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COLUMN

De toekomstige generatie beschermen

ongezonde woning woont. 
Dat kan een rol spelen 
bij het veroorzaken 
van luchtweginfec-
ties, eczeem etc.  
Uit het onderzoek 
blijkt ook dat 23% 
van de Nederlandse 
kinderen last heeft 
van een slechte  
akoestiek in  
gebouwen.* Het zijn 
signalen waarbij ik mij 
kan voorstellen dat deze, 
ondanks het feit dat het belang 
van gezonde gebouwen al lang op de agenda staat, 
plotseling tot veel urgentie gaan leiden.

Ik kan mij ook voorstellen dat de toekomstige  
generatie straks roept om gezondere gebouwen. 
Dat ook zij straks naar de Hoge Raad gaan,  
om te vragen of zij zich willen uitspreken over het 
recht op een gezonde woning. Gaan we ons pas  
dan in allerlei bochten wringen om een gezond 
binnenklimaat in al haar facetten te garanderen?  
Of beginnen we nu al, en gaan we de ambities 
om gezonde woningen te realiseren op gelijk 
niveau zetten als we nu (moeten) doen rondom 
Stikstokstof, CO2-reductie, de energietransitie en 
circulariteit? Met andere woorden: starten we  
vandaag, of te laat?

Marcel Vreeken
VELUX Nederland

Het is in de bouw nooit rustig, ook dit jaar niet.  
Je zou zelfs kunnen spreken van roerige tijden,  
waarin we veel ambities nastreven en er veel  
urgente onderwerpen aan bod komen.  
Hoe houden we onder die omstandigheden de 
focus om onze uiteindelijke doelen te bereiken? 
Het lijkt wel alsof er ieder jaar weer een nieuwe 
uitdaging op de markt wordt afgevuurd.  
Deze uitdagingen mogen bovendien reeds in gang 
gezette ambities niet in de weg zitten. Ook is het 
bijzonder interessant om waar te nemen dat veel 
van deze onderwerpen al jarenlang op de agenda 
staan en dat evenzoveel jaren is verzuimd om deze 
adequaat op te pakken. Pas als deze onderwerpen 
flink in urgentie zijn toegenomen, gaan we los. 
We wringen ons in allerlei bochten om alsnog het 
nodige resultaat te boeken. 

Het voorbeeld hiervan dat het meest in het oog 
springt is natuurlijk het stikstofdossier. Hadden we  
niet minimaal een plan B op de plank mogen 
verwachten, om te voorkomen dat de bouwstop van 
zo’n 18.000 projecten te lang hinder ondervindt van 
de uitspraak van de Hoge Raad? Nu zal er gezocht 
moeten worden naar een compromis, en een  
compromis gaat waarschijnlijk niet ten gunste zijn 
van het milieu of de o zo belangrijke biodiversiteit 
die we achterlaten voor toekomstige generaties. 

De volgende generatie mag niet het kind van onze 
rekening zijn. Keuzes die wij vandaag met elkaar 
maken, mogen hen niet benadelen. Dat dit niet 
ophoudt bij de bloemetjes en de plantjes moge 
duidelijk zijn. De mens die aan het eind van de 
keten staat heeft recht op een bewoonbare planeet 
en, dichterbij ons vakgebied, een comfortabele  
en gezonde woning. Er zijn al vele publicaties  
geschreven over het belang van een woning vrij 
van vocht en schimmel, met een goede binnen-
luchtkwaliteit en een hoog thermisch comfort. 
Dat ook veel daglicht en een goede akoestiek een 
belangrijke rol spelen voor de gezondheid van  
de mens, is reeds bekend. Toch blijkt uit recent 
onderzoek wederom dat er op dit vlak veel  
ruimte voor verbetering is. Wij hebben voor het 
vijfde jaar op rij een pan-Europees onderzoek –  
de Healthy Home Barometer 2019 – uit laten  
voeren om inzicht te krijgen in het welbevinden 
van mensen in gebouwen. Het onderzoek richt zich 
dit keer op de toekomstige generatie, een generatie 
die tegenwoordig wel 90% van haar tijd verblijft 
in woningen en scholen. Uit het onderzoek komt 
naar voren dat 1 op de 3 kinderen in Europa in een *lees voor meer details het Healthy Home Barometer 2019 rapport online.
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Nieuwe brasserij is  
uitgevoerd als landhuis  
in oud-Engelse stijl
In het landelijke gebied tussen  
Rijswijk en Delft is onlangs een 
markant woonhuis met aanpandig 
een brasserij en bed & breakfast 
gerealiseerd: De Buytenplaets.  
Het is een volledig in oud-Engelse 
stijl opgetrokken landhuis, maar ook  
met Kempische stijlelementen, 
waarbij het dak een belangrijke  
factor is in de klassieke uitstraling 
van het gebouw. In de omgeving 
wordt al veel gesproken over  
‘het kasteeltje van Sion’.

herenhuizen huisvestte. Vanaf de 19de eeuw fungeerde  
het als een tuinbouwgebied en vanaf 2013 wordt er  
een woonwijk gebouwd. 

Bijzonder is dat het ontwerp helemaal door de bewoners/
uitbaters (Laura Bronsgeest en Jeroen van Leeuwen) bedacht 
is en samen met Hielke Bakker van architectenburo VB3 
uit Pijnacker verder is uitgewerkt. Laura en Jeroen hebben 

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Sloof bv, Rijssen en De Buytenplaets

Het pand is gerealiseerd als onderdeel van de nieuwe 
woonwijk Sion in Rijswijk Buiten, in het grensgebied tussen 
Rijswijk, Delft en Midden Delfland. De woonwijk ligt in het 
gebied dat vroeger het buurtschap Sion heette. Dit gebied 
heeft een rijke geschiedenis. In 1433 vestigden de reguliere  
kanunniken van Delft hier een klooster met de naam  
Sancta Maria in Monte Sion (Heilige Maria op de berg Sion). 
Het klooster werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog gesloopt. 
Sindsdien was het een buitenplaats, met name in de  
18de eeuw was het een prachtig landgoed dat verschillende  

een stapje terug gedaan in hun carrière in de projectont-
wikkeling om op deze historische plek hun droom te 
 verwezenlijken. Naast dat zij hier wonen, is in het pand  
ook een volwaardige brasserij en een bed & breakfast met  
drie kamers gevestigd.

Esthetiek
Het pand De Buytenplaets verwijst nadrukkelijk naar de his-
torie van het gebied, al heeft het ontwerp ook duidelijk een 
eigen accent: zo heeft er in het gebied nooit een gebouw in 
oud-Engelse stijl gestaan. Toch past het gebouw wonderwel 
in het landschap en bij de naastgelegen woonwijk. Ook het 
interieur is in een rustieke, landelijke stijl uitgevoerd. 

Het dak is in essentiële factor in de uitstraling. Gekozen is  
voor de toepassing van Woerdens roodbont OVH-206 dak-
pannen van BMI Monier. Deze vormen een mooie combi-
natie met de fraaie, historisch aandoende handgemaakte  
gevelstenen van steenfabriek Klinkers uit Limburg.  
Bijzonder fraai zijn de, symmetrisch gepositioneerde,  
torentjes. Het was belangrijk dat het lijnenspel van het  
dak een rustige uitstraling zou bereiken. De vorsten op  

de torentjes zijn op een traditionele manier met behulp van 
een mortel aangebracht, wat een authentiek effect geeft. 
Voor de dakramen is gekozen voor de historisch ogende 
dakramen Velux Classico. Deze zijn ook symmetrisch aan-
gebracht, wat een rustig effect geeft. Bij de afwerkingen 
van de dakramen, de goten en de hwa’s is om dezelfde 
reden gebruik gemaakt van zwart zink. 

Techniek
De dakpannen werden in verschillende kleurstellingen 
op het werk aangeleverd, waarna de dakdekker ze moest 
mengen. Het aanbrengen op het dak was eveneens geen 
sinecure, omdat het dak zoals gezegd een gelijkmatige 

uitstraling moest behouden. Daarom was het van essentieel 
belang dat de lijnen van de dakpannen perfect in overeen-
stemming waren met de rest van het dak. Het dakvlak is 
namelijk, in de positionering van de dakramen, dakkapellen 
en doorvoeren, volledig symmetrisch opgebouwd.  
Daarom moest er bij voorkeur zo min mogelijk worden 
geslepen en was het belangrijk dat alles van tevoren goed 
was uitgemeten. 
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Hoe nauw dit luistert, is bijvoorbeeld goed te zien aan  
de vorstpannen op de torentjes, die prachtig gelijk lopen  
en samenkomen in de punt. In de levering van dakpannen 
was vanzelfsprekend ook voorzien in de bijbehorende 
ventilatiepannen en gevelpannen. De dakpannen op de 
torentjes zijn met behulp van slijpen op de ondergrond 
gepositioneerd.

De kap is prefab aangeleverd door De Mar uit Grou. De dak - 
pannen werden hierop volgens Bouwbesluit verankerd.  
De vorsten werden in lichtgrijze Flexim en de kantpannen 
in speciaalmortel kleur 2084UR+ van Beamix aangebracht. 
Dit laatste was een esthetische keuze, het draagt bij aan de 
authentieke uitstraling van het dak. Voor de goten en hwa’s is 
gekozen voor zink antra van Brouwers Zink. Hetzelfde mate-
riaal is toegepast op de zijwangen van de dakkapellen.

Duurzaamheid
Het dak is opgeleverd volgens de Daksysteemgarantie van 
Stichting Dakmeester. Dit zorgt voor een verzekerde garantie 
gedurende 15 jaar. Doordat de levering van de materialen 
via één partij verliep en bovendien voortdurend overleg 
werd gevoerd over o.a. de werkvolgorde, is het aantal  
transportbewegingen en afval tot een minimum beperkt.

Veiligheid
Tijdens de werkzaamheden was het hele gebouw in de  
steigers gezet. Bovendien was steeds onderling overleg 
over hoe de werkzaamheden op de meest veilige manier  
uit te voeren.

Samenwerking
Het dak is door Sloof bv uit Rijssen uitgevoerd in onder-
aanneming van aannemersbedrijf Weboma uit Wateringen. 
Het bedrijf is een vaste partner van het aannemersbedrijf. 

De samenwerking is volgens alle betrokken partijen op een 
zeer goede manier verlopen. Vooraf is alles goed uitgemeten 
en doorgesproken, zodat men tijdens de werkzaamheden 
nauwelijks voor verrassingen kwam te staan. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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• ZINKWERK:  TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF 

VAN DEN BERG, SCHIPLUIDEN
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centraal. Wij leveren in heel Nederland en indien nodig binnen 

24 uur. Uiteraard is Brouwers Zink KOMO gecerti fi ceerd.

Check onze laatste aanbiedingen op:

nu ook in
Maastricht



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

Wolter Kroes treedt op  
tijdens prijsuitreiking  
Dak van het Jaar
Op 20 maart 2020 zullen de DakAwards voor de  
respectievelijke Daken van het Jaar 2019 worden uitgereikt  
en ook zal voor zowel de platte als de hellende dakenbranche  
de nieuwe Dakenman of -vrouw van het Jaar 2019 bekend  
worden gemaakt. Naast het officiële gedeelte wordt er ook  
een fraai entertainment-programma geboden. 

De feestavond voor de dakenbranche zal opnieuw worden 
georganiseerd in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.  
Zoals eerder gemeld zal er tijdens de avond veel ruimte  
zijn om bij te praten met bekenden en relaties.  
Daarnaast wordt een gevarieerd entertainmentprogramma  
geboden. Nu al heeft een flink aantal personen zich  
aangemeld om bij de avond aanwezig te zijn.  
Aangezien de capaciteit van de zaal maximaal 400 personen 
bedraagt, wordt aangeraden op tijd een plek te reserveren. 
Via de website van Hotel Zuiderduin is aansluitend ook een 
kamer in het hotel te reserveren.

Presentatie en entertainment
Gedurende de gehele avond zal goochelaar Guinelli  
(Gunther Guinée) met zijn partner Leo Smetsers aan tafel 
komen goochelen. Gunther Guinée zal ook tekenen voor 
de presentatie van de avond. Hij is in de markt bekend als 
hoofdredacteur van Roof Belgium, de Belgische evenknie 
van Roofs. Guinelli is een full-time professioneel entertainer 
die op veel gebieden actief is. Hij is met name in België  
bekend van tv, via programma’s als Zondag Josdag (VTM), 
Abracadabra (VRT) en the J-Files (Jim TV). Eén van zijn meest 
in het oog springende avonturen op dat vlak was zijn hoofd - 
rol in het wekelijks VT4-programma De Magische 4, waarin hij 
bekende Vlamingen verbaasde met zijn goocheltalent.

Mister MoLoToV zal het entertainment tussen de officiële 
programma-onderdelen door verzorgen. Deze allrounder is  
al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in diverse onderdelen 
van het entertainment-vak. Hij zal een mooie mix van  
muziek, vrolijkheid en magie brengen.

Mensen raken
De feestavond zal worden afgesloten met een spetterend  
optreden van Wolter Kroes. Deze populaire zanger is vooral 

bekend van zijn hits ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’, 
‘Niet normaal’ en de nummer 1-hit ‘Viva Hollandia’.  
Afgelopen zomer bracht hij zijn nieuwste single ‘Hemel’  
uit, een nummer dat is opgenomen in de zogeheten  
Rooftop (!) Studio. 

Persoonlijk, bevlogen en altijd werkend vanuit passie voor  
het vak: dat zijn kenmerken waarmee Wolter Kroes zichzelf 
niet alleen al jarenlang onderscheidt, maar die er ook voor 
zorgen dat hij zich als artiest en mens blijft doorontwikkelen. 
“Ik zit niet in dit vak om bekend te zijn, ik zit in dit vak,  
omdat ik mensen wil raken.” In het contact met de mensen, 
ontplooit Kroes zichzelf steeds meer als allrounder.  
Sinds 2014 gaat hij als gezicht van de Vriendenloterij  
langs de deur om mensen hun prijzen te overhandigen.  
“Hier geldt ook weer dat ik mezelf wil ontwikkelen,  
mezelf blijf uitdagen om te zien wat ik kan. Niet vanuit de 
drang om met mijn kop op televisie te komen, wel vanuit 
de altijd aanwezige drang om mensen te raken en blij  
te maken. Dat is en blijft mijn allerbelangrijkste drijfveer.” 
 
De organisatie en sponsors zijn dan ook trots en blij te  
kunnen aankondigen dat Wolter zijn medewerking zal  
verlenen aan de prijsuitreiking van het Dak van het Jaar. 
Tijdens de feestavond zal hij ongetwijfeld zijn grootste hits  
ten gehore brengen, waarmee hij zijn toehoorders vast  
en zeker zal weten te raken. Het heeft er dan ook alle schijn 
van dat de komende editie van de feestavond voor de  
dakenbranche een onvergetelijke ervaring zal worden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Gunther Guinée.

Wolter Kroes.

Leo Smetsers.
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WET KWALITEITSBORG BOUW DWINGT AFSTEMMING PRODUCTEN AF

Dakpannen stormvast? 
Zeker weten?
Uitvoerende partijen, zoals aannemers en dakdekkersbedrijven,  
beginnen meer en meer kennis te nemen van wat komt kijken bij de  
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo beginnen leveranciers 
steeds nadrukkelijker de voorwaarden om te komen tot de vereiste  
prestaties te definiëren en te communiceren. En gaan aannemers van 
steeds meer leveranciers wensen om ‘mee te denken in het hele ‘plaatje’’. 
Terecht, want zoiets alledaags als de stormvastheid van dakpannen  
blijkt bij nadere beschouwing al veel complexer dan het lijkt. 

Ton Berlee

De aanleiding voor dit artikel is een opdracht om op een-
voudige wijze de windvastheid van aangebrachte dakpannen  
op het dak vast te stellen. Het verzoek voor nader onderzoek 
werd gedaan naar aanleiding van de argwaan, die product-
informatie van panhaken met een zeer hoge trekwaarde 
wekte… Hoe stormvast liggen de pannen, die op het dak 
zijn aangebracht met die panhaken, nu eigenlijk? 

Een eenvoudige vraag, maar niet zo eenvoudig te  
beantwoorden. 

Zo is de vraag ‘of het goed is’ niet dezelfde als de vraag ‘ 
of het goed gedaan is’ en de ervaring leert dat een negatief 
antwoord op de eerste vraag direct leidt tot de tweede.  
Beantwoording van de tweede vraag heeft voor het onder-
zoek alleen zin als er documentatie van de bevestigings-
middelen voorhanden is: documentatie, waarin de voor-
waarden zijn beschreven om te komen tot de gewenste of 
vereiste prestatie. Die documentatie is zelden voorhanden, 
wanneer de dakbedekking enige tijd geleden is aangebracht. 

Bestaande gebouwen en dakbedekkingssystemen moeten 
voldoen aan de eisen die van kracht zijn op het moment 
van realisatie. Dat is op te zoeken, maar in antwoord op 
de eerste vraag is het veiliger en handiger te berekenen 
waar de windvastheid naar de huidige normen en eisen 
aan moet voldoen. Vooral met het idee dat het weer steeds 
extremer wordt. Een constructeur en ook een pannenleve-
rancier kan de vereiste weerstand prima vaststellen.  
Eerst moet de vereiste windvastheid voor de aangebrachte 
dakpannen worden vastgesteld. Plaats van het gebouw, 
hoogte van het dak, plaats op het dak en opbouw van het 
dak moeten bekend zijn om conform de vigerende normen 
de windvastheid uit te drukken in een te meten kracht.  
Dan moet bekend zijn met welke middelen en materialen 
de dakpannen aan de onderconstructie zijn verankerd.

Dakpannen worden, zoals bekend, voor de stormvastheid 
vooral met panhaken gezekerd aan de onderliggende 
 dakconstructie1. Om de windvastheid vast te stellen,  
is een norm ontwikkeld: NEN-EN 14437; 2004;2  
De norm beschrijft hoe een belasting aangebracht moet 
worden op het dakbedekkingssysteem en wanneer de 
maximale kracht waar mee gerekend mag worden is 
bereikt. Die proef is alleen in een opstelling uit te voeren, 
onder geconditioneerde omstandigheden, en is praktisch 
niet op een bestaand dak uit te voeren.  

Om een indruk te geven, drukken we hiernaast de  
afbeelding uit die norm af, die als voorbeeld dient. 

Wat wel kan, is het dak als aangetroffen na te bouwen en 
volgens de norm te beproeven en dat is dan ook gedaan. 
De eerste meetresultaten gaven meer vragen dan antwoor-
den, waarop werd besloten om meerdere daksystemen en 

panhaken te beproeven. Aan de hand van die metingen 
is de opdracht bijgesteld: hoe groot is het risico dat de 
windweerstand van de pannenbedekking niet voldoet aan 
de eisen voor windvastheid? 

