grote kans op fysieke klachten. Het is daarom zaak 
om bij zware lasten gebruik te maken van verticaal 
transport. Bovendien levert deze werkwijze een flinke 
tijdsbesparing op. Vlutters Tools & Safety levert en ver-
huurt divers materieel om bouwmateriaal naar het dak 
te transporteren: 

• Klaas Toplight ladderliften
•  Geda opbouwliften en acculiften
•  AMAK aluminium aanhangerkranen en autokranen

T  +31 (0)541 - 57 30 00

E  info@vlutters.nl

www.vlutters.nl

Service de klok rond
De service van Vlutters Tools & Safety omvat een 
breed pakket met keuringen, onderhoud en reparaties 
van materieel. De reparaties van kranen, liften en 
ander materieel worden 24 uur per dag, 7 dagen per 
week uitgevoerd door VCA-gecertificeerde mon-
teurs van Vlutters. Vlutters Tools & Safety is bovendien 
BMWT-gecertificeerd.
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Terug van weggeweest:  
de grandeur van weleer
Het dak van Carré, de ruim 130 jaar oude schouwburg langs de Amstel in 
Amsterdam, is in ere hersteld. De herintroductie van zink was de belang-
rijkste ingreep. Dankzij het polariserende glas in het daklicht kan flink  
bespaard worden op  verwarmings- en koelingsenergie. Hooggeëerd publiek, 
mag ik uw aandacht voor de hoofdrolspelers van deze renovatieshow?

muziekvoorstellingen. En jaarlijks drie weken lang een 
Kerstcircus. Het Koninklijk Theater is meerdere malen  
gerenoveerd, vanwege het intensieve gebruik.  
In 2019 was de meest recente verbouwingsoperatie.

Carré werd in 1887 in gebruik genomen. Het monumentale 
theater was aanvankelijk bedoeld voor circusvoorstellingen 
van Oscar Carré. Om de exploitatie rond te krijgen werd  
het programma uitgebreid met variétévoorstellingen. 
Tegenwoordig zijn er musicals, popconcerten, toneel- en 

Esthetiek
In lijn met de wensen van de gemeente en Monumentenzorg 
werd de oude dakbedekking, die aan het einde van zijn 
levensduur was, gerenoveerd en kwam er weer zink op de  
koepelconstructie. Ook het dakhuisje en het timpaan werden 
met zink bekleed. Carré kreeg weer de grandeur van weleer. 
Van het dakhuisje zijn de originele vensters weer zichtbaar 
gemaakt en volledig gerestaureerd. Omdat het gebouw toch 
in de steigers werd gezet, is er van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om ook de gevels weer opnieuw te schilderen.

Techniek
Het dak is na het ontmantelen van de oude dakbedekking 
(PVC op bitumen) en de steenwol, bekleed met NedZink 
naturel. Dat is een legering van 99,995% zink, koper, titaan 
en aluminium. De cladding heeft een glad gewalst oppervlak. 
Na montage ontstaat een zinkpatinalaag door invloed van 
de weersomstandigheden. Het dak is een geventileerde con- 
structie met onder en boven een luchtspouw: bij nok en goot. 

De zinkbanen kunnen bovendien vrij uitzetten en krimpen. 
Vanwege de rondingen is het dak voorzien van Duitse roeven. 
Die zijn platter dan Nederlandse roeven en daardoor beter 
te buigen. De dakdekkers bogen de opstaande kanten van 
de zinken banen met rek/strektangen op maat. Dit gebeurde 
onder leiding van Duitse vaklieden (in dienst bij Ridder) in 
het bezit van een Meisterausbuilding. 
Het 70 m² grote glazen koepeldak heeft een boogstraal van  
25,25 meter en een U-waarde van ongeveer 1,1 W/m²·K. 
Het totale glaspakket is 34,66 mm dik, waarvan de buiten-
ruiten 9,13 mm dik polariserend blank gelaagd glas.  
Polariserend glas kleurt donkerder bij felle zon en minder 
donker bij bewolkt weer. De met argon gevulde spouw is 
voorzien van aluminium afstandshouders met een dikte  
van 16 mm. Blank gelaagd glas met een dikte van 9,52 mm 
vormt de binnenruit. De glazen koepel is met EPDM  
waterdicht ingewerkt. 
De CARRÉ letters zijn van staal gemaakt en zijn met stalen 
kokerprofielen verankerd op de stijlen van de kozijnen van 
het dakhuisje. Ze ‘zweven’ daardoor 30 cm voor de kozijnen. 

Duurzaamheid
Naar verwachting gaat het metalen dak zo’n 50 tot 100 jaar 
mee, mits het goed geventileerd blijft. Het zink is aange-
bracht door Ridder Skins for Buildings. Dat bedrijf is lid  
van De Zinkmeesters en in het bezit van een KOMO-proces-
certificaat en werkt conform de BRL-5212 en URL-0299/09. 
De projecten van deze dakdekker worden getoetst en 
beoordeeld door de onafhankelijke keuringsinstantie  
IKOB-BKB. 

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen. Foto’s:  Ridder Skins for Buildings, GGH Architecten, Frank Greiner
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Voor een maximale brandwerendheid zijn de bestaande 
vurenhouten beschotdelen behandeld. De nieuwe zinken 
dakbedekking is gevoeliger voor omgevingsgeluid dan de 
oude PVC dakbedekking. Peutz berekende de constructie en 
adviseerde om extra te isoleren. Het dakpakket is daarom 
voorzien van een extra isolatielaag van rubberachtig mate-
riaal, AKOS, onder een structuurmat. De akoestiek van het 
dak werd tegelijk met de esthetiek getest met een mock-up. 
Het benodigde koelvermogen in de foyer onder het 
dak daalt met ongeveer 60% door het polariserende en 
 zonwerende glasdak met (ZTA = 0,37). Temperatuurover-
schrijdingsuren boven de 23 graden dalen met 80%.  
Door de daling van het koelvermogen verwachten de bouwers 
dat ook de tochtverschijnselen – veroorzaakt door de 
luchtbehandeling die veel moest koelen tijdens hete dagen 
– zullen verdwijnen. Kortom: zuiniger en comfortabeler.

Samenwerking
Tijdens de grote gebouwrenovatie in 2004 fungeerde de 
kleedkamer als tekenkamer voor de architecten en inge-
nieurs. Zij waren even de producers van de renovatieshow. 
De bouwers speelden de artiesten. Carré hanteerde een 
harde deadline, vanwege de ingeplande theaterproducties. 
The show must go on. Door een goede coördinatie van 
werkzaamheden leverde het ensemble van ontwerpers en 
bouwers tijdig op en geheel volgens specificaties. 
Ook de meest recente renovatie verliep voorspoedig.  
Het dak ziet er weer uit zoals vroeger: zinken bekleding  
inclusief Duitse roeven en authentieke baanverdeling.  
Ridder Skins en Koninklijke Woudenberg, die al meer dan 
10 jaar projecten samen uitvoeren, trokken ook samen op  
in Amsterdam. Het werk werd deels uitgevoerd op basis  
van een lean planning bij aanvang. Door het voorspoedige 
verloop en gewenste eindresultaat kan Ridder Skins  
tevreden terugkijken op het project.  

Veiligheid 
De bouwers hanteerden het credo: we werken veilig of 
we werken niet. Tijdens de bouw stond er een steiger met 
randvalbeveiliging langs het dak. De dakdekkers waren 
aangelijnd vanaf de nok of vanaf een ring halverwege 
dakhoogte. De bouwmaterialen en gereedschappen werden 
tijdens de renovatie dagelijks op en van het dak af geplaatst 
met een autokraan om de omgeving te ontlasten.  
Het glazen koepeldak is doorvalveilig en letselwerend 
conform de NEN 3569. ●

• OPDRACHTGEVER:  KONINKLIJK THEATER CARRÉ, AMSTERDAM
• ARCHITECT:  GREINER VAN GOOR HUIJTEN ARCHITECTEN,  

AMSTERDAM 
• AANNEMER: KONINKLIJKE WOUDENBERG, AMEIDE
• DAKDEKKER: RIDDER SKINS FOR BUILDINGS, ZWAAG
• ZINK: NEDZINK, BUDEL
• GEVELRENOVATIE: BOUWBEDRIJF VAN DER SPEK, PIJNACKER
• DAKRAMEN: BRAKEL ATMOS, UDEN
• ISOLATIE: VAN KEULEN, AMSTERDAM
• STEIGER: PSB-STEIGERS, AMSTERDAM
• BOUWKRANEN: KONINKLIJKE SAAN, DIEMEN 

EERDERE RENOVATIES
CARRÉ IS MEERDERE MALEN GERENOVEERD. NA EEN EEUW 
INTENSIEF GEBRUIK WAS HET GEBOUW IN 1993 VOLLEDIG 
‘UITGEWOOND’. HET PAND BOOD TE WEINIG COMFORT  
VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN. DAAROM WERDEN HET 
TONEELHUIS EN DE TONEELOPENING VERRUIMD EN KWAMEN 
ER NIEUWE KLEEDKAMERS EN EEN ARTIESTENRUIMTE.  
DE SCHOUWBURG WERD GESCHIKT GEMAAKT VOOR GROTERE 
PRODUCTIES. 

DE ORIGINELE ZINKEN DAKBEDEKKING WERD IN DE JAREN 
‘70 VERVANGEN DOOR EEN ASBESTHOUDENDE BITUMEN 
DAKBEDEKKING. IN 1996 KWAM EEN NIEUWE PVC DAKBEDEK-
KING MET ROEVEN OVER DEZE VEELVULDIG LEKKENDE  
DAKBEDEKKING. DEZE LOW-BUDGET DAKBEDEKKINGEN  
LEKEN DE HEILIGE GRAAL IN DE JAREN ‘60 TOT EN MET ‘90. 

IN 2003/2004 WERD CARRÉ INTERN RIGOUREUS GERENOVEERD.  
HET VOORGEBOUW KREEG EEN OPKNAPBEURT EN DE ORIGI-
NELE STALEN BOGEN VAN DE DAKCONSTRUCTIE KWAMEN 
WEER IN HET ZICHT. TEVENS WERD ER EEN NIEUWE IN  
HOOGTE VERSTELBARE PODIUMVLOER IN DE ZAAL  
GEÏNSTALLEERD. DAARBOVEN KWAM EEN BELOOPBARE  
CONSTRUCTIE WAARAAN THEATERTECHNISCHE INSTALLA-
TIES HANGEN. BIJ DIE RENOVATIE WERD ER EEN NIEUWE 
FOYER ONDER DE KAP GEREALISEERD MET UITZICHT OVER 
AMSTERDAM. AAN ALLE RENOVATIEPROJECTEN LAGEN  
PLANNEN TEN GRONDSLAG VAN GGH ARCHITECTEN.



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
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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Longlist Dak van het Jaar 2019
Op 20 maart 2020 zullen in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee  
de DakAwards voor de respectievelijke Daken van het Jaar 2019 worden 
uitgereikt. In de categorie ‘hellende daken’ dingt een recordaantal  
projecten mee: de longlist bestaat in totaal uit 14 projecten.  
Deze longlist zal door de jury worden teruggebracht tot een shortlist  
van drie projecten. De shortlist en de winnaar zullen tijdens de  
feestavond bekend worden gemaakt.

•  Leverancier dakpannen: BMI Monier, Montfoort
•  Leverancier zonnepanelen: Schouten Techniek BV, Zwaag

Bedrijfsverzamelgebouw, Lijnden
•  Opdrachtgever: Landbouwbedrijf Lijnden West B.V., Lijnden
•  Tekenwerk: Lijnden Bouwmanagement, Lijnden
•  Bestek: Hollands Kroon Architectuur bna, Anna Paulowna
•  Adviseur / Directie: FASEC Adviesgroep, Den Helder
•  Constructeur: Ingenieursbureau Rijnders en De Groot, 

Anna Paulowna

Villa, Lunteren
•  Tekeningen Bouwvergunning: ABCV Architectuur, Lunteren
•  Dakplaten: Unilin, Oisterwijk
•  Rietdekker: Morren Rietdekkersbedrijf, Barneveld
•  Leverancier riet: Verhoek Riethandel B.V., Genemuiden
•  Zonnepanelen en -collectoren: Ecolibrium-Jazon, Barneveld
•  Clickfit Evo: Esdec, Deventer

Nieuwbouw 72 woningen ‘De Zaag’, Zaandam
•  Opdrachtgever: Gemeente Zaandam
•  Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Van de Ven, Veghel
•  Bouwmaterialenhandel: Bouwcenter Veghel, Veghel 
•  Dakdekker: Dakmeester Adriaans, Haps

•  Bouwkundig Aannemer: Hardeman Bouwbedrijf, Lunteren
•  Dakdekker: Dakdekkersbedrijf Dunnewind – De Lange, 

Ommen
•  Dakpannen: BMI Monier, Montfoort
•  Sandwich dakplaten: Kingspan Unidek, Gemert
•  Bouwkraan: Kraanverhuur T. Pater, Almere

Greswarenfabriek, Reuver
•  Opdrachtgever: Stichting Onderwijs Midden-Limburg, 

Roermond
•  Architect: Janssen Wuts, Baarlo
•  Hoofdaannemer: Combinatie Koninklijke Woudenberg, 

Ameide  en Maasveste Berben Bouw, Maastricht
•  Advies: Hevo Advies & Bouwmanagement, ’s-Hertogenbosch
•  Bouwbegeleiding: Stichting Boei, Amersfoort
•  Dakdekker: Verkoelen Dakspecialisten Weert
•  Leverancier dakpannen: BMI Monier, Montfoort
•  Leverancier isolatie: Unilin, Nieuwerkerk aan den IJssel

Suikerterrein Groningen
•  Opdrachtgever: Gemeente Groningen
•  Hoofdaannemer: Van Wijnen Groningen
•  Leverancier dakmaterialen: Aberson Zwolle
•  Producent zonnedakpannen: Hanergy, Amsterdam
•  Dakdekker: Gebr. Kranenborg, Garnwerd

Crematorium, Alkmaar
•  Opdrachtgever: Monuta en PC Uitvaart, Alkmaar
•  Architect: Rietvink Architecten, Oosthuizen
•  Leverancier dakmaterialen plat dak: IKO, Moerdijk
•  Leverancier dakmaterialen hellend dak:  

Eternit, Kapelle-op-den-Bos (B)
•  Isolatie hellend dak: Unilin, Oisterwijk
•  Dakramen: Velux Nederland, De Meern
•  Leverancier titanium: Timet (Usa)
•  Dakdekker leien daken en ‘zeilen’:  

Ridder Skins For Buildings, Zwaag

Stadhuis Hasselt (B)
•  Opdrachtgever: Stad Hasselt (B)
•  Architect: Jasper-Eyers Architects, Brussel (B);  

Uau Collectiv, Hasselt (B);  
Architectenbureau Michel Jansen, Tongeren (B)

•  Hoofdaannemers: Democo, Hasselt;  
Willemen Construct, Mechelen (B)

•  Dakbouwer: Ridder Skins For Buildings, Zwaag
•  Zink: Nedzink, Budel

De volgende projecten dingen mee naar de titel Dak van het Jaar 2019: 
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Steltboerderij + woning, Eastermar
•  Opdrachtgever: particuliere woningbezitter
•  Dakdekker: Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis vof, Norg
•  Leverancier dakbedekking: SealEco, Lemelerveld

•  Ossenogen: Clabots, Brussel (B)
•  Hout: Omniplex, Harelbeke (B)
•  PIR isolatie: IKO, Klundert
•  Glaswol isolatie: Ursa, Waregem (B)
•  Leien: Ratscheck, Mayen-Katzenberg (D)

Spaardersbad, Gouda
•  Opdrachtgever: White House Development, Gouda
•  Ontwerp: Mei Architects and Planners, Rotterdam
•  Aannemer: Aertgeerts, Rotterdam
•  Randafwerking: Van Kempen & Van Der Burg  

Installatietechniek, Zwijndrecht

Brasserij de Buytenplaets, Rijswijk
•  Opdrachtgever: G.A.M. van Leeuwen beheer B.V., Den Hoorn
•  Hoofdaannemer: Bouwmaatschappij Weboma, Wateringen
•  Architect uitwerking: Architectenburo VB3, Pijnacker
•  Prefab kappen: De Mar, Grou
•  Dakdekker: Sloof Bv, Rijssen
•  Zinkwerk: Technisch Installatiebedrijf Van Den Berg, 

Schipluiden

•  Groothandel dakpannen/bakstenen: GDS Keramiek, Delft
•  Groothandel zink: Brouwers Zink, Gouda
•  Steenfabriek: De Klinker, Maastricht
•  Dakpannen: BMI Monier, Montfoort
•  Dakramen: Velux, De Meern

Paviljoen Nationaal Park De Hoge Veluwe,  
Otterlo
•  Opdrachtgever:  

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Otterlo
•  Architect: De Zwarte Hond en Monadnock, Rotterdam
•  Landschapsarchitect: H+N+S, Amersfoort
•  Bouwdirectie: Antea Group, Deventer
•  Aannemer: Rots Bouw BV, Aalten
•  Dakdekker: Kempen Cladding, Bergeijk
•  Leverancier dakplaten: Kalzip, Koblenz

‘Duin’, 173 woningen, Almere
•  Opdrachtgever: Amvest, Amsterdam
•  Ontwerp: Van Bergen Kolpa Architecten, Rotterdam
•  Hoofdaannemer: Reinbouw bv, Dieren
•  Dakdekker: Zwitserloot Dak, Groesbeek
•  Leverancier prefab kappen: Emergo, Stadskanaal
•  Leverancier dakmaterialen: Steencentrum Utrecht
•  Fabrikant dakmaterialen: BMI Monier, Montfoort

Bedrijfswoning, Gilze
•  Opdrachtgever: ondernemer
•  Dakdekker leidaken: Walter Verhoeven BV Leidekkers-  

en Loodgietersbedrijf, Nieuwkuijk
•  Leverancier dakelementen: Isovlas, Oisterwijk
•  Leverancier leistenen: Lei Import, Maasbracht

De Roos, Vorden
•  Opdrachtgever: Stichting Urtica OnderDak, Vorden
•  Architect: negen graden architecten, Amersfoort
•  Aannemer: Bargeman Vorden BV, Vorden
•  Dakdekker: Dunnewind-De Lange, Ommen
•  Leverancier dakpannen: Wienerberger, Zaltbommel
•  Leverancier isolatie: Isovlas, Oisterwijk

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE



 Veel bedrijven maken al gebruik van de CAO
en besparen hiermee geld! Dat wilt u toch ook?!

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

Een korte, werkbare en betaalbare
CAO toegespitst op de branche

• Minimum CAO

• Salaris passend bij de functie

• Hogere productiviteit

• Flexibiliteit door meerdere tijdelijke contracten

• Gratis medische keuring (PAGO)

• Aantrekkelijke subsidiemogelijkheden

• Gratis opleidingen

• Inspraak in de CAO

• Mogelijkheid gebruik urenregister

• Gratis digitale RI&E

• Geen wachtdagen bij vorst

Kun je als werkgever zomaar overstappen 

naar de CAO voor Hellende Daken?

advertorial

Ja, dat kan! 
Overstappen naar de CAO voor Hellende Daken is mogelijk wanneer de looptijd eindigt van de  
CAO waaraan je op dat moment bent gebonden. Een voorwaarde is wel dat uw onderneming  
aangesloten moet zijn bij GNL sectie daken, VFR of NVVL. Deze drie werkgeversorganisaties  
hebben de CAO voor Hellende Daken afgesloten.
Wilt u meer weten over het overstappen en profiteren van de vele voordelen die de branche specifieke  
CAO biedt, neem dan contact op met de specialisten op het CAO-secretariaat (085 - 48 99 050 of  
info@cao-hd.nl). Zij kunnen u helpen de overstap binnen uw bedrijf soepel te laten verlopen. 

Profiteer van de vele voordelen 
De CAO voor Hellende Daken is een korte, werkbare en 
betaalbare CAO speciaal voor de Hellende Daken branche. 
Profiteer van de vele voordelen die deze CAO biedt. 
Het is een minimum CAO 
Dit betekent dat u de ruimte heeft om af te wijken van de 
CAO. Uiteraard alleen in het voordeel van uw werk nemer.  
U bent dus niet gebonden aan dure regelingen die  
CAO partijen met elkaar zijn overeengekomen.  
Denk daarvoor bijvoorbeeld aan hoge loonschalen of  
dure toeslagen. In plaats daarvan kunt u maatwerk  
afspreken met uw werknemers. 
Salaris passend bij de functie 
In de CAO is een eerlijke en goede verloningsschaal van 
stagiaire tot meester dakdekker opgenomen. Dit betekent 
dat uw werknemers in de juiste functiegroep ingedeeld 
kunnen worden en daardoor ook juist worden verloond.
Hogere productiviteit 
Meer productie uren/dagen door vermindering van  
aantal atv dagen
Meer flexibiliteit door mogelijkheid  
van meerdere tijdelijke contracten 
Bij werknemers met een uitvoerende functie kan een 
 arbeidsovereenkomst maximaal 5 keer worden verlengd. 
Dus u kunt 6 arbeidsovereenkomsten met een totale 
 looptijd van 48 maanden aanbieden. Pas bij de  
7e arbeidsovereenkomst is werknemer voor onbepaalde tijd  
in dienst. Dit is veel ruimer dan bij andere CAO’s.
Gratis medische keuring (PAGO) 
Iedere werknemer die onder de CAO voor Hellende Daken 
valt heeft recht op een gratis Periodiek Arbeidsgezond-
heidskundig Onderzoek (PAGO).
Aantrekkelijke subsidiemogelijkheden 
Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds biedt 
 subsidiemogelijkheden op een breed pakket aan 
 opleidingen en cursussen specifiek afgestemd op  
de werkzaamheden binnen uw bedrijf. 
Gratis opleidingen 

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Hellende 
Daken biedt gratis opleidingen aan via de OOHD Academy. 
Ieder aangesloten lid kan gebruik maken van dit leerportaal 
welke speciaal voor de branche is opgezet. 
Inspraak in de CAO 
Via CAO achterban commissie rechtstreeks invloed in 
 arbeidsvoorwaarden CAO en scholingsfonds
Mogelijkheid om te werken met een urenregister 
Uw voordeel is dat u door de invoering van het urenregister 
in de zomertijd extra omzet kan genereren en dat er in  
de moeilijke wintertijd minder hoeft te worden gewerkt. 
Uiteraard is het urenregister ook te gebruiken tijdens  
extreme hitte.
Gratis digitale RI&E 
Er is een branchespecifieke digitale RI&E ontwikkeld.  
Deze is gratis te gebruiken voor alle leden van GNL, 
 VFR en NVVL. Met het invullen van deze branche-RI&E  
en het bijbehorende plan van aanpak voldoet u aan  
uw wettelijke verplichting.
Weerverlet 
Geen wachtdagen bij vorst
Wilt u overstappen?  
Wij helpen u daar graag bij!  
U kunt contact opnemen met het CAO-secretariaat  
via 085 - 48 99 050 of info@cao-hd.nl.
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Misstanden bij de verwerking 
van PV-systemen  
op hellende daken
In de huidige nieuwbouw, renovatie en achteraf-plaatsing op hellende  
daken van PV-systemen kom je in de praktijk een aantal zaken tegen  
die blijkbaar onbekend zijn en/of waar geen acht op geslagen wordt.  
Leen Iseger zet deze zaken op een rijtje, aangezien deze verstrekkende 
gevolgen kunnen hebben: voor en tijdens de uitvoering. 

