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Eikenprocessierups
Hier dus de tips:  
vermijd elk contact met  
de rupsen en resten  
ervan, zoals vrijge-
komen brandharen  
en lege nesten.  
Zorg bij het werken  
in een (natuur-) 
gebied met eiken-
processierupsen voor 
goede bedekking van 
de hals, armen en benen 
en ga niet op de grond 
zitten. Ga na aanraking van  
de rupsen of haren niet krabben of 
wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met 
water. Was zo nodig ook de kleren (liefst op 60 °C).

Ook dit voorjaar was warm, dus het zou me niets  
verbazen als we volgend jaar opnieuw massaal aan  
het krabben slaan, vlekken op onze huid krijgen en  
last krijgen van onze ogen en luchtwegen. In dat geval  
kunt u ervan op aan dat wij de bovenstaande tips  
gewoon weer voor u op een rijtje zullen zetten.

Edwin Fagel

Sommige artikelen komen periodiek terug in de  
bladen en nieuwssites. Zodra de zon begint te schijnen, 
komen de tips voor veilig werken in de hitte weer langs. 
Wie al een tijdje meeloopt, kan die tips waarschijnlijk  
wel dromen: drink voldoende, draag bedekkende  
kleding en petjes, pas de werktijden aan, etc.  
Toch is het nodig die tips jaarlijks te herhalen,  
want als het goed is, staan er elk jaar ook weer veel  
nieuwe dakdekkers op het dak. Bovendien geloof  
ik heilig in de kracht van herhaling.

Een onderwerp waar we nog nooit over schreven,  
maar waarvan ik vermoed dat het ook zo’n terugkerend 
item kan worden, is de eikenprocessierups.  
Het beestje was deze zomer veel in het nieuws.  
Ook dakdekkend Nederland heeft ermee te maken:  
in met name bosrijke omgevingen is het risico op  
overlast aanzienlijk. 

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. 
Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen: 
daar overwinteren ze. Vanaf half april tot begin mei  
komen de eitjes uit. Na een aantal vervellingen  
komen groepjes rupsen samen. Zij vormen grote  
nesten op de stam en zijtakken van de eikenboom.  
Rupsen vervellen drie keer, daarna krijgen ze brandharen. 
De brandharen veroorzaken gezondheidsklachten.  
Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige 
brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan 
zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of  
aan de luchtwegen.

Het warme weer van april-juli 2018 heeft ervoor  
gezorgd dat er deze zomer veel meer overlast is  
van de eikenprocessierups dan normaal. Daarnaast is 
het zo dat oude nesten nog jarenlang overlast kunnen 
veroorzaken. Daarom is het van belang dat men zich  
bij het werk ervan vergewist of de eikenprocessierups 
zich in de buurt bevindt en zo ja, dat men passende 
maatregelen neemt.

Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode 
dat de eikenprocessierupsen brandharen krijgen  
(half mei-juni) en bij verdere verspreiding van deze 
brandharen uit lege nesten (juli-september).  
Er hoeft geen rechtstreeks contact met de rups te zijn  
om klachten te krijgen. De brandharen kunnen ook  
door de wind meegevoerd worden waardoor ze op de 
huid of in de kleding terecht komen. De brandharen  
(± 700.000 per rups) dringen met hun weerhaakjes bij 
aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. 
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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!
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Rigoureuze renovatie van 
neoklassiek monument
Modern en klassiek gaan prima samen in het Belgische Hasselt.  
Het nieuwe stadhuis verenigt futuristische architectuur met neoklassiek  
erfgoed. Een 140 jaar oud monument kreeg een nieuw dak met  
leien en titaanzink. De bouwers gebruikten moderne hulpmiddelen,  
waaronder een regenkap die over het steigerwerk schoof.

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: NedZink, Ridder Skins for Buildings

In 2013 besloot de Belgische gemeente Hasselt om te gaan 
verhuizen naar een groter complex, omdat het stadhuis te 
klein was geworden en om allerlei gemeentelijke diensten 
te centraliseren. Er werd gekozen voor een combinatie van 
renovatie en nieuwbouw.