Bij de beproevingen is conform de norm telkens een vooraf 
vastgestelde kracht aangebracht en opgevoerd en is tevens 
vastgesteld welke factoren de meest risicovolle waren.  
Dat is vergeleken met de toestand op de te onderzoeken 
daken. Het zal niemand verbazen dat de meest risicovolle 
factoren in volgorde van foutkans zijn:

1  De uitvoering, dat wil zeggen:  
de wijze waarop de panhaken zijn aangebracht;

2  De toegepaste kwaliteit en afmetingen van de panlatten; 
3  De afstemming/passing tussen toegepaste panhaak  

en dakpan.

De resultaten van de beproevingen zijn vergeleken met de 
door de leverancier opgegeven informatie: de trekwaarden 
voor de betreffende dakpanhaken. Opmerkelijk was dat 
enkele dakpanhaken voorzien zijn van informatie over  
trekwaarde, die niet kan kloppen met wat de norm  
vereist (?!?). Ook kon van enkele panhaken de vermelde 
trekwaarde in het geheel niet gehaald worden.  
De wijze van aanbrengen bracht grote verschillen aan 
het licht. Getracht is om als een dakdekker de pannen te 
zekeren, dus vanaf de panlatten aan de ‘buitenzijde’. Er is een 
ervaren dakdekker bijgehaald met het verzoek heel zorgvul-
dig de panhaken aan te brengen. Toch kon niet voorkomen 
worden dat panlatten splijten en dat panhaken in een  
hoek geplaatst moesten worden voor enige aanhechting. 
Sommige panhaken vereisten kleine hamers om aan te 
brengen, omdat normale klauwhamers terugveerden. 

De dakhaak is in het hart van de gave panlat geslagen en ziet er prima uit maar zal in de praktijk niet voorkomen, de afstand van de  
bovenzijde pan tot de panlat is namelijk aanzienlijk en om de haak voldoende diep in de panlat te slaan moet met een klein hamertje  
de panhaak voorbij de bovenzijde van de pan worden geslagen. Het is ook wel handig als de dakdekker daarbij linkshandig is,  
die staat immers aan de andere kant met zijn hamer op het dak.
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De bij de panhaken te vermelden informatie moet zijn 
welke uittrekwaarde met zekerheid verwacht mag worden, 
wanneer die panhaken door de vakman zijn aangebracht.

Voor wie te maken krijgt met de windvastheid van dakpan-
bedekkingen (dakdekkers dus!) de volgende aanbevelingen:

•  Stel de windlast vast conform de normen of laat dit doen;
•  Sluit de berekening bij de aanbieding;
•  Gebruik de panhaak die staat voorgeschreven  

bij de dakpan;
•  Volg de verwerkingsvoorschriften van de leverancier  

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

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

gebouwdossier en hou een kopie voor de eigen  
projectadministratie. 

1 Conform de norm kan het ook met schroeven of spijkers. 

2  Beproevingsmethode voor dakbedekkingssystemen;  
Bepaling van de weerstand tegen oplichten door de wind  
van keramische of betonnen pannen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

In de NEN-EN 14437 worden variabelen genoemd die  
van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat: sterkte,  
vorm, conditie en stijfheid van de panhaak; sterkte,  
stijfheid en kwaliteit van de panlat en de panlatafstand;  
de afstand tussen de sporen of de tengels waarop de  
pan latten liggen. Het is het oude verhaal: de testresultaten  
onder (ideale) laboratoriumomstandigheden zijn altijd 
hoger dan wat in de praktijk haalbaar en reëel is. 

Leen Iseger van IKOB BKB schreef in Roofs al eerder  
over panhaken en testen en hoeveel er fout kan gaan.  
Een korte samenvatting van zijn bevindingen:

•  Kwaliteit panlatten 
Vrij van kwasten en scheuren en minimaal C14.  
Als de houthandel al weet wat de houtkwaliteit C14 is, 
dan wordt dat zelden tot niet geleverd. Wij stelden vast 
dat een standaard ‘bosje panlatten’ ca. 20% of meer hout 
bevat dat niet voldoet. (Opmerkingen van twee hout-
leveranciers: ‘gebruiken ze altijd, nooit problemen mee.’)

•  Afmeting panlatten 
De heel dunne panlatten (van minder dan 22 mm) zijn er 
gelukkig niet meer. De panhaken vereisen enig ‘vlees’  
om weerstand te verkrijgen. Panhaken worden in de 
langszijde van de panlatten geslagen. Hoe dunner de lat, 
hoe eerder die splijt en eenmaal gespleten ontleent de 
panhaak geen houvast meer aan de panlat. 

•  De vorm van de panhaak 
Een panhaak haakt aan de linker onderzijde van de pan 
en wordt in de panlat geslagen waar de onderliggende 
dakpan op rust. Bij panhaken die om de panlat worden 
geslagen, ontbreekt vrijwel de juiste ‘passing’,  
waarmee de pan te veel of te weinig ruimte krijgt om  
te bewegen. Een dakdekker die de panhaak moet  
aanbrengen zou dat met zijn linkerhand moeten doen  
(ca. 10-15% is linkshandig). 
De afstand van de panhaak tot de panlat verschilt per 
panmodel. Hoe korter de afstand, hoe ‘sterker’ de  
bevestiging. De hoek waarin de panhaak wordt geslagen, 
de lengte van de panhaak die aangrijpt in het hout,  
wel of geen ribbels… Er zijn vele soorten, uitvoeringen  
en maten panhaken. Eigenlijk is er per soort pan maar  
één optimaal. 

•  De hardheid van het staal 
Je zou denken: hoe harder en stijver de panhaak, hoe ster-
ker. De uittrekwaarde, de vervorming bij belasting en het 
gemak van aanbrengen is gebaat bij harde uitvoeringen. 
Windbelasting echter is dynamisch en de harde, stijve 
exemplaren ‘jutteren’ eerder los. Ook splijt het hout eerder 
bij het aanbrengen. Te zachte uitvoeringen laten zich weer 
niet makkelijk aanbrengen. 

•  De pannen 
Hoe korter de afstand tussen pan en panlat,  
hoe beter het resultaat. Die afstand verschilt per soort pan.  
Ook de zijgroeven verschillen. 

Conclusie: Een goede panhaak heeft precies de goede 
afmetingen en laat zich makkelijk in het hout slaan:  
iedere pan heeft zijn eigen panhaak. 

Hoe stormvast liggen de pannen nu eigenlijk op het dak? 
Wij stelden vast dat er wel sprake is van enige windvastheid, 
in gelijke mate dat er sprake is van risico op niet voldoen 
aan de huidige eisen. Het patroon van de bevestigers is 
niet altijd teruggevonden, dat vergemakkelijkte ook het 
kijken naar de bevestigingswijze (of eigenlijk het ontbreken 
daarvan). Daarbij is niet ieder dak of onderdeel van het dak 
even stormgevoelig. 

Samenvattend
De uittrekwaarde van panhaken, verkregen door 
 laboratoriumtesten, zegt beslist niet alles over de 
 uiteindelijke stormvastheid van het uitgevoerde  
pannendak met die haken. Het zegt eerder iets over 
 demogelijkheid is om die waarde te halen.  
De afnemer/dakdekker is meer gebaat bij informatie voor 
welke pannen dat geldt, welke kwaliteit en afmetingen 
 panlatten vereist is als welke vaardigheden/vakmanschap. 

WET KWALITEITSBORG BOUW DWINGT AFSTEMMING PRODUCTEN AF



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

 

advertorial

OOHD
6 redenen om te investeren in scholing van je personeel

Een reden voor ondernemers om werknemers niet te scholen is dat scholing 
tijd en geld kost. Het gaat toch allemaal goed zo?! Toch zijn er genoeg  
redenen om wél geld uit te geven aan het opleiden van uw personeel.

1  Investeren is waarderen  Door werknemers de mogelijkheid te geven om door middel van cursussen hun kennis te vergroten,  
voelen werknemers zich sneller verbonden met het bedrijf en houd je hen gemotiveerd. Gemotiveerde werknemers functioneren  
en presteren beter, wat er weer voor zorgt dat zij zich minder vaak ziek melden en langer bij je bedrijf blijven. 

2  Scholing maakt je werknemers en bedrijf beter  Werknemers opleiden zorgt ervoor dat u steeds meer kennis in huis haalt.  
De werknemers zijn op deze manier goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het vakgebied.  
Het geleerde kunnen ze goed toepassen in uw bedrijf. Zo groeien niet alleen uw werknemers, maar ook het bedrijf groeit mee. 

3  Geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening  Scholing en ontwikkeling tillen uw werknemers naar een  
hoger niveau. Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit van het werk en de dienstverlening. Klanten merken dat uw werknemers  
meer kennis hebben (dan bij vergelijkbare bedrijven) en komen daarom bij u terug. Ook zullen zij positief over uw bedrijf praten. 

4  Scholing en ontwikkeling verhoogt de productiviteit  Werknemers leren sneller en efficiënter werken, wat resulteert in een verhoogde 
arbeidsproductiviteit. Ook hier geldt dat goed opgeleid personeel zich minder vaak ziek meldt. 

5  Scholing houdt je scherp  Door het personeel op te leiden cq op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, blijft u de concurrentie voor. 
Ook komen er strengere eisen op het gebied van bijvoorbeeld milieu en Arbowetgeving, daardoor verandert de omgeving van uw bedrijf 
voortdurend. Door werknemers regelmatig cursussen te laten volgen houdt u uw bedrijf up-to-date.  

6  Scholing is goed voor het imago  Wanneer u structureel laat zien dat u investeert in uw werknemers, zullen klanten dat gaan zien.  
Vertel op social media over de opleidingen die uw werknemers hebben gedaan. Hierdoor weten klanten meteen dat uw werknemers op de 
hoogte zijn en zien zij dat u een goede werkgever bent. Ook door eventuele nieuwe werknemers wordt u als een goed werkgever gezien. 

Wat biedt OOHD u en uw werknemers aan scholing
Via OOHD zijn er verschillende manieren om uw werknemers te trainen.  
Zo heeft OOHD 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 werkgevers aangesloten moeten zijn bij Gebouwschil Nederland (GNL) 
sectie daken, Vakfederatie Rietdekkers(VFR) of de Nederlandse Vereniging  
van Leidekkers (NVVL) en premie afdragen voor personeel dat op de 
 loonlijst van de werkgever staat. 

Het OOHD …  
Het Opleidingsfonds voor Hellende Daken   
De plek om uw werknemers op te leiden en 
subsidie aan te vragen. 
 
Benieuwd welke mogelijkheden en trainingen 
het OOHD biedt? Kijk dan op:  
 
www.opleidingenhellendedaken.nl 
 
Maak zeker gebruik van de gratis trainingen  
die de OOHD Academy u biedt! 

Voor meer informatie kan er altijd gebeld  
worden met het OOHD-secretariaat  
(085 489 90 50). 
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WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Toetsing en toezicht op  
Bouwbesluit gaan op de schop!
Dit artikel is deel twee van het tweeluik over de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb). In de vorige editie van steilDAK heeft  
Lenneke Muller, partner bij Construct Advocaten, inzicht gegeven in  
de privaatrechtelijke gevolgen die deze wet heeft voor consument en  
aannemer. In deze bijdrage gaat Ineke van Leeuwen, partner bij  
ZYPP advocaten, in op de publiekrechtelijke gevolgen van deze wet. 

Op dit moment is de verwachting dat de  publiekrechtelijke 
wijzigingen per 1 januari 2021 in werking zullen  treden 
voor bouwwerken van gevolgklasse 1 (woningen en 
 eenvoudige bedrijfsgebouwen).

Huidig systeem
Onder het huidige systeem toetst het bevoegd gezag 
(meestal het gemeentebestuur) de aanvraag om  
een omgevingsvergunning voor het bouwen aan de  
wettelijke criteria. De bouwtechnische voorschriften  
uit het Bouwbesluit zijn één van deze criteria.  
Het bevoegd gezag moet onderzoeken of het aannemelijk 
is dat het beoogde bouwwerk voldoet aan de voorschriften 
uit het Bouwbesluit. Is dit niet aannemelijk, dan wordt de 
omgevingsvergunning geweigerd. 

Verder moet het bevoegd gezag toezicht uitoefenen.  
Dit houdt in dat het bevoegd gezag dient te controleren  
of er gebouwd is conform de omgevingsvergunning  
en of er voldaan wordt aan de voorschriften uit het  
Bouwbesluit.

Toekomstig systeem onder de Wkb
Door inwerkingtreding van de Wkb ontstaat allereerst  
een categorie ‘Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken’.  
Dit type bouwwerken wordt niet getoetst aan het  
Bouwbesluit. Daarbij gaat het om bouwwerken van  
ondergeschikte aard, zoals dakkapellen, dakramen,  
kozijnen, erfafscheidingen en bouwwerkzaamheden in  
het kader van gewoon onderhoud. Voor de goede orde:  
deze bouwwerken moeten wel voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. Het wordt alleen niet vooraf getoetst. 

Voor de overige bouwwerken geldt het nieuwe systeem  
van kwaliteitsborging. In dit nieuwe systeem toetst het 

Wkb: Hoe zat het ook alweer?
De Wkb bestaat uit twee delen:
1  Het privaatrechtelijke deel. Dit deel voorziet in onder  

meer nieuwe informatieverplichtingen voor de  
aannemer en een uitgebreidere aansprakelijkheid van  
de aannemer voor gebreken.

2  Het publiekrechtelijke deel. Dit deel introduceert een 
geheel nieuw systeem van kwaliteitsborging, waarbij 
de overheid gedeeltelijk terugtreedt als toetser van 
en toezichthouder op de normen uit het Bouwbesluit. 
Ook worden er nieuwe partijen geïntroduceerd, die een 
verplichte rol gaan spelen bij de beoogde verbetering van 
de bouwkwaliteit. Dit betreffen de toelatingsorganisatie, 
instrumentaanbieders en  kwaliteitsborgers. 

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wkb aangenomen.  
Dit was bepaald geen zekerheid, omdat er met name op  
het publiekrechtelijke deel van de wet veel kritiek is geuit.  
De verwachting is dat de Wkb op 1 januari 2021 gefaseerd  

in werking zal treden.  
Op die datum zullen alle  
privaatrechtelijke wijzigingen  
in werking treden.  
De inwerkingtreding van  
het publiekrechtelijke deel  
is nog onzeker. Dit heeft  
onder meer te maken met 
een andere nieuwe wet,  
de Omgevingswet. De Wkb 
zal volledig in de nieuwe 
Omgevingswet met onder-
liggende regeling opgaan.  
De wetwijzigingen die daar- 
voor nodig zijn, zijn echter 
nog niet klaar.  

bevoegd gezag bij de beoordeling van een aanvraag  
om een omgevingsvergunning niet zelf meer aan de  
bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit.  
In plaats daarvan toetst het bevoegd gezag uitsluitend  
of gebruik gemaakt wordt van een:

     door de toelatingsorganisatie toegelaten instrument  
dat met toestemming van de  instrumentaanbieder  
wordt gebruikt door de kwaliteitsborger. 

Zie hier ook direct de drie nieuwe partijen,  
die een rol gaan spelen in het bouwproces. 

Toelatingsorganisatie
Door inwerkingtreding van de Wkb wordt een nieuwe, 
onafhankelijke toelatingsorganisatie ingesteld. Dit is een 
zelfstandig bestuursorgaan, waarvoor de minister van BZK 
politiek verantwoordelijk is. De taken van de toelatings-
organisatie zijn onder andere:
•  Het bijhouden van een register, waarin instrumenten  

en instrumentenaanbieders zijn opgenomen;
•  Het beslissen over de toelating van instrumenten  

en instrumentenaanbieders.

Instrumentaanbieders
Een instrumentaanbieder is een organisatie die een  
instrument voor kwaliteitsborging heeft ontwikkeld.  
Dit instrument moet aangeboden worden aan de  
toelatingsorganisatie, die moet besluiten over de toelating 
van het instrument in het nieuwe register. Daarnaast wordt 
het instrument – na toelating – door de instrumentaan-
bieder ter beschikking gesteld aan de kwaliteitsborger,  
die het dient toe te passen in het bouwproces. 

Op dit moment zijn er in het kader van pilotprojecten  
al een aantal instrumenten beschikbaar.  
Dit betreffen onder andere:
•  BRL 5019 (gecertificeerde Bouwbesluittoets) –  

Kiwa en SKG-IKOB;
•  Erkenningsregeling kleine bouwwerken –  

Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB);
•  Woningborg Kwaliteitsborging Instrument – Woningborg;
•  MetaalBouwBorg. 

Kwaliteitsborger
De kwaliteitsborger voert de kwaliteitsborging uit volgens 
de eisen, die in het gekozen instrument zijn weergegeven. 
Bovendien dient de kwaliteitsborger erop toe te zien dat 
het bouwwerk bij oplevering aan de bouwtechnische voor-
schriften voldoet. Bij oplevering van het bouwwerk dient de 
kwaliteitsborger aan de opdrachtgever/vergunninghouder 
een verklaring te verstrekken, waarin hij verklaart dat hij:
•  het instrument met instemming van de  

instrumentaanbieder heeft gebruikt;
•  de kwaliteitsborging heeft uitgevoerd  

conform het instrument;
•  het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet  

aan de bouwtechnische voorschriften.

De wet stelt minimumeisen aan de functie van kwaliteits-
borger. Hij moet onafhankelijk zijn en mag dus niet 
 betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw of onderhoud  
van het bouwwerk waarvoor hij de borging doen.  
De kwaliteitsborger worden opgenomen in het register  
van de toelatingsorganisatie. 

Vergunningverlening, oplevering en handhaven 
onder de Wkb
Bij een Bouwbesluittoetsplichtig bouwwerk ziet het  
vergunning- en bouwproces er als volgt uit na inwerking-
treding van de Wkb. De initiatiefnemer van een project 
stelt een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
het bouwen op. In dat kader dient hij ook een toegelaten 
instrument voor kwaliteitsborging en een  kwaliteitsborger 
te kiezen. Vervolgens dient hij een aanvraag voor de 
 omgevingsvergunning in bij het bevoegd gezag.  
Het bevoegd gezag heeft geen inhoudelijke rol bij de 
 toetsing van de aanvraag aan de bouwtechnische  
voorschriften. Het bevoegd gezag controleert uitsluitend  
of het gekozen instrument voor kwaliteitsborging is  
toegelaten en of de kwaliteitsborger toestemming van  
de instrumentaanbieder heeft om te werken met dat  
instrument. Als aan deze (en andere) voorwaarden wordt 
voldaan, dan wordt de omgevingsvergunning verleend. 