Twee modellen van veel toegepaste klemmende beugels.

Ook beugels die op planken tussen de bestaande/aanwezige 
panlatten aangebracht worden, steunen in veel gevallen op 
de onderliggende dakpan. 

Drie verschillende typen PV-beugels.

Leen Iseger

In dit artikel leg ik de nadruk op de opdaksystemen:  
de bovenop de dakpannen aangebrachte PV-systemen. 
Deze systemen zijn in zeer veel gevallen, zo blijkt tijdens de 
nodige praktijkinspecties, ondeskundig/onwetend aange-
bracht, waarbij de garantie van bijvoorbeeld de dakpannen 
(30 jaar) komt te vervallen (!), aangezien dakpannen niet 
gegarandeerd worden op puntbelastingen van PV-beugels, 
die over de dakpan rusten en klemmend onder de panlat 
geschoven worden.

Beugel in toepassing met opgebeurde dakpan.

ZONNE-ENERGIE
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Valblok voor goede  
persoonlijke veiligheid.

Voor het correct toepassen van  
een PBM bij het verwerken van 
PV-systemen op daken is een valblok 
het meest geschikt, dat tijdens 
de plaatsing van de PV-systemen 
meerolt tijdens de verplaatsing over 
het hellende dak. Reden waarom de 
valblokken en veiligheids lijnen nooit 
vast mogen zitten aan de PV-haak  
of rails is dat deze aan een panlat 
vastgehaakt zijn en derhalve  
onvoldoende weerstand bieden 
tijdens vallen.

Om duidelijkheid te verschaffen 
met betrekking tot het plaatsen van 
PV-systemen op hellende daken is 
momenteel de werkgroep ‘TC Zon’ 
van SKG-IKOB certificatie bezig 
om de BRL 9933 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® 
 procescertificaat ‘Monteren van zonne-elementen op en 
aan gebouwen” nieuw leven in te blazen om bedrijven in de 
gelegenheid te stellen zich te certificeren voor het plaatsen 
van PV systemen op hellende daken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Wel beveiligd middels harnas, maar… er wordt over de rails gelopen, 
die hiervoor niet geschikt is.

Veiligheidsharnas.

Ook deze blijken hiervoor niet geschikt te 
zijn en kunnen tijdens belopen verbuigen, 
waardoor het PV-systeem niet conform de 

eisen aangebracht kan worden. Deze informatie hebben wij 
uit betrouwbare bron (producenten van railsystemen). In het 
kader van de veiligheid tijdens het werken op hellende daken 
wordt men in de instructievideo’s soms wel  
geattendeerd op de persoonlijke veiligheid. Maar als de 
praktijk beschouwd wordt, en ook als je de instructievideo’s  
goed bekijkt, dan is te zien dat het personeel soms wel  
een veiligheidsharnas draagt, maar dat dit niet aan een 
daarvoor geschikt verankeringspunt conform EN 517 is  
verankerd: schijnveiligheid dus! Zijn de veiligheidslijnen 
wel vastgemaakt, dan blijken ze vast te zitten aan de 
PV-beugels en/of de rails en is de ingestelde valhoogte 
veel te groot. 
 

Veiligheidslijn over de schouder en lopen in de goot.

ZONNE-ENERGIE

Beugel die op tussenliggende plank gemonteerd wordt.

Zoals gezegd is de dakpan hiervoor niet geëigend.  
Nadat de rails met ondersteunende beugels aangebracht 
zijn, worden de overdekkende dakpannen terug aangebracht, 
echter wordt deze overdekkende dakpan 6-8 mm opgebeurd 
en is de regendichtheid van deze dakpan verminderd. 

Pan wordt 6-8 mm opgetild.

Dit geldt voor zowel de betondakpannen (windlabyrint in 
overlapping) als bij keramische dakpannen (kopsluiting die 
voor regendichtheid zorgdraagt). Als dit alleen op een enkele 
dakpan het geval zou zijn, zou het nog wel meevallen. 
Echter, op een dakvlak met bijvoorbeeld 12 panelen wordt 
al snel een 24-tal beugels toegepast. Dus: 24 posities die 
de regendichtheid nadelig beïnvloeden. Soms wordt in de 
praktijk de onderzijde van de overdekkende dakpan deels 
verwijderd. Dit gebeurt echter dermate, dat een opening 
ontstaat van 10-15 cm breedte, terwijl de beugel slechts  
4 cm breed is. Dat dit niet goed is, moge duidelijk zijn. 

Naast de bovengenoemde problemen, blijkt bovendien dat 
de gedekte pannen van de geëigende posities verwijderd 
zijn en dat de aanwezige verankering middels panhaken 
(eis volgens Bouwbesluit, Constructieve veiligheid  
NEN 6702 en NPR 6708) verwijderd is voor de plaatsing 
van de beugels en het doorvoeren van de kabels.  
Bovendien worden, naast de PV-panelen, tevens de  
nodige dakpannen tijdelijk verwijderd om plaatsing van 
de voeten mogelijk te maken. Het dak voldoet derhalve  
niet meer aan de geldende eisen en de kans dat er storm-
schade ontstaat tijdens hevige windbelastingen is levens-
groot aanwezig. In de praktijk, en ook op instructievideo’s 
van PV-systemen, wordt vaak met geen woord gerept, en 
geen enkele actie ondernomen, over het loshalen en  
wederom verankeren van de aanwezige dakpannen.

Tijdens het aanbrengen van PV systemen moet het 
 uitvoerend personeel zich horizontaal en verticaal over  
het hellende pannendak verplaatsen. Vaak blijkt dat dit 
personeel dit niet gewoon is en verplaatst men zich over  
de geplaatste beugels en / of over de rails. 

Dakpan over grote maat aan onderzijde weggeslagen.

Beveiligd middels valblok.



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

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
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HOE NU VERDER MET DE ASBESTDAKEN?

Asbestdak eraf,  
nieuw dak erop!
Op 15 november werd in Van der Valk Hotel Oostzaan in Amsterdam het  
4e internationale asbestcongres van de stichting European Asbestos Forum  
gehouden, met als thema ‘Asbestos & Innovation’. Daaruit kwam naar voren  
dat het onderwerp ‘asbest’, ook voor de dakenbranche, alleen maar aan 
urgentie wint. Een interview met organisator mr.dr. Yvonne Waterman(1) 
(oprichter en voorzitter van de stichting European Asbestos Forum).

problemen, oplossingen en vorderingen in de asbestproble-
matiek. Met een programma workshops op 14 november en  
een conferentie op 15 november werd iedereen op de hoogte  

Het European Asbestos Forum (EAF) is een internationale 
topconferentie waar vooraanstaande onderzoekers, experts 
en marktpartijen elkaar informeren over de gesignaleerde 

gebracht van de huidige stand van zaken rond het onder-
werp. Bijzonder aan de EAF-congressen is de benadering 
‘beyond sectors and borders’: hier zijn alle professionals 
welkom die op enigerlei wijze met asbest in hun werk 
worden geconfronteerd, van asbestsaneerders tot artsen 
en van dakdekkers tot documentairemakers. Dit geeft een 
ongekende wisselwerking en kennisdeling. Ditmaal waren 
er ruim twee dozijn zeer verschillende sprekers en circa 
vijftien landen vertegenwoordigd, van Finland tot Australië. 

Asbestdakenverbod
Het kwam als een donderslag bij heldere hemel dat het 
reeds breed geanticipeerde wetsvoorstel Asbestdakenverbod, 
waarin bepaald werd dat per 2024 alle asbestdaken verwij-
derd zouden moeten zijn, werd verworpen. Hoewel daaraan 
voorafgaand al wel verhitte discussies gaande waren  
over o.a. de noodzaak en haalbaarheid van het verbod,  
hierover heeft steilDAK in eerdere publicaties bericht.
De noodzaak om asbestdaken te saneren is echter niet 
verdwenen. Integendeel: de omvang en ernst van het 
probleem dat deze daken vormen voor de volksgezondheid 
blijkt nog veel groter te zijn dan tot nu werd aangenomen. 

“De presentaties van met name de Opening Speaker  
professor Arthur Frank en de Keynote Speaker  
professor Jukka Takala over de ernstige onderschattingen 
van asbestslachtoffers, asbestziekten en de financiële 
impact van asbest op de samenleving waren alarmerend. 
Daarom was het zeer betreurenswaardig dat de officiële 
partijen in de Nederlandse asbestsector niet of nauwelijks 
vertegenwoordigd waren, terwijl zij van te voren waren 
geïnformeerd over de strekking van de presentaties.  
De informatie die tijdens dit congres werd uitgewisseld,  
is nodig om op een wetenschappelijk verantwoorde manier 
beleid te kunnen maken.”

TNO-rapport gebaseerd op aannames
Waarom is het Asbestdakenverbod verworpen? “Het gebeurt 
vrijwel nooit dat een wetsvoorstel in deze late fase wordt 
verworpen,” zegt Waterman. “Er werd wel rekening gehouden 
met een verschuiving van de datum, maar het verbod is nu 
van de baan en het lijkt onwaarschijnlijk dat het er nog van 
komt. Dat is dramatisch, want, zoals tijdens de conferentie  
van 15 november 2019 uiteen werd gezet door Arthur Frank, 
drievoudig hoogleraar aan de Drexel University in  
Philadelphia, ligt het aantal asbestgerelateerde slachtoffers 
veel hoger dan tot nu werd aangenomen. Frank, in 2016 
winnaar van de prestigieuze Ramazzini Award, liet zien dat 
momenteel wordt uitgegaan van ongeveer 1.400 personen 
die per jaar in Nederland overlijden als gevolg van een 
asbestgerelateerde ziekte (asbestkanker). Dat is al een 
enorm aantal: het is grofweg het dubbele van het aantal 
verkeersdoden per jaar. Er sterven echter per jaar nog veel 
méér mensen aan kankers die tot nu niet met asbest in 
relatie werden gebracht, maar die daar wel degelijk mee 
in verband staan. Hij verwees naar een wetenschappelijke 
publicatie van professor Takala en anderen, waarin het 
werkelijke aantal dodelijke slachtoffers in ons land jaarlijks 

rond de 4.600 wordt geschat(2). Wij hebben bijvoorbeeld 
een heel ernstige onderschatting van het aantal asbest-
gerelateerde longkankers. En vele verschillende vormen 
van dodelijke asbestkankers, zoals asbestgerelateerde 
larynxkanker en baarmoederkanker, tellen wij niet mee.”  
In een vervolgartikel zal uitgebreid worden ingegaan  
op deze cijfers.

Waterman: “In de aanloop van de stemming over het 
 Asbestdakenverbod in de Eerste Kamer is veel ruis veroor-
zaakt, waardoor er discussie werd gevoerd over onderwerpen 
die allang duidelijk waren. Zo werd er een TNO-rapport  
gepubliceerd, dat mede werd gefinancierd door de vereniging  
voor woningcorporaties Aedes. Zoals het onderzoeks-
instituut later aangaf, is dit rapport voor een belangrijk deel  
gebaseerd op aannames. Dat is dus wetenschappelijk niet 
verantwoord. Evident hebben de leden van Aedes er wel 
een financieel belang bij indien zij asbestdaken niet hoe-
ven te vervangen. In de context van de publicatie van dit 
rapport vertelde een woordvoerder en mede-onderzoeker, 
professor Ira Helsloot (promotus in wiskunde en hoogleraar 
Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit  
Nijmegen), dat het risico op asbestkankers wel meeviel en 
dat alle ‘dure’ veiligheidsmaatregelen overdreven zijn.  
‘Je kan gerust een hele dag in een asbestmist staan en  
er is niets aan de hand’, zei hij op het NOS-journaal.  
Professor Arthur Frank, drievoudig hoogleraar en met vijftig 
jaar ervaring in de medische wetenschap inzake asbest, 
nam een heel ander standpunt in: ook een kortstondige 
blootstelling kan tot asbestkanker leiden. Dat ziet hij terug 
in zijn medische praktijk. Professor Takala, voorzitter van de 
International Commission on Occupational Health,  
drong zelfs aan op een verscherping van de blootstellings-
waarden, ook voor Nederland. Zij achten iedere vorm van 
onnodige asbestblootstelling ongewenst voor de gezondheid.” 
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Foto: Tony Rich.

Voor onze ogen bizar: reclame voor asbest.
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Ik zou de dakenbranche willen adviseren actief met dit  
onderwerp aan de gang te gaan, op het gebied van  
innovaties, het aangaan van samenwerkingsverbanden en 
ook in het onder de aandacht brengen van dit onderwerp, 
en zodoende te anticiperen op de ontwikkelingen.  
Andere partijen doen dit ook al. Misschien zal het tempo 
wat lager zijn, nu het wettelijk verplichte aspect van de 
baan is, maar die asbestdaken gaan er toch af.”

Op de conferentie werden diverse innovaties getoond  
en besproken, waaronder diverse methodes om asbest te 
denatureren (volledig te vernietigen). Dat is belangrijk, 
omdat de verwijderde asbestdaken momenteel worden 
gestort. Elders in dit nummer vindt u een uitgebreidere 
beschrijving van één van deze methoden, die in Nederland 
ook al het meest concreet is: Asbeter bouwt momenteel aan 
een fabriek in Rotterdam. In verschillende vervolgartikelen 
zal steilDAK in de komende jaargang het onderwerp  
blijven behandelen.●

1  Mr.dr. Yvonne Waterman is directeur van Waterman Legal Consultancy, 
gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en in asbestkwesties  
in het bijzonder. Zij is tevens oprichter en voorzitter van de  
Stichting European Asbestos Forum, dat frequent internationale 
asbestcongressen organiseert. 

2  Furuya, S.; Chimed-Ochir, O.; Takahashi, K.; David, A.; Takala, J.  
Global Asbestos Disaster. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018,  
15, 1000. Zie https://www.mdpi.com/1660-4601/15/5/1000,  
inclusief supplementary tables voor de nationale statistieken. 

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“Asbestkankers ontstaan heel geleidelijk, vaak over  
decennia, doordat het lichaam er niet in slaagt om de  
lichaamsvreemde asbestvezels te verwijderen. Dit begint 
als fysiek proces eerst met een langdurige ontsteking,  
die zich langzaam ontwikkelt tot een kanker.  
De film Ademloos van Maarten Schmidt, die tijdens de  
workshops volledig werd getoond, laat indringend zien  
wat de desastreuze gevolgen van asbest zijn.  
Ook professor Henk Koerten legde aan de hand van impo-
nerend beeldmateriaal uit hoe dit proces precies werkt.”

“De kennis over de schadelijkheid van asbest is wijd ver-
spreid en wordt ook wereldwijd gedeeld via congressen als 
deze. Het cynische is dat wereldwijd nog steeds heel veel 
asbest wordt toegepast en zelfs wordt aangeprezen als een 
‘veilig’ materiaal. Met name in de Westerse landen geldt 
een verbod op de toepassing van asbest en ook bij ons is 
dat pas in 1994 doorgevoerd, nadat al decennialang bekend 
was hoe schadelijk het is,” vertelt Waterman. “In andere 
delen van de wereld, zoals Azië en Afrika, is de kennis over 
asbest minder wijd verspreid, deels door het lagere aantal 

geletterden en deels door een agressieve marketing,  
die de consumenten wijs maakt dat asbest hun juist 
 beschermt, dat het een veilige materiaal is, waarmee even-
eens ‘ruis’ wordt veroorzaakt. Ook zie je dat landen die 
serieus een wettelijk asbestverbod overwegen, te maken 
krijgen met een delegatie van de asbestproducenten en ook 
met een belangrijk importverbod van hun producten naar 
asbestproducerende landen, dat wegvalt als het beoogde 
asbestverbod ook wegvalt. Geloof je in toeval?” 

Dakenbranche laat momenteel kansen liggen
Het onderwerp asbest is veel breder dan alleen de daken, 
maar de asbestdaken vormen wel een belangrijk onderdeel 
van het vraagstuk. Hoe gaat het onderwerp zich ontwik-
kelen en welke rol zal de dakenbranche hierin moeten 
spelen? “Het lijkt zoals gezegd onwaarschijnlijk dat er  
nog een wettelijk verbod op asbestdaken van kracht zal 
gaan,” aldus Waterman. “Maar daarmee is het probleem  
niet weg. De in Nederland aanwezige asbestdaken 
 verouderen verder, waarmee ze meer vezels zullen loslaten.  
Ook zullen calamiteiten met branden van asbestdaken  
(met alle maatschappelijke schade en onrust van dien)  
tot veel ongedekte schade leiden.” 

“Er zal daarom beleid moeten komen over het antwoord 
op de vraag, hoe met deze oude asbestdaken moet worden 
omgegaan. Verzekeraars willen er niet meer aan, dat is  
duidelijk. Asbestdaken worden onverzekerbaar en mettertijd  
ook onverkoopbaar. Wie wil het risico lopen op een asbest-
brand met alle financiële gevolgen van dien (saneringen,  
overlast, gederfde omzet, schadevergoedingen etc.),  
wanneer je uit zoveel onroerend goed zonder asbestdaken 
kunt kiezen? Ik kan me voorstellen dat een gemeente niet 
op zal willen draaien voor de kosten van een brand op  
een asbestdak. Want die kosten kunnen oplopen tot in de  
honderdduizenden, zelfs miljoenen euro’s, inclusief alle  
saneringen en overige overlast. Dat is niet te verhalen op 
de gebouweigenaar en als er al verzekeringsdekking is,  
zal die dekking mogelijk niet hoog genoeg zijn. Maar dan  
komen die kosten uiteindelijk voor rekening van de 
gemeenschap, want je kunt het niet laten liggen op de 
straten, bermen en voetbalvelden. Daarom doen overheden 
er verstandig aan om de verwijdering van asbestdaken toch 
beleidsmatig actief te bevorderen, ook al is het wettelijke 
Asbestdakenverbod van de baan. Dat is in hun financiële 
belang en ook in het belang van de volksgezondheid,  
dat ook hun zorg is. Eén zo’n asbestbrand kost ontzettend 
veel meer dan wat subsidiering en goedkope leningen 
verschaffen: bekijk het eens van die kant.”

De noodzaak van de dakenbranche om met dit onderwerp 
aan de slag te gaan is dus onverminderd. Waterman:  
“De dakenbranche heeft tot nu de kansen gemist, wellicht  
omdat ze die niet hebben gezien. Een asbestdak eraf,  
betekent in de meeste gevallen een nieuw dak erop.  
Er zijn in de aanloop naar het Asbestdakenverbod wel initi-
atieven geweest, maar sinds het verbod van de baan is, zie 
je dat de aandacht weer is verflauwd.  

HOE NU VERDER MET DE ASBESTDAKEN?

Yvonne Waterman. Foto: Kees Nouws.

Zou James Bond inderdaad asbest aanprijzen?



HENK SMIENK
Commercieel Technicus

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

DAK- EN GEVELPANEEL FX.12
40 JAAR MATERIAAL – EN KLEURGARANTIE

PREFA ALUMINIUM – HET ALLERBESTE!

WWW.PREFA.COM

TECHNISCHE GEGEVENS  
PREFA DAK- EN GEVELPANEEL FX.12

MATERIAAL  gecoat aluminium, 0,7 mm dik dubbel geëmailleerd 
  of poedercoating volgens RAL of NCS
AFMETINGEN  700 x 420 mm en 1400 x 420 mm
  in volle vlakken
GEWICHT   2,4–2,5  kg/m2

PLAATSING  op volledige bebording of open latwerk

BEZOEK ONS OP DE BEURS:
GEVEL 2020 from 28.01. till 30.01.2020 Ahoy, Rotterdam
Stand number: 01.D042

Prefa Nederland  
wenst U voor 2020 
het allerbeste!

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)



30 31

ASBESTDAKEN

Chemisch proces vernietigt  
asbest uit dakplaten
In het havengebied van Rotterdam wordt momenteel gebouwd aan de  
fabriek van Asbeter, die de in asbesthoudende dakplaten aanwezige asbest-
vezels volledig zal vernietigen. steilDAK sprak met CEO Inez Postema over 
het proces en de toepassingsmogelijkheden. En, niet in de laatste plaats: 
de noodzaak tot het volledig elimineren van asbest uit onze leefomgeving.

Het inzetten van deze restzuren in de vernietiging van  
asbest zorgt dus tegelijk voor een aanzienlijke reductie in 
de CO2-uitstoot (zo’n 100.000 ton per jaar). Er werd met 
steun van de provincie Zuid-Holland een haalbaarheids-
studie uitgevoerd en de werking van het proces werd in 
het laboratorium bewezen. Gesterkt door deze positieve 
resultaten waagden Postema en Knops in 2018 de stap  
en werd de Asbeter Holding opgezet.

Fabriek
Om te beginnen werd in het Rotterdamse havengebied 
een pilotfabriek opgezet. Hier wordt het proces met een 

Linksom of rechtsom zullen in de nabije toekomst de in  
Nederland aanwezige asbestdaken moeten worden gesa-
neerd. Maar waar laat je dan het asbesthoudende afval? 
Momenteel belandt het allemaal op de stort.  
Dit is uiteraard geen gewenste situatie. In de loop van 2020 
wordt gebouwd aan een fabriek in Rotterdam, in welke het 
asbest via een mechanisch-chemisch proces volledig wordt 
verwijderd en er een product overblijft dat als toeslagstof 
voor de betonsector weer kan worden hergebruikt. 

Restzuren
Asbeter won onlangs de Rabo Duurzame Innovatieprijs  
met het circulaire proces Asbetter Acids. Dit principe maakt 
het mogelijk om asbest in dakplaten te vernietigen met 
restzuren uit de chemische industrie. Aan het eind van  
het proces blijft zout water en het materiaal silica over.  
Het zoute water kan op zee worden geloosd, de silica kan 
worden hergebruikt als toeslagstof in betonproducten.