Esthetiek
Het nieuwe onderkomen bestaat uit een futuristisch gebouw 
van zeven lagen hoog: ‘t Scheep- en een voormalige rijks-
wachtkazerne, de Kezerreme. Het gerenoveerde gebouw 
stamt uit 1897 en heeft een neoklassieke opbouw.  
In de neoclassicistische architectuur, die opleefde eind  
negentiende en begin twintigste eeuw, lieten architecten 
zich inspireren door Griekse en Romeinse bouwkunst.  
Het neoklassieke karakter van het gerenoveerde pand  
komt bijvoorbeeld tot uiting in de rechtlijnige architectuur, 
de symmetrische indeling en allerlei sierlijke elementen 
waaronder kroonlijsten, halfzuilen en frontons. 

Het gerenoveerde dak bestaat uit een aaneenschakeling  
van mansardekappen die van goot naar nok met lei en zink  
zijn bekleed. In het midden van het dak bevindt zich een 
piramidevormige lichtkoepel van 5 x 5 m (l x b).  
Het dak kun je vanuit meerdere kanten bekijken. Bijvoorbeeld 
ook via de schuine spiegelende wand van de nieuwbouw. 

Techniek 
Het dak van de voormalige rijkswachtkazerne bestaat uit 
stalen portalen van HEA profielen, houten gordingen  
(63 x 200 mm) met daartussen wolisolatie, PIR isolatie  
en dampremmende folie. Op de steile dakdelen is  
over de gordingen een dakbeschot aangebracht.  
Hierover zijn tengellatten en leilatten aangebracht  
met daarover blauwgrijze natuursteen leien in half-
steensverband, bevestigd met leihaken.

Op de flauw hellende dakvlakken is een dubbel gesloten 
zinken felsdak op ruw houten delen met onderliggende 
tengellatten aangebracht. Het voorgepatineerde NedZink 
Nova titaanzink heeft een dikte van 0,8 mm en is aan de 
ondergrond bevestigd met RVS klangen. De 60 mm brede 
houten nokken zijn met titaanzinken zetwerk bekleed.  
Omwille van een goede hemelwaterafvoer kraagt de  
zinken dakbedekking uit over de leistenen dakbedekking. 
De onderzijde van de uitkragingen zijn fraai afgewerkt  
met wit geschilderd geprofileerd hout. 

Het titaanzink laat zich eenvoudig bewerken en werd 
vooraf op coil aangeleverd bij de productielocatie van 
Ridder Skins for Buildings in Zwaag. Aldaar is het metaal 
geprofileerd en vervolgens getransporteerd om het direct 
te kunnen monteren. In totaal gaat het om 1.100 m² 
felsbekleding in banen van 530 mm breed. Daarnaast zijn 
ook de zeven dakkapellen, achttien ossenogen en meer Bij de renovatie van het dak werd een schuifbare regenkap gebruikt.

Op de flauw hellende dakdelen is zinken dakbedekking aangebracht 
bovenop ruwe vuren delen (22 x 125 mm) en tengelltatten (38 x 63 mm). 

Het stadhuis: futuristische nieuwbouw naast een gerenoveerd  monument. 
Behalve de dakbedekking en goten werden ook de  hemelwaterafvoeren 
vervangen van de oudbouw. 
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dan 900 strekkende meter goot uitgevoerd met titaanzink. 
De ossenogen zijn geprefabriceerd door een specialistisch 
bedrijf in België. 

De houten gootconstructie is met stalen hoekankers  
aan de gevelwanden gemonteerd. Daarop bevinden zich 
ruwe vurenhouten elementen en titaanzinken bekleding.  
De goot is aan de onderzijde voorzien van wit geschilderd, 
geprofileerd hout. 