Tijdens en/of na de bouw zal de kwaliteitsborger aan de 
hand van het instrument controleren of aan de vereisten  
uit het instrument en de bouwtechnische voorschriften  
is voldaan. De kwaliteitsborger legt hierover een verklaring 
af. Voordat het bouwwerk in gebruik mag worden genomen, 
moet de vergunninghouder de verklaring van de  
kwaliteitsborger aan het bevoegd gezag verzenden  
tezamen met onderliggende documenten. Het bevoegd 
gezag toetst of voldaan is aan de regels die aan de  
gereedmelding en de onderliggende documenten zijn 
gesteld. Na de gereedmelding hebben het instrument voor 
kwaliteitsborging en de kwaliteitsborger geen rol meer.  
Dus na de gereedmelding blijft het toezicht op de naleving 
van de bouwtechnische voorschriften uiteindelijk een  
taak van het bevoegd gezag.

Tot slot
De Wkb bevat geen inhoudelijke wijzigingen van  
bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit.  
In zoverre verandert er bij de feitelijke bouwwerkzaam-
heden weinig. Het bouwproces wijzigt echter ingrijpend. 
Nieuwe partijen doen hun intrede, waarbij de kwaliteits-
borger voor de aannemer het meest prominent aanwezig 
zal zijn. Door de koppeling met de Omgevingswet is  
het op dit moment nog onduidelijk hoe het publiek-
rechtelijk deel van de Wkb precies geborgd zal worden.  
Het is dan ook raadzaam om de ontwikkelingen de  
komende tijd te blijven volgen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
Ineke van Leeuwen.
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DAKRENOVATIE ELECTROBUURT HILVERSUM 
Omvang: 176 woningen (1922-1926)
Looptijd: ca. 68 weken

Werkzaamheden:
We verbeteren de woningen energetisch met onze speciale isolatiefolie. De detaille-
ring brengen we terug naar de authentieke staat door het aanbrengen van Oude 
Holle en Tuile du Nord pannen, nieuwe/verbeterde loodaansluitingen, gemetselde 
nokken en hoekkepervorsten.

Interesse in onze diensten? Neem contact op voor meer informatie.

Resultaat dakrenovatie eerste drie blokken

KWALITEIT DOOR VAKMANSCHAP

Nieuw in het 
assortiment:
 
Al bekend met ons nieuwe 
assortiment aluminium voor 
het bekleden van gevels en/of 
hellende daken?  

Zinkunie biedt een groot aantal 
verschillende kleurtinten en 
texturen van hoge kwaliteit.

Neem contact op met één van 
onze adviseurs op je vertrouwde 
filiaal of kijk op onze website.

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

VESTIS 
Aluminium
Lange levensduur, gemakkelijk 
te verwerken & 40 jaar garantie!

KIJK VOOR ALLE VOORDELEN OP
www.zinkunie.nl/vestis-aluminium

Steildak_advertentie-10-2019.indd   1 2-10-2019   15:19:35
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WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Ontwerp NPR
‘Consumentendossier’
beschikbaar voor  
commentaar Zoals bekend wordt 1 januari 2021 de nieuwe  

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht, 
waarmee een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor  
de bouwsector wordt ingezet. Het stelsel legt de verant-
woordelijkheid voor de kwaliteit van bouwwerken zwaarder 
bij de aannemer dan voorheen en versterkt de positie  
van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer.  
De wet schrijft voor dat aannemers bij oplevering  
twee dossiers moeten overhandigen:

1  Het privaatrechtelijk Consumentendossier:  
de aannemer toont in dit dossier aan dat hij heeft  
gerealiseerd wat is afgesproken en dat hij goed en  
deugdelijk werk heeft afgeleverd. Ook neemt hij  
de garantiebepalingen en aanwijzingen voor gebruik  
en onderhoud op in het dossier. 

2  Het publiekrechtelijk ‘dossier bevoegd gezag’:  
over de inhoud van dit dossier worden in het  
Bouwbesluit nadere regels opgenomen. 

De Wkb heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te ver-
beteren en de positie van de eindgebruiker te versterken.  
In veel gevallen is dit de consument. Doordat de consument  
vaak onvoldoende kennis heeft van de bouw en bouw-
voorschriften en niet in staat is tekeningen te lezen en 
beoordelen, heeft hij geen goed inzicht in de kwaliteit van 
het bouwwerk. De Wkb moet ervoor zorgen dat de kwaliteit 
van bouwwerken verbeterd wordt en de positie van de 
opdracht gever wordt versterkt. Door het verbeteren van 
die positie zijn deze opdrachtgevers beter in staat hun 
belangen ten aanzien van de bouwkwaliteit te  behartigen. 
De noodzaak tot (het op andere wijze) verbeteren van de 
bouwkwaliteit vloeit voort uit o.a. steeds hogere kwaliteits-
eisen (waaraan niet alle marktpartijen kunnen of willen 
voldoen), toegenomen complexiteit van het bouwproces  
en versnippe ring van het bouwproces (en daarmee een 
onheldere verdeling van de verantwoordelijkheden).

Inhoud van de wet
Samengevat bevat de Wkb zowel een publiekrechtelijke als 
een privaatrechtelijke component. Het ‘publiekrechtelijke’ 
gedeelte regelt ondermeer de wijziging van de Woningwet  
en zorgt daarmee voor een geheel nieuw systeem van  
kwaliteitsborging, waarbij de markt geacht wordt zelf  

in te staan voor de door haar te realiseren kwaliteit.  
Het privaatrechtelijke deel heeft betrekking op enkele  
wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en is een relatief 
kleine aanvulling op de veel ingrijpender stelselwijziging 
die met de wijziging van de Woningwet is beoogd.

De Wkb heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) 
bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument, 
en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkosten-
vermindering. Om dit te bewerkstelligen, is een stelsel  
ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van  
kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke 
marktpartij. Verder zal een verklaring van de kwaliteits-
borger bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname.

Nadat de wet per 1 januari 2021 in werking is getreden, 
voert de gemeente geen technische toets aan het  
Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergunning.  
In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwaliteits-
borgingstraject, waarbij aangetoond moet worden dat 
 hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de 
eisen uit het Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer  
(met onderaannemer en leveranciers) de kwaliteit van het 
bouwwerk aantonen middels een gebouwdossier.  
De kwaliteit wordt bewaakt en afgehecht door een onaf-
hankelijke kwaliteitsborger, aan de hand van een kwaliteits-
instrument. De wet schrijft niet voor wie de kwaliteitsborger 
contracteert: een aannemer kan dus zelf (al dan niet in 
overleg met zijn opdrachtgever) een kwaliteitsborger kiezen. 
De toegelaten instrumenten en de bijbehorende kwaliteits-
borgers worden in een landelijke database opgenomen. 
Deze database is openbaar toegankelijk.

Zelfstandig digitaal Consumentdossier opstellen
Het ontwerp van NPR 8092 is bedoeld als handreiking aan 
aannemers om zelf een digitaal Consumentendossier op 
te stellen, dat straks bij oplevering aan consumenten moet 
worden overgedragen voor nieuwbouw en verbouw. In de NPR 
wordt omschreven waar het Digitale Consumentendossier 
ten minste aan moet voldoen. Commentaar op dit praktijk-
richtlijnontwerp kan vóór 1 januari 2020 worden ingediend 
via www.normontwerpen.nen.nl. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Vanaf 1 oktober is de ontwerp-versie van de  
Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) ‘Consumentendossier’  
beschikbaar voor commentaar. NEN nodigt alle partijen  
uit de markt uit om te reageren op dit ontwerp, dat opgesteld is  
binnen de normcommissie ‘Consumentendossier’, in opdracht van  
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 



Luchtdicht bouwen... een noodzaak!
Luchtdicht bouwen betekent niets meer en niets minder dan ervoor te zorgen dat er geen ongewenste  
luchtstromen in of uit de woning stromen. Het is dus eigenlijk het tegenovergestelde van ventileren,  
waarbij de luchtstromen juist wél gewenst zijn.

Op een gegeven moment heeft “nog dikker isoleren” bijna geen effect meer op het rendement en zijn  
betere resultaten te halen met luchtdicht bouwen. Zie het als een hele goede of een nog betere winterjas...  
Ze voelen allebei lekker warm aan in de winter en eigenlijk maakt het niet zoveel uit welke je aan hebt  
totdat er in één een klein scheurtje komt; dat merk je zeker wel!

Zo is het ook met bouwen – een goede isolatiewaarde is één, goede luchtdichtheid is twee!

Met Konrad Roof Technology op uw renovatieproject bent u verzekerd van een goede isolatie én luchtdichtheid...
En... die warme jas moet u zelf maar eens ervaren als u zaken met ons team doet!

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

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

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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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2018

 
 

In de afgelopen jaren heb ik de esthetische veranderingen 
van de hellende daken gadegeslagen. Ik heb mij erover 
verbaasd dat woningeigenaren moeiteloos hun dak vol 
laten leggen met PV-panelen. Zoveel mogelijk panelen om 
maximale opbrengst te genereren. Omdat er meestal wel 
een dakraam, een schoorsteen of een ventilatiedoorvoer in  
de weg zit, wordt er op creatieve wijze om de obstakels  
heen gewerkt. Een paneel wordt weggelaten om de doorvoer  
te laten zitten, panelen worden horizontaal en  verticaal 
toegepast op hetzelfde dakvlak, om de beschikbare ruimte 
maximaal te benutten. Ik zie veel voorbeelden waarbij mijn 
tenen beginnen te krommen, want onder het  patchwork 
met zonnepanelen zat echt een mooi pannendak. 
Welstandscommissies bemoeien zich hier niet meer mee, 
dus als je niet in een monument woont, ben je vrij om  
aanpassingen aan je dak door te voeren, ook als dit ten koste 
gaat van een fraaie uitstraling. Een esthetische afweging 
speelt daarin vaak geen rol. Diezelfde mensen vonden het 
destijds wel heel belangrijk dat er mooie dakpannen op 
hun huis kwamen. Waarom is esthetiek op enig moment 
belangrijker dan op een ander moment?

Het is natuurlijk goed dat er meer zonne-energie wordt 
gebruikt om op die manier bij te dragen aan de verduurza-
ming, maar vaak komt de motivatie om zonnepanelen toe te  
passen uit een andere hoek. Als ik mensen spreek, die voor 
de beslissing staan om PV-panelen op hun dak te leggen, 
dan is bij het gros van de mensen de terugverdientijd  
doorslaggevend. Een paar duizend euro op de bank levert 
niets op en zonnepanelen die je na 7 jaar hebt terugverdiend 

Dit zei Greta Thunberg in haar emotionele speech tijdens  
de Klimaattop. De apocalyptische boodschap van de  
16-jarige Zweedse milieuactiviste riep zeer uiteenlopende  
reacties op. Maar dat er ook veel waarheid zat in haar 
speech, is duidelijk.

Dat we veranderingen moeten doorvoeren om naar een 
duurzame samenleving te gaan, beseffen we inmiddels.  
De generaties die nu de touwtjes in handen hebben,  
zijn opgegroeid in een tijdperk dat er geld verdiend moet 
worden om te kunnen leven, zo werkt het nu eenmaal in 
onze maatschappij. Daarom is het logisch dat we ieder 
voorstel ten gunste van het klimaat toetsen op financiële 
haalbaarheid. Ik heb zelf meerdere brainstormsessies  
bijgewoond en altijd moet er een gezond verdienmodel aan 
een nieuw idee zitten om de stap naar realisatie te zetten. 
Dus daar heeft Greta een punt.

Sinds 2001 werk ik in de dakenbranche en ben ik besmet 
met het dakenvirus. Bewust en onbewust richt ik mijn blik 
met grote regelmaat omhoog om naar daken te kijken,  
en altijd is er wel iets dat mijn aandacht trekt.  
Van een losliggende nokvorst tot aan de schoonheid  
van een stolpdak van een boerenschuur, gedekt met 
genuanceerde oude holle dakpannen. Als ik collega’s in de 
dakenbranche spreek, dan blijk ik geen uitzondering te zijn. 
Als je eenmaal met het dakenvirus besmet bent, dan moet 
je omhoog kijken, daar is nog geen medicijn voor gevonden. 

“ Het enige waar jullie  
over praten, is geld”

minder fraai is dan de traditionele oplossing, zijn we snel 
bereid om daar overheen te stappen. En de ervaring heeft 
geleerd dat de esthetiek in de doorontwikkeling wel weer 
een inhaalslag maakt. Goh, dit klinkt als evolutie!

Een voorbeeld van fraai geïntegreerde zonnepanelen,  
type VI90 pv-systeem.

Samenvattend: als we morgen een economisch aantrekkelijk  
alternatief vinden voor een dak dat aantoonbaar effectief 
bijdraagt aan de verduurzaming, dan wordt die overmorgen  
geaccepteerd door de markt. Of de oplossing in eerste 
instantie heel mooi is, is niet direct belangrijk, want dat komt  
later wel als het nieuwe alternatief wordt doorontwikkeld. 
Dus: ja Greta, je hebt gelijk dat we altijd over geld praten,  
maar dat betekent niet dat we niet werken aan een  
duurzame samenleving. En dat we volgens jou veel sneller 
moeten verduurzamen, wordt door velen erkend.  
Echter: de bouwcultuur veranderen roept wetmatig  
weerstand op en dat vergt inspanning en tijd om grote 
stappen te maken. Of we voldoende tijd krijgen om de  
aarde te redden, weet niemand met zekerheid en zullen  
we gaan ervaren.  

Jan van Leeuwen

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

kunnen je energierekening flink drukken voor de aankomende  
25 jaar, zo wordt geredeneerd. Hier is niets mis mee,  
want het is prachtig dat een economisch aantrekkelijke 
keuze ook nog eens goed is voor het milieu. Wat ik met  
bovenstaand voorbeeld wil aangeven, is dat we blijkbaar 
niet zo sterk gehecht zijn aan onze de traditionele bouw-
cultuur als wel eens wordt gedacht. Het dakenlandschap 
verandert ten gevolge van de verduurzaming. 

Het traditionele Nederlandse dakenlandschap wordt  
gedomineerd door pannendaken. De platte daken vallen 
minder op als je over een gemiddelde woonkern heen kijkt. 
Als je in gesprek bent met een toekomstige woningbezitter, 
dan blijken de esthetische waarden van het dak belangrijk 
te zijn en zo is ook de vraag of de dakpannen mooi zijn of 
niet belangrijk. Vreemd genoeg lijken al deze esthetische 
normen te vervagen als er voor zonnepanelen gekozen 
wordt. Toch lijkt hier een keerpunt in bereikt te zijn,  
want steeds vaker, als er wordt gekozen voor zonnepanelen 
op de dakpannen, let men ook op esthetische zaken.  
Het wordt belangrijk gevonden dat de aluminium randen 
zwart geanodiseerd zijn en dat de panelen een zwarte 
backsheet hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat er steeds 
vaker voor zwarte of antraciet kleurige dakpannen wordt 
gekozen, omdat dat beter matcht met de zwarte zonne-
panelen. Ook is er een duidelijke trend te zien in verschuiving 
van opdak systemen naar indak systemen. Gelukkig zijn er 
tegenwoordig zeer fraaie geïntegreerde PV-systemen.  
De mooiste systemen volgen zelfs de lijnen van de  
dakpannen en faciliteren de sparing voor een dakvenster. 
Dus als de technische oplossingen voorhanden zijn,  
en de prijzen lopen niet te ver uit de pas, dan blijkt de 
esthetiek, in tweede orde, wel degelijk van belang te zijn. 

Ik hoor vaak dat de bouw zo traditioneel is en moeite  
heeft met veranderen. Ik vind dat wel meevallen,  
want in de afgelopen 18 jaar dat ik in de dakenbranche 
werk, is er al veel veranderd en in de aankomende jaren 
verwacht ik dat er nog méér grote veranderingen zullen 
plaats vinden. Veranderingen moeten wel aangemoedigd 
worden door wetgeving of subsidies, want onze maat-
schappij is nog niet zo ver dat we voor verduurzaming 
alléén vrijwillig diep in de buidel willen tasten.  
Maar slimme, duurzame ontwikkelingen met een goed 
verdienmodel zijn zeker kansrijk. Zelfs als die oplossing 



 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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AAN TAFEL MET… PIET BRAND

Behoud van het  
monumentale dakenlandschap
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.

Vers bloed
Sinds 2003 is Brand voorzitter van de branchevereniging 
NVVL (Nederlandse Vereniging van Leidekkers). Hij is dat 
ook gebleven nadat hij in 2011 stopte met zijn werkzame 
leven. Inmiddels heeft hij aangegeven dat hij van plan  
is binnen redelijke termijn terug te treden: het wachten  
is vooralsnog op geschikte opvolging. “Ik geniet er nog 
enorm van om contact te blijven houden met de markt  
en een rol te spelen in de ontwikkelingen,” vertelt hij.  
“Maar voor de vereniging is het ook goed om op een  
gegeven moment een fris iemand met nieuwe ideeën  
aan het roer te hebben.”

In zijn hoedanigheid van voorzitter van de branche-
vereniging heeft Brand een grote staat van dienst.  
Hij heeft zich ook in deze rol hard gemaakt voor de  
kwaliteit in de branche. Van de NVVL-leden wordt  
geëist dat zij ERM-erkend zijn en beschikken over een  
VCA certificering. “Onze leden zijn voor het overgrote meren - 
deel actief op monumenten. Dan weegt het belang van  
bewezen kwaliteit nog zwaarder.” Hij was daarnaast nauw 
betrokken bij de totstandkoming van de CAO Hellende daken,  
waar de leidekkersbranche zich bij heeft aangesloten.  
Via OOHD (Opleiding en Ontwikkelingsfonds Hellende Daken, 
waar de NVVL bij is aangesloten) wordt een lesprogramma 
voor leidekkers aangeboden. Ook speelde hij een belang-
rijke rol in de opzet van de opleiding voor leidekkers op 
MBO-niveau, die vanaf begin volgend jaar via het NCE 
wordt aangeboden.