Inez Postema heeft inmiddels een veelzijdige carrière 
achter de rug, waaronder een periode als adviseur duur-
zaamheid bij Deltalinqs Energy Forum, een samenwerkings-
verband dat werkt aan de klimaattransitie van het  
Rotterdamse Haven Industrieel Complex. In die hoedanig-
heid organiseerde ze in 2017 een congres over hergebruik 
van CO2 als grondstof. Hier maakte ze kennis met Pol Knops 
van Green Minerals. Dit bedrijf gebruikte CO2 als reageer-
middel op mineralen. Ze bespraken de mogelijkheid om 
minerale asbest te vernietigen met behulp van CO2.  
Dat plan bleek uiteindelijk niet haalbaar omdat CO2 niet  
geschikt is om asbest op industriële schaal te vernietigen. 
In plaats daarvan kreeg Postema het idee om dit te doen 
met behulp van sterke restzuren, zoals zoutzuur en zwavel-
zuur, die chemiebedrijven na hun processen vaak overhouden 
en (na neutralisatie met o.a. kalk) moeten lozen. 
Dit mes snijdt aan twee kanten. Het lozen van de sterke 
restzuren gaat gepaard met een aanzienlijke CO2-uitstoot. 

capaciteit van 200 liter verfijnd. De fabriek is specifiek 
ingericht op de verwerking van asbest dakplaten, maar zal 
op termijn ook andere asbesthoudende producten verwerken. 
Vanzelfsprekend zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen 
genomen om te voorkomen dat de fabriek vervuild raakt 
met asbestvezels. Denk hierbij aan verschillende technieken, 
zoals afzuiging, verneveling en het (preventief) dragen van 
beschermende kleding. De dakplaten, bestaande uit zo’n 
10% asbest en 90% cement, worden met behulp van zuig-
nappen in de machine gelegd. Daarna worden de platen 
door een matrijs geperst, die er kleine blokjes van maakt. 
Deze blokjes worden vervolgens fijngemalen, zodat ze met 
de restzuren kunnen worden bewerkt. Dit vernietigen  
middels zuren vindt plaats in meerdere stappen. De zure 
reststroom uit het proces wordt circulair hergebruikt,  
waarbij tegelijkertijd gips wordt geproduceerd. De aan het 
eind van het proces resterende 20% silica is nuttig als toe-
slagstof voor beton. Het zoute water dat overblijft is schoon 
en kan eenvoudigweg in de Noordzee worden geloosd.

Momenteel wordt een fabriek ontworpen, die een capaciteit 
heeft van zo’n 35.000 - 50.000 ton asbesthoudende dakplaten.  
Het is de bedoeling dat deze fabriek vanaf begin 2021 
operationeel wordt. De fabriek wordt door diverse  
(chemische) bedrijven en de landelijke en regionale 
overheden financieel ondersteund. De belangen die ermee 
gemoeid zijn, mogen duidelijk zijn: de bedrijven hebben  
er belang bij dat ze hun chemische restzuren kwijt  kunnen, 
zonder dat dit voor lozing hoeft te worden bewerkt.  
De overheid is belanghebbende vanwege de enorme 
CO2-reductie die met de fabriek kan worden gerealiseerd. 
Overigens stelt Asbeter ook (duurzaamheids-)eisen aan  
de aanlevering van de asbestdaken, zodat het proces  
van begin tot eind circulair kan worden opgezet. 
De plannen voor een tweede fabriek (met een vergelijkbare 
capaciteit) worden ook al besproken. Het is belangrijk dat 
de fabriek in de buurt ligt van de leveranciers die de zuren 
aanleveren: het vervoer van deze stoffen is namelijk  
kostbaar. Ook is de nabijheid van de zee een vereiste,  
voor een snelle en goedkope lozing van het overtollige 
zoute water. Ook kijkt men al voorzichtig naar de  
implementatie van deze technologie in het buitenland.  
Het hele proces wordt gepatenteerd, zodat men geen 
(buitenlandse) concurrenten hoeft te verwachten:  
wel zal men wellicht gaan werken met licenties. Indien het 
hele asbesthoudende dakenbestand gesaneerd zal worden 

(en dat zal hoe dan ook op korte termijn moeten gebeuren), 
zal er immers een enorme capaciteit nodig zijn.  
Zodra de fabriek operationeel is, zal er een stortverbod  
van asbesthoudende dakplaten van kracht worden.

Asbestdakenverbod
Zoals bekend zal het Asbestdakenverbod niet per 2024  
van kracht worden, omdat de wet afgelopen juni door de 
Eerste Kamer werd weggestemd. Postema stelt dat dit  
Asbeter in staat stelt de fabriek op tijd operationeel te 
 krijgen. “Dat het Asbestdakenverbod, in ieder geval voorlopig,  
van de baan is, betekent niet dat de asbestdaken niet 
gesaneerd hoeven te worden. De noodzaak daartoe wordt 
alleen maar groter omdat de daken verder verouderen en er 
dus meer asbestvezels loskomen van de daken. Dit proces 
wordt nog versneld door de verzuring van de lucht (stikstof). 
De zekerheid van ruim 1000 asbestdoden per jaar en de 
verdenking van ruim 4000 asbestdoden per jaar maakt dat 
we niet langer kunnen wegkijken. Veel saneringsbedrijven 
hebben geanticipeerd op het Asbestdakenverbod en staan 
nu met lege handen: het personeel vertrekt, terwijl ze 
op korte termijn nodig zijn om de asbestdaken alsnog te 
verwijderen. Het is dus zaak dat de overheid de komende 
weken niet alleen kijkt naar het stikstofbeleid, maar ook 
naar een nieuwe einddatum om de asbestdaken in Nederland 
verwijderd te hebben. De markt is bijna zo ver om aan de 
vraag te kunnen voldoen en het asbestprobleem op de 
snelst mogelijke termijn op te lossen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De filterkoek uit het afbreekproces voor de asbestvezels.

Oprichters Inez Postema (links) en Pol Knops.

Lozingspunt van zuren.
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Bedrijfswoning met 
robuuste uitstraling
Een ondernemer heeft een bedrijfswoning in Noord-Brabant van binnen 
en buiten volledig vernieuwd. De bedrijfswoning heeft vier vleugels  
(in de vorm van een H) en elke vleugel heeft zijn eigen functie en karakter. 
Dit wordt weerspiegeld in het materiaalgebruik op het dak.

Het markante gebouw werd 30 jaar geleden gebouwd.  
Het was in alle opzichten verouderd en was toe aan een 
grondige renovatie, waarbij de binnenkant opnieuw zou 
worden ingericht en ook de schil volledig zou worden  
vernieuwd. De ondernemer nam het ontwerp van de  
vernieuwing zelf ter hand en is de eindverantwoordelijke 
voor zowel het ontwerp als de uitvoering. Hij zocht ook zelf 
het team van uitvoerende partijen bij elkaar om de plannen 
en ideeën uit te voeren. Hij bleef bovendien persoonlijk 
nauw betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden. 

De bedrijfswoning herbergt nu een woongedeelte, een ruime 
keuken, een kantoor, verschillende luxe slaapkamers,  
een wellness gedeelte en zelfs een kleine kunstgalerie.  
Bijzonder is de suite aan de achterzijde van het gebouw. 
Speciaal hiervoor is een glazen gevel gerealiseerd, waarmee  
de oorspronkelijke ruimte ineens werd verdubbeld in 
opper vlak. Het effect hiervan is dat men zowel de binnen-
ruimte als de buitenruimte (het landelijk gebied in een 
bosrijke omgeving) veel duidelijker ervaart. Ook voor het 
overige was de verbinding tussen binnen en buiten een 
belangrijke pijler van de werkzaamheden.

De gebouwschil weerspiegelt de gebruiksfunctie aan de 
buitenkant, zodat elke vleugel inderdaad zijn eigen karakter 
heeft. Klassiek en modern wordt afgewisseld, ook worden er 
zowel op het dak als in de gevel verschillende materialen 
toegepast. Toch vormt het gebouw een fraai geheel. Het dak 
is feitelijk het verbindende element, waarmee de verschil-
lende functies van het gebouw tot uiting komen, terwijl toch  
een uniforme stijl wordt gehanteerd. Het geheel heeft  
namelijk een landelijke uitstraling gekregen, wat voor het 
dak een afwisselende bedekking van lei en riet betekent.

Esthetiek
Uitgangspunt van het ontwerp was dat het pand een lande-
lijke uitstraling zou krijgen, passend in de groene omgeving. 
Daarom is de keuze gevallen op ‘robuuste’ materialen:  
lei en riet als dakbedekking en baksteen en Afromosia hout 
in de gevels. Het leien dak werd uitgevoerd onder verant-
woordelijkheid van Walter Verhoeven BV Loodgieters- en 
Leidekkersbedrijf uit Nieuwkuijk (leiwerk). Het riet werd 

aangebracht door een gespecialiseerde rietdekker. Door de  
combinatie van leien en riet is een esthetisch bijzonder fraai  
resultaat bereikt. De dakranden, hwa’s en de aansluitingen  
zijn uitgevoerd met koper. Het hemelwater wordt groten-
deels via verholen goten afgevoerd.

Aan de voorkant van de bedrijfswoning is de gevel uitge-
voerd in baksteen en kalksteen, waarbij het woongedeelte 
met keuken een leien dakbedekking heeft gekregen en het 
kantoorgedeelte een rieten dak. Op de eerste verdieping 
bevinden zich hier slaapvertrekken. Aan de achterkant van 
het pand is de gevel voornamelijk opgebouwd uit baksteen 
en glas. Dit is het deel dat is georiënteerd op het zuidwesten  
en bovendien uitkijkt op de tuin (met zwembad).  
De benedenverdieping is in deze vleugel daarom ingericht 
als een bijbehorende ruimte, waar het wellness gedeelte 
aan grenst. Op de bovenverdieping bevindt zich hier de 
luxueuze slaapkamer: ook deze is uitgevoerd met een  
modern ogende glazen gevel. Door deze ingreep is de 
kamer veel ruimer geworden. 

Voor het overige is de gevel uitgevoerd in afwisselend  
baksteen, kalksteen en Afromosia. De wangen van de  
dakkapellen zijn in Afromosia uitgevoerd: de latten zijn  
één voor één bevestigd met behulp van RVS spijkers.  
De randen zijn afgewerkt met een koperen dakrandaf-
werking. Het dak harmonieert op deze manier mooi met  
de verschillende elementen in het ontwerp.

Techniek
De oorspronkelijke daken waren geheel van riet en zijn tot  
op de houten ondergrond verwijderd. Vervolgens zijn prefab 
kappen geplaatst met een isolatielaag van 15 cm PIR.  
Voor de toepassing van de leistenen is gekozen voor de 
natuurlei Samaca 66 Classic Heavy, die in Nederland door 
Lei Import op de markt wordt gebracht. De leien zijn in 
maasdekking aangebracht. Het was een intensief project 
voor het verantwoordelijke leidekkersbedrijf. De opdracht-
gever gaf er namelijk de voorkeur aan de leistenen aan te 
laten brengen met afgeronde hoeken: deze handeling is op 
het werk uitgevoerd door de betrokken leidekkers. Het dak 
heeft bovendien veel karakteristieke details en hoeken. 
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Een ander aandachtspunt was de aansluiting van de leien 
daken op de rietdaken. Op de aansluitingen is voorzien in 
een koperen goot, zodat er een natuurlijke scheiding  
tussen de daken ontstaat. Ook de nokken en hwa’s zijn in  
koper uitgevoerd. Het riet is op de traditionele manier  
aangebracht. De opdrachtgever geeft aan zeer tevreden  
te zijn over het verloop van de dakwerkzaamheden en  
het eindresultaat.

Veiligheid
Gedurende de werkzaamheden kon voortdurend vanaf de 
steiger worden gewerkt. Bijzonder aandachtspunt was dat 
verschillende bouwpartijen tegelijk binnen en buiten het 
gebouw aan het werk waren. Daarom moesten de werk-
zaamheden altijd onderling goed worden afgestemd.  
Omdat de opdrachtgever vrijwel dagelijks op de bouw-
plaats aanwezig was, konden de planning en werkmethoden, 
en eventuele wijzigingen daarin, direct worden besproken 
en afgestemd. Ook werd hiermee de veiligheid op de werk-
plaats dagelijks gemonitord en waar nodig besproken.

Duurzaamheid
Doordat is geïnvesteerd in hoog-
waardige materialen en zorg is 
gedragen voor een technisch juiste 
verwerking, is een kwalitatief dak 
gerealiseerd dat gegarandeerd  
een lange levensduur meegaat. 
Walter Verhoeven BV Loodgieters- 
en Leidekkersbedrijf BV was voor 
de opdrachtgever een fijn aan-
spreekpunt om de totale dakwerk-
zaamheden te coördineren en te 
zorgen voor dit eindresultaat.  

In de materiaalkeuze is eveneens rekening gehouden  
met duurzame keuzes. Zo geldt bijvoorbeeld de houtsoort  
Afromosia als een duurzame keuze. 

Door specialiteiten te combineren en te investeren in kwali - 
teit, is op deze manier een bijzonder fraai dak gerealiseerd, 
dat perfect past in de prachtige, landelijke omgeving.

De bedrijfswoning is dit voorjaar, na gereedmaking van de 
tuin, klaar voor verhuur. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

• OPDRACHTGEVER: ONDERNEMER
•  DAKDEKKER LEIDAKEN: WALTER VERHOEVEN BV  

LEIDEKKERS- EN LOODGIETERSBEDRIJF, NIEUWKUIJK
•  LEVERANCIER DAKELEMENTEN:  

ISOVLAS (ISOLATIE VAN GERECYCLEDE MATERIALEN )
• LEVERANCIER LEISTENEN: LEI IMPORT, MAASBRACHT
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DAKENMAN VAN HET JAAR 2018

Het risicoprofiel  
van een hellend dak
Een hellend dak met een schubvormige afwerking is de meest veilige,  
zorgeloze, onderhoudsvriendelijke en esthetische keuze voor een  
dak. Toch is kennis van daktechniek vereist om risico’s te managen.  
Door tijdens het ontwerp al de kritische factoren van een hellend dak te 
beoordelen, kunnen de juiste keuzes gemaakt worden, zodat alle functies 
van het dak geborgd worden voor een lange periode.

Een standaard onderdak met een standaard waterafvoerend  
vermogen zal op een dakhelling van 40 graden prima 
voldoen. Bij deze dakhelling loopt de geringe hoeveelheid 
lekwater probleemloos van het onderdak richting de goot. 

Voorbeeld 2: een kritisch dak
Een complex dak, met hoekkepers, kilkepers, inpandige goot,  
dakdoorbrekingen, een daklengte van 25 meter, nokhoogte 
30 meter aan de kust boven in Noord Holland, dakhelling 
15 graden en vlakke dakpannen. Iedere ervaren dakdekker 
voelt op zijn klompen aan dat de uitvoering hier extra zorg 
verdient. Misschien komt hij zelfs tot de conclusie dat de 
risico’s niet goed te managen zijn en dat het verstandig 
is om niet in te schrijven op zo’n werk. Dan is hij nog wel 
verplicht de aanvrager te informeren over de gesignaleerde 
risico’s (vanwege de meldingsplicht).

Welke kritische factoren spelen een rol in de beoordeling 
van een dakontwerp? 

1 Dakhelling
Conform de uitvoeringsrichtlijnen die onder de BRL 1513 
vallen, kunnen dakpannen toegepast worden op hellende 
daken met een dakhelling vanaf 15 graden tot 90 graden. 
Op flauw hellende daken zal meer waterinfiltratie door 
de dakpannen plaatsvinden dan op steilere dakvlakken. 
Wanneer het kritisch wordt, is afhankelijk van het panmodel. 
Iedere producent geeft bij zijn panmodellen aan wat de 
minimale dakhelling is. Meestal betekent dit dat er extra 
waterkerende maatregelen nodig zijn als de dakhelling 
lager is dan de aangegeven minimale dakhelling.  

Jan van Leeuwen, BMI Monier

Een daksysteem moet een aantal functies vervullen.  
Regendichtheid, stormbestendigheid, thermische isolatie, 
luchtdichtheid, brandwerendheid, veiligheid en zonne- 
energie zijn de belangrijkste dakfuncties.  
Het Bouwbesluit stelt hiervoor minimale prestatie-eisen. 
Wat betreft de prestatie-eis waterdichtheid komt het erop 
neer dat het dak niet mag lekken. Er heerst in de bouw-
branche nog steeds een hardnekkig misverstand over de 
waterdichtheid van dakpannen. Vaak moet ik nog uitleggen 
dat een schubvormige dakbedekking nooit waterdicht is. 
Bijna al het regenwater dat op een pannendak komt,  
wordt netjes afgevoerd over de dakpannen naar de goot, 
maar onder bepaalde omstandigheden zal er waterinfiltratie 
plaatsvinden. Iedere kopsluiting en zijsluiting van een  
dakpan kan bij extreme omstandigheden water doorlaten. 
Door de kritische factoren van een hellend dak in kaart te 
brengen, kan de te verwachten mate van waterinfiltratie  
bepaald worden. Een compleet daksysteem moet waterdicht 
zijn, mag niet lekken! De mate van de te verwachten water-
infiltratie bepaalt de eisen die aan het onderdak gesteld 
moeten worden. Ter illustratie geef ik een voorbeeld van 
een dak dat niet kritisch is en een dak dat wel kritisch is. 

Voorbeeld 1: geen kritisch dak
Een standaard zadeldak van een woning in het midden van 
Nederland, een nokhoogte van 9 meter, met een dakhelling  
van 40 graden, gedekt met gegolfde dakpannen is geen 
kritisch dak. In deze situatie zal alleen bij extreme weers-
omstandigheden een kleine hoeveelheid water onder de 
dakpannen afgevoerd moeten worden.  

De extra maatregelen die dan vereist kunnen worden, zijn:

•  Een grotere overlapping van de dakpannen,  
dus kleinere panlatafstand;

•  Zwaardere panlatten om doorbuiging te beperken;
•  Dikkere tengel, minimaal 20 mm, op de dakfolie,  

om de dakspouw-ventilatie te waarborgen;
•  Afdichting onder de tengels, om te voorkomen dat  

lekwater via de nagelgaten verder in de dakconstructie 
kan binnendringen. Voor de afdichting wordt afdichtings-
massa of tengelband voorgeschreven;

•  Een extra waterwerende laag op het onderdak,  
dit is meestal een dampopen waterdichte folie  
van een voorgeschreven kwaliteit;

•  Een harde onderplaat onder de dakfolie om doorzakken 
van de dakfolie te voorkomen. Bij flauwe dakhellingen is 
het risico op gootvorming in de folie groter dan bij steilere 
dakhellingen. Bij gootvorming in de folie zal er plasvorming  
op de folie ontstaan, waardoor het risico op lekkage snel 
toeneemt. Bij toepassing van een harde onderplaat dient 
er een bouwfysische berekening gemaakt te worden om 
het risico op inwendige condensatie te beoordelen.

2 Locatie
Windbelasting; het is belangrijk om kennis te hebben van 
de windbelasting om de verankering van de dakpannen  
te kunnen bepalen, maar ook omdat een zwaardere wind-
belasting leidt tot meer infiltratie van regen of stuifsneeuw.

•  Windgebied I, II of III conform de NPR 6708. Windgebied I 
is het zwaarste windgebied in Nederland. 

•  Terreinruwheidcategorieën conform de NEN-EN 1991-1-4;  
De terreinruwheidcategorieën kunnen ingedeeld worden 
in bebouwde situatie, onbebouwde situatie en kust. 

•  Hoogte, zoals weergegeven in de Nationale Bijlage van  
de NEN-EN 1991-1-4 is de hoogte mede bepalend voor 
de windbelasting. Een hoog dak vangt veel wind!

3 Vlakke of gegolfde dakpannen
Vanuit de historie zijn dakpannen gegolfd, omdat de regen-
dichtheid van gegolfde pannen beter is dan van vlakke 
dakpannen. Bij een gegolfde dakpan wordt het hemelwater 
afgevoerd in het dal van de dakpan en de zijsluiting ligt 
in het hoge gedeelte van de dakpan, waardoor het risico 
op waterinfiltratie gering is. Bij een vlakke dakpan ligt de 
zijsluiting lager dan het oppervlak van de dakpan waarop 
het hemelwater afgevoerd wordt. De lager liggende  
zijsluiting loopt eerder vol, waardoor de kans op water 
onder de dakpannen toeneemt. 

4 Complexiteit van een dak
De dakvorm, de afmetingen en de aansluitingen in een 
dak dienen beoordeeld te worden om een dakconstructie 
te kunnen ontwerpen. Een complex dak of een bijzondere 
dakvorm vereist andere competenties in het bouwproces 
dan bij een eenvoudige dakvorm zoals een zadeldak.

•  De kilgoot is het meest kritische detail van een hellend 
dak. Het lekwater dat boven de kilgoot onder de dakpannen 
wordt afgevoerd via het onderdak, zal naar de aansluiting 
met de kilconstructie lopen. Hier is het belangrijk dat 
voldoende aandacht wordt gegeven aan een waterdichte 
aansluiting. In de BRL 1513 staan principedetails om deze 
aansluiting goed op te lossen;

•  Dakdoorbrekingen zoals dakkapellen, schoorstenen, 
dakdoorvoeren, dakvensters vereisen de nodige aandacht 
om aan de buitenzijde waterdicht en aan de binnenzijde 
luchtdicht af te werken;

•  De lengte van een dakvlak is bepalend voor de hoeveel-
heid hemelwater de onderste rijen dakpannen moeten  
afvoeren. Niet ieder panmodel is geschikt om toe te passen 
op lange daklengtes, raadpleeg hiervoor de leverancier;

•  Extra waterafvoeren op de dakpannen. Soms wordt ervoor 
gekozen om het hemelwater van een hoger gelegen 
dakvlak via stadsuitloop op de dakpannen af te voeren. 
Deze oplossing resulteert in een plaatselijk zeer hoge 
waterbelasting op de dakpannen. Niet alle panmodellen 
zijn geschikt voor dergelijke oplossingen;

•  Voor dakpannen als gevelbekleding gelden aanvullende 
regels. De bevestiging dient altijd volledig verankerd en 
geschroefd te zijn. Verder dienen er zware panlatten van 
30x50mm toegepast te worden. De aansluitingen met 
ramen en andere gevelopeningen vereisen een vakman-
schap in de ontwerpfase. De fraaiste oplossingen kunnen 
gemaakt worden als al in het ontwerp rekening wordt 
gehouden met de maatvoeringen van de dakpannen;

•  Bijzondere dakvormen zijn alle vormen die afwijken  
van het standaard zadeldak, mansardedak, pyramidedak  
of lessenaarsdak. Bijzondere dakvormen vereisen al  
vanaf de ontwerpfase een nauwe samenwerking met  
een dakspecialist.

Voorbeelden van bijzondere dakvormen

Bovenstaand is een greep uit de belangrijkste factoren 
die beschouwd moeten worden in het ontwerp van een 
pannendak. Hoe meer kritische factoren er in het ontwerp 
zitten, hoe kritischer de keuze van het daksysteem wordt 
en hoe hoger de eisen aan vakkundige verwerking. Met een 
deugdelijke risico-analyse tijdens het ontwerp voorkom 
je veel problemen achteraf. Borg de kwaliteit van uw dak, 
betrek een dakspecialist in het ontwerp van uw dak! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Koepel/spits toelopend
Bolle 

gevelbekleding

Tondak/spitse nok

Hol dak



40 41

NA-ISOLEREN BINNENZIJDE

IKO introduceert  
brandveilige oplossing voor  
na-isolatie gordingkappen
Vrijwel alle fabrikanten van isolatie bieden systemen aan voor de  
binnenzijde van een gordingenkap; eenvoudig en snel isolatie aan te 
brengen. IKO voegt daar een nieuwe variant aan toe: brandveilig,  
luchtdicht, indien gewenst op maat en met een direct-klaar afwerklaag. 