Veiligheid
Met een bouwkraan werden de bouwmaterialen,  
waaronder de leistenen, vanaf maaiveld veilig richting  

dak getransporteerd. Om veilig op hoogte te werken,  
gebruikten de bouwers steigers. Waar nodig zijn netten 
opgehangen om calamiteiten te vermijden. Bij de dakreno-
vatie werd een beweegbare regenkap ingezet: een stalen 
jukframe met een wit zeildoek. Met de 30 meter lange en  
50 meter brede regenkap kon het hemelwater zoveel  
mogelijk geweerd worden, tijdens de ontmanteling van  
het oude dak en de bouw van het nieuwe. De kap werd  
met de hand over rails op het steigerwerk verschoven. 
Naarmate het werk vorderde, schoof het frame, dat telkens 
ongeveer een derde van het bouwwerk overkapte,  
telkens een stuk verder. 

Duurzaamheid
Naar verwachting gaat het dak minstens 80 jaar mee.  
De dakdekker adviseert om de goten schoon te  
houden en bij harde storm te controleren op schade  
en passende herstelmaatregelen te nemen. 
De isolerende waarde van het dak is er flink op  
vooruit gegaan, dankzij 300 mm dikke wol isolatie en  
10 centimeter PIR isolatie. In de oude situatie had  
het dak namelijk geen isolatie. 

Samenwerking
Ridder Skins voor Buildings nam de volledige dakbouw 
voor haar rekening en realiseerde daarnaast de tussenvloe-
ren. Het bedrijf uit Zwaag kreeg de opdracht via de  
Belgische onderaannemer Zolderse Dakprojecten,  
waarmee ze ook samenwerkten bij de bouw van het iconische  
NATO hoofdkantoor in Brussel. Bij het renovatieproject in 
Hasselt werd onder meer samengewerkt met Clabots voor 
de zinken ogen, met Omniplex voor het hout, met IKO voor 
de PIR isolatie en met Ursa voor de minerale wol isolatie.

De dakrenovatie nam iets meer tijd in beslag dan gepland, 
mede door de onverwachte situaties zoals die wel vaker 
bij restauratie/renovatie voorkomen. Het monteren van de 
staalconstructie en hiernavolgende werkzaamheden von-
den daardoor later plaats. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het 140 jaar oude monument kreeg een nieuwe dakconstructie met 
daarop houten gordingen en dakbedekking van titaanzink en leistenen. 
Het meest steile dakdeel, direct boven de goot, is voorzien van blauwgrijze 
leien in halfsteensverband die met haken zijn bevestigd aan de leilatten 
(34 x 45 mm) bovenop tengellatten (38 x 63 mm) en dakbeschot.

• OPDRACHTGEVER: STAD HASSELT (B)
• ARCHITECT:  JASPER-EYERS ARCHITECTS, BRUSSEL 

(B); UAU COLLECTIV, HASSELT (B);  
ARCHITECTENBUREAU MICHEL JANSEN, 
TONGEREN (B)

• HOOFDAANNEMERS:  DEMOCO, HASSELT;  
WILLEMEN CONSTRUCT, MECHELEN (B)

• DAKBOUWER:  RIDDER SKINS FOR BUILDINGS, ZWAAG
• ZINK: NEDZINK, BUDEL
• OSSENOGEN: CLABOTS, BRUSSEL (B)
• HOUT: OMNIPLEX, HARELBEKE (B)
• PIR ISOLATIE: IKO, KLUNDERT 
• GLASWOL ISOLATIE: URSA, WAREGEM (B)
• LEIEN:  RATSCHECK, MAYEN-KATZENBERG (D)

Het dak is voorzien van voorgepatineerd titaanzink van  
0,8 mm dikte in een natuurlijke grijze kleur dat met een  
dubbele fels is bevestigd aan RVS klangen. 

In totaal kreeg het dak 1.100 m2 titaanzink felsbekleding in stroken van 530 mm breed. Daarnaast zijn ook de achttien dakkapellen,  
zeven ossenogen en meer dan 900 strekkende meter goot uitgevoerd met titaanzink.