Instroom
Brand noemt het gebrek aan vakkrachten het grootste  
probleem waar de leidekkersbranche momenteel mee  
te kampen heeft. “Daar zijn verschillende oorzaken  
voor aan te wijzen. Ik denk dat het gegeven dat de bouw  
in het algemeen kampt met een imagoprobleem een 
belangrijke rol speelt. Ouders willen dat hun kinderen 
doorleren, zodat ze een kantoorbaan kunnen krijgen.  
Dat is gebaseerd op het vooroordeel dat het werk in  
de bouw zwaar is, gevaarlijk, ongezond en vies.  
Tegenwoordig zijn de arbeidsomstandigheden zodanig,  
dat je zelfs kunt stellen dat het gezonder is dan een  
kantoorbaan! Bovendien blijven in die redenatie de  
positieve kanten van het werk buiten beschouwing:  
je bent de hele dag buiten en je werkt aan een tastbaar 
resultaat waar je trots op kunt zijn. Een dak dat je in het 
weekend aan je gezin kan laten zien. Zoiets is een stuk 
lastiger met een kantoorbaan.”

Piet Brand begon zijn loopbaan in de installatietechniek, 
tot hij in contact kwam met Frans Zirkzee, destijds eigenaar 
van Jobse bv. “Hij had een bedrijfsleider nodig en vroeg of 
dat niet iets voor mij was. Het leek me een mooie uitdaging.  
Ik vind de restauratiewereld erg mooi: het zijn vaak de 
bijzondere projecten, waar het ambacht nog hoog in het 
vaandel staat. Vaak is de financiering ook zodanig geregeld 
dat de leidekker ook echt in de gelegenheid wordt gesteld 
om vakwerk af te leveren. Ik herinner me nog steeds mijn 
eerste project. Dat was de Oude Kerk in Delft.”

De verschillende gespecialiseerde branches uit de  
hellende dakenbranche hebben de koppen bij elkaar  
gestoken en via het OOHD en GAan in de Bouw is vorig  
jaar onder de vlag van Gebouwschil Nederland (GNL)  
een nieuwe opleiding hellende daken van start  
gegaan. Ook wordt in samenspraak met het  
NCE (Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen)  
de opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter op 
MBO-niveau 3 ontwikkeld. De opleiding start per  
februari 2020 (zie ook steilDAK juni 2019). 

“Door de samenwerking met verschillende partners  
kunnen we een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd 
opleidingsaanbod bieden. Hier wordt al wel gebruik  
van gemaakt, maar veel te weinig om op een gezonde 
manier te kunnen voldoen aan de vraag naar gekwalificeerd 
personeel. Vanzelfsprekend ondernemen we, ook weer in 
samenspraak met diverse partners, promotionele acties, 
gericht op middelbare scholen en het beroepsonderwijs. 
Daarbij richten we ons ook op doelgroepen die zich niet 
traditioneel bezighouden met leidekken, zoals vrouwen  
en vluchtelingen.”

Een onderwerp dat hier nauw mee samenhangt,  
is de CAO Hellende daken. In 2010 besloot branche-
vereniging Het Hellende Dak (HHD, momenteel onderdeel 
van de Gebouwschil Nederland, GNL), in samenwerking  
met vakbond LBV een eigen CAO af te sluiten.  
Destijds werd deze stap genomen om specifiek voor de 
eigen  achterban zaken op maat te kunnen regelen.  
Brand staat nog steeds achter dat besluit en signaleert 
dat de CAO goed functio neert. “Zo’n 60% van de hellende 
dakenbranche valt onder het werkingsgebied van de  
CAO hellende daken. We zijn momenteel bezig met de 
onderhandelingen voor een loonsverhoging in de CAO. 
Natuurlijk is er altijd een spanningsveld tussen  
werkgevers- en werknemersorganisaties, maar ik vind dat 
een leuk spel. LBV is ook een prettige, praktisch ingestelde 
gesprekspartner, dus ik ben ervan overtuigd dat ook deze 
gesprekken op een goede manier zullen verlopen.” 

De leidekkersbranche staat, met de andere bloedgroepen 
binnen de hellende dakenbranche, voor een aantal  
andere uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de grondstoffen-
prijzen en de milieuproblematiek. Ons belang is dat  
te allen tijde de kwaliteit van werken wordt gewaarborgd, 
want dat is het bestaansrecht van de leidekkersbranche: 
ambachtelijke daken, die zorgen voor het behoud  
van de vele prachtige, monumentale daken van het  
Nederlandse dakenlandschap.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Piet Brand in acht vragen

Burgerlijke staat?
Ik woon samen met mijn jeugdliefde.

Kinderen?
Vier kinderen (drie dochters en een zoon) uit mijn  
eerdere huwelijk. Mijn partner heeft ook twee kinderen  
en we hebben meerdere kleinkinderen.

Wat doe je als je niet werkt?
Ik ben officieel met pensioen, maar ik vraag me wel  
eens af hoe ik ooit tijd heb gehad om te werken!  
Ik wandel, fiets en doe aan tafeltennis. Ik ben pasgeleden  
ook begonnen met golf.

Favoriete muziek?
Van alles, van The Beatles en The Rolling Stones tot  
country & western, blues, rock en André Rieu.  
Ik heb vroeger basgitaar gespeeld in een bandje.

Favoriete vakantiebestemming?
Alle landen rond de Middellandse Zee.  
Ik zie Italië wel als mijn tweede thuisland. 

Favoriete stad?
Rotterdam. 

Favoriete gebouw of architect?
Het Rotterdamse stadhuis. Een prachtig ontwerp van  
Cuypers uit begin twintigste eeuw, dat mooi behouden  
is gebleven. Ik ben destijds betrokken geweest bij de  
restauratie van het stadhuis.

Waar ben je in je werk het meest trots op?
Op de projecten waar ik bij betrokken ben geweest,  
zoals dus bijvoorbeeld het Rotterdamse stadhuis,  
maar ook Kasteel De Haar en het Vredespaleis waren  
hoogtepunten. Na de restauratie van de Pieterskerk in Leiden 
zijn de namen van de betrokkenen in glas in lood in de kerk 
geplaatst, waaronder de mijne.



Revolutie op het dak!

Kompakt 2.0 Rookgasafvoer
in 10 varianten

Kompakt 2.0 WTW/WP
luchtwarmtepomp

Kompakt 2.0 WTW-Riool
in 2 varianten

1950

1980

2014
Kompakt 
Schoorsteen 2.0

2016
Kompakt 2.0-serie

2018
Kompakt 2.0 Concentrisch 

Met de Kompakt 2.0-serie van Ubbink!
De Kompakt 2.0-serie biedt oplossingen voor:
•  Rookgasafvoer en luchttoevoer voor gesloten gastoestellen (HR T120), parallel en concentrisch
•  Geïsoleerde luchtafvoer van mechanisch ventilatiesysteem, ook geschikt voor WTW toestellen (systeem D)
• Rioolontluchting
•  Luchtwarmtepomp

De beproefde en onderscheiden Kompakt 2.0-serie is geschikt voor dakhellingen 15°-55°; one type fits all! 
U monteert de verzamelkap eenvoudig door de haakse doorbreking. Alle varianten zijn voorbereid op 
de nieuwste isolatie-eisen voor het dak (Rc 6.0) uit het Bouwbesluit 2015 (EPC 0,4) en voldoen aan de 
relevante eisen met betrekking tot lucht- en waterdichtheid. Luchtdichte afsluiting realiseert u makkelijk 
en snel met het bijpassende Luchtdicht Dakdoorvoermanchet. Alle varianten van de Kompakt 2.0-serie zijn 
verkrijgbaar in verlengde versies. De moderne en fraaie vormgeving maakt van deze serie een eigentijdse 
topper, die staat voor veiligheid, zekerheid en gemak!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/kompakt2.0serie

18813 Adv Kompakt 2.0 serie verw.indd   1 18-12-18   18:22

Nieuw 
G-10 PV modules
www.nelskamp.nl

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

Duurzaam, tijdloos &
  onderhoudsvrij

25831-NZ-Adv NedZink - Roofs Magazine 195x129.indd   1 02-05-19   13:45
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Keramische windveerpannen bieden 
goede bescherming tegen wind

Huub Mombers van het Nederlands Dakpannen Museum in Alem  
bespreekt de historische dakpannen uit het Nederlandse daklandschap. 
Maar ditmaal een ander verhaal dan dakpannen: in deze aflevering gaat hij 
nader in op een hulpstuk, namelijk de windveerpan, ook wel de windbraak.

omdat ze ‘vrij’ liggen, in tegenstelling tot de rechtergevelpan, 
die wel dekking heeft van de ‘buurmanpan’. 

Rond de eeuwwisseling van 1900 zijn er door de  
dakpan industrie heel wat windveerpannen geproduceerd,  
zowel in naturel rood, blauw gesmoord of in mooie kleur- 
glazuren. Boven in de topgevel wordt het dan fraai afgewerkt 
met een gevelstuk, ook wel genoemd naar Frans model:  
een Fronton. Aan het eind van de rij, links en rechts, wordt de  
laatste pan afgewerkt met een sierlijke krul. Er zijn nogal wat  

Huub Mombers

Je ziet ze niet veel meer, maar degenen die oog hebben  
voor dakdetails zullen af en toe (meestal bij oudere panden)  
dit hulpstuk wel tegenkomen. Ze komen o.a. voor bij recht 
opgaande topgevels. Niet bij trapgevels, want die  sluiten 
aan tegen het metselwerk. Vanuit de windveerpan is later 
de eindgevelpan ontstaan. Wanneer precies is niet te 
zeggen. Zelf denk ik dat het ná de Tweede Wereldoorlog 
algemeen is toegepast, omdat je ze aan gebouwen vóór  
die tijd zelden ziet. De houten daklijst daarentegen zie je 
op elk gebouw (jong- of oudbouw). Het nadeel van houten 
windveren is het schilderwerk en houtrot, altijd hoog en 
moeilijk bereikbaar, dus steigerkosten!

Het grote voordeel van de keramische windveerpan is dat 
deze geen onderhoud nodig heeft, mits vastgezet met  
messing (geelkoperen ) schroeven, of (ook heel verstandig) 
met RVS schroeven. Hij gaat net zo lang mee als de  
dakpan zelf, 100 jaar of langer is geen punt. Eigenlijk is de  
windveerpan een betere investering dan de eindgevelpan,  
want de schade na een fikse storm (en dan met name de 
linkergevelpannen) zijn legio. Die vliegen er het eerst af, 

varianten bekend, zowel bij het gevelstuk als eindwindveer. 
Er zijn glad afgewerkte exemplaren en met een ‘haantje’.  
Of dat te maken heeft met de financiën, of de soberheid  
van de opdrachtgever, is niet bekend. Het is wel zo dat  
er duidelijk verschil zit in dit hulpstuk: leg ze maar eens  
naast elkaar, zeker als je de grens overgaat naar Frankrijk.  
Daar vinden we zéér fraaie en flamboyante uitvoeringen. 

Het enige wat je nodig hebt om windveerpannen te 
 bevestigen, is een stevige, brede lat of plank tegen de gevel. 
Er zijn bij de windveerpannen zowel linkse als rechtse 
modellen nodig, omdat de afhangende overlap ervoor zorgt 
dat er geen inwatering kan ontstaan. Als men besluit om 
deze pannen toe te passen, is het raadzaam om enkele 
reserve-exemplaren achter de hand te houden, want het zal  
je gebeuren dat de schroef iets te hard wordt aangezet en 
een haarscheurtje ontstaat, wat na enkele jaren en een 
vorstperiode verder de pan zal doen breken en wegvallen. 
Dan heb je altijd wat achter de hand en bespaar je jezelf 
een zoektocht. De Nederlandse dakpanindustrie maakt ze 
niet standaard, dus moet u de grens over om ze te bestellen.  
Duitsland en België maakt ze nog wel, omdat daar vraag 
naar is. De foto’s laten een aantal fraaie afbeeldingen zien 
met toepassing van deze vergeten gevelafwerking. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Detail opname met Leeuwenkopje (Franse Eindkrulpan).

Aanzicht toepassing geveleinde met windveerpannen, eindkrullen  
en midden boven Frontonstuk, alles in bruin verglaasd.  
Nederlands fabricaat, pand in Zeeland (ca. 1900).

Boven Eindwindveerpan met krul en ‘haantje’ in bruin verglaasd  
en onder dito pan in blauw gesmoord, zonder haantje (NL).

Windveerpan (links) met versiering (D).

Naturel rood windveerpan , rechtsmodel (NL).

Detail van Franse Eindkrulpan (F).

Windveerpan in blauw gesmoord, ca. 1930 (NL).

Windveerpan (linksmodel) in flamboyante uitvoering (F).

Forse windveerpan van 65 cm. (F).
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Vernieuwde loodvervanger 
bestand tegen zoute lucht
De Enkhuizense groothandel European Building Supply (EBS) levert sinds 
kort een vernieuwde versie van de loodvervanger Easyflex Pro®. Naast de 
toepassing van rood butyl is het product recent ook getest op de weerstand 
tegen zout. Het product is het enige in het assortiment van de leverancier 
dat in het bezit is van vier zogeheten ‘duurzaamheidssterren’.

“Wij willen hierin het voortouw nemen in de hoop dat we 
in dit opzicht een positieve invloed op onze leveranciers 
kunnen hebben,” aldus Loomans. “Het betreft een beoorde-
lingssystematiek op het gebied van milieu, duurzaamheid, 
arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Wanneer de 
producten op al deze gebieden een maximale score halen, 
verlenen wij ze vier sterren. Dit wordt vervolgens elk half 
jaar geaudit. Natuurlijk verkopen wij onze producten op 
basis van de uiteindelijke score, maar dat betekent niet dat 
we zomaar vier sterren toekennen. Het gegeven dat deze 
loodvervanger als enige de maximale score heeft behaald, 
mag illustratief zijn voor onze kritische houding in dit 
opzicht.”●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Easyflex Pro® is een loodvervanger op basis van EPDM en 
een aluminium wapening en het is al enige jaren geleden 
succesvol door de groothandel op de markt geïntroduceerd. 
Op vraag van de markt heeft men het product zodanig 
 vernieuwd, dat het is voorzien van een rode butyl. “Je brengt 
een loodvervanger niet altijd in één keer perfect aan,”  
vertelt Kevin Loomans van het bedrijf. “De aansluiting dient 
nauwkeurig waterdicht te worden afgewerkt en als gevolg 
daarvan blijven dikwijls ‘butylsporen’ op de dakpannen 
 achter. Dat is een lelijk gezicht: de dakdekker zal daarom 
naar beneden moeten om schoonmaakspullen te halen en 
dan weer terug naar boven om de ‘sporen’ te verwijderen. 
Alles bij elkaar ben je er zo een kwartier tot twintig minuten 
mee kwijt. Voor veel bedrijven hoort dat er eenvoudigweg 
bij, maar dat is dus niet nodig. De loodvervanger heeft een 
rode kleur (RAL 8004) en bij toepassing van rode dakpannen 
vallen vanaf grondniveau eventuele oneffenheden niet op. 
Hooguit zal van dichtbij een licht kleurverschil zichtbaar 
zijn, maar ook dat zal na verloop van tijd (onder invloed van 
hemelwater) nog minder zichtbaar worden.”

De loodvervanger is recent door de fabrikant getest op  
de weerstand tegen zout. In kustgebieden tast de zoute 
lucht immers het materiaal middels corrosie aan,  
wat vanzelfsprekend een nadelige invloed heeft op de 
levensduur van het product. Als resultaat van een eigen  
test die de fabrikant op de compound van het product  
heeft uitgevoerd, levert men de loodvervanger nu met  
een 10-jarige garantie. 

Opvallend is bovendien dat deze loodvervanger, als enige 
product binnen het assortiment van EBS, is voorzien  
van vier duurzaamheidssterren. Dit is het resultaat van  
het in eigen huis ontwikkelde ‘MVO Duurzaam Advies’  
dat de groothandel aan haar leveranciers aanbiedt.  
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Aandachtspunten voor 
luchtdicht bouwen
Met de aangescherpte isolatie-eisen 
en de strengere eisen voor het  
binnenklimaat (zie elders in dit 
nummer) stijgt het belang van een 
juiste manier van luchtdicht bouwen. 
In dit artikel worden de aandachts-
punten op een rijtje gezet.

goed luchtdicht uit te voeren. Wanneer dat namelijk  
niet het geval is, stroomt vocht in de bouwschil om te  
condenseren, met schimmel als gevolg. Dat leidt ook  
tot rotting, met ongewenste schadelijke stoffen in het  
binnenmilieu als gevolg. 

Ventileren heeft alleen zin als deze ongewenste luchtstromen 
niet voorkomen: dat is de kern van luchtdicht bouwen.  
We noemen het ‘luchtdicht’, omdat bij een test de bedoelde 
ventilatieopeningen worden afgesloten, om te testen  
hoe goed de overige aansluitingen zijn gerealiseerd.  
Wordt hier niet onbedoeld ‘geventileerd’? 

Voor de energietransitie en het verduurzamen van de 
gebouwde omgeving zijn energiezuinige toepassingen, 
luchtdicht bouwen en circulaire oplossingen belangrijke 
pijlers. Om het belang van de gebruikers en de leefbaarheid 
in gebouwen te blijven garanderen, zijn comfortaspecten 
zoals voldoende ventilatie echter net zo belangrijk. 

Luchtdicht bouwen is met name van belang vanuit het 
oogpunt van energiebesparing en de energietransitie. 
Uitgangspunt is de Trias Energetica, die begint met beter 
isoleren. Pas wanneer de constructie goed is geïsoleerd,  
kan worden gedacht aan andere energiebesparende  
of -opwekkende maatregelen. Beter isoleren betekent 
vooral de warmteweerstand van de bouwschil verhogen. 
En dat betekent vooral de isolatie beter laten aansluiten 
en koudebruggen terugdringen: dat is effectiever dan meer 
isolatie aanbrengen. Hoe meer en beter er geïsoleerd wordt, 
hoe groter het belang van luchtdicht bouwen. Wanneer de 
aansluitingen niet gesloten zijn, dan stroomt energie langs 
de isolatie weg. Op deze manier vindt als het ware dubbel 
energieverlies plaats: opgewarmde binnenlucht kan immers 
naar buiten stromen. Tegelijk stroomt koude lucht naar 
binnen, die opgewarmd moet worden. 

Binnenmilieu
Goed geïsoleerde gebouwen lopen meer kans op vocht, 
schimmel en ophoping van schadelijke stoffen als er  
ongewenste luchtstromen optreden. Het is daarom zaak om 
de aansluitingen tussen bouwdelen en bouwonderdelen 

In het Bouwbesluit worden om deze reden beperkingen 
gesteld aan de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil. 
Artikel 5.4 schrijft voor dat de volgens NEN 2686  
bepaalde luchtvolumestroom via ‘onbedoelde openingen’  
in de bouwkundige omhulling niet méér mag bedragen dan 
0,2 m³/s (=200 dm³/s). Uitgaande van een woning met een 
vloeroppervlak van 120 m2 betekent dat een qv;10 waarde 
van maximaal 1,6 dm3/s.m2.