IKO voert al vele jaren het Enertherm isolatieprogramma, 
PIR-isolatie met aan beide zijden aluminiumfolie.  
De hoge warmteweerstand, in combinatie met de vorm-
vastheid, maakt het een populair isolatiemateriaal.  
Onderlinge aansluitingen met mes-en-groef verbeteren  
de warmteweerstand van het materiaal in zijn toepassing.  
Voor na-isolatie van gordingkappen is er de versie Alu-white, 
het basismateriaal, voorzien van een 3 mm dikke laag  
magnesiumoxide, die het brandgedrag sterk verbetert. 

Bij toepassing in een project bleken de voor- en nadelen 
van het systeem. IKO biedt de mogelijkheid om ‘op maat’  
te leveren, waardoor het na-isoleren wordt versneld.  

We moeten energie besparen door meer te isoleren, lucht-
dicht te bouwen en slimmere installaties toe te passen.  
Is het voor nieuwbouw al een opgave, voor bestaande bouw 
valt het al helemaal niet mee. De traditionele bouw is wel 
meer van dezelfde bouwmethodiek en dus zijn oplossingen 
om na te isoleren makkelijker op die methodieken af te 
stemmen. Zo zijn hellende daken van woonhuizen in  
Nederland tot de jaren ‘90 uitgerust met gordingkappen. 
Uitgerekend die huizen moeten ook het meeste worden 
na-geïsoleerd. Bij die woningen wordt, niet geheel toevallig, 
ook de zolder steeds meer betrokken bij de woning.  
Na-isoleren en afwerken vallen dan mooi samen.  
Er zijn diverse systemen waarbij isolatieplaten met profielen 
tussen de gordingen worden geplaatst. Aan de hand van 
het IKO-systeem ontleden we de problemen die bij het 
plaatsen aan de orde komen, als ook de oplossingen die 
daarvoor worden geboden. 

Idee is dat de aannemer de te isoleren zolder opmeet en 
een bestellijst met maten aanlevert. Platen worden dan  
op maat met de bevestigingslijsten aangeleverd.  
Bij een wijk- of complexaanpak een stevig voordeel.  
Zoals altijd met inmeten, is het verstandig eerst één  
woning uit te voeren en daarmee ervaring op te doen.  
Zo moet 15 mm stelruimte worden aangehouden. 
 
Het systeem vereist enig logisch nadenken en is goed aan 
te brengen. Gordingen in bestaande kappen zijn zelden 
recht, buigen wat door, torderen of lopen niet evenwijdig. 
Dat is normaal bij oude kappen. De kopse muur wijkt naar 
binnen of naar buiten toe, waardoor de gordingen mogelijk  
niet haaks staan op de muur, maar een parallellogram 
vormen in plaats van een rechthoek. Bij de zolder die we 
bezochten, een zolder die als slaapkamer gebruikt gaat 
worden, is de wens de gordingen in het zicht te houden.  
Die ‘kromme’ lijnen moeten dan verwerkt worden tussen  
de rechte lijnen van de platen. De profielen, waarmee de 
platen worden bevestigd, zijn flexibel en volgen de gordingen,  
waardoor optisch de gording recht is. 

De platen zijn rechthoekig en omwille van de luchtdichting 
worden de langsnaden van een profiel voorzien. Om de  
naden netjes boven elkaar te plaatsen, moet je die ‘richten’,  
er wordt begonnen met een eerste rij platen, los van de 
kopse muur. Vervolgens worden de platen bij de kopse 
muur passend gemaakt (over de 3 platen bijna 90 mm!). 
Voor het oog staat de naad nu haaks op de gording.  
Daarna de onderste rij geplaatst, wat nodig is om de  
plaats van de naden steeds te richten, net zoals een  
tegelzetter doet.

Nu is het zaak om de naden tussen de platen zo klein 
mogelijk te maken, maar groot genoeg om nog enigszins 
te corrigeren, zodat het voor het oog recht zit. Dat betekent 
af en toe bijsnijden van de plaat, wat eenvoudig te doen is 
met een handzaag (let op stof!) 

Het kan door één persoon worden gedaan, maar zoals  
met veel dingen gaat het met zijn tweeën drie keer zo snel. 
Na het uitzetten van de eerste rij gaat het vlot. De isolatie-
platen laten zich door de dikte en de rechthoekige vorm 
niet ‘inkantelen’, maar moeten recht ingebracht worden.  
De profielen sluiten redelijk af. Er moet wel rekening 
gehouden worden met de langsprofielen, de isolatieplaten 
kunnen onderling stevig tegen elkaar gedrukt worden, 
wanneer vanaf de zijkanten wordt aangelegd.  
Rondom de aangesloten platen resulteert dan nog een 
kleine naad. De profielen sluiten, wanneer de basisprofielen 
netjes gericht zijn, de buitenzijde af.

De verliezen aan de zijden van de platen zijn te overzien. 
Omdat het een aanvullende laag betreft, is de isolatiewaarde 
van het dak enorm verhoogd. De ruimte voelt vooral veel 
comfortabeler en de afwerking maakt van een stoffige zolder 
een frisse kamer. Bij het plaatsen van de laatste plaat wordt 
duidelijk hoeveel er aan comfort is gewonnen: bij de laatste 
ongeïsoleerde plek ‘tocht’ het opmerkelijk. Iets wat eerder 
niet ervaren werd, omdat toen het hele vlak gelijkmatig 
lucht doorliet. Na het sluiten van die laatste plaat is niet 
alleen de ‘tocht’ verdwenen, maar is het ook opmerkelijk 
stiller. Wel zo prettig voor een slaapkamer. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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IN MEMORIAM JAN WEIJERS (1943-2019)

Monument van de  
hellende dakenbranche
Op 14 oktober 2019 is, geheel onverwacht, 
Jan Weijers op 76-jarige leeftijd overleden. 
Dat de hellende dakenbranche daarmee 
een markante persoonlijkheid verliest,  
is een understatement. Als directeur- 
eigenaar van Weijerseikhout en bestuurder 
stond hij aan de basis van tal van ontwikke-
lingen binnen de branche. Hij was tot op het 
laatst nauw betrokken bij het dakdekkersbedrijf 
en de branche.

de IFD, CONGA, BGA en de ledenraad van het AVBB 
 (tegenwoordig Bouwend Nederland). In die hoedanigheden 
heeft Weijers aan de wieg gestaan van vele belangrijke 
ontwikkelingen binnen de hellende dakenbranche,  
zoals de ontwikkeling van kwaliteitsrichtlijnen, een eigen 
CAO, een verbeterde instroom en de ontwikkeling van  
een beroepsopleiding. 

Hij is voor deze werkzaamheden al meerdere malen  
onderscheiden, niet in de laatste plaats door de  
Duitse dakdekkersbond (Zentral Verband Deutsche  
Dachdecker Handwerk), voor de betekenis die zijn inspan-
ningen voor de Duitse dakenbranche hebben betekend. 
Weijers is de enige Nederlander die deze eer te beurt viel 
(in 1997). Ook was hij erelid van het IFD.

Jan Weijers had een karakteristieke stijl van handelen,  
waarmee hij als vanzelf autoriteit afdwong. Met zijn kennis 
van zaken, zijn enorme netwerk, zijn tomeloze energie 
en (niet in de laatste plaats) zijn liefde voor de hellende 
dakenbranche in het algemeen, en Weijerseikhout in het 
bijzonder, heeft hij een enorme, positieve invloed op de 
branche gehad. Zijn nalatenschap, als ondernemer en als 
bestuurder, is tot op de dag van vandaag duidelijk merkbaar 
en zal dat nog lange tijd zijn. ●

In 1972 nam Jan Weijers het stokje over van zijn vader en 
diens stiefvader Leendert Eikhout en werd hij directeur- 
eigenaar van het in 1958 opgerichte familiebedrijf.  
Hij was daarvóór al, vrijwel vanaf het begin, bij het bedrijf 
betrokken, en ook na zijn pensionering in 2008 bleef hij 
zich actief voor de organisatie inzetten. In de loop der jaren 
heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een vooraanstaande 
partij in de hellende dakenbranche. In 2017 richtte hij o.a. 
met Piet Schouwenburg Weikhoplex op, waarmee hij actief  
werd in de verkoop van een lichtgewicht kunststof dakplaat 
met dakpanprofiel.

Jan Weijers heeft tijdens zijn loopbaan in het branchebelang 
(en breder: het belang van de gehele gespecialiseerde  
aanneming) ook een groot aantal nevenfuncties vervuld. 
Deze nevenactiviteiten stonden met name in het teken  
van een verbeterde positie van de dakdekker hellend dak  
in de bouwkolom en verbetering van de kwaliteit van 
werken. Zo was hij in 1987 mede-oprichter van branche-
vereniging HHD. Tot 2012 was hij voorzitter van de bran-
chevereniging en tot 2014 bestuurslid. Daarnaast was hij 
voorzitter van de Beleidscommissie HBA Hellende Daken,  
was hij van 1998 tot 2001 voorzitter van de Internationale 
Federatie Dakdekkers (IFD) en heeft hij bestuursfuncties uit- 
geoefend in de Stichting Opleiding Hellende Daken (SOHD),  

Via de website www.steilDAK.nl wordt u 
dagelijks op de hoogte gehouden van actualiteiten, 

regelgeving en nieuws op het gebied 
van hellende daken. 

Persberichten zijn uiteraard welkom 
en kunnen worden aangeleverd 

bij Edwin Fagel, edwin@lumail.nl
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AAN TAFEL MET… CHRIS VAN DER MEIJDEN

“ Er is dringend behoefte 
aan geactualiseerde  
NEN 7250”
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.

ons bezig met de gehele uitwendige scheidingsconstructie. 
En naast advisering zijn we actief als kennis- en testinstituut  
(regelmatig in samenwerking met TNO, vooral bij het op-
stellen van normen). Sinds we onderdeel zijn van Kiwa  
kunnen we ons werkgebied nog breder trekken, om te 
komen tot bijvoorbeeld een compleet duurzaamheidsadvies 
van een gebouw of zelfs woonwijk, omdat we gebruik  
kunnen maken van de expertise bij de andere bedrijfs-
onderdelen van het moederbedrijf. Belangrijk onderdeel 
van ons werk is te achterhalen wat de klant precies wil. 
We worden doorgaans benaderd met een concrete vraag 
van een opdrachtgever, maar het is vervolgens de kunst te 
achterhalen wat precies de achtergrond van de vraag is. 
Meestal vat ik, vóór we aan de slag gaan, de vraag nog  
eens samen om te controleren of dat ook inderdaad de 
vraag is die men ons stelt.”

Enkele jaren nadat hij bij het dakadviesbureau aan de  
slag ging, vonden de beruchte stormen van 1990 plaats. 
Deze heftige stormen waren de directe aanleiding van de 
regelgeving en normering rond de windbelasting van  
(platte en hellende) daken. BDA speelde hier een belang-
rijke rol in. “We hebben heel veel geleerd van de stormen,” 
vertelt Van der Meijden. “Je ziet dat tegenwoordig de 
perceptie heel anders is. De storm die begin 2019 over 
het land trok, werd ook een ‘zware’ storm genoemd en de 
schade die daarbij werd veroorzaakt, werd gezien als een 
logische consequentie daarvan. Maar het was een ‘gewone’ 
storm, waar we elke paar jaar mee te maken krijgen.  
Vergeleken met de stormen uit 1990 duurde deze storm 
veel korter (in plaats van de hele dag) en vond hij veel meer  
lokaal plaats (in plaats van in het hele land). Deze storm 
had dus niet zo veel schade mogen veroorzaken!”

NEN 7250
De NEN 7250, waarvan momenteel een normcommissie 
onder Van der Meijdens voorzitterschap bezig is aan een 
actualisatie, stelt regels aan de bouwkundige installatie van 
zonnesystemen op het hellende dak. De windbelasting en 
windweerstand is daar een onderdeel van. Van der Meijden: 
“De normering loopt altijd achter de marktontwikkelingen 
aan, maar dat geldt bij zonnesystemen in extremis.  
De ontwikkelingen gaan ontzettend snel en je merkt nu  

Chris van der Meijden heeft zich als technisch directeur van 
Kiwa BDA in de loop der jaren ontwikkeld tot specialist  
op tal van gebieden. Momenteel is hij bijvoorbeeld  
voorzitter van de normcommissie die de herziening van de 
NEN 7250 voorbereidt, de norm die een goede bouwkundige  
installatie van zonnepanelen moet regelen. In het verleden 
heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld bij de totstand-
koming van diverse andere (nationale en internationale) 
regelgeving en normering, zoals bijvoorbeeld de NEN 6707 
en NPR 6708 (Bevestiging van dakbedekkingen) en de 
testmethode NEN 2778 (waterdichte installatie van zonne-
panelen op hellende daken) is tot stand gekomen op basis 
van zijn onderzoek. 

Dakenvirus
Van der Meijden kwam via een kennis in 1987 als stagiair 
terecht bij het toenmalige BDA Buro Dakadvies, in het kader 
van de afronding van zijn opleiding aan de HTS Den Bosch. 
Het was een constructieve opleiding, dus het lag meer voor 
de hand dat hij bij een constructeur terecht zou komen, 
maar bij het dakadviesbureau raakte hij, zoals je wel vaker 
hoort, besmet met het ‘dakenvirus’. “Het klinkt als een hele 
tijd, 32 jaar bij dezelfde werkgever, maar dat gevoel heb ik 
helemaal niet,” vertelt hij. “Ik heb nooit langer dan vijf jaar 
hetzelfde werk gedaan. Mijn rol binnen het bedrijf ont-
wikkelde zich, het bureau zelf ontwikkelde zich, en ik heb 
me steeds met andere onderwerpen beziggehouden.  
Wij zijn ook breder bezig dan alleen het dak, we houden 

dat het ontbreken van duidelijke richtlijnen op bijvoorbeeld 
een brandveilige montage van de systemen een belemme-
rende factor in de ontwikkeling van de markt wordt.  
De diverse brandincidenten met geïntegreerde systemen 
hebben gezorgd voor een imagoprobleem en onzekerheid.”

“De inventarisatie naar de oorzaken van brandincidenten 
met PV-systemen die TNO in maart 2019 publiceerde,  
is in de media en markt een eigen leven gaan leiden.  
Het was geen ‘onderzoek’, zoals veelvuldig werd gecommu-
niceerd, maar een eerste inventarisatie. De conclusie hier-
van was dat er nader onderzoek moet worden uitgevoerd 
naar de brandoorzaken van de besproken incidenten.  
De voorlopige conclusies werden echter vrij algemeen  
aangenomen als eindconclusies. Hetzelfde gebeurde  
feitelijk bij de instorting van het AZ-stadion: er werd als 
oorzaak vrij snel gewezen naar de op het dak aanwezige 
PV-systemen, zonder dat hiervoor een duidelijke aanleiding 
was en achteraf is in de publicaties in de media een  
andere oorzaak gebleken.”

“Verzekeraars stellen momenteel strengere eisen aan de 
daken met PV-systemen, waarbij het de vraag is hoe hier  
in de praktijk aan is te voldoen. Dit heeft vooral met  
PV-systemen en brandveiligheid te maken. Het is van  
essentieel belang dat we op de snelst mogelijke termijn  
op papier hebben gezet op welke manier de systemen 
op een brandveilige manier kunnen worden gemonteerd. 
Daarbij moet bedacht worden dat ‘nul risico’ onhaalbaar is. 
Er moet dus zo snel mogelijk bepaald worden welk risico 
acceptabel is en hoe dit niveau kan worden behaald.”

De actualisatie van NEN 7250 werd eind 2018 aangekondigd  
met een bijeenkomst op het kantoor van Kiwa BDA in  
Gorinchem. Een jaar later constateert Van der Meijden  
dat er veel tijd is gaan zitten aan de meest uiteenlopende 
discussies. “Er spelen natuurlijk allerlei belangen,  
maar het gezamenlijke belang moet voorop staan.  
Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen (Wkb) per 2021 wordt die noodzaak alleen 
maar groter. Hoe moet een kwaliteitsborger vaststellen  
dat het systeem voldoet en veilig is gemonteerd?  
Normalisatie heeft tijd nodig, ik verwacht dat de geactuali-
seerde NEN 7250 niet eerder dan in 2021 van kracht zal 
kunnen gaan. Natuurlijk heeft het buitenland ook wel regel-
geving en normering op dit gebied, maar dat is niet één op 
één over te nemen in de Nederlandse situatie.”

“Maar laten we wel wezen: in Nederland is veel natuurlijk 
al wél heel goed geregeld,” besluit van der Meijden.  
“Er zijn goede rekenmodellen en testmethodes met betrek-
king tot windweerstand en waterdichtheid van de diverse 
systemen. Nu is het zaak om door te pakken en de zaken  
die nog niet goed zijn gedocumenteerd vast te leggen, 
zodat er voor de hele markt duidelijkheid is.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Chris van der Meijden in acht vragen

BURGERLIJKE STAAT?
ONGEHUWD

KINDEREN?
TWEE DOCHTERS VAN 21 EN 25. 

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
WANDELEN IN DE NATUUR, TENNISSEN EN SKIËN.

FAVORIETE MUZIEK?
IK BEN GROOT LIEFHEBBER VAN BRUCE SPRINGSTEEN. 
EN THE DOORS. MAAR IK HOU OOK VAN VEEL ANDERE 
MUZIEK UIT DE JAREN ’70 EN ’80 EN IK WAARDEER OOK 
VEEL HEDENDAAGSE MUZIEK, ZOALS BIJVOORBEELD 
DANNY VERA. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
ITALIË IN DE ZOMER (VANWEGE DE MENSEN,  
HET ETEN, DE WIJN, HET WEER, ETC.) EN IN DE WINTER 
OOSTENRIJK. IK HOEF NIET ZO NODIG EUROPA UIT.

FAVORIETE STAD?
IK BEN VOOR MIJN WERK VEEL IN LONDEN  
EN IK GENIET ER ELKE KEER WEER VAN.

FAVORIETE GEBOUW/ARCHITECT?
DE SINT JAN IN DEN BOSCH IS ECHT  
EEN PRACHTIGE KATHEDRAAL.

WAAR BEN JE IN JE WERK HET MEEST TROTS OP?
IK BEN IN 2013, ONDER BEGELEIDING VAN  
CHRIS GEURTS, AFGESTUDEERD AAN DE  
TU EINDHOVEN. IK VOLGDE DIE STUDIE NAAST  
MIJN WERK, IK HEB ER IN TOTAAL BIJNA 10 JAAR  
OVER GEDAAN. MIJN AFSTUDEERPROJECT  
VORMDE DE BASIS VAN DE TESTMETHODE,  
ZOALS GEFORMULEERD IN DE NEN 2778.
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WWW.DAKRENOVATIEHOLLAND.NL

KWALITEIT DOOR VAKMANSCHAP.
DAKPAN RENOVATIE • LEIPAN RENOVATIE • NATUURLEIEN

PLATTE DAKEN • MONUMENTEN • DAKREINIGING • ISOLATIE
GOOT- EN GEVELBETIMMERINGEN • LOOD- EN ZINKWERK

Wenst u fijne feesdagen en 
een gelukkig 2020!

Beste mensen,
Nog een aantal weken en dan gaan wij een fantastisch jaar afsluiten. Met zoveel projecten, van honderden  
renovaties en tientallen nieuwbouw hebben we menig bewoner tevreden gesteld met een nieuw dak.  
Geïsoleerd, nieuwe dakramen of een nieuwe dakkapel, het maakt ons eigenlijk niet uit. Met de ervaring en  
kennis die wij in huis hebben kunnen wij alles aan. Wij hebben nooit problemen maar uitdagingen, die door  
onze vakkundige medewerkers uitgevoerd worden. Zo kan een nieuw dak van ons weer jaren (generaties) mee. 

Voor zowel de particuliere branche als de aannemerij zijn wij inmiddels een bekend adres voor de dakrenovatie. 
Alle wensen die u heeft kunnen wij in een persoonlijk gesprek toelichten en adviseren. En zo sluiten wij een jaar 
af met alleen tevreden klanten en daar gaat het tenslotte om. Wij wensen u allen fijne feestdagen, een knallende 
jaarwisseling en voor 2020 weer vele mooie projecten. Vanaf 6 januari 2020 zijn wij weer bereikbaar voor al uw 
vragen en wensen.

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

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 540 001
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Dakpannen als  
blaadjes aan de boom
Direct aan het IJmeer, op het grondgebied van Almere, ontstaat een  
nieuwe woonomgeving met eengezinswoningen, appartementen,  
horeca en winkels. Voor dit bijzondere project, met de naam DUIN,  
is onder andere een duinlandschap gecreëerd met duinen tot tien meter 
hoogte, bossen en stranden. Het ‘daklandschap’ van de nieuwbouwwijk 
Boomrijk, onderdeel van DUIN, maakt een wezenlijk onderdeel uit van  
het geheel, wat o.a. tot uiting komt in de keuze van de dakpan en de  
wijze van aanbrengen.

Het project wordt ontwikkeld door Amvest, investment 
manager en ontwikkelaar van woningen en woongebieden, 
in samenwerking met de gemeente Almere. Mike Post van 
Amvest: “Bij DUIN is het landschap leidend en we streven 
ernaar om de bewoners een continu vakantiegevoel te laten  
ervaren. Dat stelt hoge eisen aan de architectuur van de 
leefomgeving en aan de gebouwde omgeving. Het totaal-
beeld van stedenbouw, landschap en architectuur moet in 
balans zijn om mensen het ‘thuisgevoel’ te geven.”

Onderdeel van DUIN is Boomrijk, een deelproject met  
173 woningen. Evert Kolpa van Van Bergen Kolpa Architecten 
kreeg de opdracht om dit deel van DUIN te ontwerpen.  
“Bij DUIN hadden we al een project gerealiseerd dat  
midden in het duingebied ligt,” vertelt hij. “DUIN is een  
zomerlandschap waar je je op vakantie waant. Thuiskomen 
en genieten van de zon op je terras, uitkijken over de zand-
heuvels met wuivend helmgras. Voor dit nieuwe project 
hadden we te maken met een heel ander soort omgeving, 
namelijk het oorspronkelijke Muiderbos. Groen, besloten  
en met tal van mooie, volgroeide bomen.” Om te zorgen 
dat de ontwikkelde visie in elke fase geborgd is, heeft de 
gemeente Almere samen met Amvest een Quality-team van 
drie onafhankelijke specialisten samengesteld.  

Zij kijken tijdens alle fasen van het project DUIN mee en 
adviseren direct waar nodig, dus ook bij Boomrijk.  
“Voordeel hiervan is dat de lijnen kort zijn en je snel aan-
passingen door kunt voeren. Geen commissievergaderingen 
waar je lang op uitspraken moet wachten, maar directe 
feedback. Bovendien was er voorzien in een uitgebreid 
voorbereidingstraject van ongeveer 2,5 jaar.”