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:

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

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 

2019Dakenman/vrouw 

Wolter Kroes

bekend van “Ik heb de 

hele nacht liggen dromen”

 en de nummer 1-hit

 “Viva Hollandia”,

zal een daverend 

optreden verzorgen
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DAK VAN HET JAAR 2019

Verkiezing is afspiegeling 
veelzijdigheid dakenbranche
Sinds eind vorig jaar is Martijn van den Bouwhuijsen  
verantwoordelijk voor de artikelenreeks Dak van het Jaar in steilDAK.  
Daarmee zorgt hij voor de input van de jury, die begin volgend jaar moet 
gaan bepalen welk dak zich mag kronen tot het Dak van het Jaar 2019.  
In dit artikel stellen we hem voor. 

De kwaliteit is hoog
Van den Bouwhuijsen vertelt dat het werk hem goed bevalt. 
“Het is leuk om vanuit mijn brede, bouwkundige achter-
grond de bijzondere bouwprojecten te bezoeken en te 
beschrijven. Ik hou ervan om de verschillende facetten te 
belichten. Het schrijven over een bepaald project dwingt  

Sinds oktober 2008 is Martijn van den Bouwhuijsen actief 
als zelfstandig tekstschrijver voor meerdere bouwbladen. 
Nadat hij als bouwkundig ingenieur was afgestudeerd, 
merkte hij al snel dat het werk bij een ingenieursbureau 
hem niet erg lag. “Ik hou van de vrijheid om mijn tijd zelf 
in te delen en bovendien ben ik iemand die graag alleen 
werkt,” vertelt hij. “Schrijven deed ik altijd al als hobby. 
Daarin wilde ik me verder bekwamen. Daarom begon ik 
naast mijn werk een schrijfcursus te volgen en vervolgens 
heb ik ook stage gelopen bij enkele uitgeverijen, waaronder  
Sdu (Cobouw). In 2008 heb ik uiteindelijk het besluit genomen 
om voor mezelf te beginnen. Een grote stap, zeker omdat  
in die tijd, het begin van de Kredietcrisis, niet zo veel be-
hoefte was aan freelance tekstschrijvers. Maar omdat ik een 
vlotte pen had en verstand van bouwgerelateerde onder-
werpen, kon ik aan de slag voor verschillende bouwbladen, 
zoals Bouwwereld, Bouwen met Staal, Aluminium en Dakenraad. 
Daarmee ben ik de crisisjaren doorgekomen.”

“Het werken voor mijn verschillende opdrachtgevers beviel 
me goed, maar ik heb in 2016 het werk voor mijn opdracht-
gevers om gezondheidsredenen moeten staken. Na een tijdje  
uit de running te zijn geweest, was ik in de loop van 2018 
weer zo ver dat ik de draad langzamerhand kon oppakken. 
Ik kende steilDAK en ook kende ik de reeks Dak van het Jaar. 
Maar toen de redactie contact met me opnam met de  
vraag of ik Joop Wilschut wilde opvolgen als redacteur 
Dak van het Jaar, heb ik me nog wel even in de projecten 
verdiept. Overigens vind ik het mooi dat ik het stokje van 
Joop Wilschut heb mogen overnemen, ik ken hem uit het 
verleden en hij heeft eens tegen me gezegd dat hij veel van 
zichzelf in mij herkende. Momenteel is Lindeman Uitgevers 
mijn enige opdrachtgever, ik verzorg de artikelenreeks  
Dak van het Jaar in zowel Roofs als steilDAK.”

je ook om je in de materie vast te bijten. Ik ga door tot ik 
het snap. Dat blijft boeien: er gebeuren heel bijzondere 
dingen op het dak, onder invloed van de maatschappelijke 
en technische ontwikkelingen. Waar het dak tot voor  
kort een beetje gezien werd als een loze ruimte,  
is het nu bij uitstek de plek waar alle ontwikkelingen tot 
hun recht kunnen komen.”