In de fundamentele voorschriften van de richtlijn 89/106/EEG 
van de Raad van 21 december 1988 wordt voorgeschreven 
dat bouwwerken in Nederland (en in de rest van Europa) 
zodanig moeten worden ontworpen en uitgevoerd dat de 
hygiëne en de gezondheid van bewoners en omwonenden 
geen risico lopen.

Ventilatie
Een verhoogde isolatiewaarde en een verbeterde lucht-
dichtheid hebben gunstige gevolgen. Denk daarbij aan het 
principe van de koudeval. Dit is het gemakkelijkst voor te 
stellen bij een luchtstroom van buiten, die via een rooster 

boven het raam naar binnen komt. De koude lucht stroomt 
naar beneden. Een neerwaartse luchtstroom, de zogenaamde 
koudeval, treedt op indien het temperatuurverschil groter 
is dan 3°C tussen het oppervlakte (de muur en of het raam) 
en de temperatuur van de ruimte. Als je koudeval voorkomt 
(door zeer goede isolatie en triple glas), kun je, in combinatie 
met goede luchtdichting, op een andere manier verwarmen, 
wat tot wel 80% goedkoper kan zijn!

Bij luchtdicht bouwen is goede ventilatie essentieel,  
maar dat gaat niet meer via een rooster boven het raam: 
waarom bouw je anders immers luchtdicht?  
De vier te onderscheiden ventilatiesystemen zijn:

•  Systeem A: Natuurlijke toe- en afvoer  
(natuurlijke ventilatie) ;

•  Systeem B: Mechanische toevoer natuurlijke afvoer  
(overdruk ventilatie);

•  Systeem C: Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer  
(mechanische afzuiging);

•  Systeem D: Mechanische toe- en afvoer  
(gebalanceerde ventilatie).

•  Systeem D moet toegepast worden met luchtdicht  
bouwen, of anders gezegd: het is onzinnig systeem C  
toe te passen en luchtdicht te bouwen.

Vroeger deed je in de auto het raam open als je frisse lucht 
wilde, tegenwoordig kun je het raam beter dichtlaten om 
de airco zijn werk te laten doen. Met een gebouw is het 
eenvoudig gezegd hetzelfde. Bij luchtdicht bouwen kan 
de ventilatie uitgekiend gedimensioneerd en uitgevoerd 
worden. Die presteert dan ook naar behoren, gezien de 
geconditioneerde omstandigheden. Natuurlijk kun je nog 
steeds het raam of terrasdeur open zetten, waarbij je  
alleen maar hoeft te bedenken: ‘Het raam gaat open:  
waarom laat ik de airco draaien?’

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN – VENTILATIE – ISOLATIE
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BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie
Het percentage hernieuwbare energie van het totale  
energiegebruik. Het gaat hier bijvoorbeeld om zonne-energie, 
geothermische energie en bodemenergie.

Hierop vooruitlopend wordt in toenemende mate in de 
bestekken een qv;10 waarde van maximaal 0,15 dm3/s.m2 

gevraagd. Dat is ruim 10x lager/beter dan het Bouwbe-
sluit of het KOMO-attest aangeeft. De hoogtemperatuur- 
verwarming (HTV) verandert bijna ongemerkt in een 
laagtemperatuur (LTV), met als gevolg dat een goede 
luchtdichting zelfs essentieel is geworden om het vereiste 
comfort te halen. 

Brandveiligheid
Een belangrijk aspect is bovendien de brandveiligheid.  
Op het gebied van brandveiligheid spelen zeer veel  
factoren een rol: denk bijvoorbeeld aan inventaris,  
compartimentering en vluchtroutes. De keuze voor het  
toe te passen isolatiemateriaal en de wijze van comparti-
menteren is in dit opzicht een belangrijk aandachtspunt.  
Welke materialen worden er toegepast, in welk systeem,  
en hoe is in het ontwerp rekening gehouden met  
brandveiligheid? In het recente verleden zijn er diverse 
branden geweest, waarbij de brand zich via de zolders  
kon verspreiden, omdat er onvoldoende was voorzien  
in woningscheidende wanden. Luchtdichtheid betekent  
in dit opzicht ook brandveiligheid. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

BENG
Zoals bekend, worden in het Bouwbesluit minimale eisen 
geformuleerd. De gewenste mate van luchtdicht bouwen 
wordt dus feitelijk niet meer bepaald door het Bouwbesluit, 
maar vanuit de BENG-eisen. In BENG 1 wordt de kwaliteit 
van de gebouwschil vastgelegd, van waaruit de maximale 
energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar 
wordt bepaald. Een goede luchtdichting is daarbij een heel 
belangrijke schakel om te voldoen aan deze eis. De nieuwe 
BENG-eisen worden per 1 januari 2020 van kracht, daarom 
hieronder nog eens op een rijtje wat de eisen inhouden.

BENG 1: Energiebehoefte
De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor 
verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m² 
gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over  
het beperken van de energievraag van het gebouw zelf.  
BENG 1 wordt ook wel de ‘schilindicator’ genoemd,  
omdat het ventilatiesysteem, warmte- en koude-opwekkers 
en PV-panelen geen invloed hebben op BENG 1 (wel op 
BENG 2). Bij BENG 1 zijn vooral isolatie, infiltratie, oriëntatie, 
gebouwvorm, glaspercentage, thermische massa en zon-
wering van belang.

BENG 2: Primair energiegebruik
De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m² gebruiks-
oppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, 
warm water en installaties. BENG 2 is het totale primaire 
energieverbruik, minus de hoeveelheid hernieuwbare 
 energie op, aan of nabij het gebouw.

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN – VENTILATIE – ISOLATIE



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 2 diktes (15 en 37 mm.)

Isolerende onderdakfolie 
Voor de professional

Energie 
besparend

Eenvoudig te 
installeren

Dampopen
& waterdicht (W1)

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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Het dak is een  
afgestemd systeem
Op 17 september organiseerde BMI Monier op haar locatie  
in Tegelen een workshop Klassieke Daken. Aanleiding hiervoor  
was de veranderende markt, die een bedreiging kan vormen  
voor het traditionele Nederlandse dakenlandschap.  
Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers rondgeleid  
door de dakpannenfabriek.

In de fabriekshal was een hoek vrijgemaakt voor de 
deelnemers, zodat de workshop kon worden gegeven in de 
authentieke omgeving van de dakpannenfabriek in Tegelen. 
Productmanager Jan Mussche van BMI Monier legde uit 
dat het traditionele dakenlandschap door de verschillende 
factoren dreigt te verdwijnen. De bouweisen veranderen, 
met name op het gebied van luchtdichtheid, isolatie en 
ventilatie. Ook wordt het hellende dak steeds vaker benut 
voor andere zaken dan alleen waterdichting. Denk daarbij 
met name aan de toepassing van zonnepanelen.  
Daken moeten er vaak uitzien als vroeger, maar dienen  
te voldoen aan de moderne eisen van het Bouwbesluit.  
Ook is niet algemeen bekend dat veel ‘klassieke’ dakpannen 
nog gewoon leverbaar zijn.

Vakmanschap
Parallel aan de hogere eisen die aan een dak worden gesteld, 
is er een afname aan het vakmanschap waar te nemen.  
Nederland vergrijst en de jeugd stroomt in onvoldoende 
mate in, o.a. als gevolg van het imagoprobleem waar de 
bouw als geheel mee te kampen heeft. Om de authentieke  
uitstraling van een pand na renovatie of restauratie  
te behouden, is extra aandacht voor het dak noodzakelijk.  
Of het nu gaat om een middeleeuwse boerderij of een  
jaren-dertig stadswoning, toepassing van de juiste dakpannen 
blijkt altijd beeldbepalend. De workshop werd georganiseerd 
voor particuliere en zakelijke eigenaren van klassieke  
panden, dakdekkers en aannemers. Het ligt in de bedoeling 
om deze workshop vaker te organiseren.

“Het klassieke dak is een beetje een ondergeschoven 
kindje,” aldus Mussche. “Bij Monumentenzorg zijn er slechts 
een paar richtlijnen met betrekking tot het dak en door 
gemeentes en provincies worden de voorschriften veelal 
lokaal bepaald. Dat betekent dat er in sommige plaatsen 
veel aandacht is voor het dak, maar de klassieke uitstraling  
in andere plaatsen juist weer ver te zoeken is. Dat is zonde: 
met een beetje kennis van zaken weet je precies hoe een 
goed klassiek dak tot stand komt. Daarbij gaat het niet 
alleen om de authentieke uitstraling, maar ook om de 
kwaliteit van het daksysteem, zodat het voor vele jaren 
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“De kwaliteit van de componenten en het geheel dient 
vervolgens te worden geborgd. Wij testen onze producten 
en systemen in ons eigen lab, waarbij we o.a. een eigen 
windtunnel tot onze beschikking hebben. Extern wordt ons 
assortiment aanvullend getest door o.a. TNO. We kennen 
bovendien de juiste isolatiematerialen en kunnen exact 
voorrekenen wat bijvoorbeeld de precieze afstand van de 
panlatten moet zijn. Om het bouwen van een klassiek dak 
optimaal voor te bereiden en eventueel maatwerk vooraf  
te kunnen bepalen, heeft BMI Monier alle dakpannen,  
inclusief bijbehorende daksysteemcomponenten,  
in 3D modellen omgezet voor BIM-modulatie. Dit is ook  
een uitstekende tool voor ontwerpers die een nieuw pand 
met klassieke uitstraling overwegen.”

Mussche besloot met de opmerking dat een juiste wijze  
van onderhoud, reparatie of renovatie een vereiste is om 
het typisch Nederlandse dakenlandschap te conserveren. 
De producent heeft enorm veel kennis in huis en trekt op 
deze manier ook steeds meer de verantwoordelijkheid voor  
een goed functionerend dak naar zich toe. “Wij willen met  
onze handelwijze de dakdekkers, die het uiteindelijk 
moeten doen, optimaal ondersteunen. Op deze manier 
willen we het hoofd bieden aan de bedreigingen waar het 
traditionele Nederlandse dakenlandschap zich momenteel 
mee geconfronteerd ziet.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

gegarandeerd is tegen weer en wind en voldoende isolatie 
en ventilatie biedt.”

Rondleiding
Exportmanager Guus Killaars schetste aansluitend de  
geschiedenis van de dakpan. De Romeinen pasten al  
dakpannen toe, ook in Nederland. De plaatsnaam Tegelen 
vindt hier zijn oorsprong in. Maar ze werden pas vanaf de 
Middeleeuwen grootschalig toegepast, met de opkomst 
van de zogeheten holle en bolle dakpannen in de 14de en 
de 15de eeuw. Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw werd 
ook de Quack-dakpan gebruikt. Deze dakpannen waren 
zowel links als rechts sluitend. Met de uitvinding van de 
stoommachine kwam de Industriële Revolutie op gang  
en dit zorgde voor zowel een bredere verspreiding van  
de dakpannen, als een grotere verscheidenheid in het  
aanbod. Rond 1900 kwam de Verbeterde Holle op de markt  
en een kwart eeuw later de Opnieuw Verbeterde Holle.  

Ook de Tuile du Nord en de Grote Romaanse dakpan waren 
populaire dakpannen die je nog steeds terugziet. 

Om e.e.a. inzichtelijk te maken, werden de deelnemers 
rondgeleid door de fabriek. De kwaliteit van de dakpan 
wordt van het aanleveren de grondstof (klei) tot en met  
het drogen, aanbrengen van de engobe, het verglazen 
nauwkeurig in de gaten gehouden. “Een echte klassieke, 
Hollandse dakpan herken je meteen,” stelde Killaars.  
“De juiste klei, de uitstraling van de glazuur- of engobelaag 
en de kleur, dat zijn allemaal zaken om op te letten.  
Is het glazuur niet goed aangebracht, dan ontstaat craquelé 
bij een te dikke, of vlekvorming bij een te dunne laag.  
Komt er tijdens het smoren van blauwe pannen te veel 
zuurstof bij, dan heb je een groot kleurverloop.”

Conserveren
Dakpannen zijn onderhevig aan weersomstandigheden:  
zon, regen en wind. De kwaliteit van het glazuur bepaalt  
in hoeverre de dakpan door UV wordt aangetast.  
De wijze van verankeren bepaalt de mate waarin het  
dak bestand tegen de windbelasting. Afhankelijk van het 
windgebied wordt volgens het Bouwbesluit de wijze  
van verankeren bepaald: dambordsgewijs, volledig,  
of volledige verankering + schroeven (zoals in de gevel 
standaard gebeurt). 

Killaars signaleerde dat de jaren ’30-stijl in de nieuwbouw 
weer populair is. Deze klassieke stijl kan optimaal worden 
voorzien van dakpannen door gebruik te maken van een 
BIM-model. Zo kan al in de ontwerpfase de juiste uitstraling 
worden bepaald en een zeker systeem worden samen-
gesteld. De centrale boodschap van de workshop was  
dat het dak een systeem is, waarbij alle componenten  
op een juiste manier op elkaar dienen aan te sluiten.  
Gebeurt dit niet, of niet op de juiste manier, dan betekent 
dat een aantasting van het dak, in esthetisch en/of  
technisch opzicht. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld  
de verankering van de dakpan (conform Bouwbesluit,  
elke pan heeft een speciaal ontwikkelede eigen haak),  
de toepassing van nokpannen, kilgoten, de ventilatie van  
de constructie, de juiste toepassing van onderdakfolies  
en de aansluitingen. 

Killaars: “Omdat een dak een systeem is, moet je het  
geheel overzien en ervoor zorgen dat alle componenten bij 
elkaar passen. Bovendien is het esthetisch een stuk mooier 
als de dakdetails in elkaar overvloeien. Voor elke dakpan 
hebben wij daarom een bijpassende panhaak en de juiste 
schroeven. Naast de dakpannen produceren wij de hulp-
stukken (windbraken, pironnen, kilpannen, krulpironnen, 
etc.) in eigen huis. Deze zijn meestal niet meer (standaard) 
leverbaar, wij vervaardigen ze op maat, vaak op basis van 
een te vervangen voorbeeld waarvan een nieuwe mal  
wordt gemaakt. Binnen zes tot acht weken zijn de speciale 
onderdelen dan gereed.” 
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Eis aan risico  
oververhitting bij  
nieuwbouw woningen
Op de site van RVO is aangekondigd dat, gelijk met de BENG-eisen,  
een eis van kracht wordt aan de temperatuuroverschrijding in  
nieuwe woningen. Deze eis is bedoeld om oververhitting in de zomer  
te voorkomen en gaat vanaf 1 juli 2020 gelden.   

André Kruithof, Nieman Raadgevende Ingenieurs

We worden geconfronteerd met steeds warmere zomers.  
Hiermee neemt de noodzaak om maatregelen te treffen 
tegen oververhitting toe. Nieuwe woningen worden steeds 
beter geïsoleerd en worden zo energiezuinig mogelijk  
gebouwd. Woningen houden daardoor hun warmte meer vast. 
In de zomer kan dat problemen opleveren. Hogere binnen-
temperaturen leiden tot gezondheidsrisico’s en overlast.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  
heeft W/E-adviseurs onderzoek laten verrichten naar het  
criterium en de grenswaarde om het risico op  over verhitting  
in nieuwbouwwoningen te beperken. Op basis hiervan 
adviseerde RVO het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties om een eis aan TOjuli op te nemen in  
de bouwregelgeving (Advies eis vermindering risico over-
verhitting nieuwbouw woningen in Omgevingsregeling). 

Om een energiegebruik voor koeling te voorkomen,  
moet worden voorkomen dat achteraf inefficiënte mobiele 
airco’s worden geïnstalleerd om de binnentemperatuur op 
een acceptabel niveau te houden. Een goed ontworpen  
gebouw kan oververhitting voorkomen. Er kan op verschil-
lende manieren invulling worden gegeven aan de nieuwe 
eis. Bijvoorbeeld dat – bij oplevering van een nieuwe 
woning – zonwering aanwezig is, dat er goed nagedacht is 
over de ventilatie (zomernachtventilatie) binnen woningen 
en/of dat er rekening gehouden is met de ligging van de 
woning ten opzichte van de zon. Er moet projectspecifiek 
worden beoordeeld welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om aan de TOjuli-eis te kunnen voldoen. De nieuwe eis  
ten aanzien van oververhitting gaat per 1 juli 2020 in,  
gelijktijdig met de eisen voor bijna-energieneutrale  
nieuwbouw (BENG).

Grenswaarde 
Voor nieuw te bouwen woningen wordt in de bouw-
regelgeving een grenswaarde opgenomen voor TOjuli.  
Dit is een indicatiegetal, waarmee inzicht gegeven wordt  
in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt 
uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800.  
De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde 
van 1,0 (bron: RVO).

Als het TOjuli getal hoger is dan 1,0 zijn maatregelen  
nood zakelijk om oververhitting te voorkomen.  
De nieuwe eis kan in de praktijk bijvoorbeeld tot maat-
regelen leiden op het gebied van zonwering, de afmeting 
van ramen, de toevoeging van een overstek of de oriëntatie 
van een woning. Maar omdat TOjuli een indicatiegetal 
is, mag ook aan de hand van een dynamisch simulatie-
programma (temperatuuroverschrijdingsberekening, 
 kortweg: TO-berekening) alsnog aangetoond worden dat 
het risico op oververhitting acceptabel blijft. De referentie 
voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO)  

wordt daarvoor gesteld op maximaal 450 uur.  
De randvoorwaarden die voor een dergelijke berekening 
gelden, worden nader vastgelegd. Voor het bepalen  
van het TOjuli is geen apart rekenprogramma nodig,  
omdat de TOjuli-indicator gelijktijdig berekend wordt  
met de BENG-berekening volgens NTA8800.

Praktische consequenties 
De praktische consequenties van de TOjuli-eis moeten 
zoals gezegd projectspecifiek worden vastgesteld.  
Aspecten die een belangrijke invloed hebben op de 
uitkomst van TOjuli zijn niet alleen de eerder genoemde 
oriëntatie, mate van transparantie, zonwering en thermische 
kwaliteit. Ook het ventilatiesysteem, luchtdichtheid en  
thermische massa van het gebouw zijn bepalende factoren.

Momenteel is er nog geen (commerciële) software beschik-
baar voor het berekenen van TOjuli (en de BENG-indicatoren).  
Die wordt aan het einde van 2019 verwacht. Niettemin lopen 
er momenteel onderzoeken naar de consequenties van de 
TOjuli-eis voor praktijkprojecten. Meer informatie in dat 
kader wordt door het Lente-akkoord gedeeld tijdens een 
ZEN platformbijeenkomst op 19 november.