Esthetiek
In de wijk Boomrijk zijn geen traditionele schuttingen te 
vinden. Het landschap is de gedeelde tuin van alle bewoners.  
Vanaf het eigen terras moet het beeld rustgevend en in 
balans zijn. Natuur en bebouwing vormen een aaneen-
gesloten geheel, de woningen gaan op in het boslandschap 
dat na de bouw nog meer versterkt zal worden door extra 
bomen bij te planten. Er is daarom gekozen voor stenen die 
de grove structuur van boomschors nabootsen. De kozijnen, 
en voor een deel ook de gevels, zijn gemaakt van duurzaam 
Accoya hout, terwijl voor de dakpannen lang gezocht is 
naar een dakpan die zo min mogelijk op een dakpan lijkt. 

Kolpa: “Tijdens een bezoek aan de showroom van  
Steencentrum Utrecht heb ik alle modellen dakpannen  
die verkrijgbaar zijn gezien. Toch zat de ideale dakpan er 
niet bij, ik wilde het dak eruit laten zien als bladerdak in 
herfstkleuren. Zachte vormen en kleuren die varieerden  
van lichtbruin naar donkergeel.” Hans Pannekoek van  
Steencentrum Utrecht, die de architect al geholpen had  
met de juiste keuze voor de gevelbakstenen, kwam op het 
idee om een bestaande dakpan in projectgebonden kleuren 
uit te laten voeren. Deze keramische dakpan, ‘Smaragd’ van  
BMI Monier, had hij niet specifiek in de showroom van 
Steencentrum Utrecht, maar wel in het speciale monster-
magazijn. “De dakpan heeft een wieber-vorm met afgeronde 
hoeken,” legt Hans Pannekoek uit. “Hij is dus qua maatvoering 
net even anders om te verwerken dan de gebruikelijke  
standaard dakpannen. Zeker omdat hij kruislings en  
in dit geval gemêleerd verwerkt moest worden. Voor een 
dakdekker net even een andere manier van werken.” 

“Deze dakpan komt van onze Braas-fabriek in het oosten 
van Duitsland,” vertelt Peter Koster van BMI Monier.  
“Niet alleen de Smaragd dakpannen moesten in deze  
kleuren uitgevoerd worden, maar ook de bijbehorende 
modelgebonden hulpstukken zoals nokvorsten, boven-  
en onderpannen, ventilatiepannen en gevelpannen.  
Zelfs de benodigde panmodelgebonden doorvoerpannen 
ten behoeve van rioolontluchting en mechanische ventila-
tie zijn in deze projectgebonden kleuren uitgevoerd.  
Om te bewerkstelligen dat het specifieke beeld van een 
bladerdak werd gerealiseerd, heeft de architect een ver-
werkingsplan bedacht waarmee zogenaamde kader- c.q. 
lijstvorming wordt voorkomen.”

“Dakpannen krimpen in de oven en elke engobelaag heeft 
ook weer een eigen krimp. Dat moet je dus heel goed op 
elkaar afstemmen, zodat de dakpannen de juiste vorm  
hebben en de goede kleur zonder vlekken of craquelé. 
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Vervolgens moesten de dakpannen gevalideerd worden 
voor de Nederlandse markt. Dat betekent dat ze aan 
strenge tests worden onderworpen, zoals onze windtunnel-
test waarbij we stormkracht nabootsen en de dooi-vries 
cycli-testen waarbij wij, vanuit onze visie op kwaliteit,  
de Europese norm van 150 cycli ruimschoots overtreffen.” 

“De fabriek waar deze dakpannen geproduceerd worden, 
kent een beperkte productiecapaciteit. Er was dus een 
goede afstemming nodig om de productiegang te plannen. 
Omdat de klei en benodigde grondstoffen bepalend zijn 
voor de kwaliteit en uitstraling van de dakpan moest deze 
vooraf groot worden ingekocht. Maar de bouw was nog niet 
van start gegaan en stond nog in de voorbereidingsfase. 
Amvest heeft toen het risico genomen door de productie te 
garanderen, iets wat je zelden ziet bij projectontwikkelaars. 
Maar in dit geval was de samenwerking al zo hecht dat we 
eerder als partners dan als leveranciers samenwerkten”.

Techniek
De hellingshoek van de daken in Boomrijk is steiler dan 
gewoonlijk, de dakpannen zijn anders van vorm dan 
 gebruikelijk en de vier kleuren moeten zo door elkaar heen 
worden verwerkt dat kleureilanden voorkomen worden.  
Een uitdaging voor het verantwoordelijke dakdekkersbedrijf 
Zwitserloot Dak uit Groesbeek. Het bedrijf investeerde in de 
aanschaf van aluminium cassettes, zodat de dakpannen op 
maaiveldniveau konden worden gemengd. Hierbij was het 
belangrijk dat er geen ‘kleureilanden’ zouden ontstaan.  
Omdat de ruitvormige dakpannen in diagonaal patroon  
gelegd worden, is de panlatafstand een stuk kleiner dan 
voor traditionele dakpanmodellen. Voor de stormvaste 
verankering is een speciale panhaak ontwikkeld.  
Van deze panhaak heeft BMI Monier de uittrekwaarde 
en rekenwaarde bepaald en vervolgens gebruikt om een 
verankeringsberekening te maken. Op deze wijze voldoet 
de verankering aan de NEN6707 en NPR6708 en is de 
stormvaste bevestiging geborgd.

Ook voor de leverancier was het een uitdaging. “Wij zien 
een dak als een systeem en niet als een verzameling  
losse elementen,” zegt Koster. “Daarom leveren wij ook de 
bijbehorende daksysteemcomponenten. Voor het steile  
dak hebben we gebruik gemaakt van een nieuw dakvoet-
systeemprofiel. Deze heeft een flexibele bovenzijde, 
waardoor de hellingshoek van het dak moeiteloos gevolgd 
wordt. Voor de dakdekkers is er door de architect een  
specifiek verwerkingsadvies ontworpen en om hun taak  
te vergemakkelijken worden de pannencassette door de  
dakdekkers gevuld, waarna deze gebruikt worden voor  
verticaal transport vanaf de grond naar het hellende dak. 
Aangezien al onze dakpannen en daksysteemcomponenten 
in 3D zijn omgezet, is elk dak nauwgezet in BIM opgebouwd,  
zodat alles in de juiste hoeveelheden en juiste kleuren  
op de bouw aanwezig was. Om er zeker van te zijn dat  
de uitstraling precies zo werd als wij voor ogen hadden,  
is er eerst een proefdak gemaakt.”

Samenwerking
Een intensieve samenwerking tussen de leveranciers en de 
dakdekker was een ‘must’. Dat begint al met de tekeningen 
die volledig door de afdeling Dakservice van BMI Monier 
zijn omgezet naar hoeveelheidsberekenigen. Hieruit zijn 
adviezen naar voren gekomen voor panlatten en detaille-
ringen in BIM, aansluitingen en verwerkingen.  
Daarom begeleidde een Duitse specialist de verwerking van 
de met name in Duitsland toegepaste techniek. Dit werd 
door de medewerkers van Dakmeester Zwitserloot Dak zeer 
gewaardeerd. Ook de hechte samenwerking tussen Amvest, 
Van Bergen Kolpa Architecten, Steencentrum Utrecht en 
BMI Monier is terug te zien in het eindresultaat. 

Veiligheid
Door de relatief lange voorbereiding was alles ook op  
het gebied van valveiligheid tijdens de werkzaamheden 
goed geregeld. Met behulp van steigers en, waar nodig, 
PBM’s konden de werkzaamheden op een veilige manier 
worden uitgevoerd. De bouwplaats straalde rust uit en de 
onderlinge communicatie was zodanig dat de activiteiten 
optimaal op elkaar konden worden afgestemd. 

Duurzaamheid
De uitgebreide voorbereiding zorgt ook voor een technisch 
optimaal dak, dat tot in de lengte van dagen mee zal gaan. 
De huizen zijn zorgvuldig tussen de bestaande, volgroeide  
bomen geplaatst waar zij door hun materiaalkeuze en 
kleurstelling één geheel met de omgeving vormen.  
De aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid is tot in elk 
detail doorgevoerd. En dat garandeert een permanent 
vakantiegevoel in een rijke, groene omgeving. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

• OPDRACHTGEVER: AMVEST, AMSTERDAM
• ONTWERP: VAN BERGEN KOLPA ARCHITECTEN, ROTTERDAM
• HOOFDAANNEMER: REINBOUW BV, DIEREN
• DAKDEKKER: ZWITSERLOOT DAK, GROESBEEK
• LEVERANCIER PREFAB KAPPEN: EMERGO, STADSKANAAL
• LEVERANCIER DAKMATERIALEN: STEENCENTRUM UTRECHT
• FABRIKANT DAKMATERIALEN: BMI MONIER, MONTFOORT
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GAAN IN DE BOUW

De nieuwe manier  
van opleiden
Gideon Verhoeven, scholings- en opleidingsadviseur van GAan in de Bouw, 
brengt een bezoek aan dakdekkersbedrijf Weijerseikhout in Groesbeek.

Piet Jacobs

Gedurende zijn ervaring als scholingsadviseur bij Fundeon, 
heeft Verhoeven veel bouwbedrijven geadviseerd en onder-
steund bij het inventariseren van de opleidingsbehoefte en 
het maken van scholingsplannen en bijbehorende begro - 
tingen. Hij bezoekt Weijerseikhout samen met jobcoach 
Lobke Eikholt (verantwoordelijk voor opleidings- en perso-
neelsbegeleiding) en operationeel manager Koen Verharen 
(verantwoordelijk voor organisatie, visie en beleidsvoering). 

Onderwerp van gesprek is het opleidingsproject van  
modules dakdekken niveau 2 van GAan in de Bouw,  
dat vorig jaar door een zestal dakdekkers gestart is en eind 
dit jaar zal worden afgerond. De vordering van de deelnemers  
en het vervolg naar niveau 3 worden druk besproken.  
Dit is iets dat binnen het dakdekkersbedrijf per kwartaal, 
met projectleider Martijn Huberts, wordt behandeld.

Modulaire bouwopleidingen
De opleiding van de medewerkers vindt plaats op de oplei - 
dingslocatie van GAan in de Bouw bij Bouwmensen Horst. 
Het gaat om een opleiding in modules, met een deel  
theorie en een deel praktijk.

Deze modulaire indeling, met ruim voldoende tijd tussen  
de verschillende modules in, stelt de deelnemers in de 
gelegenheid het geleerde in praktijk te brengen en zo uit  
te groeien tot ervaren vakmensen.

Vakmensen opleiden
Het is voor Weijerseikhout een vanzelfsprekendheid om te 
investeren in medewerkers en hen te voorzien van de  
benodigde competenties. Alle deelnemers aan een opleiding 
krijgen, naast een arbeidsovereenkomst, een scholings-
overeenkomst waarin het opleidingstraject met afspraken 
is vastgelegd. Op de vraag aan Lobke Eikholt waarom het 
dakdekkersbedrijf medewerkers scholing aanbiedt, is ze erg 
stellig: “Mensen komen bij ons werken omdat wij hen een 
gestructureerde opleiding aanbieden. Dit geeft binding met 
het bedrijf. En het is voor de vakmensen een wezenlijke 
bekroning en garantie voor hun toekomst.”

Investeren in het opleiden van vakmensen zit zelfs in de 
bedrijfsgenen. De onlangs overleden oud-directeur Jan 
Weijers stond mede aan de basis van de oprichting van de 
Stichting Opleiding  
Hellende Daken (SOHD). En Jos van der Laak,  
een ervaren leermeester die de begeleiding op de bouw-
plaatsen verzorgt, heeft in het verleden zelf de opleidingen 
dakdekker niveau 2 en 3 gevolgd bij huidig instructeur Sil 
Gielen. Het bedrijf heeft daarmee een rijke geschiedenis in 
het opleiden van vakmensen.

“Fantastisch om te zien”
Lobke vindt het geweldig hoe de medewerkers gedurende 
de opleiding groeien en het vakmanschap toeneemt.  

Dat heeft zij met eigen ogen gezien tijdens de bezoeken 
die zij aan de opleidingslocatie in Horst heeft gebracht. 
“Fantastisch om te zien hoe de instructeurs – Sil, Toon  
en Hans – bezig zijn met het overbrengen van hun kennis.” 
Ook Koen Verharen is enthousiast. Volgens hem wordt de 
inzetbaarheid van de medewerkers aanzienlijk verbeterd 
door het volgen van de opleiding. 

Aansluiten bij de opleidingsbehoefte
Bij Weijerseikhout zijn ze daarom erg blij met de onder-
steuning vanuit GAan in de Bouw door Gideon  Verhoeven. 
De opleiding van GAan in de Bouw sluit aan bij de 
 opleidingsbehoefte binnen het bedrijf en is daarmee een 
uitstekende manier om vakmensen op te leiden. Een deel 
van de nieuwe medewerkers heeft gedurende hun carrière 
een ander beroep uitgeoefend, heeft daardoor al behoorlijk 
veel kennis opgedaan en kan zich nu via scholing verder 
ontwikkelen binnen het vakgebied dakdekken hellende  
daken. Koen Verharen vindt het dan ook vanzelfsprekend 
dat de huidige deelnemers van niveau 2 volgend jaar  
doorgaan naar niveau 3. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

V.l.n.r. Lobke Eikholt, Gideon Verhoeven en Koen Verharen.
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OOHD
Besparen door te investeren

Uiteraard kost opleiden geld, maar bespaart u misschien eigenlijk juist niet door te investeren? Denk daarbij aan  
besparing van kosten door te investeren in kennis. Buiten de voordelen van subsidies en fiscale voordelen,  
levert opleiden nog andere voordelen op. Goed opgeleide werknemers functioneren en presteren beter,  
het motiveert werknemers en het houdt werknemers scherp. Kortom; scholing verhoogt de productiviteit,  
het is goed voor het imago en de continuïteit van uw bedrijf en er zijn interessante subsidiemogelijkheden  
en fiscale voordelen. 

Wanneer u de concurrent voor wilt blijven, uw werknemers wilt behouden en wilt groeien met het bedrijf,  
dan kiest u voor opleiden en zorgt u voor een goed opleidingsplan. Een opleidingsplan geeft een goed beeld  
van hetgeen er nodig is om kennis en vaardigheden van werknemers bij te spijkeren. En het helpt u bij het  
zo goed mogelijk opleiden van uw werknemers. 

Een opleidingsplan geeft aan welke opleidingen moeten plaatsvinden om de bedrijfsdoelstellingen te behalen.  
Het houdt aan de ene kant rekening met de aanwezige competenties van de werknemers en aan de andere kant  
met competenties die op korte en lange termijn nodig zijn om als bedrijf succesvol te blijven. 

Breng daarom de competenties van uw werknemers in kaart en kijk wat uw bedrijf nodig heeft. Wie wordt er  
opgeleid en wanneer leiden we die op? Wat is het doel, wat moet de werknemer na afloop van de opleiding  
kunnen of weten, hoe is de vergaarde kennis zichtbaar op de werkvloer. Wat zijn de kosten en is er een  
subsidiemogelijkheid. Welke training is gewenst, denk hierbij bijvoorbeeld aan een incompany training,  
een training middels e-learning of juist opleiden op individuele basis. 

Via het OOHD zijn er verschillende manier om uw werknemers te trainen. Het OOHD heeft een eigen Academy waarin 
gratis trainingen gevolgd kunnen worden. Tevens kan er via OOHD 
subsidie aangevraagd worden voor verschillende opleidingen, 
cursussen en trainingen. De voorwaarde is wel dat de werkgevers 
aangesloten moeten zijn bij Gebouwschil Nederland (GNL) sectie 
daken, Vakfederatie Riet (VFR) of de Nederlandse Vereniging van 
Leidekkers (NVVL) en premie afdragen voor personeel dat op de 
loonlijst van de werkgever staat. 

Benieuwd welke  
mogelijkheden  
en trainingen  
het OOHD biedt? 
Neem snel een kijkje op: 
www.opleidingenhellendedaken.nl, 
of bel met het OOHD-secretariaat 
(085 489 90 50). 

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

OOHD Academy is mede mogelijk gemaakt door Het Hellende Dak, Vakfederatie Rietdekkers, 
Nederlandse Vereniging van Leidekkers en de Landelijke Belangen Vereniging.

GRATIS 
BHV

GRATIS 
VCA

Website: www.opleidingenhellendedaken.nl  |  Telefoonnummer: 085 - 48 99 050

Het aanbod bestaat uit:
BHV E-learning only
BHV Basis incl. praktijkdag
BHV Herhaling incl. praktijkdag 
VCA E-learning only
VCA incl. praktijkdag en officieel examen

ACADEMY



56 57

MOMBERS OVER DAKPANNEN

Dakkammen: permanente 
versiering van het dak
December is de feestmaand met  
de gebruikelijke versieringen.  
Daarom was de redactie van  
steilDAK van mening om u ook eens 
kennis te laten maken met het ver-
sieren van het dak. En dan bedoelen  
we geen tijdelijke december-
versiering, maar een permanente.

Dakpanfabrikanten hadden zelf ook al hun ogen goed  
de kost gegeven, ze keken zelfs naar de nokversieringen van 
grote kathedralen in Aken, Keulen, Reims, etc. Daar zagen ze 
dat de nokken van deze rijk geornamenteerde gebouwen 
werden uitgevoerd in loden, koperen of zinken sierorna-
menten: dakkammen. De torenspitsen waren bekroond 
met loden, of andere metalen pironnen en bekroningen. 
Dat gingen we kopiëren, maar dan in keramiek, want we 
hadden klei, droogloodsen en ovens. Pottenbakkers werden 
aangetrokken en kunstateliers werden gecontracteerd. 
Mallen werden zowel van natuurrubber als hout gemaakt. 
Veel ornamenten uit buitenlandse catalogi werden gewoon 
gekopieerd. De nok werd volgezet met dakkammen:  
daar kon je mee pronken en laten zien dat je vermogend was.  
Het werd een statussymbool. 

De techniek
Bekend is dat de nok wordt afgedekt met een keramische 
vorst, de nokvorst. Deze wordt zo genoemd omdat het  
op het hoogste punt zit, net als een koning of keizer:  
het hoogst bereikbare.

Huub Mombers

In de tweede helft van de 19e eeuw, zo rond 1875, kwam een 
scala aan keramische dakversieringen en -ornamenten op de 
markt. De steden beleefden een behoorlijke groei en zowel 
overheidsgebouwen als particuliere woningen en villa’s 
veroorzaakten een heuse bouwhoos. Architecten gingen 
daar met allerlei prachtige ontwerpen mee aan de slag. 
Internationaal werden zogenaamde nijverheidsbeurzen en 
tentoonstellingen georganiseerd, die druk werden bezocht 
door zowel producenten als consumenten. Duidelijk is te 
zien dat Franse en Duitse keramische industrieën hier 
enige voorsprong in hadden. Immers: de Hollandse bouw-
filosofie is van nature wat sober, hetgeen voortkwam uit de 
calvinistische gedachte: ‘doe maar gewoon’! 

Nu zijn er allerlei nokvorstmodellen, maar bij de halfronde- 
of platte vorst is het mogelijk om op de rug daarvan een 
brede sleuf te creëren, waarin de dakkam past en wordt 
vastgezet met wat slappe specie (maar wel goed afgestreken).  
En nu maar hopen dat er weinig of geen krimp optreedt, 
want dan komt er regenwater in die sleuf en als het dan 
gaat vriezen, springt de boel kapot. Dat is ook de reden dat 
ze na een aantal jaren weer zijn verdwenen. Het hoogte punt 
van het gebruik van dakkammen lag zo ongeveer tussen 
1875 en de jaren 1930. Met de crisisjaren nam het gebruik 
af, men had wel wat anders aan het hoofd. Daarna kwam de 
Tweede Wereldoorlog en toen was het afgelopen met de 
dakkam. Jammer.

We komen ze nog wel af en toe tegen op oudere panden. 
Het is een sierlijk en mooi gezicht als die nok is afgewerkt 
met kammen, zeker als het glanzend loodglazuur betreft. 
Een ander gevaar was de luchtbuks... Menige dakkam is 
zo aan flarden geschoten door ‘cowboys’. Net als vergulde 
kerktorenhanen overigens, die zijn ook vaak het mikpunt 
geweest van schietgrage omwonenden. 

Assortiment
De speciale nokvorst wordt op de gebruikelijke wijze uit 
een mal geperst. De dakkam zelf wordt veelal in twee helf-
ten met slappe klei in de mal gedrukt. Nadat ze uit de mal 
zijn gelost, worden de twee halve delen tegen elkaar gezet 
en wordt de gietnaad met een natte vinger afgestreken.  

Vervolgens drogen. Daarna in de oven en tussen de dakpan-
nen gezet om te bakken. De lengte van zo’n set, vorst met 
kam, is ca. 30/35 cm en gaan meestal met 3 stuks p/m.  
Ze staan allen naast elkaar, dus een beetje nok van een 
tent- of zadeldak heeft al gauw tussen de 35 à 45 stuks 
nodig. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat! 
En het moet gezegd: dakkammen geven, eenmaal op je  
dak aanwezig, een rijke uitstraling en mooie aanblik.

Het assortiment was divers. De dakpannenfabriek van  
D. van Oordt in Alphen aan den Rijn had maar liefst de keuze 
uit 12 verschillende modellen. Je ziet ze nog af en toe op 
oude, monumentale daken. Er is nog één fabriek die ze maakt 
ten behoeve van restauratie-doeleinden: de Kleiwarenfabriek 
van Gebrs. Ginjaar in Leiderdorp (te bestellen in rood naturel 
of blauw gesmoord, al dan niet in glazuur voor historische  
daken). Catalogi uit het buitenland laten ook een rijk assorti- 
 ment zien van dakpironnen en dakkammen. 

Fijne vrije dagen en alvast een sierlijk en pannenrijk  
2020 gewenst. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Zijaanzicht nokvorst en dakkam.

Afkomstig uit Franse catalogus 1898  
Tuileries Mécaniques de Roanne - Mably.

Nederlandse dakkammen tijdens een dakrenovatie,  
pand te Haastrecht 2010. Overzicht diverse binnenlandse en buitenlandse dakkammen.

Nokvorst met dakkam.
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Doornik heeft haar  
lieve vrouw terug
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van het Waalse  
Doornik (Tournai) is na 10 jaar restauraties ontdaan  
van haar onooglijke witte doeken en stellingen en  
prijkt weer als trotse dame aan de Doornikse skyline.  
En gezien haar aantrekkingskracht, de verfijnde  
esthetiek en rijke historie zijn het die 10 jaar  
zeker waard geweest. 

Uiteenlopende bouwfases
De bouw van de kathedraal gebeurde in drie grote bouw-
fases, gevolgd door een aantal kleinere aanpassingen en 
verbouwingen. Deze verschillende bouwfases lagen op de 
tijdlijn tot zo’n 450 jaar uit elkaar en is de belangrijkste 
reden dat de kathedraal de bijzondere combinatie van een 
romaanse, gotische en renaissance bouwstijl heeft.