“En er zijn nogal wat ontwikkelingen gaande die hun effect 
hebben op de daken van Nederland. Denk alleen maar aan 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het 
Klimaatakkoord. We staan nog maar aan het begin van een 
groot aantal ontwikkelingen op het dak en de verkiezing 
Dak van het Jaar is daar een mooie afspiegeling van.”

“Ik durf ook wel te zeggen dat de kwaliteit van de  
Nederlandse dakenbranche algemeen gesproken heel goed 
is. Toevallig ben ik laatst in Zuid-Italië op vakantie geweest. 
Het eerste wat ik zag toen ik op mijn vakantieadres aan-
kwam, was dat het dakje boven ons dakterras was afge-
broken. Dat is in Nederland natuurlijk ook niet onmogelijk, 
maar het gegeven dat dit me opviel, zegt toch dat dit soort 
dingen bij ons veel minder gebruikelijk is.”

Vakmanschap
“Maar hoe mooi een ontwerp ook is en hoe kwalitatief 
hoogwaardig de gebruikte materialen ook zijn, als het niet 
goed wordt aangebracht heb je een vergiet als dak.  
Het komt dus kort gezegd steeds weer neer op het vakman-
schap van de dakdekkers. De winnaars van de afgelopen 
jaren laten zien dat dit vakmanschap zeer zwaar weegt  
in de beoordeling door de jury.” 

Besloten is bovendien, dat de verschillende beoordelings-
criteria in de artikelen expliciet zullen worden gemaakt.  
De beoordelingscriteria van de jury zijn:

• Technische kwaliteit
• Esthetische kwaliteit
• Duurzaamheid
• Veiligheid
• Samenwerking

Van den Bouwhuijsen: “In een volgend artikel zal hier 
uitgebreider op in worden gegaan. Maar het betekent in 
ieder geval dat vanaf dit nummer de artikelen, meer nog 
dan voorheen het geval was, zullen worden opgesteld 
volgens een vast stramien, waarbij alle beoordelingscriteria 
expliciet aan bod komen. Dit komt voort uit een wens van 
de jury, omdat het vergelijken van verschillende projecten 
toch een beetje een vergelijking tussen appels en peren 
blijft. Door deze, meer expliciete wijze van beschrijven en 
beoordelen wordt de transparantie vergroot. Er is elk jaar 
wel in meer of mindere mate discussie over de vraag of de 
winnaar terecht is of niet. Met een transparante manier van 
beschrijven en beoordelen wordt in ieder geval beter zicht-
baar gemaakt hoe de jury tot haar oordeel is gekomen.” 

Prijsuitreiking
“Inmiddels begint de jaarlijkse prijsuitreiking in  
Egmond aan Zee een vaste waarde te worden in de daken-
branche,” signaleert Van den Bouwhuijsen. “Helaas kon ik er  
de afgelopen editie niet bij zijn, maar bij de volgende editie,  
op 20 maart 2020 in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, 
zal ik er zeker zijn. Ik heb begrepen dat veel aanwezigen de 
aanleiding aangrijpen om er een weekendje Egmond van te 
maken. Zelf ben ik ook zoiets van plan. Ik kom uit Eindhoven,  
dus ik ga niet zomaar heen en weer. En een weekendje 
Egmond is natuurlijk geen straf!”

Van den Bouwhuijsen sluit het interview af met een oproep 
aan de markt. “Als u een bijzonder project onder handen 
heeft, of in de planning heeft staan: laat het ons weten! 
Inmiddels hebben we al een mooie lijst te beschrijven  
projecten in de planning staan, maar in dit geval geldt:  
hoe meer, hoe beter. De kwaliteit van de verkiezing staat  
of valt met de input van de markt en daarom hebben  
wij graag een ruime keuze uit het aanbod. Natuurlijk mag  
ik niet op de stoel van de jury zitten, maar het is altijd  
onze insteek om projecten te beschrijven die echt bijzonder 
zijn. U kunt de projecten aanmelden bij de redactie via  
het mailadres edwin@lumail.nl.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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DAK- EN GEVELSCHINDEL
100% ALUMINIUM, 40 JAAR GARANTIE