BENG
De nu bekende EPC is een dimensieloze eengetalswaarde. 
Dat gaat veranderen. In Nederland wordt de energie-
prestatie voor elke bouwaanvraag vanaf 1 juli 2020  
uitgedrukt in drie energieprestatie-indicatoren.  
De energieprestatie-indicatoren zijn:

• de energiebehoefte-indicator in kWh/m2 (BENG 1);
•  de primaire fossiele energie-indicator in kWh/m2 (BENG 2);
• het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG 3).

De energiebehoefte (BENG 1) is een maat voor de energie-
zuinigheid van het gebouw zelf. Het gaat daarbij om de 
energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling,  
onafhankelijk van de aanwezige installaties. Naast thermi sche 
isolatie hebben zaken als oriëntatie, luchtdichtheid en het 
gebouwontwerp daar invloed op. Er wordt bij de bepaling 
van de energiebehoefte gerekend met een vastgesteld 
(fictief) ventilatiesysteem. De hoeveelheid primaire fossiele 
energie (BENG 2) is het best voor te stellen als de energie- 
inhoud van de oorspronkelijke brandstof, bijvoorbeeld in de 
elektriciteitscentrale. Doordat er een aandeel hernieuw bare 
(duurzame) energie wordt gevraagd (BENG 3),  
is te con cluderen dat dit verplicht wordt. Daarbij telt niet  
alleen directe opwek mee, zoals in zonnepanelen of  - 
collec toren, maar ook het gebruik van omgevingswarmte uit 
bijvoorbeeld de bodem of de lucht via een warmtepomp. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Een luchtdicht rieten dak
Bij luchtdicht bouwen in relatie tot het rieten dak, zal de eerste  
gedachte van de rietdekkersbedrijven uitgaan naar het mogelijk  
condenseren van waterdamp in het rietpakket, met mogelijk een  
versnelde achter uitgang van het riet als gevolg. Luchtdicht betekent  
voor de rietdekker dan dampdicht. Maar luchtdicht bouwen behelst  
natuurlijk meer dan alleen het voorkomen van condensatie. 

Joost Kreuger, Vakfederatie Rietdekkers

Luchtdicht bouwen in combinatie met isolatie zorgt voor 
duurzame en energie zuinige constructies: energie gaat niet 
verloren door ongewenste luchtstromen rond bijvoorbeeld 
dakdetails, omdat deze luchtdicht zijn.

Bij nieuwbouw is het vaak de aannemer die verantwoor-
delijk is voor de uitvoering van de constructie waarop de  
rietdekker zijn dak zal maken. Tijdens het ontwerp heeft  
de architect dan al over de luchtdichtheid en de energie-
prestatie van het gebouw nagedacht. De rietdekker hoeft 
enkel het dak er op te maken. Bij renovatie is het de  
rietdekker, die deskundig is en zijn opdrachtgever voor zal  
moeten lichten over de do’s en don’ts van isolatie, de juiste 
materialen en de juiste opbouw van de constructie.  
Als het goed is, zal hij dan in zijn achterhoofd houden dat 
een dampdichte constructie, die ook nog eens luchtdicht is 
aangebracht, niet verantwoordelijk kan zijn voor een vaak 
gevreesde achteruitgang in kwaliteit van het rieten dak. 

Wanneer een rieten dak in zijn geheel versneld in kwaliteit 
achteruit gaat, ligt dit zelden aan “vocht van binnenuit”.  
De oorzaak zal dan eerder gezocht moeten worden in de 
kwaliteit van riet of overige levensduur bepalende factoren.  
Bij “vocht van binnenuit” treden eerder lokale gebreken aan 
het dak op door bijvoorbeeld koudebruggen rond detaillerin-
gen of een onvoldoende luchtdicht uitgevoerde constructie.

De SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis) is door de  
overheid ook nog nieuw leven ingeblazen, dus komen voor 
de rietdekkersbedrijven flink wat zaken tegelijk op hun 
bordje. Want: hoe ga je nu dat dak renoveren op een oude 
en ongeschikt gebleken onderconstructie en komt de klant 
ook nog eens in aanmerking voor subsidie?

Met de juiste meerlaagse folie kunnen waarden gehaald 
worden van Rd=3,5 (benodigd om te voldoen aan de eis  

voor de SEEH regeling). Een kenmerk van de meeste  
meerlaagse folies is dat deze ook dampdicht zijn.  
Isolatie en dampdicht in één handeling aangebracht dus. 
Wanneer de meerlaagse folie met tape juist aangebracht 
wordt (met name rond detailleringen), is de dakconstructie 
goed luchtdicht uit te voeren. 

Wanneer sprake is van een ingrijpende renovatie  
(meer dan 25% van de gebouwschil wordt gerenoveerd  
én het betreft de integrale gebouwschil), dan wordt  
volgens het Bouwbesluit een Rc=6 geëist voor het dak. 
Uitgaande van een Rc-waarde van 1,5 voor riet en plaat  
zal er een Rc van 4,5 gehaald moeten worden uit de  
overige constructielagen. Wanneer er gebruik gemaakt 
wordt van een meerlaagse folie, moet een versie toegepast 
worden met een hogere R-waarde zoals bijvoorbeeld de 
SuperFOIL 60 met een Rd van 4,42. Samen met de overige 
constructiedelen zal het dak dan de norm van Rc=6 halen.

Het thema luchtdicht bouwen is misschien wel actueler 
dan wij denken, omdat door luchtdicht bouwen niet  
alleen energiezuinig gebouwd wordt, maar ook omdat een  
lokale achteruitgang van het rietpakket hiermee  
voorkomen kan worden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Frisse lucht en daglicht 
onmisbaar bij ontwerp  
gezonde gebouwen
Tijdens het VELUX Daylight Symposium en de Healthy Buildings Day  
in Parijs kwamen in totaal ruim 600 internationale professionals bij elkaar 
voor twee kennisdagen vol nieuwe inzichten over het belang van daglicht en  
frisse lucht. Centraal staat de brug tussen theorie en praktijk: hoe ontwerpen, 
bouwen en creëren we gezonde gebouwen en leefomgevingen?

Een divers gezelschap (wetenschappers, architecten,  
ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, gebouweigenaren,  
beleidsmakers en bouwprofessionals uit Noord-Amerika,  
China en Europa) deelde in Parijs hun nieuwste onderzoeks- 
 resultaten en visies. Tijdens het Daylight Symposium  
op 9 oktober werd de cruciale rol van daglicht bij het 
ontwerpen en creëren van gezonde gebouwen besproken. 
De Healthy Buildings Day heeft meer het effect van het 
binnenklimaat op de gezondheid van mensen als  
focus. Hoe zorgen we voor gezonde werkplekken,  
woningen en scholen? Vanuit Nederland spraken o.a.  
Ronald Schleurholts (architect, eigenaar CEPEZED),  
Mariëlle Aarts (Assistant Professor TU Eindhoven) en  
Harwil de Jonge (directeur Heijmans Vastgoed).  
Ook kwamen internationaal gerenommeerde sprekers aan 
het woord, zoals Joseph Allen (Harvard School of Health), 
Till Roenneberg (Ludwig Maximilian Universiteit van  
München) en Hiroshi Sambuichi (Sambuichi Architects).

Sick buildings
Voor Ronald Schleurholts, architect en eigenaar bij CEPEZED 
en één van de sprekers tijdens het Daylight Symposium, 
is daglicht essentieel bij de huidige manier van bouwen: 
“Toen kunstlicht nog niet bestond, waren gebouwen 
 vanzelfsprekend ontworpen op een natuurlijke  lichtinval. 
Vanaf de jaren ’60 kwam er steeds meer kunstlicht en 
luchtbehandeling in gebouwen, waardoor het belang van 
natuurlijk licht en natuurlijke ventilatie op de  achtergrond 
raakte, met vele ‘sick buildings’ tot gevolg. Recent is er 
onder invloed van private certificaties, de wens voor duur-
zaamheid en gezonde werkomgevingen weer meer aan-
dacht gekomen voor de kwaliteit van licht en lucht in de 
gebouwde omgeving. Toch zijn er vele gebouwtypes, waar 
nauwelijks de minimumeisen van daglichttoetreding wor-
den gehaald. Ook onder invloed van actuele ener getische 
bouweisen, zoals BENG, wordt gestuurd op zeer goed geïso-
leerde (en gesloten) gebouwen. De mens is afhanke lijk  

van natuurlijke invloeden  
en heeft een ingebouwde 
behoefte aan de intensiteit, 
de afwisseling en het brede 
spectrum van daglicht.  
Hier ligt een grote taak voor 
ontwerpers en opdrachtgevers!”

Ook Mariëlle Aarts, Assistant 
Professor aan de TU Eindhoven 
en gespecialiseerd in licht  
in de gebouwde omgeving,  
kwam aan het woord.  
Aarts onderzoekt de effecten 
van daglicht op de gebruikers  
van een gebouw: “Als je mensen  
vraagt wat beter is voor de ge-
zondheid, daglicht of kunstlicht, 
zullen velen daglicht zeggen. 

Wij onderzoeken wát daglicht zo belangrijk maakt voor de 
gezondheid. Het is van belang om concreet te achterhalen 
wat dat is, omdat zo aan te tonen is dat daglicht een posi-
tieve invloed heeft op mensen. Dit is nodig om bijvoorbeeld 
te voorkomen dat in de bouw keuzes worden gemaakt die 
het binnenklimaat negatief beïnvloeden. Gebruikers brengen  
90% van hun tijd binnen door. Hoe zorgen we dat de binnen - 
ruimte de mensen ondersteunt in hun functioneren en hen  
ook gezonder houdt? De focus ligt op het effect van daglicht  
op stress, slaap en werkprestaties in met name ziekenhuizen 
en kantooromgevingen. Het is belangrijk om de waarde van 
daglicht onder de aandacht te blijven brengen.”

Leefomgeving
Harwil de Jonge, directeur bij Heijmans Vastgoed, sprak op  
10 oktober tijdens Healthy Buildings Day. Hij plaatst een 
gezond gebouw in een bredere context: “Bij Heijmans kijken  
wij vanuit duurzaamheid naar vier ingrediënten bij het 
creëren van een gezonde leefomgeving: energie, materialen, 
ruimte en het sociale aspect. Bij energie kijk je naar het  
opwekken, gebruiken en opslaan van energie in een gebouw. 
Bij materialen gaat het over wat je toepast, bijvoorbeeld 
circulaire materialen. Onder ruimte valt biodiversiteit, 
klimaatadaptatie en mobiliteit. Hoe stimuleer je lopen, 
hardlopen, wandelen en fietsen in een gebied?  
Bij klimaatadaptatie en biodiversiteit moet je denken aan 
het juiste groen toepassen in een gebied. Hoe gaat dat  
de impact van de enorme regenbuien van tegenwoordig 
en de opwarming van de aarde tegen? Het sociale thema 
gaat om mensen, hoe ervaren en gebruiken zij een gebied? 
Simpel gezegd: de keuze tussen een ongezond gebouw  
in een gezonde omgeving of een gezond gebouw in  
een ongezonde omgeving is onmogelijk. Het gaat bij  
gezondheid om meer dan een gebouw, het gaat om de 
totale leefomgeving.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN – VENTILATIE – ISOLATIE
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KINGSPAN UNIDEK INTRODUCEERT NIEUW DAKELEMENT 
Unidek Aero DeLuxe is een nieuw dakelement in het productportfolio  

van fabrikant Kingspan Unidek. Dit isolerende dakelement is door  
de toevoeging van een Fermacell-gipsvezelplaat direct klaar  
om af te werken met bijvoorbeeld stucwerk, verf of behang. 
Bovendien biedt het product nog meer comfort dankzij de  

hoge brandveiligheid, geluidwerende eigenschappen en  
een uitstekende luchtdichtheid. 

Voor strakke plafonds dient men traditioneel gezien eerst een regelwerk aan te  
brengen en daar vervolgens gipsplaten op te monteren. Dat is met deze innovatie niet meer nodig. 

Het isolerende dakelement is namelijk aan de binnenzijde al voorzien van een gipsvezelplaat.  
Na montage kan de binnenzijde dus direct worden afgewerkt, wat materiaal en tijd bespaart. 

 
De huidige markt vraagt om hoge eisen op het gebied van brandveiligheid. Door de toevoeging van gipsvezel, 
dat direct aan de binnenzijde van het plafond zit, is dit nieuwe element het meest brandveilige dakelement in 
het assortiment van de fabrikant. Het element heeft de brandclassificatie B-s1-d0, de hoogst haalbare klasse. 

KLIMAATAKKOORD IS EEN  
GOEDE EERSTE STAP RICHTING  
VERDUURZAMING
79% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat 
we op een andere manier energie gaan opwekken.  
Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in 
samen werking met de NVDE. Het Klimaatakkoord 
is bekend: 96% van de Nederlanders heeft van het 
akkoord gehoord en de helft (52%) zegt de inhoud 
te kennen. Driekwart van de Nederlanders is  
positief of neutraal dat het Klimaatakkoord een 
goede eerste stap is richting verduurzaming;  
16% vindt het géén goede stap. 40% procent 
geeft het een goed gevoel dat de overheid zich 
met het Klimaatakkoord verbindt aan het doel om 
in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten.  
Meer dan de helft vindt het zelfs de hoogste tijd.  

“De urgentie van de energietransitie wordt door 
het merendeel van de Nederlanders gevoeld.  
Ze zijn ervan doordrongen dat er iets moet 
gebeuren en we zien dit als oproep om tot actie 
over te gaan. Uit ons onderzoek blijkt dat  
Nederlanders de overheid niet als enige verant-
woordelijke zien, maar wel degelijk als dé partij 
die nu het voortouw moet nemen. De overheid is 
echt aan zet,” aldus Gerard van der Werf,  
energie-expert bij Motivaction.

COCOBAND IS COMPRIBAND
Compriband staat voor velen gelijk aan geïmpregneerd  
gecomprimeerd schuimband. Het is tevens een geregistreerd 
merk dat alleen door Tremco Illbruck als producent mag worden 
gevoerd. Binnen de productgroep schuimbanden neemt  
illbruck TP605 Cocoband met KOMO-keur een prominente 
plaats in. Het product heeft een lange historie en wordt gewaar-
deerd om zijn hoogwaardige kwaliteit en brede inzetbaarheid. 
In 2018 heeft men een technische upgrade doorgevoerd met als 
belangrijkste verbetering het grotere maatbereik. Op basis hier-
van is dit product omgedoopt tot illbruck TP605 Compriband.

ONDERTEKENING CIRCULAR PLASTICS ALLIANCE
Op vrijdag 20 september heeft de voorzitter van de  
Europese Vereniging van EPS fabrikanten (EUMEPS) als  
één van de 60 deelnemers de intentieverklaring van de 
Circular Plastics Alliance ondertekend. In deze verklaring is 
omschreven hoe de deelnemende partijen actie zullen  
nemen om te komen tot de verwerking van 10 miljoen ton 
gerecycled plastic in 2025. De ondertekening van deze  
verklaring is een buitengewoon belangrijke stap in de  
doelstellingen voor Circulaire Economie.

EIA-AANVRAAG OP TIJD INDIENEN
Een hevige brand legde restaurant Het Theehuis in 2017 in de as. Maar uitbaters Marieke Warmerdam en Timo Slump lieten  
zich niet uit het veld slaan. Er kwam een nieuw pand op dezelfde plek, pal aan het populaire Pikmeer in het Friese Grou.  
“De Energie-investeringsaftrek maakte dat eenvoudiger.”

De periode na de brand was stressvol, vertelt Warmerdam. “Dat de ondernemers voor veel apparatuur de Energie- 
investeringsaftrek (EIA) konden gebruiken, verlichtte de stress enigszins. “Al wisten we nog niet zeker of de EIA toepasbaar 
was. Daarvoor moet je als bedrijf winst maken en of dat ging lukken met ons nieuwe restaurant was onzeker.  

Maar: ondernemen is doorzetten.” De grootste EIA-aanvraag 
die Het Theehuis deed, was voor een nieuw ventilatiesysteem 
in de keuken; een zogenaamd warmteterugwinning- systeem 
(WTW-systeem). Het WTW-systeem is niet de enige appara-
tuur waarvoor Marieke de EIA aanvroeg. “We deden dat  
ook voor onze warmtepompen en inductiekookplaten.  
We gebruiken nu nauwelijks nog gas.” Voor de nieuwe  
vaatwasser en steamer had Het Theehuis óók fiscale onder-
steuning kunnen aanvragen. “Maar we hadden de opdrachten  
van die apparaten te laat naar RVO.nl gestuurd; niet al  
binnen drie maanden na ontvangst, zoals voorgeschreven. 
Dus werd onze aanvraag helaas afgewezen. We raden  
collega-ondernemers dan ook aan om hun EIA-aanvraag  
op tijd in te dienen.”

“ECHTE OMSLAG NAAR PREFAB KOMT ERAAN”
Tijdens het openingsdebat op de vakbeurs PREFAB 
had Margriet Drijver een duidelijke boodschap  
aan de bouw: “Velen hebben nog geen idee wat 
prefabricage gaat betekenen qua aanpassing 
voor hun organisatie. Als bouwbedrijven   
bijvoorbeeld blijven hangen in maatwerk,  
dan is er geen bestaansrecht meer voor hen. 
“We moeten een echte omslag maken. Niet 
blijven verbeteren aan oude bouwmethodieken.”

Volgens Pieter Litjens zal de energietransitie als 
breekijzer gaan fungeren om die omslag te maken. 
“Er is nu sprake van scepsis ten opzichte van prefabri-
cage bij met name opdrachtgevers. Die denken dat 
prefab niet past bij het unieke plaatje dat zij willen 
 realiseren. Door de energietransitie zullen zij gaan inzien  
dat off-site bouwen fabelachtig snel gaat, goedkoper is 
en toch tot die unieke woningen en gebouwen leidt.”

Margriet Drijver en Pieter Litjens gingen onder leiding 
van innovator Marjet Rutten in discussie met het publiek 
over een aantal stellingen over de toekomst van off-site 
bouwen en renovatie. Margriet Drijver is onder andere 
betrokken bij de Renovatieversneller en een woning-
corporatie, maar kent ook de uitvoerende bouw als 
voormalig directeur van BAM Woningbouw.  
Pieter Litjens is directeur van CROW en onder andere  
lid van de Taskforce Bouwagenda.
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Markant oriëntatiepunt  
in het bos
Het Nationale Park De Hoge Veluwe  
heeft een nieuw paviljoen.  
Vanaf elke kant ziet het gebouw  
er anders uit. De aluminium  
dakbedekking volgt de ronding  
en glinstert in het zonlicht. 