De eerste fase bestond uit de bouw van het driebeukige schip  
in romaanse stijl. Dit startte in het begin van de 12e eeuw. 
De tweede fase volgde redelijk kort nadat de eerste fase 
was volbracht en besloeg de bouw van het transept.  
Onderzoek heeft aangetoond dat het kapgebinte van het 
transept rond 1145 geplaatst is. De vier hoektorens rondom 
het transept en de lantaarntoren in het midden werden pas  
later gebouwd. Met uitzondering van die torens, was het 
geheel af bij de inwijding in 1171. De vier hoektorens  
rondom het transept en de lantaarntoren daartussen  
vallen met hun symmetrie en 87 meter hoogte meteen op. 
Deze compositie was voor die tijd een geheel nieuwe  
creatie, waarmee het uiteindelijk als inspiratiebron werd 
gezien voor vele kerken die volgden. Door hun plaatsing 
tegen het koor zijn twee van de hoektorens ook koortorens.

In 1243 ging de derde grote bouwfase van start. Toen werd 
besloten om het romaanse koor af te breken en te vervan-
gen door een enorm gotisch koor. Daar werd in 1255 de 
laatste hand aan gelegd. Het Doornikse kalksteen en het 
basisschema van dit koor zouden als inspiratie dienen voor 
vele kerken in het Scheldebekken, maar ook voor bijvoor-
beeld de Dom van Utrecht.

Joep Klerx

Het was aan het begin van de 12e eeuw dat de bouwwerk-
zaamheden aan de kathedraal startten. Zo’n 50 jaar en 
talloze mensenlevens later, in 1171, werd de kathedraal, 
met uitzondering van de torens, voor het eerst ‘af’ verklaard. 
Niet wetende dat er nog vele aanpassingen, verbouwingen 
en toevoegingen zouden plaatsvinden in de daaropvolgende 
decennia. Uiteindelijk was het rond 1500, bijna 400 jaar 
na de start van de bouw, dat de laatste toevoeging aan de 
westgevel opgeleverd werd. Met dat in je achterhoofd,  
en het feit dat het 850 jaar geduurd heeft na de voltooiing 
van de bouw, wat stelt een restauratie van een luttele 10 jaar 
dan nog voor?

Hier een aantal van de bijzondere gebeurtenissen in  
de loop der tijd, om een beeld te krijgen van wat de  
Onze-Lieve-Vrouw kathedraal van Doornik allemaal  
doorstaan heeft:
1120 - (schatting) start van de bouw van de kathedraal
1171 - inwijding kathedraal (met uitzondering van torens)
1566 - doorstaan van de beeldenstorm van de Lage Landen
1789-1794 - doorstaan van de Franse Revolutie
1936 - erkenning als geklasseerd monument
1940 - doorstaan van zware Duitse bombardementen
1999 - de kathedraal kraakt door o.a. een tornado
2000 - noodwerkzaamheden ter voorkoming van instorting
2000 - toevoeging aan de Werelderfgoedlijst van Unesco
2008 - start complete restauratie van de kathedraal
2018 - einde van restauratie, kathedraal is in ere hersteld

De storm van 1999
Na de beeldenstorm van de Lage Landen, de Franse revolutie 
en hevige bombardementen in de Tweede Wereldoorlog te 
hebben overleefd, is het uiteindelijk geweld van Moeder 
Natuur geweest dat de Vieille Dame (Franse bijnaam van de  
kathedraal, wat ‘Oude Dame’ betekent) op 14 augustus 1999  
bijna fataal werd. Het koor werd door elkaar geschud en  
één van de torens werd maar liefst 80 centimeter verplaatst.  
Het zorgde voor dusdanig veel stabiliteitsproblemen,  
dat er in 2000 noodwerkzaamheden aan te pas moesten 
komen om erger te voorkomen. De combinatie van een 
slechte ondergrond, het verlaagde grondwaterniveau,  
een ongelukkige bouwrichting, breder wordende scheuren 
in de gewelven en dus de felle tornado in de zomer van 
1999 deden de stad Doornik, de provincie Henegouwen en 
het bisdom besluiten om de kathedraal te gaan restaureren.

Tien jaar restauratie
De restauratie gebeurde met specifieke en soms voorouder-
lijke technieken, met respect voor de filosofie van het bouw - 
werk en met als doel de bouwstijl van de oorspronkelijke 
bouwers in ere te houden. De verschillende fases omvatten 
onder andere de reiniging en/of vervanging van stenen,  
het vernieuwen van de dakbedekking op de daken, de torens  
en de kappen, versteviging van de torens, de restauratie van 
de glasramen en de restauratie en het terugplaatsen van de 
kruizen en ornamenten op de torens. Nadat de langdurige 
verstevigingswerken aan het gebinte van de hoogste toren 
en enkele metselwerkzaamheden waren voltooid, was het 
tijd om de zo’n 900 m² loden bedekking te herstellen.

Het ‘nieuwe’ dak
Of het toeval is of niet, de restauratiewerkzaamheden aan 
het dak zijn ook in drie grote fases uitgevoerd. In de eerste 
fase in 2009 en 2010 zijn de kappen aan de zijkant van de  
kapel voorzien van gekleurde daktegels. Vervolgens zijn  
van 2015 tot 2017 de twee apsissen en de transepten 
voltooid en in de derde en laatste fase, van 2017 tot 2019, 
zijn de vijf klokkentorens onder handen genomen door 
gespecialiseerd monumentaal dakdekkersbedrijf Battais  
uit Noord-Frankrijk.

Voor de daken van het schip en de torens is een lood-
bedekking aangelegd op een ondergrond van 40 mm van 
noordelijk sparhout, welke met behulp van RVS spijkers op 
de spanten zijn genageld, waarna een laag van geparaffi-
neerd papier is komen te liggen, waarop het lood is komen 
te rusten. De dakbedekking op de kappen bestaat uit  
zo’n 86 daktegels per vierkante meter en bestaan uit  
drie tinten groen, geel en rood (dus negen tinten in totaal).  
De kleuren zijn overgenomen van archeologische kenmerken 
die zijn ontdekt in de gewelven van de kapeldetails.  
Daarnaast zijn de dakpannen door Tuilerie Blâche uit het 
Franse Loire-sur-Rhône op nagenoeg dezelfde manier  
vervaardigd, zoals ze dat in de Middeleeuwen deden.  
Daarmee is alles gedaan om de kathedraal in dezelfde staat 
te herstellen zoals hij ooit opgetrokken is.

Nog een aantal belangrijke details in het hele proces  
bestonden uit de restauratie van de gouden klavers,  
de loden ballen en het naar beneden halen, herstellen en  
terugplaatsen van de vijf kruisen op de torens. Het uiteinde - 
lijke plaatsen van deze kruisen op de klokkentorens stond 
symbool voor de eindstreep van de restauratiewerkzaam-
heden aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik. 

De Oude Dame is ontdaan van haar sluiers, in ere  
hersteld en prijkt weer als trotse vrouw in het centrum  
van Doornik. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



Dak & 
gevelbekleding:
 
Zinkunie heeft voor dak- & 
gevelbekleding een nieuwe lijn 
genaamd VESTIS!

VESTIS aluminium biedt vele 
voordelen en de kwaliteit wordt 
ook nog eens benadrukt met een 
garantie van maar liefst 40 jaar! 

We hebben een groot aantal 
kleuren op voorraad, dus neem 
eens contact op met één van 
onze adviseurs op je vertrouwde 
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Leverbaar tot een 
lengte van 8200 mm

✓   Voorzien van 2 vurenhouten langsribben 
waardoor grote overspanningen mogelijk zijn

✓   Licht in gewicht, gemakkelijk te verzagen 
en te verwerken

✓   Witte zichtzijde
✓   PVC profi el voor afwerking naden zichtzijde
✓   Isolatie PIR-hardschuim, hoge isolatiewaarde 

dus slank element
✓   Standaard is het element voorzien van een 

houten koplat

ISOLERENDE, ZELFDRAGENDE 
DAKELEMENTEN VOOR 
HELLENDE DAKEN
Met een onderconstructie van gordingen en muurplaten

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Golvend dak bedekt  
met EPDM leien
Het bijzonder vormgegeven dak van de stelpboerderij + woning van  
dhr. Wim van der Gang, een particuliere woningbezitter, is onlangs  
voorzien van EcoStar EPDM leien van SealEco. Het was het sluitstuk van 
een lange zoektocht en een complexe verwerking, die alle vakmanschap 
vergde van Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis vof uit Norg. 

Tekst: Edwin Fagel. Foto’s: Egbert de Boer.

Het betreft een dak dat oorspronkelijk was bedekt met een  
rieten dakbedekking. Maar vrijwel direct nadat deze dak-
bedekking was aangebracht, zo’n 40 jaar geleden, is deze in  
brand gestoken door een pyromaan. De toenmalige eigenaar 
heeft er vervolgens voor gekozen in plaats van de oorspron - 
kelijke dakbedekking bitumineuze shingles toe te passen. 
De shingles waren direct op de houten ondergrond aan-
gebracht. Door de vele rondingen in het dak, die door het 
materiaal moesten worden gevolgd, waren er in de loop der 
jaren scheuren ontstaan in de shingles. Deze werden groter 
onder invloed van vocht en vorst en leidden tot grotere 
scheuren en breuk. Het was duidelijk dat er een nieuwe 
oplossing verzonnen moest worden, maar welke?

De constructie is te licht om een dakbedekking van dak-
pannen of leistenen aan te brengen. De shingles wilde men 
eigenlijk niet meer terug op het dak. De woningeigenaar, 
de heer Van der Gang, is een enthousiast fietser en foto-
grafeerde tijdens zijn tochten door Europa vele daken,  
maar er was eigenlijk geen dak dat leek op dit dak, met 
de vele rondingen en golvingen. Tijdens een reis door de 
Verenigde Staten, drie jaar geleden, stuitte Van der Gang op 
een dak waar EcoStar EPDM leien op waren toegepast.  
Dit dak had de juiste uitstraling, het juiste gewicht en de 
juiste flexibiliteit. Enige navraag leerde dat het product  
ook in Nederland leverbaar was, namelijk via SealEco uit  
Lemelerveld. Het betreft een product dat voor 80% is 
ver vaardigd uit EPDM en voor 20% uit TPO. Het heeft de 
uitstraling van een natuurlijke leisteen, met het verschil 
dat het licht is in gewicht en flexibel in de verwerking 
(geen scheurvorming). Daarnaast is het ook UV-bestendig, 
vliegvuurbestendig, beloopbaar en is het toepasbaar op 
hellingen vanaf 14°.

Techniek
Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis vof uit Norg heeft veel 
ervaring met het verwerken van EcoStar leien en kreeg de 
opdracht om het werk uit te voeren. Complicerende factor 
was dat bij het verwijderen van de oorspronkelijke dak-
bedekking bleek dat de houten ondergrond was verrot.  
Op verzoek van de opdrachtgever heeft het dakdekkersbedrijf 
daarom een compleet nieuw dakbeschot aangebracht.  
Hier overheen is vervolgens een waterdicht, dampopen 
spinvliesfolie aangebracht. Direct op deze ondergrond zijn 
de EPDM leien aangebracht.
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De opdrachtgever zelf bleef nauw betrokken bij de uit-
voering. Dagelijks was er overleg. Hij noemt zichzelf een 
‘Pietje Precies’, en volgde de werkzaamheden kritisch.  
Hij geeft aan zeer te spreken te zijn over het eindresultaat. 
De dakdekker heeft in totaal 400 m² dakoppervlak in een 
tijdsbestek van 9 weken voorzien van dit product. 

Esthetiek
Het dak heeft van zichzelf al een bijzondere vormgeving, 
het bestaat vrijwel uitsluitend uit rondingen. Met name was 
het een uitdaging om de belijning op het dak goed recht 
te krijgen. Door de rondingen van het dak was het lastig 
om de lijnen optisch goed recht te krijgen en het was om 
dezelfde reden niet mogelijk om met smetlijnen te werken. 
Hier werd een oplossing voor gevonden in de vorm van een 
bouwlaser. Met behulp van de laser werden de rechte lijnen 
aangegeven, deze werden vervolgens met witte krijt op de 
ondergrond getekend, zodat de dakdekker wist op welke 
positie de EPDM leien bevestigd dienden te worden. 

De rondingen vormden bovendien een uitdaging,  
omdat de EPDM leien deze rondingen zo veel mogelijk  
moesten volgen. Het materiaal is flexibel, maar voor 
sommige rondingen was het nodig om de leien extra te 
verkleven aan de andere leien. Desondanks bleven sommige 
leien uitstaan, maar voor de opdrachtgever was dit geen 
probleem: het geeft het dak een authentieke uitstraling. 
Voor een ‘natuurlijk’ lei-effect zijn kleine kleuraccenten 
gezet door af en toe een lichter gekleurde ‘lei’ te plaatsen.

De uitstraling van het gebouw is door de toepassing van de 
EPDM leien kortom aanzienlijk verbeterd. Het pand heeft 
weer een frisse en robuuste uitstraling gekregen.

Duurzaamheid
De EcoStar leien zijn geproduceerd van 100% gerecyclede 
materialen, zoals productieafval van EPDM met toevoeging 
van gerecyclede TPO’s en andere plastische materialen, 
zoals productieafval van luiers. De EPDM leien hebben  
alle voordelen van een EPDM dakbedekking. Het materiaal  
is milieuvriendelijk, UV-bestendig, vliegvuurbestendig, 
onderhoudsarm en daarmee hebben de ‘leien’ dus ook een 

lange levensduur. De vergelijking met natuurleien 
kan hier niet worden gemaakt, omdat het op  
dit dak sowieso niet mogelijk was natuurleien  
toe te passen. 

Veiligheid
Gedurende de werkzaamheden heeft het gehele 
dak in de steigers gestaan. De hogere delen zijn 
vanaf ladders uitgevoerd, waarbij de dakdekker voor 
extra veiligheid was aangelijnd. Bij particuliere 
opdrachtgevers spreekt het lang niet altijd vanzelf 

dat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden, 
maar bij dhr. Van der Gang gold dat veiligheid voorop  
staat en hiervoor is dan ook budget vrijgemaakt.

Samenwerking
Dit dak kon niet op deze manier tot stand komen zonder 
een goede samenwerking tussen de opdrachtgever en  
de uitvoerende dakdekker (Tieme Barkhuis) en de onder-
steuning van de leverancier SealEco. Omdat dit een dak is 
dat niet volledig vooraf valt te engineeren, moest terplekke 
worden bedacht hoe de bepaalde details moesten worden 
uitgevoerd. Dit gebeurde steeds in samenspraak met de 
opdrachtgever. Er werd bovendien intensief contact  
gehouden met de leverancier, die ook wekelijks op het  
werk de voortgang kwam bekijken.

Het resultaat is dan ook een zeer bijzonder dak,  
dat door de dakrenovatie misschien wel fraaier is  
geworden dan de ontwerper met het oorspronkelijke  
gebouw in gedachten had. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

• OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
• DAKDEKKER:  DAKDEKKERSBEDRIJF  

AREND BARKHUIS VOF, NORG
• LEVERANCIER DAKBEDEKKING:  SEALECO, LEMELERVELD

“We make waterproof ing easy”

SealEco BV
Handelsweg 20
8152 BN Lemelerveld 
Tel.: +31 (0)572 371 027
E-mail: info.nl@sealeco.com

Ons bedrijfsconcept
Wij zijn dé specialist in het produceren van op maat 
gemaakte, duurzame EPDM dakmembranen en het
leveren van EcoStar EPDM leien. Naast de keuze van de 
juiste producten in combinatie met de juiste applicatie 
ontzorgen wij onze klanten en opdrachtgevers.

Onze kernwaarden
• Ethiek: Wij streven naar eerlijkheid en volgen hoge 

normen en waarden in ons dagelijks werk.
• Relatie: Wij proberen ons steeds in de positie van 

onze klant te verplaatsen.
• Betrouwbaarheid: Wij leveren kwaliteit in alles wat 

wij doen.

www.sealeco.com

Onze kwaliteit
Kwaliteit is ons sleutelwoord. Wij produceren en leveren 
alleen A-kwaliteit producten en systemen. Daarnaast 
zijn wij in bezit van het KIWA procescertifi caat “verwer-
ken van kunststof folie”. Onze processen en geleverde 
prestaties worden zowel intern als extern gecontroleerd.

Uw totaal leverancier
Door ons uniek aanbod aan de markt is er altijd een juist 
product en/of systeem voor elke toepassing. Wij zijn uw 
totaal leverancier op het gebied van EPDM rubberfolies. 
Wij geven advies op maat, ondersteunen, leiden op en 
begeleiden onze klanten van A tot Z.

Licht van gewicht Milieubewuste keus 100% gerecycled materiaal

Nominatie

 “Dak van het jaar 2019”
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VAKFEDERATIE RIETDEKKERS

Dakaccessoires  
voor het rieten dak

66

Een innovatieve dakdoorvoer voorkomt vochtproblemen  
bij details op rieten daken. Een nadere beschouwing.

rieten dak. De meest in het oog springende details zijn 
natuurlijk de dakkapel en het dakraam. Maar in elk dak zit 
ook wel een ontluchting of rookgasafvoer en zonnepanelen 
zijn inmiddels gemeengoed in het rieten dak. 
Bij het rieten dak ontstaat op den duur schade aan het riet 
onder dakramen en zonnepanelen. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat condenswater van het paneel of  
het raam over het vaak fijnere riet onder het detail loopt.  
Het riet onder het raam neemt dan veel vocht op en  
staat dit maar mondjesmaat weer af. Riet dat te lang te 
vochtig blijft, zal versneld in kwaliteit achteruit gaan.

Tekst: Joost Kreuger. 

Een rieten dak is gebaat bij zo min mogelijk details en 
accessoires. Voor de levensduur van het dak geldt:  
hoe kaler het dak is, hoe beter voor de levensduur van  
het dak. Overal waar immers details in het dak opgenomen 
zijn, verandert de dikte en/of de helling van het rietpakket, 
of ontstaat schaduw. Hierdoor zal het langer duren  
voordat hemelwater het dak verlaten heeft en zal het  
dak slechter drogen. 
Toch ontkom je vaak niet aan een aantal details in het 

Tekoriet
WATERSLAGPROFIEL
voor tuimeldakraam

Specificaties:
■   Aluminium zetwerk
■  Poedercoating grijs Ral 7016
■  Roestvrijstalen afvoerrooster
■  PVC afvoerbuis

Voordelen:

■  Voorkomt vuilstrepen onder het dakraam
■  Voorkomt rotte plekken onder het dakraam
■  Waterafvoer door buis onder het riet
■  Universeel, voor alle merken dakramen
■  Eenvoudige montage
■  Exclusief geproduceerd voor Tekoriet

Tekoriet
VENTILATIE DAKDOORVOER
voor rieten daken 

Voordelen:

■  Lage luchtweerstand
■  Geen lekkage door condensatie
■  Geen erosie door koudebrug
■  Universeel toepasbaar
■  Degelijk en eenvoudig te monteren
■  Kwalitatief duurzaam in te dekken
■  Exclusief voor Tekoriet geproduceerd

Specificaties:
■   Compact: 670 x 420 x 130 mm
■  Aluminium strip voor bevestiging rietbedekking
■  5-voudig verloopstuk Ø 100 – 160 mm
■  Dampdicht LDD manchet leverbaar
■  Flexibel aansluitstuk leverbaar

T : 64-5450  12 12 
F : 64-5450  12 22
E : ln.eleppoket@ofni 

T : 64-5450  12 23
:  E  tekoriet@tekoppele.nl

M :  06-53 817 353
:  E  wse@tekoppele.nl

TE KOPPELE B.V.
Kiefteweg 4
7151 HT Eibergen

Verkoop Vertegenwoordiger

C o m p l e e t  i n  r i e t d e k m a t e r i a l e n

TE KOPPELE B.V.
Kiefteweg 4
7151 HT Eibergen
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Compleet in rietdekkersmaterialen

Tekoriet
WATERSLAGPROFIEL
voor tuimeldakraam

Specificaties:
■   Aluminium zetwerk
■  Poedercoating grijs Ral 7016
■  Roestvrijstalen afvoerrooster
■  PVC afvoerbuis

Voordelen:

■  Voorkomt vuilstrepen onder het dakraam
■  Voorkomt rotte plekken onder het dakraam
■  Waterafvoer door buis onder het riet
■  Universeel, voor alle merken dakramen
■  Eenvoudige montage
■  Exclusief geproduceerd voor Tekoriet

Tekoriet
VENTILATIE DAKDOORVOER
voor rieten daken 

Voordelen:

■  Lage luchtweerstand
■  Geen lekkage door condensatie
■  Geen erosie door koudebrug
■  Universeel toepasbaar
■  Degelijk en eenvoudig te monteren
■  Kwalitatief duurzaam in te dekken
■  Exclusief voor Tekoriet geproduceerd

Specificaties:
■   Compact: 670 x 420 x 130 mm
■  Aluminium strip voor bevestiging rietbedekking
■  5-voudig verloopstuk Ø 100 – 160 mm
■  Dampdicht LDD manchet leverbaar
■  Flexibel aansluitstuk leverbaar

T : 64-5450  12 12 
F : 64-5450  12 22
E : ln.eleppoket@ofni 

T : 64-5450  12 23
:  E  tekoriet@tekoppele.nl

M :  06-53 817 353
:  E  wse@tekoppele.nl
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Tekoriet, onderdeel van TeKoppele, uit Eibergen is al jaren 
bekend om zijn indek-dakdoorvoeren. Een vinding,  
ontwikkeld samen met mensen uit de praktijk.  
Het bedrijf heeft voor het condens probleem onder dak-
ramen of zonnepanelen nu een oplossing bedacht:  
het Tekoriet waterslagprofiel. Het profiel wordt onder het 
dakraam of zonnepaneel geplaatst en vangt hemel- en 
condenswater op voordat het over het riet kan lopen.  
Het water wordt afgevoerd door een onder het riet geplaatste 
hemelwaterafvoer. Het profiel kan onder elk type dakraam 
geplaatst worden en is eenvoudig te monteren.  
Standaard wordt het profiel geleverd in Ral 7016 poeder-
coating. Door het profiel blijft het riet onder het detail 
schoon. Het dak zal dan geen vieze plekken meer vertonen 
en kan egaal verkleuren.
 
Sinds 1981 is Te Koppele actief als leverancier van  
materialen voor rietdekkers. In 1999 is begonnen met  
de levering van specialistische rietdekmaterialen onder  
de eigen merknaam “Tekoriet”. In combinatie met de  
dealerschappen van veel A-merken uit de ijzerwaren-
branche bieden zij het meest complete assortiment 
 professionele materialen voor de rietdekker. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Verrassende Vijfsprong Vorden
In het Gelderse Vorden verrees een bijzonder woon-zorghuis voor  
negen bewoners: De Roos. De nieuwbouw is bekleed met keramische  
pannen én Accoya hout, in strakke vlakken. De omvang en het vereiste 
afwerkingsniveau maakten het project uitdagend.