Martijn van den Bouwhuijsen

Het voormalige publieksgebouw van Park De Hoge Veluwe 
was aan vervanging toe. Het was verouderd en bood weinig 
mogelijkheden voor het ontvangen van grote gezelschap-
pen. Met de realisatie van het nieuwe paviljoen verzekert 
het park zich van een bijzonder startpunt voor een dagje 
uit, voor de komende decennia. Het gebouw is 365 dagen 
per jaar geopend en herbergt onder meer een restaurant, 
een winkel, foyer en allerlei zalen.  
De totale vloeroppervlakte bedraagt ongeveer 3300 m2. 
Op 21 juni 2019 werd het bijeenkomstgebouw feestelijk 
geopend door Koning Willem-Alexander. 

Techniek
Het dak heeft gefelste aluminium dakbanen, in veel gevallen  
33 cm breed en 10 meter lang. De Kalzip dakbanen  
rusten op glaswol en zijn op kunststof steunen vastge-
klemd. Daaronder bevinden zich geïsoleerde prefab  
dakdozen en de stalen draagconstructie. De ronding in  
het dak  vormde een uitdaging. Ter plaatse zijn aluminium  
pas stukken gebruikt. Op basis van een 3D-model  In de schil van het paviljoen komt veel metaal en metselwerk voor. 

Die materialen verwijzen naar de grondleggers van het park,  
de familie Kröller-Müller. (Foto: Martijn van den Bouwhuijsen).

De dakbedekking heeft een vergelijkbare kleur als het aluminium composiet in de gevels. (Foto: Martijn van den Bouwhuijsen).

De kap bij de voorzijde heeft kapellen met ramen erin.  
(Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe).

Het dak is voorzien van Kalzip dakbanen, veelal 33 cm breed  
en 6 meter lang. (Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe).

De wangen van de dakkapellen zijn bekleed met aluminium-composiet 
materiaal. (Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe)..

werkten de hoofd aannemer, architect en bouwdirectie,  
de leverancier en de dakdekker de complexe puzzel uit.  
Zonder het bouwinformatiemodel (BIM) zou de engineering 
en uitvoering meer tijd vergen. De dakbedekking heeft  
een vergelijkbare kleur als het aluminium composiet in  
de gevels. De wangen van de dakkapellen zijn overigens 
ook van alu composiet materiaal. 
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Esthetiek
In de schil van het paviljoen komt veel metaal en metsel-
werk voor. Die materialen verwijzen naar de grondleggers 
van het nationale park, de familie Kröller-Müller. Die 
familie was rijk geworden met de handel in onder meer 
steen en metaal. Het hout in het interieur verwijst naar de 
bosrijke omgeving. Het dak is opgebouwd uit zadelkappen. 
De kap aan de voorzijde van het paviljoen heeft aan de 
onderzijde een toog en is aan de bovenzijde voorzien van 
kapellen met ramen erin. De kap daarachter heeft welis-
waar ook kapellen, maar die zijn voor de in-en uit blaas van 
lucht. 

Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid was één van de startpunten bij 
het ontwerp. Het gebouw kreeg een zodanige vorm dat er 
’s zomers, op het heetst van de dag, nauwelijks zonlicht 
binnendringt, terwijl de zon ‘s winters alle ruimte krijgt om  
naar binnen te schijnen en te verwarmen. Onzichtbaar vanaf 
maaiveld zijn de ongeveer 60 zonnepanelen op de  
tweede kap, die het paviljoen deels zelfvoorzienend maken 
voor elektriciteit. Voor het verwarmen en koelen wordt  
gebruik gemaakt van warmte- en koude-opslag in de 
bodem. De WKO-installatie is zo aangelegd dat hij in de 
toekomst ook gebruikt kan worden voor andere  gebouwen. 
In het paviljoen zijn voorbereidingen getroffen om in de 
toekomst van het gas af te kunnen gaan. Het gebouw kreeg  
door allerlei duurzame maatregelen een 30% lagere energie - 
prestatiecoëfficiënt (EPC) dan de norm voorschrijft.
De dakdekkers leverden het dak op inclusief een verzeker-
de garantie op waterdichtheid. De aluminium bedekking 
behoeft minimaal onderhoud. Wel is het nodig om jaarlijks 
de goten te ontdoen van bladeren en dergelijke. 

Veiligheid
Vanwege de ronding van het gebouw kon alleen aan de  
onderzijde een steiger gebruikt worden. Voor de hogere 
delen gebruikten de bouwers onder meer verreikers en  
een kraan. Waar en wanneer nodig, werden tijdelijke  
voorzieningen ingezet, waaronder PBM’s. 

Samenwerking
Na de sloop van het oude paviljoen werd in mei 2018 
begonnen met de bouw van het nieuwe. De uitvoering 
verliep voorspoedig. Door de innige samenwerking tussen 
opdrachtgever, architect, directie en bouwers verrees een 
publieksvriendelijk paviljoen. Uit reacties blijkt dat zowel 
de bezoekers als het personeel erg enthousiast zijn.  
De ruime opzet en heldere zichtlijnen worden erg  
gewaardeerd, bijvoorbeeld. Het nieuwe publieksgebouw 
vormt de eerste stap van een grootschalige vernieuwing 
van de omgeving. Onder meer het evenemententerrein,  
de speeltuin, de ontsluitingsweg, het fietspad en de  
parkeerplaats zijn onder handen genomen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

• OPDRACHTGEVER:  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

HET NATIONALE PARK DE HOGE VELUWE IS GESTICHT IN 
1935. HET CIRCA 5.400 HECTARE GROTE PARTICULIERE 
PARK BESTAAT UIT BOSSEN, HEIDEVELDEN, GRASVLAKTEN 
EN STUIFZANDLANDSCHAPPEN. DAARIN LEVEN ALLERLEI 
PLANT- EN DIERSOORTEN, ZOALS HET EDELHERT EN DE 
PARELMOERVLINDER. IN HET GEBIED BEVINDEN ZICH  
OOK CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN, ARCHITECTUUR 
EN BEELDENDE KUNST. BEKENDE ONDERDELEN ZIJN  
ONDER MEER HET KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM EN  
JACHTHUIS SINT HUBERTUS. 

De kap aan de voorzijde van het paviljoen heeft aan de onderzijde  
een toog. (Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe).

Het dak is opgebouwd uit twee zadelkappen.  
(Foto: Robert Modderkolk).

Met de realisatie van het nieuwe paviljoen verzekert het park zich van 
een bijzonder startpunt voor een dagje uit. (Foto: Robert Modderkolk).
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INTERNATIONALE DAKEN

Het Sydney Opera House –  
een gebouw als  
een gepelde sinaasappel
In 1956 werd er een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven 
voor het ontwerp van het Sydney Opera House, op het gehele terrein  
tegenover de Sydney Harbour Bridge. De Deen Jørn Utzon werd gekozen 
als verrassende winnaar. Een gewaagde keuze, omdat hij het ontwerp  
nogal stoutmoedig zonder al te veel berekeningen had getekend en  
ingestuurd. Een keuze waar de Australische overheid tijdens de constructie 
de prijs voor betaalde. Het heeft geresulteerd in een bouwwerk dat louter 
te omschrijven is met superlatieven.

nog geen vaste, geometrische vorm, waardoor het niet 
betaalbaar zou zijn om de vele verschillende ‘zeilen’  
te bouwen. Het duurde erg lang voor de architect een  
verantwoorde manier had gevonden. Volgens Utzon zelf  
zag hij het licht tijdens het pellen van een sinaasappel.  
Hij kwam erachter, dat hoe je de sinaasappel ook schilde, 
de geometrische vorm van ieder stuk van de schil in principe 
altijd gelijk blijft, wat de oplossing betekende voor de 
werkbaarheid van het ontwerp. De zogeheten schelpen van 
de Opera zijn dus uiteindelijk gebaseerd op een gepelde 
sinaasappel. In theorie kunnen de veertien afzonderlijke 
daken dus een complete sinaasappel (bol) vormen.

De bouw, de kosten en oplevering
De bouw bestond uit drie delen. Deel I was de bouw van 
het podium, deel II de bouw van het dak en deel III de 
bouw van het interieur. Uit angst voor het feit dat de bevol-
king zich tegen de plannen en de begroting van de bouw 
zou keren, legde de Australische overheid hoge druk op  
de aanvang van het project, waardoor op 2 maart 1959 
werd gestart met de bouw van het podium.  
Architect Utzon was echter nog niet klaar met het complete 
ontwerp; grote structurele problemen waren nog onopgelost. 
Dit, in combinatie met verschillende onverwachtse factoren, 
zorgde ervoor dat de bouw in januari 1961 al 47 weken 

Joep Klerx

Het ontwerp, gekozen uit in totaal 233 inzendingen,  
was voornamelijk gebaseerd op natuurlijke elementen.  
Jørn Utzon werd in zijn ontwerpen beïnvloed door  
vogelvleugels, de vormen van wolken, schelpen, walnoten 
en palmbomen, en dat is terug te zien. Het initiële ontwerp 
was nog verre van bouwkundig onderbouwd, waardoor 
Utzon na verkozen te zijn als winnaar, nog flink aan de bak 
moest voor de daadwerkelijke start van de bouw. Het meest  
ingewikkelde deel van het hele bouwwerk was het uiteinde - 
lijke ontwerp van het dak. Dit had bij het initiële concept 

achterliep op schema. En toen moest de bouw aan het  
dak nog beginnen. In februari 1963 werd de uiteindelijke 
laatste hand gelegd aan het eerste deel van de bouw.

Voor deel II van de bouw was het design-team al vanaf 1957 
druk bezig met het ontwikkelen van de juiste geometrische 
basis. Pas midden 1961 vonden ze uiteindelijk de econo-
misch verantwoorde oplossing en konden ze starten met 
de bouw van het dak. Een jaar later, toen de bouw in volle 
gang was, werd geschat dat de bouw van dit deel tussen 
augustus 1964 en maart 1965 zou worden afgerond.  
Het werd uiteindelijk begin 1967, net nadat de nieuwe 
overheid van New South Wales besloten had om te stoppen 
met het betalen van Jørn Utzon, die geen andere keuze 
werd gelaten dan ontslag te nemen van het project.  
Dat was nog voordat het derde deel van de bouw –  
het interieur – van start was gegaan. Op dit moment waren 
de kosten van het project gerezen naar 22,9 miljoen AU$, 
ten opzichte van de 7 miljoen die voor het gehele project 
begroot was. De verwachte kosten voor het geheel waren  
in dit stadium echter nog vele malen hoger dan wat er tot 
dan toe was besteed.

Halverwege 1967 werd er, zonder Utzon en met een aange-
past design voor de binnenkant, gestart met de bouw van  
het interieur. Zonder al te veel technische problemen,  
maar een verbluffende 80 miljoen AU$ later, werd in 1973 
het gebouw formeel opgeleverd. 14 jaar na de start van  
de bouw en tegen een kostenplaatje van in totaal  
102 miljoen AU$ - een equivalent van zo’n 950 miljoen in 
de huidige tijd. Nog even voor de duidelijkheid: de planning 
was een oplevering van het project in 4 jaar tijd en tegen 
een kostenplaatje van 7 miljoen AU$. Zo’n 10 jaar te laat  
en na een slordige 95 miljoen te veel te hebben besteed, 
werd het project daadwerkelijk opgeleverd. 

Op 20 oktober 1973 werd het gebouw door Queen Elizabeth II  
geopend. Saillant detail: ondanks dat de winnaar van de 
ontwerpwedstrijd, Jørn Utzon, de gouden medaille van het 
Royal Institute of Architects Australia ontving voor zijn 
bewezen diensten, was hij niet aanwezig bij de opening en 
heeft hij het uiteindelijke gebouw na oplevering nooit in 
het echt gezien.

Het dak
Het dak van het Sydney Opera House is eigenlijk de basis 
van het gebouw. De verschillende ‘schelpen’ die als dak  
dienen, zijn namelijk op veel plekken ook meteen de  
muren. De schelpen worden ook wel zeilen genoemd, 
omdat ze velen doen denken aan windzeilen. Ze bestaan 
uit 2194 prefab betonnen secties, waarvan de grootste zo’n 
15 ton weegt. Deze secties worden bij elkaar gehouden 
door 350 km aan gespannen staalkabels en zijn belegd met 
4.228 dakpanelen, die weer bedekt zijn met daktegels.  
Voor het ontwerp van de tegels vond Utzon inspiratie in 
Japanse, keramische kommen met een subtiele grofheid, 
veroorzaakt door een korrelige textuur van de klei.  

Het Zweedse Höganäs was tenslotte het bedrijf dat de  
uiteindelijk gebruikte geglazuurde, witte graniettegels  
wist te ontwikkelen. Er werd een productiefabriek opgezet,  
direct naast de bouwplaats, waar de 1.056.006 tegels 
geproduceerd werden. De zeilen van het dak rusten op 
een zuil, waarvan wordt aangenomen dat deze de grootste 
vrijstaande kolom ter wereld is. 

Het resultaat
De hele locatie betreft zo’n 1,8 hectare. Dat is genoeg ruimte 
om acht Boeing 747’s vleugel aan vleugel in te kunnen  
parkeren. De vijf verschillende zalen bieden zitplaats aan 
5.738 bezoekers. De zes cafés, de verschillende oefen-  
en expositieruimtes en de vier restaurants doen daar  
qua capaciteit nog een schepje bovenop. Met meer dan 
3.000 shows en talloze tours heeft het Opera House in 
Sydney tegenwoordig meer dan 10 miljoen bezoekers  
per jaar. Daarnaast staat het sinds 2007 op de  
Unesco-werelderfgoedlijst en is het op vele lijsten te  
bewonderen als één van ‘s werelds meest bijzondere  
bouwwerken. Voor vele bezoekers van buiten Australië  
is het bovendien één van de belangrijkste redenen  
om naar Sydney te komen.
Misschien was het die overschrijding van het budget  
met 1357% dan toch waard? ●

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

Een panhaak is een panhaak -  
of ligt dat toch even anders ?
Om zoveel mogelijk stormschade te beperken, is in 1992 de regelgeving 
omtrent de verankering van de dakpannen ingevoerd. Moderne dakpannen 
zijn vanwege hun goede sluiting veel gevoeliger voor stormschade dan 
bijvoorbeeld de oude holle pannen van vroeger.

panlatten van soms amper 20 mm. Daarom is de lengte  
van de haak heel nauwkeurig afgestemd op de dakpan.  
De lengte van de spijker (B) wordt bepaald door de hoogte 
van de ophangnokken van de dakpan.Hoe hoger deze  
nokken, hoe langer de spijker. Om de beste rekenwaarde  
te behalen is het zaak om de spijkerlengte niet langer te 
maken dan nodig is. Een korte spijker betekent immers 
meer weerstand dan een lange spijker.

Zoals eerder aangegeven, is een rekenwaarde een unieke 
combinatie van een dakpan en panhaak. Als men toch  
een andere maat 409 gebruikt, dan mag men ook de  
rekenwaarde niet meer gebruiken. 
Men kan ervan uitgaan dat bij het bepalen van de reken-
waarde de optimaal passende haak is gebruikt, dus als men 
een ander type gebruikt, zal de rekenwaarde zeker ook lager 
uitvallen. Ook gebeurt het dat men look-a-like panhaken 
gebruikt, die gekopieerd zijn van de originele FOS haken. 
Het moge duidelijk zijn, dat er dan ook geen rekenwaarde 
gebruikt kan worden.

Haaklengte te kort
De panhaken 409 dienen altijd parallel aan de zijsluiting 
te worden ingeslagen in de panlat. In het geval men een 

Kees Wognum, Nedsale dakaccessoires bv

De firma FOS uit Duitsland is de grootste fabrikant van 
panhaken in Europa en de belangrijkste leverancier van 
panhaken in Nederland. Soms kan men met één bepaald 
type panhaak meerdere dakpannen verankeren, maar het 
komt ook voor dat er voor een bepaalde dakpan speciaal 
een passende panhaak wordt ontwikkeld. De rekenwaarde 
van een panhaak is altijd een unieke combinatie van een 
type dakpan met een panhaak.

Volgens de Europese norm NEN-EN 14437 wordt een 
dakvlak opgebouwd in een testomgeving. De dakpannen 
worden dan (bijvoorbeeld dambordgewijs) verankerd.  
Vervolgens wordt aan 16 dakpannen tegelijk getrokken.  
De trekkracht wordt geleidelijk opgevoerd, tot er een 
bezwijkcriterium wordt vastgesteld. Deze test wordt 3x uit-
gevoerd, waarna uit het gemiddelde de rekenwaarde wordt 
bepaald. Deze rekenwaarde wordt niet toegekend aan de 
panhaak, maar aan de unieke combinatie van beide.  
Een panhaak die voor meerdere pannen kan worden  
toegepast, heeft elke keer weer een andere rekenwaarde. 
Het is zelfs zo dat bij vlakke dakpannen de rekenwaarde, 
gedekt in rijen, hoger is dan met dezelfde panhaak  
gedekt in verband. 

Panhaken type 409
De naam 409 zegt eigenlijk niet zo veel over de haak en 
is ooit door de fabrikant bedacht. Andere namen die in de 
volksmond gebruikt worden, zijn: ’tikpanhaak’, ‘vlaggetje’  
en ‘spijkerhaak’. De panhaken type 409 worden in ons land 
het meest toegepast als verankering. De 409 is  leverbaar in 
ca. 30 verschillende maten. De maten variëren in haaklengte 
en spijkerlengte. De haaklengte (A) wordt bepaald door de 
hoogte van de pannen. Bij vlakke pannen is de haaklengte 
altijd korter. Het is de bedoeling dat de spijkerpunt in het 
midden van de panlat wordt ingeslagen. Vergeleken met 
bijvoorbeeld Duitsland hebben we in ons land zeer dunne 

panhaak neemt waarvan de haaklengte te kort is,  
dan kan men deze niet op de juiste wijze in de panlat slaan. 
De haak moet dan enigszins schuin worden opgezet,  
om toch in de lat te kunnen komen. Tijdens het inslaan 
gaat de haak dan aan de pan trekken. Om te voorkomen  
dat de dakpan gaat kantelen, zal men de spijker er niet 
zover inslaan. (Normaal dient een panhaak 25 mm te worden 
ingeslagen om voldoende grip te krijgen in het hout).  
Een haak die te kort is, kan zelfs de hoekoverlap blokkeren, 
waardoor de dakpannen loskomen van de panlatten en 
gaan ‘stapelen’. 