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s:  Bargeman Vorden BV, Dunnewind-De Lange en negen graden architectuur

Urtica De Vijfsprong is een therapeutische leef- en werkgemeenschap,  
inclusief een biologisch-dynamische boerderij en een winkel.  
De Roos huisvest negen bewoners. De opdrachtgever vroeg een  
aantal architecten om een ontwerp te maken voor het vervangende  
woon-zorghuis. Negen graden architecten maakte het winnende  
ontwerp, dat vervolgens door Bargeman Vorden werd uitgevoerd.  
De aannemer schakelde Dunnewind-De Lange in voor de dakbedekking. 

Esthetiek
In materiaalgebruik refereert de nieuwbouw aan het arche-
type van de boerenhoeve uit de omgeving van Vorden, met 
keramische dakpannen en houten gevelbekleding. De daken 
van De Roos zijn behalve met keramische dakpannen ook 
met verduurzaamd hout bekleed (zie kopje ‘duurzaamheid’). 
De boeiborden en gevels zijn eveneens met het verduur-
zaamde hout bekleed. De houten dakvlakken lopen strak 
over in de geveldelen, mede door de verholen goten. 

Techniek
De complexe vorm was voor de opdrachtgever één van de 
aanleidingen om te kiezen voor de aannemer uit Vorden. 
Het was zeker geen gemakkelijk project, volgens  Bargeman. 
Onder meer het knooppunt waar de vijf nokliggers bij 
elkaar komen met de kilkepers, vormden een uitdaging. 
Ook het bekleden van een gedeelte van het dak met Accoya 
vergde het nodige puzzel- en ambachtswerk. 

Voor voldoende ventilatie van de constructie onder de  
houten dakpanelen en voor voldoende waterdichtheid, 
werd ervoor gekozen om ook dakpannen onder het Accoya 
aan te brengen. De dakpannen zijn hergebruikt van het 
bestaande gebouw, dat plaatsmaakte voor De Roos.  
Over de 158 m2 hergebruikte dakpannen kwam een houten 
constructie. Daarop zijn de verduurzaamde houtpanelen 
gemonteerd. De houten bekleding heeft dezelfde dakdikte 
als het bovenliggende deel met nieuwe pannen, door een 
inwendige onzichtbare verspringing. Zo ontstaan strakke 
dakvlakken. Voor de 362 m2 nieuwe dakpannen viel de 
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keuze op rode Koramic Vario, keramische dakpannen met 
dezelfde latmaat als de hergebruikte. 
 
Duurzaamheid
Accoya is een chemisch bewerkte houtsoort, die  verkregen 
wordt door acetylering van snelgroeiend naaldhout uit 
niet-tropische streken. Het hout wordt verduurzaamd  
met azijnzuuranhydride. Daarbij worden hydroxylgroepen 
vervangen door acetylgroepen, die chemisch stabieler  
zijn en minder vocht aantrekken. De celwanden nemen 
minder vocht op en het hout wordt ongeveer 15% harder. 
Schimmels krijgen minder kans om het hout aan te tasten, 
en het hout krimpt en zwelt in mindere mate. 

Om de maakbaarheid en esthetiek te controleren, is er in  
de werkplaats een 1:1 proefmodel gemaakt van een deel 
van het dak. Daarmee werd ook de juiste hoogte voor de 
bevestigingsbeugels voor het geacetyleerde hout bepaald. 
Na de succesvolle mock-up verliep de daadwerkelijke  
bouw ook soepel. 

Het ongeveer 40 centimeter dikke dakpakket met  isolatie 
van Isovlas heeft een Rc van 8,0 W/m2 /K, ruim boven wat  
het Bouwbesluit voorschrijft. Het dak behoeft geen onder-
houd. Wel moeten jaarlijks de goten schoongemaakt worden, 
zodat het hemelwater kan blijven afvloeien. 

Samenwerking 
De samenwerking tussen de aannemer en dakdekker  
verliep soepel. “We werken al 30 jaar samen en kennen 
elkaar door en door en weten hoe we samen meerwaarde 
kunnen creëren voor de opdrachtgever,” zegt Berthil van 
Lenthe namens dakdekkersbedrijf Dunnewind-De  Lange. 
“Nadat Bargeman Vorden de onderconstructie en de geïso-
leerde dakplaten had aangebracht, konden wij aan de slag. 
Wij hebben de panlatten en dakramen gemonteerd en ver-
volgens dakpannen gelegd. Het project verliep voorspoedig. 
Na ons kon de aannemer verder met het monteren van de 
Accoya-elementen. Het is een bijzonder gebouw geworden. 
Er was door de architecten goed nagedacht over de mate-
rialisatie en de detaillering.”

Veiligheid
Om veilig op hoogte te werken, gebruikten de bouwers 
steigers én veiligheidsgordels. De gordels waren nodig  
vanwege het hoogteverschil tussen de nok en het loopvlak 
van de steigers; meer dan vijf meter. De materialen voor  
de dakbouw werden met een AT3 kraan veilig en arbo-
vriendelijk omhoog gehesen. ●

• OPDRACHTGEVER: STICHTING URTICA ONDERDAK, VORDEN
• ARCHITECT: NEGEN GRADEN ARCHITECTEN, AMERSFOORT
• AANNEMER: BARGEMAN VORDEN BV, VORDEN
• DAKDEKKER: DUNNEWIND-DE LANGE, OMMEN

ZORG EN LANDBOUW
URTICA DE VIJFSPRONG IS EEN ANTROPOSOFISCHE  
INSTELLING DIE WONEN, ZORG & BEHANDELING EN  
MEEWERKEN OP DE BOERDERIJ COMBINEERT.  
SFEER, GELIJKWAARDIGHEID EN SAAMHORIGHEID STAAN  
DAARBIJ CENTRAAL. MENSEN MET EEN INDICATIE VOOR 
LANGDURIGE ZORG (VG OF GGZ) KUNNEN ER TERECHT  
VOOR PSYCHIATRISCHE BEHANDELING, WONEN EN  
WERKEN. DE EKO-GECERTIFICEERDE BOERDERIJ HEEFT  
DE ONDERDELEN VEEHOUDERIJ, ZUIVELVERWERKING,  
AKKERBOUW EN TUINBOUW. DE AFZET GAAT ONDER  
MEER VIA DE BOERDERIJWINKEL, DE WEBWINKEL EN  
WINKELS IN DE ACHTERHOEK. 

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

Een beter leven  
voor kinderen  
in Malawi
In 2020 gaan twee groepen van Cycle for Plan voor  
de derde keer naar Malawi: het ‘warme hart van Afrika’.  
Erik Maas van Verkoelen Dakspecialisten is één van de  
deelnemers en zal fietsen voor de kinderen van Malawi. 

Er zijn diverse gesponsorde fietstochten naar Malawi,  
Thailand en Guatemala. Elke reis is voor de deelnemer  
een uitdagende tocht door een uniek gebied.  
Om deel te nemen halen alle deelnemers € 4000 aan  
sponsorgeld op voor projecten tegen kindhuwelijken en 
tienerzwangerschappen. Onderweg zien ze met eigen ogen 
hoe deze projecten werken en wat de impact is. 

Tijdens de sportieve uitdaging van de 500 km die  
Erik Maas en zijn partner Iris fietsen over de dirt roads  
van Malawi gaan ze dus ook lokale projecten  
bezoeken, om te bekijken waar het sponsorgeld  
naar toe gaat. Men kan de fietstocht sponsoren via:  
https://malawi.cycleforplan.nl/actie/erik-maas. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het land heeft het hoogste aantal kindhuwelijken.  
46% van de meisjes is getrouwd als minderjarige.  
Meisjes gaan hierdoor niet meer naar school en raken  
vaak op jonge leeftijd al zwanger, terwijl hun lichaam nog 
lang niet klaar is voor een zwangerschap en bevalling.  
Bijna de helft van de families in Malawi heeft geen schoon 
drinkwater en geen bruikbare sanitaire voorzieningen. 
Hierdoor lopen vooral kinderen onder de vijf jaar een groot 
risico op ziektes. Daarnaast heeft het land een hoog aantal 
HIV-geïnfecteerden. Plan International heeft verschillende 
projecten gestart om de leefsituatie voor families en hun 
kinderen in Malawi te verbeteren. Hier is sponsorgeld  
voor nodig. Dit geld gaat naar seksuele voorlichting, 
training en voorlichtingscampagnes, hygiëne en sanitaire 
voorzieningen en naar onderwijs. 

Cycle for Plan
Cycle for Plan is een gesponsorde fietstocht, georganiseerd  
door de ontwikkelingsorganisatie Plan International  
Nederland. Deze organisatie werkt aan een wereld,  
waarin meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikke-
len en dezelfde rechten en kansen hebben. En dat is  
hard nodig, want wereldwijd worden dagelijks meisjes 
achter gesteld en gediscrimineerd. Plan International  
voert  projecten uit in ruim 50 landen in Afrika, Azië,  
Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, zodat meisjes 
kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen, voor zichzelf op 
kunnen komen en hun eigen beslissingen kunnen nemen. 
Samen met de steun van duizenden sponsors werkt  
Plan zo aan een beter leven voor meisjes en jongens  
in ontwikkelingslanden.

wienerberger.nl/vhvvario

Dakoplossingen

Nu ook variabele 
verwerking in de breedte 

Passend 
op elk dak

De kracht van keramiek.
De wereld van Wienerberger.

Nieuwe keramische dakpan: VHV Vario
De enige Verbeterde Holle die altijd past!

wienerberger.nl/vhvvario
De kracht van keramiek.
De wereld van Wienerberger.

WORD LID 
VAN DE VAKFEDERATIE RIETDEKKERS 

EN PROFITEER VAN DE VOORDELEN
 

VAKFEDERATIE RIETDEKKERS 
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LEI IMPORT ORGANISEERT LEIDEKKERSDAG

Circulair bouwen  
is de toekomst
Het kalenderjaar 2019 loopt op zijn einde en dat was voor  
Lei Import de aanleiding haar klanten (leidekkers) en relaties  
bij elkaar te roepen voor een gezellige en informatieve middag.  
Op 11 december organiseerde het bedrijf een relatiedag in het  
pand van opleidingsinstituut Civilion Next in ’s-Hertogenbosch.  
Centraal thema deze middag was ‘duurzaamheid en circulariteit’.

van zowel de producten als de diensten 
van het bedrijf. Duurzaamheid maakt daar 
onderdeel van uit en het bedrijf signaleert 
dat de opdrachtgever hier een steeds 
grotere waarde aan hecht. In het segment 
waar veel vraag is naar natuurleien,  
de monumentenzorg, kan dit wel eens op 
gespannen voet staan met de waarde  
van het gebouw: wat doe je wel en wat 
doe je niet? 

Johanna Gruijthuijsen, directeur van  
Lei Import, sloot deze ronde af. Ze vertelde 
de middag te organiseren als manier om 
de klanten en relaties te bedanken voor  
de samenwerking in het afgelopen jaar. 
Tegelijk werd de gelegenheid te baat 
genomen om kennis te delen. Daarom is 
een aantal leveranciers van aanverwante 
producten gevraagd een stand in te richten 
en de activiteiten toe te lichten tijdens 
een korte ‘pitch’. Zo waren er ‘pitches’ van 

Viridian Solar (een Britse producent van geïntegreerde  
zonnepanelen in hellende daken) en Cooperio (importeur van  
innovatieve dak- en gevelsystemen). Piet Brand, voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging Voor Leidekkers (NVVL) 
lichtte kort de opleiding toe die men in samenwerking met 
het NCE (Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen) voor lei-
dekkers aan het opzetten is. De opleiding gaat per februari 
van start en Brand riep de aanwezige leidekkersbedrijven 

Als dagvoorzitter trad Peter Linders op, bekend als 
 columnist van Cobouw en werkzaam voor Platform 31,  
Spark Campus en Kwartiermakers in de Bouw. In die rol 
geldt hij als een aanjager van diverse ontwikkelingen op 
het gebied van duurzaamheid in de bouw. Om de middag 
af te trappen, liet hij alle medewerkers van Lei Import zich 
introduceren en vroeg hij hen naar hun rol binnen het 
bedrijf. De focus van al deze activiteiten lag op de kwaliteit 

op zich hiervoor aan te melden. In lijn hiermee lichtte  
Piet Jacobs de opleidingen voor het hellende dak toe,  
die door GAan in de Bouw worden aangeboden.

Circulair bouwen
Het thema ‘duurzaamheid’ werd verder uitgediept door 
Peter Paul van den Berg, directeur van Kamp C. Dit is het 
Belgische centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de 
bouw. Van den Berg, zelf Nederlander, begon zijn presentatie 
met een uitleg over de activiteiten van Kamp C. Het betreft 
een samenwerkingsverband van diverse (lokale) overheden 
en het bedrijfsleven, waarmee met een team van experts 
wordt gewerkt aan een duurzamere leefomgeving.  
Het is namelijk nadrukkelijk geen kennisinstituut,  
maar geldt veel meer als partij die de diverse initiatieven 
met raad en daad bijstaat, waarbij men door het enorme 
netwerk wel de snelle toegang heeft tot alle relevante  
kennis. Van den Berg is tevens auteur van twee boeken:  
Onderweg naar een duurzame samenleving en Duurzaamheid 
en innovatie in de bouw. Beide titels zijn gratis te downloaden 
op de website van Kamp C.

In zijn presentatie ging Van den Berg in op de zeven pijlers 
van circulair bouwen:

1 Circulair ontwikkelen
“Samenwerking is hier het sleutelwoord: een bedrijf met 
bijvoorbeeld een warmte-overschot kan die warmte  
aanwenden voor een bedrijf met een grote warmtevraag.”

2 Circulaire materialen
“Hiermee wordt het gebruik van biologische en lokale mate- 
rialen bedoeld, upcycling, grondstofonafhankelijke materialen, 
etc. De focus op ‘end of life’ is een verkeerde focus.”

3 Circulair ontwerpen
“We moeten samen  
gebouwen neerzetten die 
flexibel zijn. Gebouwen zijn 
‘material banks’.” 

4  Circulaire  
businessmodellen

“We moeten het eigenaar-
schap van materialen terug 
bij de producent leggen. 
Zo worden materialen op-
nieuw duurzamer. De eerst 
geproduceerde gloeilamp 
brandt nog steeds. Dat de 
gemiddelde gloeilamp 
een beperkte levensduur 
heeft, heeft te maken met 
het businessmodel van de 
producenten. Dat kunnen 
we veranderen als we het 
eigenaarschap terug bij  
de producent leggen.”

5 Circulair aanbesteden
“We zullen steeds meer hiërarchieloos of hoofdaannemer-
loos bouwen. Circulair aanbesteden betekent bovendien 
beantwoorden aan een pakket van ambities in plaats  
van aan eisen.”

6 Het nieuwe werken
“We gaan over van het verhuren van vierkante meters  
naar het aanbieden van werkruimtes.”

7 Circulair financieren
“De bankensector heeft niets geleerd van de crisis,  
dus moeten we buiten hen om onze bouwprojecten  
gaan financieren.”

Van den Berg hekelde de focus op kosten. “Als je bij je 
activiteiten het financiële aspect gewoon even vergeet, 
dan komen er ontwikkelingen op gang, die uiteindelijk ook 
financieel voordelig zullen zijn.” 

Hierover werd onder de titel De Bouw Draait Door  
nagepraat tijdens een paneldiscussie, waar naast  
Peter Paul van den Berg ook Maarten Peek (Hylkema Erfgoed, 
Advies en Ontwerp), Sanne de Koning (Monumentenwacht 
Noord-Brabant) en Erik Maas (Verkoelen Dakspecialisten) 
aan deelnamen. Tijdens de discussie werden de diverse 
onderwerpen uitgediept. Geconcludeerd kon worden dat  
de bouw aan het begin staat van een interessante en  
dynamische periode, waarin, dat kan volgens Van den Berg 
niet anders, zal worden overgeschakeld op een geheel 
circulaire manier van bouwen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Peter Paul van den Berg, directeur Kamp C.

De Bouw Draait Door. Vlnr: Dagvoorzitter Peter Linders, Peter Paul van den Berg (Kamp C),  
Maarten Peek (Hylkema Erfgoed, Advies en Ontwerp), Erik Maas (Verkoelen Dakspecialisten)  
en Sanne de Koning (Monumentenwacht Noord-Brabant).
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Industriestraat 11, 5961 PG Horst a/d Maas 
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Joru Begroeningstechniek BV
Dak & Gevelbegroening met systeem
In & Outdoor

Begroeningstechniek Joru Support bv - Duurzame toekomst

BEDRIJFSNIEUWS

Groen op hellende daken
Groendaken zijn inmiddels een bekend fenomeen op het platte dak,  
maar op hellende daken worden ze ook steeds vaker toegepast.  
Specialist Joru Begroeningstechniek bv uit Horst signaleert dat de  
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de stikstof- 
problematiek, maar ook in het algemeen de grotere aandacht voor  
duurzaam bouwen, een motor zijn voor de toepassing.  
Wel blijft het belangrijk de kwaliteit in de gaten te houden.

en de complexiteit van het dak zat hem met name in de  
vele details, de ongelijke ondergrond en de lastige aan-
sluitingen. Daar hebben we terplekke oplossingen moeten 
vinden voor situaties die vooraf niet waren te voorzien.  
Ook onderstreepte dit dak de noodzaak van een goede 
irrigatie, omdat na de aanleg een lange, droge periode 
aanbrak, wat een nadelige invloed had op de uitstraling van 
het dak. Inmiddels zijn er meer bijzondere hellende daken 
als groendaken uitgevoerd, waarbij we oplossingen hebben 
toegepast voor de meest uiteenlopende situaties.”

Circulair
Rutten vertelt dat het bedrijf steeds streeft naar een geslo ten  
systeem. “We gaan toe naar een situatie waarin de bouw  
zo veel mogelijk de natuur zal moeten compenseren.  
Wat is er dan gunstiger dan het groen van het maaiveld 
naar het dak te verplaatsen? Daarbij is het belangrijk  
dat de componenten van de dakopbouw circulair zijn.  
Het materiaalpaspoort wint dan ook steeds meer aan waarde.  
Wij maken voor de drainage van dit systeem gebruik van de 
RPR Circulair rubber retentiepaneel, die in samenwerking 
met Joosten Ecodak en Ceyes Circulair Experts is ontwikkeld.” 

“Het paneel wordt vervaardigd uit rubber korrels, vervaardigd 
uit oude autobanden. Wereldwijd zijn de oude autobanden 
een groot probleem, waar gebruik je die voor?  
Inmiddels krijgen ze een tweede leven in de vorm van  
korrels, die worden ingestrooid op kunstgrasvelden.  
De levensduur van een kunstgrasveld is ongeveer  
tien tot twaalf jaar. De oude mat kan worden gerecycled.  
Als restmateriaal blijft de rubber korrel over. Die korrel is 
nog steeds goed bruikbaar, maar vanwege het verlies aan 
elastische eigenschappen niet altijd voor kunstgrasvelden.  
Het is het basis-ingrediënt voor onze RPR panelen,  
waarmee we dan de cirkel sluiten. We verwachten dan ook 
dat de eisen aan de aanlevering van materialen zal gaan 
veranderen, dus: in de toekomst zo min mogelijk plastic.”

Joru Begroeningstechniek bv was vorig jaar de partij die het 
opvallende groendak op de Ottoburg in Rijswijk aanbracht, 
het grootste hellende groendak van Europa en genomineerd 
voor de titel Dak van het Jaar 2018. Met dit dak is ontzettend  
veel ervaring opgedaan, die van pas is gekomen bij de  
latere projecten. “Het Rijswijkse dak was al heel bijzonder,” 
aldus directeur Erick Rutten. “Het is een monumentaal dak 

Systeem
Groendaksystemen zijn opgebouwd uit sedum vegetatie-
matten, een drainagelaag en een voedingsbodem waarop 
de vegetatie groeit. Men heeft ook een systeem beschikbaar 
voor daken met een helling tot een 45°, het zogeheten 
Topgreen Pearllight systeem. Het betreft een systeem met 
een zeer lichtgewicht substraat, dat ontwikkeld is in samen-
werking met BVB substrates. Met dit lichtgewicht systeem 
zijn nu pannendaken te vervangen door een groendak, 
zonder constructieve aanpassingen. De mogelijkheden zijn 
uitgebreider dan men op het eerste gezicht zou denken. 
Inmiddels gaat men projecten uitvoeren waarbij het ene 
dakvlak met zonnepanelen werd uitgevoerd en het andere 
met groen. Dit biedt bovendien ook mogelijkheden m.b.t.  
de financiering van de daken d.m.v. subsidies.

Het systeem kan nog zo goed zijn, alles staat of valt met 
een juiste verwerking. Daarom heeft het bedrijf inmiddels 
een uitvoeringsbedrijf opgericht, dat onder leiding staat 
van zoon Job Rutten. “Op deze manier hebben wij de hele 
keten in eigen hand. We zijn momenteel druk bezig met 
het werven van kundig personeel. Het is daarbij natuurlijk 
een voordeel dat het opleidingscentrum voor de hellende 
dakenbranche in Horst is gevestigd. Hier zouden wij ons 
graag bij aan willen sluiten, want een goede opleiding is 
een must, waar een dakdekker zich in de praktijk ontwikkelt 
tot allrounder. Wanneer het systeem van begin tot eind  

is aangebracht volgens de voorschriften, verlenen wij,  
in combinatie met een onderhoudscontract voor bepaalde 
duur, een verzekerde garantie op het eindresultaat.”

Financiering
“Het dak wordt steeds meer een plek die een bijdrage levert 
aan de omgeving, hetzij door zonne-energie, hetzij door een 
positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit, wateropvang en  
biodiversiteit in stedelijk gebied. Het belang van de bijdrage 
aan de afvang van stikstof en CO2 hoeft niet verder te worden 
toegelicht. Dat gaat in steeds sterkere mate ook op voor het 
hellende daken. En opdrachtgevers herkennen dat ook.”

Door deze veranderende functie van het dak, waarbij ook 
steeds kritischer zal worden gekeken naar het materiaal-
gebruik, zal volgens Rutten ook de financiering van het dak 
gaan veranderen. “Vaak wordt het groendak, wat een sluit-
stuk is in het bouwproces, vanwege de kosten in planning 
verlegd of zelfs helemaal weggestreept en dat kan en  
mag niet de bedoeling zijn. Daarom bieden wij sinds kort 
“Het ‘leasen’ van groene daken aan. Wij verwachten hierdoor 
dan ook dat we de komende jaren nog veel meer hellende 
en platte daken zullen mogen voorzien van groen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Aabo Zoetermeer opent 
tweede volumezetterij
Sinds een aantal jaar heeft dakgroothandel Aabo alle vestigingen  
voorzien van een zink- en plastisolzetterij, van waaruit men  
(met minimale levertijden) zetwerk op maat kan zetten voor vrijwel elke 
kleine tot middelgrote klus. Deze capaciteit wordt verder uitgebreid.

moet een plaat hierbij handmatig worden opgedeeld in 
meerdere stukken, die daarna op maat worden gezet  
volgens tekening. Het formaat van deze platen bepaalt  
de maximale grootte, die uit één stuk gezet kan worden.

Een volumezetterij werkt niet met materiaal op platen, 
maar bevat een afcoillijn, waarin zes grote coils gelijktijdig 
kunnen worden geïnstalleerd. Een coil omvat tot 2000 kg  
opgerold plaatmateriaal, dat rechtstreeks vanaf de rol 
precies op maat kan worden geknipt en direct klaar is om 
in de juiste vorm gezet te worden. Dit scheelt handelingen 
en materiaalverlies. Met name bij grote orders is dit een 
gekende manier om snel veel meters te kunnen zetten.

Met de komst van de nieuwe volumezetterij heeft men  
ook het wagenpark uitgebreid met extra vrachtwagens. 
Door de eigen vrachtwagens efficiënt in te plannen,  
kan men zowel het zetwerk als de andere materialen snel 
verdelen door het hele land. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Bij een bestelling van een grote partij zetwerk maakt het 
bedrijf gebruik van de volumezetterij in de vestiging in 
Cuijk. Deze grote zetterij is voorzien van een afcoillijn en 
een uitgebreid machinepark, waardoor men in staat is om 
sneller grotere partijen te zetten in lengtes tot 4 meter.  
Op die manier ontlast het bedrijf de zetterijen op de  
vestigingen van grote klussen, terwijl tegelijkertijd de  
snelle service kan blijven worden gegarandeerd.

Vanwege toenemende drukte bleek de volumezetterij in 
Cuijk echter niet voldoende om alle grote orders in het land 
uit te leveren volgens de standaard die men hanteert.  
Daarom heeft het bedrijf onlangs een tweede volumezetterij 
geopend in de vestiging in Zoetermeer. Hierdoor is niet 
alleen de landelijke capaciteit voor grote orders verdubbeld, 
maar ook kan men sneller afleveren, omdat nu vanuit  
twee plekken in het land wordt getransporteerd.

Volumezetterij
In een reguliere zetterij, zoals op elk van de 20 vestigingen 
aanwezig is, wordt zetwerk op maat gezet uit platen  
materiaal met een vaste afmeting. In de meeste gevallen  

Heeft u ook een project voor de rubriek
Dak van het Jaar 2019?

Neem dan contact op met Edwin Fagel via 072-5470309 of edwin@lumail.nl

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland
In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen  
over de ontwikkelingen en technieken op het vakgebied daken.  

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.

Roofs     7
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Het busplatform bij treinstation Den Haag CS heeft een prachtig  glooiende 

overkapping gekregen, die is uitgevoerd met de witte kunststof dak bedekking 

Rhepanol. Het is geen sinecure om dit type dakbedekking aan  

te  brengen op een dergelijke ondergrond. Het resultaat, dat onlangs werd 

 opgeleverd, is bijzonder fraai te noemen.

Glooiende overkapping op 

busplatform Den Haag CS

de overkapping pas afgelopen zomer vervaardigd.  

Schadenberg Dakwerken was al vrij vroeg in het proces bij 

het project betrokken, omdat de opdrachtgevers op zoek 

waren naar een gunstig alternatief voor de oorspronkelijk 

bedachte oplossing, waarin was voorzien in een compo

sietbeplating. Het dakdekkersbedrijf maakte een mock up 

om de geschiktheid van de oplossing met een kunststof 

dakbedekking aan te tonen. Op basis hiervan verkreeg men 

de opdracht. Het was namelijk van essentieel belang dat het 

resultaat het esthetische effect, waar het ontwerp om vroeg, 

zou verkrijgen. De kleurstelling van de dakbedekking is in 

overeenstemming met die van de omliggende gebouwen 

en de glooiende vorm.

TECHNIEK 
De overkapping kreeg een golvend staaldak met een totaal 

dakoppervlak van zo’n 2800 m². Ter plaatse van het onder

liggende perron is voorzien in een daglichtvoorziening.  

Voor de dakbedekking is gekozen voor de witte Rhepanol 

(1,5 mm) van leverancier QRS. Deze is middels een Gripfix 

(klittenband) gesteld, mechanisch bevestigd en in de over

lappen geföhnd. Het glooiende dak is vervaardigd uit een 

staaldak. Om een goed strakke ondergrond te verkrijgen, 

is hier bovenop een isolatielaag aangebracht, bestaande 

uit de PIRisolatie IKO Enertherm (4 cm), geschroefd aange

bracht. Het betreft de overkapping van een busplatform,  

dat in principe dus niet hoeft te worden geïsoleerd:  

de isolatie werd enkel aangebracht om een ondergrond te 

verkrijgen, waar de dakbedekking mooi strak op kon worden 

verlegd. Het dak werd hiermee direct beloopbaar. Het ging 

telkens om kleine afmetingen isolatieplaten (1,20x60 cm), 

zodat de glooiing van het dak met de PIRplaten kon worden 

gemaakt. Tussen de dakbedekking en de isolatielaag is  

voor extra zekerheid een lekdetectiesysteem aangebracht.

Vooraf diende het dakdekkersbedrijf een banenplan in te 

dienen, dat door de architect en opdrachtgever dienden te 

worden goedgekeurd. Bijkomstige complicatie was namelijk 

dat de naden van de dakbedekking dienden aan te sluiten 

op die van de gevelpanelen. Daarom was het belangrijk  

dat de dakbanen op een juiste manier zouden worden ge

fixeerd. In het hart van het dak werd de middelste dakbaan 

gesteld met behulp van een laserstraal. De dakbaan werd 

vervolgens gefixeerd met behulp van de Gripfix: een klitten

band tussen de dakbedekking en de ondergrond.  

Tijdens het stellen was een zinken plaat tussen de dakbedek

king en de Gripfix geplaatst. Pas zodra de dakbaan goed lag, 

werd de zinken plaat er tussenuit gehaald. Door vervolgens 

vanuit deze centrale baan naar de beide buitenkanten te 

werken en, door te variëren in de breedte van de overlap,  

kon de dakbedekking zodanig verwerkt worden dat de naden 

van de dakbanen aansloten op die van de gevelpanelen.

Ter plaatse van de dakrand en de aansluitingen met het 

treinstation en de daglichtvoorziening zijn aluminium verholen 

goten aangelegd. Deze zijn met dezelfde dakbedekking  

afgewerkt. Eén goot bij de aansluiting met het treinstation 

was niet op deze manier af te werken, omdat daar te  

weinig ruimte voor was. Hier is de goot uitgevoerd met een 

vloeibare dakbedekking.

ESTHETIEK
Het fraaie ontwerp diende zoals gezegd aan te sluiten bij  

het vernieuwde treinstation. Den Haag CS heeft in de jaren 

20092015 een lichte en ruime opzet gekregen, met een  

moderne uitstraling. Vanaf de perrons is de dakbedekking 

van de overkapping van het busplatform niet zichtbaar, 

maar rond het station staat veel hoogbouw dat op de over

kapping uitkijkt. Daarom was het belangrijk dat de golvende 

overkapping een fraaie afwerking zou krijgen en behouden. 

De aansluiting tussen de naden van de gevelpanelen en de 

dakbedekking luisterde om deze reden bijzonder nauw.  

Hierboven is beschreven hoe hier aanvulling aan is gege

ven. Het legplan was een essentieel onderdeel, waarbij niet 

alleen de breedte van de dakbanen bijzondere aandacht 

kreeg, maar ook de lengte. Er zijn verschillende lengtes  

toegepast, om een mooi, gelijkmatig beeld te verkrijgen  

(en een minimum aan snijafval).

Zoals bekend is het belangrijk dat een witte dakbedekking 

goed wordt onderhouden, om te voorkomen dat deze zwart 

wordt. In de omgeving van Den Haag CS is dit extra belang

rijk, omdat er in deze omgeving veel vervuiling in de lucht zit. 

Tekst: Edwin Fagel

Foto’s: Schadenberg Dakwerken

In 2015 werd het Centraal Station van Den Haag volledig 

vernieuwd. In aansluiting hierop is het busplatform, dat zich 

boven de perrons en rails van de treinen bevindt, vernieuwd. 

De inrichting van het busplatform is hiermee overzichtelijker 

geworden, de looproutes zijn korter en het aantal perrons  

is uitgebreid. Het platform is voorzien van een golvende  

overkapping en heeft daarmee de gewenste moderne  

uitstraling verkregen, die in overeenstemming is met het  

vernieuwde treinstation en de omliggende hoogbouw.  

Het busplatform is door dezelfde architect als het treinstation 

ontworpen: het Amsterdamse Benthem Crouwel.

Oorspronkelijk zou het vernieuwde busplatform al veel  

eerder na de realisatie van het nieuwe treinstation worden 

opgeleverd, maar door diverse omstandigheden werd  
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Momenteel wordt basisschool De Schakel in Vlaardingen gerenoveerd tot een zogeheten Integraal Kind Centrum (IKC) voor onderwijs en opvang van kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. Als de werkzaamheden zijn  afgerond, vinden de activiteiten plaats vanuit een energieneutraal of NOM (Nul op de Meter)-gebouw. De gebouwschil werd volledig prefab op de bouwplaats aangeleverd, inclusief geïntegreerde installaties.

Energieneutraal  
schoolgebouw  
uit prefab elementen

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Fit4TheFuture

De renovatie van De Schakel kent zijn oorsprong in  het innovatieprogramma School vol Energie van de  Green Deal Scholen. Een belangrijk doel van het innovatie-programma is: vraag, aanbod, regelgeving en financiering samenbrengen om grootschalige energieneutrale renovatie van scholen mogelijk te maken. Op deze manier wordt een geheel nieuw perspectief geboden voor alle scholen die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn en die nog steeds  dagelijks in gebruik zijn. Het gebruik voldoet al lang niet meer aan de kwaliteitseisen van nu en de exploitatielasten zijn flink hoger dan de hiervoor ontvangen vergoedingen. Daarnaast sluiten deze gebouwen vaak niet meer aan bij  de huidige en toekomstige onderwijsvisie.

Het bestaande gebouw is in korte tijd snel en grondig  gerenoveerd en opnieuw ingericht. Zowel het ontwerp,  de realisatie, als het onderhoud van het gebouw voor  20 jaar behoren integraal tot de opdracht. De renovatie is door het verantwoordelijke consortium Fit4TheFuture  opgeleverd met garanties op het gebied van Nul op de Meter en Frisse Scholen Klasse B. Nul op de Meter houdt in dat het gebouw evenveel energie opwekt als de school verbruikt  (of meer), door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Het consortium  bestaat uit architectenbureau Roosros Architecten uit  Oud-Beijerland, engineersbureau BouwNext uit Ede en  Renolution uit Haaksbergen.

TECHNIEK
Het betreft een integrale renovatie van zowel de gehele  schil als het interieur van het gebouw. Het is de bedoeling dat  het pand geschikt wordt gemaakt voor zowel het onderwijs als kinderopvang en BSO (buitenschoolse opvang),  zodat kinderen van 0-12 jaar er een goed onderkomen  hebben. Voor de schil is gebruik gemaakt van het prefab staalframesysteem van Renolution. De bouwmethode bestaat uit een lichte, stalen constructie waarop dak- en gevelelementen worden gemonteerd die in de fabriek zijn voorzien van passende kozijnen en beglazing. Het lichte  gewicht zorgt ervoor dat het niet langer nodig is om een  extra fundering te maken of de bestaande fundering te  verbreden. Mede hierdoor worden bouwtijd en -kosten aanzienlijk gereduceerd en wordt duurzaam renoveren van portiek- en galerijwoningen eenvoudig.

Het prefab karakter van het renovatieconcept maakt  dat het duurzaam renoveren in enkele dagen tot weken  kan worden gerealiseerd. De buitenkant wordt als het ware ‘ingepakt’. De staalframeconstructie voorkomt dat de  aangebrachte buitenafwerking gaat scheuren en op termijn onderhoud nodig heeft. 

Het concept behelst een systeem dat is opgebouwd uit prefab panelen, die vooraf volledig op maat zijn geëngineerd 

aan de hand van een 3D-model. Dit wordt gemaakt op  basis van een gebouwscan, waarvan de gegevens later  in een BIM-model worden ingevoerd. Op deze manier weet men altijd dat de maatgeving klopt. De elementen zijn opgebouwd uit een staalframe met daarin de volledige dakopbouw, op basis van een isolatielaag (waarbij de dikte al naar gelang de gewenste EPC kan variëren) en een dampremmende laag. In de schil zijn het ventilatiesysteem en lucht-water-warmtepomp geïntegreerd. Op het dak zijn aanvullend zonnepanelen aangebracht.

Tijdens de duurzame renovatie met prefab elementen blijft een gebouw (of woning) normaal gesproken wind- en waterdicht, omdat er geen sloopwerkzaamheden aan gevel en dak plaatsvinden. In het geval van de school was de bouwkundige staat van de vloeren zo slecht dat besloten is om een groot deel van het gebouw te slopen en met prefab elementen opnieuw op te bouwen. Het geldt dus wel als een renovatieproject, maar feitelijk is het schoolgebouw van de grond af aan opnieuw opgebouwd. 

Voor de dakopbouw is er gekozen voor een IKO Roof Concept. Belangrijke keuze daarbij is de isolatiewaarde van het dak 

Nieuw 
G-10 PV modules
www.nelskamp.nl

Nelskamp adv_G10 PV modules_180x130.indd   1 23-01-19   13:50
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ACTUALITEITEN

VISMO REFORM, DE LICHTGEWICHT S3 WERKSNEAKER
De nieuwe Vismo Extralight Reform heeft een licht gewicht van 515 gram  
en een NRG 55 tussenzool die werkt als een soort springveer die  
55% energie teruggeeft tijdens het lopen. De sportieve werksneaker 
maakt je werk daarom een stuk lichter en leuker. De werksneaker is  
uitermate geschikt voor de installatie-, metaal- en transportsector en 
voor werkzaamheden in magazijnen en de lichte bouw. De schoen is 

speciaal ontwikkeld om er lange dagen op te werken. De bovenkant is  
van waterafstotend en slijtvast Airmesh-textiel. De binnenvoering is  

zweettransporterend waardoor de voeten droog blijven.

AGENDA

15-16 januari 2020
Intersolution 2020
Flanders Expo, Gent (B)
Info: www.intersolution.be

28-31 januari 2020
Dach + Holz International 2020
Messegelände Stuttgart (D)
Info: www.dach-holz.com

4-7 februari 2020
VSK 2020
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.vsk.nl

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

SCRIPTIE OVER BRANDONTWIKKELING  
TUSSEN DAKBEDEKKING EN PANELEN  
WINT IFV-VVBA-SCRIPTIEPRIJS 2019
Farah Faudzi van de Universiteit Gent/University of Edinburgh heeft met 
een scriptie over de brandontwikkeling tussen dakbedekking (brandbaar) en 
PV-panelen boven het platte dak (onbrandbaar) gewonnen. In het onderzoek 
werd een ‘kritieke spouwhoogte’ (17 á 20 cm) gevonden tussen het dak  
en het PV (photovoltaic)-paneel. Boven de kritieke spouwhoogte bleek het 
risico van grote brandschade klein te zijn. Daaronder werkt de spouw als  
een versneller: een trage of normale branduitbreidingssnelheid wordt dan 
omgezet in een snelle tot zeer snelle branduitbreiding.

LEADAX OPENT NIEUWE PRODUCTIELOCATIE
Leadax Innovations heeft in Wapenveld een ruime, nieuw gebouwde 
fabriek betrokken, terwijl de oude locatie gewoon in bedrijf blijft. 
Het is tekenend voor de groei van het bedrijf, dat in de afgelopen 
jaren is overladen met awards en nominaties op het gebied van 
duurzaamheid en circulair bouwen. Op 25 november werd de  
locatie feestelijk geopend met een groot event rond duurzaamheid 
en circulariteit.

CLIMALIFE DAKPANNEN DRAGEN BIJ TEGEN STIKSTOFPROBLEEM
Om de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen door verkeer, verwarming en industrie terug te dringen, vooral in dichtbevolkte 
steden en gemeenten, levert de ClimaLife van Nelskamp een belangrijke bijdrage. Het is de enige dakpan die N, NO en NOx 
(resp. stikstof, stikstofoxide en stikstofdioxide) van uitlaatgassen door verkeer, industrie en verwarmingstoestellen zuivert en 
omzet in niet-schadelijke stoffen zoals NO3-(nitraatmoleculen).

Het instituut voor Technische Chemie in Hannover heeft onlangs, na nieuwe tests, vastgesteld dat bij 2.000 zonuren per jaar 
en een dakoppervlak ingedekt met slechts 100 m² ClimaLife dakpannen, maar liefst 950 gram stikstofoxide wordt geneutra-
liseerd. Een vergelijking: 200 m² dakoppervlak reinigt jaarlijks de schadelijke uitstoot van 45.000 gereden autokilometers. 

De ClimaLife betondakpannen bevatten een toplaag die wordt aangebracht met titaniumdioxide (TiO2) in de micromortel 
en in de coating. De oppervlaktelaag van de pan met titaniumdioxide wordt fotokatalytisch door het UV-licht. De vuile lucht 
die het oppervlak van de betondakpan benadert wordt daardoor gereinigd, terwijl de vuildeeltjes die op de pan achter-
blijven eenvoudig door de regen weggespoeld worden (het selfwashing effect) en geen schade meer toebrengen aan het 
milieu. Bijkomend voordeel is dat het actieve oppervlak veel schoner blijft.

VERLENGING SAMENWERKING NEN EN 
BRIS MET OOG OP INTENSIVERING 
Op 6 december 2019 ondertekenden algemeen 
directeur NEN Rik van Terwisga en directeur BRIS 
Bastiaan Benz de verlenging van de overeenkomst 
tussen de twee bedrijven met 3 jaar.  
Deze afspraak geeft bouwprofessionals toegang  
tot de NEN-publicaties via BRISwarenhuis,  
de online bibliotheek die de verbanden legt tussen 
alle regelgeving en nomen in de bouw.  
Tegelijk spraken zij uit intensiever met elkaar te 
gaan samenwerken om producten verder te kunnen 
verbeteren. De ‘Powered by NEN’ toevoeging aan de 
BRIS-producten onderstreept die ambities.

NIEUWE TRAININGEN ESDEC IN 2020
Vanaf nu kan men zich inschrijven voor  

installatietrainingen in 2020. Nieuw zijn de  
Advanced installatietrainingen in het  

Innovation Center. Deze zijn bedoeld voor ervaren 
installateurs en installateurs die de basic training  

al gevolgd hebben. Ook is er nu een elektro-
technische ruimte in het Innovation Center,  

waar men meer leert over de elektrische  
aansluiting van een zonne-installatie.

JURY VOOR INTERNATIONAL VELUX AWARD 
BEKENDGEMAAKT
Opnieuw nemen vier internationaal gerenommeerde 
architecten plaats in de jury van de International VELUX 
Award. Voor de negende editie van de ontwerpwedstrijd 
voor architectuurstudenten zullen Odile Decq (FR), 
Sebastián Adamo (AR), Nóra Demeter (VS), Juri Troy (AT) 
en vicepresident Global Product Management bij VELUX, 
Martin Pors Jepsen (DK) plaatsnemen in de jury.  
Architectuurstudenten met passie voor hun vak krijgen 
ook deze keer weer de kans om persoonlijk hun ideeën 
aan de jury te presenteren.
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TIJDWINST OP DE BOUWPLAATS

NIEUW

www.isobouw.nl/SlimFixFlex

2 nieuwe maatwerk oplossingen 
bij IsoBouw dakelementen 

Kopgevel-muursparing Kopgevel-overstekvoorziening

SlimFix® Flex

•  Een over de gevelmuur doorlopende isolatielaag.
•  Door verbinding met spouw-/ gevelisolatie 

voorkoming van koudebruggen.
•  Geïntegreerde bouwmuur -tolerantie.
•  Minder tot geen WKDO-folie nodig.

•  Esthetische vrijheid, elke gewenste overstek kan 
gerealiseerd worden.

•  Eenvoudige en snelle realisatie van overstekken.
•  Geen lastige verankering meer.
•  Indien gewenst kan de overstek eenvoudig geïsoleerd 

worden met apart meegeleverde EPS-platen.

Zie voor alle maatwerkoplossingen:

192018_IsoBouw_SlimFixFLEX_Adv_210x297_D01.indd   1 14-11-19   16:34

Volgende keer 
in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 18 februari 2020

ZONNE-ENERGIE
De juridische en fiscale aspecten  
van zonprojecten en vastgoed

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

2 Vlutters Tools & Safety www.vlutterstoolsensafety.nl

16 SFHD www.cao-hd.nl

22 All-Up www.all-up.nl

23 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

28 Beniso www.airflex.nl

29 Prefa www.prefa.com

32 European Building Supply www. europeanbuildingsupply.com

33 Roof Safety Systems www.rss-roof.com

36 Lei Import bv www.lei-import.nl

46 Dakrenovatie Holland www.dakrenovatieholland.nl

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

54 OOHD www.opleidingenhellendedaken.nl

60 Zinkunie www.zinkunie.nl

61 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

64 Sealeco www.sealeco.com

67 Tekoriet www.tekoriet.nl

72 Wienerberger www.wienerberger.nl

 Vakfederatie Rietdekkers www.riet.com

77 Joru Support www.begroeningstechniek.nl

78 Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl

83 Isobouw www.isobouw.nl 

84 BMI Group www.bmigroup.com 

Wenst u fijne feestdagen  
en een gezond 2020

info@nelskamp.nl
www.nelskamp.nl

Sigma-pan EasyLife
Revolutionaire besparing in gewicht met reductie van 30%*

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6 · D - 46514 Schermbeck 
Telefoon +49 (0) 28 53/91 30-831
Fax +49 (0) 28 53/37 59 
www.nelskamp.nl

· Betondakpan met extreem laag gewicht van ~ 3 kg/st.
(ofwel 30 kg/m2 tegen normaal 42 kg/m2)

· Minder fysieke belasting voor de verwerker
· 30% meer pannen te laden, dus veel minder vrachtbewegingen
· Minder vrachtbewegingen betekent enorme milieuwinst door CO2 besparing
· Ook toepasbaar bij minder sterke draagconstructies
· Te besparen op hout en daardoor innovatieve daken te ontwikkelen
· Eigenschappen en maatvoering geheel gelijk aan de standaard betondakpannen
· Voldoen aan alle eisen volgens DIN/EN 490-491 en DINplus

(*In vergelijking met normale betondakpannen)

11/2016

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

graniet (33)

zwart (02)

oranjerood (01)

Wenst u fijne feestdagen
en een gezond 2020!

www.ubbink.nl

DAK VAN HET JAAR 2020
MFA Biggekerke

SPECIAL
Dakbedekking

VEILIG WERKEN  
OP HOOGTE
Zonnepanelen en valveiligheid



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!