Optimalisatie van de spijkerpunten
Bij de allereerste modellen van de 409 waren de spijkers 
glad en hadden ze een schuine punt. Door praktijkervaring 
bleek dat deze gladde spijker in eerste instantie een goede 
rekenwaarde bracht, maar na verloop van tijd (na belastingen 
door wind) toch uit het hout omhoog kwamen.  
Om dit te voorkomen, heeft FOS een ribbeling aangebracht. 
Deze ribbeling + de instructie dat de haak minimaal 25 mm 
moest worden ingeslagen, was al een enorme vooruitgang. 

De laatste ontwikkeling van de spijkerpunt was vorig jaar. 
De ribbeling is verder geoptimaliseerd en de punten  
zijn nu voorzien van een verdikking (bolletje). Door nu de 
spijker tot het bolletje in de lat te slaan, weet men dat de 
juiste inslagdiepte is bereikt. Nu de haken zijn voorzien  
van een ‘inslagbolletje’ kan ook de uitvoerder of keurings-
instantie (SKG-IKOB) controleren of de haken op de juiste 
manier zijn verwerkt.

Advies
Voor elk project dienen conform het Bouwbesluit 

verankeringsadviezen te worden gemaakt.  
Deze dienen op het werk aanwezig te zijn en de 

dakdekker dient volgens dit advies te verankeren. 
Als de dakdekker vervolgens andere panhaken gaat 

gebruiken, dan kan dat grote gevolgen hebben.  
Niet alleen gevolgen van rondvliegende dakpannen, 

maar ook financiële gevolgen, indien de opdrachtgever 
erachter komt dat niet de panhaken zijn gebruikt waar 

het verankeringsadvies op gebaseerd is. De opdrachtgever 
kan dan immers eisen dat alle daken opnieuw moeten  
worden gedekt met de juiste haken uit het advies. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Bijna alle panhaken en vorsthaken die wij leveren
zijn nu voorzien van een etiket met dakpan, of 
vorstbenaming waarvoor de haak gebruikt kan 
worden. 

 ideaal voor het magazijn

 controle of de juiste haak wordt gebruikt

 minder kans op vergissingen 

Nedsale dakaccessoires BV

Driebanweg 24
1607 ML HEM
telefoon: 0228-542215 
e-mail:    info@nedsale.nl

kijk op onze database voor de juiste haak 

Juiste toepassingen op de doos
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PREFA ACADEMY –
SCHOLINGSCURSUS 2020

TERMIJN
24 februari 2020

25 februari 2020

26 februari 2020

OPLEIDING PREFA DAK FELSSYSTEMEN 

PREFA
 ACADEMY

AANMELDEN VOOR DEZE PREFA 
ACADEMY SCHOLING ?   
Graag per mail, of per telefoon bij uw 
PREFA contactpersoon Henk Smienk 
henk.smienk@prefa.com 
06 -53855320

INHOUD
! Basis principes Felstechniek Prefa Aluminium 
! Detail principes Felstechniek schoorsteen bekleding 
! Infelsen van cv doorvoeren –en ontluchtingskanalen 
! Het inwerken van Velux-dakramen met de Felstechniek

PLAATS
PREFA Academy 
Gutenbergstraße 15a 
53359 Rheinbach 

WWW.PREFA.NL

CURSUS KOSTEN
Contact Henk Smienk  06 -53855320

30 maart 2020

31 maart 2020

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

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

nauwe banden met Paus en Klaas én onze overtuiging dat het 

samen ondernemen tot een wederkerig succes leidt, maken  

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

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

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

trouwens, maar ook met gedegen opleidingen en een 

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

MET ALL -UP GAAT 
HET DAK ERAF . . .

...EN ER WEER OP NATUURLIJK! Verkoop

Verhuur

Lease

Onderhoud

Opleidingen
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PRODUCTNIEUWS

Een in de breedte  
variabele dakpan
Wienerberger introduceert een variabele versie van de klassieke dakpan 
Verbeterde Holle. Productmanager Geert Kamps van de fabrikant  
licht de innovatie toe.

Daarmee wordt voorzien in de wens om een dakvlak in de 
breedte mooi uit te vullen zonder de dakpannen te slijpen 
bij dakdoorbrekingen en/of de toepassing van hulpstukken 
(halve of driekwart pannen). Dit scheelt materiaal,  
afval en tijd. De dakdekker is dus flexibeler geworden in  
de verwerking van dakpannen. Voorafgaand aan het werk  
bepaalt hij de werkbreedte en vervolgens kan hij het dakvlak 
efficiënt en esthetisch fraai voorzien van dakpannen.

Welke aanpassingen heeft de fabrikant doorgevoerd,  
die dit voor elkaar hebben gekregen? “Het was een relatief 
lang proces, waarbij we moesten zoeken naar een zekere 
oplossing om enerzijds het vertrouwde aanzicht van het  
panmodel te behouden en anderzijds een verschuifbaarheid 
te creëren waarmee op stramienmaten kan worden gewerkt, 
die esthetisch en waterdicht is,” aldus Geert Kamps.  
“Hierbij hebben we gebruik gemaakt van 3D-tekenmodellen. 
Dit gaf ons het inzicht hoe het waterlabyrint ontworpen 
moest worden, hoe de dakpannen en hulpstukken goed 
op elkaar aansluiten en hoe ze op de bestaande cassettes 
gepositioneerd moeten worden in het productieproces.  
De krimp van het drogen en bakken wordt hiermee optimaal 

De VH is een typisch Nederlandse dakpan (in de zin dat  
hij veel te zien is in het Nederlandse dakenlandschap),  
die al sinds omstreeks 1880 wordt geproduceerd.  
Wienerberger was in 1999 de eerste producent die een  
aangepaste versie van dit model op de markt bracht.  
Het betrof toen een aanpassing waardoor de dakpan in de 
lengte variabel werd. Deze aanpassing werd doorgevoerd  
op vraag van de markt, dit zorgde er namelijk voor dat  
bij renovatie de panlatten (indien ze nog goed waren)  
niet vervangen hoefden te worden. Door de speciaal  
ontwikkelde kopsluiting werd de pan zodanig in hoogte  
verstelbaar, dat de verschillende panlatafstanden door de 
pan konden worden opgevangen. Dit panmodel werd  
op de markt gebracht onder de naam VHV.

Variabel in breedte
Het nieuwe model, de VHV Vario, is ook variabel in de breedte. 

opgevangen. Ook hebben we al in de ontwerpfase gekeken 
naar de meest gunstige manier van pallettiseren, zodat de 
pan zo efficiënt mogelijk en zonder beschadigingen kan 
worden getransporteerd.”

“Belangrijk bij de ontwikkeling van deze innovatie was dat 
de uitstraling van het panmodel behouden zou blijven en 
dat de aanpassingen een dakpan zouden opleveren die 
technisch minimaal gelijkwaardig aan de oorspronkelijke 
dakpan zou zijn. We hebben in technisch opzicht zelfs een 
belangrijke verbetering kunnen doorvoeren. Bij de VHV Vario 
is de zijsluiting namelijk standaard overlappend geworden. 
Dat betekent dat er geen naden meer bij de zijsluiting 
aanwezig zijn, waardoor wordt voorkomen dat vuil zich in 
de naden kan verzamelen. We hebben de nieuwe dakpan 
vanzelfsprekend uitgebreid in ons eigen laboratorium 
getest op windbelasting en waterdichtheid.”

Duurzaamheid
De innovatie gaat gepaard met een compleet onder steunend 
assortiment. “We hebben namelijk ook enkele innovaties 
doorgevoerd om het de verwerker zo gemakkelijk mogelijk 
te maken,” vervolgt Kamps. “Voor de VHV Vario is een  
speciale panhaak ontwikkeld, die voorzien is van een  

ribbeltje, waaraan de verwerker precies kan zien tot hoe 
diep de panhaak in de lat moet worden bevestigd.  
De diepte bepaalt immers mede de verankering.  
Tevens zijn de overige hulpstukken, zoals de gevelpannen 
en chaperonpannen, in overeenstemming met het nieuwe 
model vernieuwd.”

Vermeldenswaard is bovendien dat de fabrikant, tegelijk 
met de introductie van dit nieuwe panmodel, overschakelt 
op de toepassing van loodvrij glazuur op alle panmodellen.  
Daarmee wil Wienerberger een steentje bijdragen aan een 
duurzame en gezonde bouwpraktijk. Kamps: “Op het gebied 
van duurzaamheid is ook van belang dat alle klei die wij 
voor onze productie gebruiken uit Nederland  afkomstig  
zijn. Alleen al in transport scheelt dit op jaarbasis enorm 
veel uitstoot.”

De VHV Vario is vanaf heden verkrijgbaar in 14 kleuren.  
Het oorspronkelijke VHV assortiment is hiermee verdeeld 
onder de nieuwe VHV Vario en de authentieke VHV  Klassiek. 
Bij deze dakpan heeft de scherf dezelfde kleur als het 
 oppervlak. De VHV Klassiek is leverbaar in vijf kleuren. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

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.



GRATIS PAGO
Dit onderzoek wordt gratis aangeboden aan iedere werknemer 
waarpremie voor wordt afgedragen en die valt onder de 
werkingssfeer van de CAO Hellende Daken.

Een initiatief van

GEZONDER 
IS MEER 

WERKPLEZIER!
GEZONDER 

IS MEER 

PAGO!
PERIODIEKE

ARBEIDSGEZONDHEIDS

ONDERZOEK VOOR 

UW WERKNEMERS!
Hoe gezond zijn  
uw werknemers?

advertorial

Duurzame Inzetbaarheid is één van de speerpunten van partijen betrokken bij de CAO voor Hellende Daken. 

In het kader van Duurzame Inzetbaarheid is er een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) 

ontwikkeld voor de sector. De PAGO wordt aan iedere werknemer waarvan de werkgever lid is van één  

van de werkgeversverenigingen (GNL sectie daken, VFR of NVVL) én valt onder de werkingssfeer van de 

CAO gratis aangeboden. 

Wat is een PAGO? 
Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van 
werknemers beoordeelt op die aspecten waarin zij risico’s 
lopen in het werk. Een sterk bedrijf is alert op de gezond-
heid van zijn werknemers. Een gezondheidsonderzoek kan u 
hierbij ondersteunen.

Waarom een PAGO? 
Net als bij topsporters gaat het werk in uw sector vaak  
samen met zware lichamelijke belasting. Topsporters  
worden daarom regelmatig getest om hen zo lang en  
gemotiveerd mogelijk op niveau te laten presteren.  
Zo moet u onze PAGO ook zien! Uw werknemers doen  
verschillende testen en ontvangen op basis van de  
resultaten een advies om hun gezondheid te bevorderen 
en optimaal te houden. Het gezondheidsonderzoek wordt 
uitgevoerd door medisch specialisten. 

Ben ik als werkgever verplicht een PAGO  
aan te bieden aan mijn werknemers? 
In de Arbowet is opgenomen dat de werkgever de werk-
nemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek  
te ondergaan dat erop gericht is de risico’s die de arbeid 
voor de gezondheid van de werknemers met zich mee- 
brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.  
Kortom; ja, de Arbowet verplicht u als werkgever om  
een PAGO aan te bieden. Met de afspraken vanuit de  
CAO voor Hellende Daken kunt u dit eenvoudig en  
kosteloos regelen! 

Zet de eerste stap 
Informeer uw werknemers over het belang van een PAGO en 
wijs uw werknemers er op om een afspraak in te plannen. 

Hoe zit dat met de privacy van de werknemers? 
De PAGO is laagdrempelig, veilig en anoniem. De privacy 
van werknemers is volledig gewaarborgd. De resultaten van 
het onderzoek worden dus niet met de werkgever gedeeld. 

Wilt u meer weten over de PAGO,  
neem dan contact op met het  
CAO-secretariaat Hellende Daken  
(organisator PAGO):  
info@cao-hd.nl,  
of bel 085 - 489 90 50. 

HET  
ONDERZOEK  
HEEFT ALS  

DOEL:

Vroegtijdig  

signaleren  

van klachten
Terugdringen van ziekte- verzuim

Op peil  
houden van  

productiviteit
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ACTUALITEITEN

BIMPRAAT OP 31 OKTOBER OVER BIM  
EN HET MATERIALENPASPOORT
De BIMPraat van Het Nationaal BIM Platform van 31 oktober gaat over 
‘Het materialenpaspoort en BIM’. Tijdens deze kennissessie vertelt  
Marijn Emanuel als medeoprichter van Madaster over de filosofie van 
het platform dat één doel heeft: afval elimineren in de bouwsector.  
De rol van BIM speelt daarin een belangrijke rol. Dit onderwerp is vooral 

relevant voor vastgoedeigenaren, ontwerpteams, app-ontwikkelaars en 
facility management-bedrijven maar ook voor bouwbedrijven en andere 

ondernemingen in de bouwsector.

AGENDA
31 oktober 2019
BIMPraat: Het materialenpaspoort en BIM
Madaster, Alphen aan den Rijn
Info: www.hetnationaalbimplatform.nl

7 november 2019
Nationaal Sustainability Congres
Congrescentrum 1931, ’s-Hertogenbosch
Info: www.sustainability-congres.nl

13 november 2019
Sunday 2019
’t Spant, Bussum
Info: www.sundaynl.nl

18 november 2019
Middag van de Projectontwikkeling
AKD Maastoren, Rotterdam
Info: www.akd.nl

PERSONALIA

VELUX Nederland
Jeroen Proemstra is bij  
VELUX Nederland in dienst  
getreden als Directeur Verkoop. 
Binnen deze functie is hij verant-
woordelijk voor de commerciële 
activiteiten en aansturing van de 
verkooporganisatie. Met zijn team 
staat hij in nauw contact met de 
verkopende klanten van VELUX, 
zoals de bouwmaterialenhandels, 

woning-interieurzaken en Doe-het-zelfwinkels, maar ook  
architecten, adviesbureaus, projectontwikkelaars, ontwikkelende 
aannemers en woningbouwcorporaties.

VEEL NOVITEITEN OP DE  
DEMODAGEN VAN ALL-UP
De demodagen van All-up vonden dit  
jaar plaats van 26-28 september.  
Bezoekers kregen diverse innovaties en 
primeurs gepresenteerd:

De nieuwe K400RSX aanhangerkraan van 
Klaas in het 3,5T segment, die een haak-
hoogte bereikt van bijna 35 meter en een 
reikwijdte heeft van 24 meter (hijslast 3000 kg). De jibdelen zijn hydraulisch uitschuifbaar en deze kraan is bovendien  
leverbaar als hybride uitvoering. Met zijn haakhoogte van 52 meter en zijn haaklast van 6.000Kg is de K1003RSX het  
neusje van de zalm voor dakdekkend Nederland.
Volgens de heren van All-up, gaat de nieuwe Paus easy 24 meter het dit jaar helemaal maken. “Als je bedenkt dat de markt 
voor deze noviteit zowel de bouw is, als de dakdekker, verhuizers en dergelijke, mensen dus die nu allemaal al ladderliften 
gebruiken, dan breekt er zometeen een nieuwe tijd aan. Ook de nieuwe Geda lift op accu - die snel en eenvoudig is op te 
bouwen en ook als gewone ladder te gebruiken - was tijdens deze dagen te bewonderen. 

BOUWKERAMIEK VOOR  
KRINGLOOPECONOMIE
Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid,  
presenteerde branchekoepel  
Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB)  
de poster ‘Circulair met bouwkeramiek’. De visualisatie 
toont op bondige wijze de vele mogelijkheden om 
met gebakken bouwproducten circulair te bouwen. 
De toepassingen worden getoond aan de hand  
van een artist impression van het innovatieve  
Funda Huis©, samengesteld op basis van voorkeuren 
van bezoekers van website Funda.

BROUWERS ZINK & DAK GEOPEND IN MAASTRICHT
Op 1 juni opende Brouwers Zink & Dak haar deuren aan de 

Karveelweg 30 in Maastricht. Op vrijdag 27 september waren 
relaties van harte welkom om de nieuwe locatie te bezoeken.  

Met stands van Nedzink, Canam Sales en Icopal waren  
er mogelijkheden om kennis te maken met een aantal  

belangrijke leveranciers van Brouwers Zink & Dak.  
Maar ook Brouwers Zink had er een stand om haar  

zinkcursussen toe te lichten. De inschrijvingen van die  
zinkcursussen voor het nieuwe winterseizoen zijn immers  

weer in volle gang. De groothandel biedt alle materialen die 
een dakdekker, loodgieter, installateur of aannemer zoekt.

SONNENSTROMFABRIK  
INTRODUCEERT  
AC-ZONNEPANELEN
In mei heeft de Sonnestromfabrik het 
AC-zonnepaneel gepresenteerd op de  
beurs Intersolar in München. Kern van  
dit product is een geïntegreerde micro- 
omvormer van Enphase.  

Daarmee levert elke AC- zonnepanelen van de Sonnenstromfabrik gebruiksklare wisselstroom. De (omslachtige) centrale 
omvormer komt hiermee te vervallen. De innovatieve methode maakt het automatisch optimaliseren van elke zonne- 
energie-installatie mogelijk. 

Ook het monitoren van elke afzonderlijke AC-zonnepaneel is mogelijk. De oorzaak van een eventueel probleem kan  
hierdoor snel worden gelokaliseerd en gerepareerd. De geïntegreerde omvormer maakt van alle AC-zonnepanelen  
een gesloten systeem en kan eenvoudig te allen tijde uitgebreid worden, zonder dat het gevolgen heeft voor de  
reeds geplaatste zonnepanelen. 
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 24 december 2019

DAK VAN HET JAAR 2019
Dakrenovatie Carré in Amsterdam

INTERVIEW YVONNE WATERMAN
Hoe nu verder met het Asbestdakenverbod?

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

VERSLAG
BIMPraat: Het materialenpaspoort en BIM

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

2 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

8 Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

18 OOHD www.opleidingenhellendedaken.nl

22 Dakrenovatie Holland www.dakrenovatieholland.nl

23 Zinkunie www.zinkunie.nl

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

30 SFHD www.cao-hd.nl

34  Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl 

NedZink www.nedzink.com

35 Ubbink bv www.ubbink.nl

38 European Building Supply www. europeanbuildingsupply.com

46 Beniso www.airflex.nl

47 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

54 Isolatiefolie.nl www.isolatiefolie.nl/rietdekkers

 Vakfederatie Rietdekkers www.riet.com

60 Joru Support www.begroeningstechniek.nl

 Artilan bv www.artilan.nl

61 Roof Safety Systems www.rss-roof.com

69 Nedsale www.nedsale.nl

70 Prefa www.prefa.com

71 All-Up www.all-up.nl

73 Wienerberger www.wienerberger.nl

74 SFHD www.cao-hd.nl

79 BMI Group www.bmigroup.com 

80 Isobouw www.isobouw.nl

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!



Circulaire isolatie voor een  
duurzamere toekomst