WWW.PREFA.COM

TECHNISCHE GEGEVENS DAK- EN GEVELSCHINDEL

MATERIAAL  gecoat aluminium, 0,7 mm dik
MAAT   420 × 240 mm in volle vlakken
GEWICHT   1 m² = ca. 2,5 kg = 10 schindels
DAKHELLING  vanaf 25°
INSTALLATIE  op bebording (min. 24 mm dik)
BEVESTIGING  1 bevestigingsklang per dakschindel 
  = 10 bevestigingsklangen per m²

TEL 035 887 26 68 • INFO@DAKRENOVATIEHOLLAND.NL 

WWW.DAKRENOVATIEHOLLAND.NL 

ISOLATIE VOOR JAREN 30 
WONINGEN OF OUDER?
Dakrenovatie Holland heeft hier een innova-
tieve oplossing voor. Hierdoor zijn er weinig 
aanpassingen benodigd en profiteert u van 
de volgende voordelen:

• Rechtstreeks toepasbaar op het dakbeschot.

• 100% dampopen met een zeer goede sd 
 waarde< 0.10m.

• Geschikt als na isolatie als er binnen al is 
 geïsoleerd (zonder condensatie problemen!).
 Bijvoorbeeld: 80 mm steenwol + isolering 
 (0.032 W/mK) RD = 4,2

• Thermische isolatie 45% minder energieverbruik.

• Zeer brandvertragend (A2-s1, d0) waardoor de  
 isolatie perfect geschikt is onder een in-dak 
 zonnepanelen systeem.

• Akoestische verbetering – 16 dB (product alleen).

• Geen dure aanpassing aan details.

KWALITEIT DOOR VAKMANSCHAP
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WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

De aannemer heeft  
informatieplicht
Wat verandert er, nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is aan- 
genomen? Een uiteenzetting door Lenneke Muller van Construct Advocaten.

drie weken na oplevering van een woning dat er krassen  
in het schilderwerk zitten en eist dat de aannemer herstel 
uitvoert. De opdrachtgever is inmiddels verhuisd en woont 
al een ruime week in de woning. Onder de nieuwe wet zal  
de aannemer moeten aantonen dat de krassen in het 
 schilderwerk niet door hem veroorzaakt zijn. Slaagt hij daar 
niet in, dan is de aannemer aansprakelijk en zal hij het 
herstel van het schilderwerk moeten verrichten. 

Uit voornoemd voorbeeld blijkt dat het belang van de  
oplevering verschuift van de opdrachtgever naar de aanne-
mer. Onder de huidige wet is het vooral voor de opdracht-
gever belangrijk om kritisch te zijn bij de oplevering. 
Immers: voor alles wat hij redelijkerwijs kon zien én niet 
gezien heeft, is de aannemer niet meer aansprakelijk.  
Als de Wkb in werking treedt, is het vooral de aannemer die 
belang heeft bij een goede oplevering. Immers: de aanne-
mer moet in voornoemd voorbeeld aantonen dat de krassen 
in het schilderwerk er ten tijde van de oplevering niet zaten 
(en dus door de opdrachtgever veroorzaakt moeten zijn).
Steeds meer aannemers kiezen vanwege de aanstaande 
inwerkingtreding van de Wkb voor een video- of foto vast-
legging van het werk. Mijn advies is ook om middels een 
video of foto’s vast te leggen wat de status van het werk is 
ten tijde van de oplevering. Ook is het in het belang van de 
aannemer om een rondgang te maken, waarvan een pro-
ces-verbaal wordt opgesteld met een vastlegging van de 
gebreken. Streef ernaar om de opdrachtgever ’aan de hand 
te nemen’ bij de rondgang van het werk en samen te kijken 
of er bijvoorbeeld krassen, scheuren of andere beschadi-
gingen in de aangebrachte dakbedekking aanwezig zijn. 
Zorg er daarbij wel voor dat het proces-verbaal ondertekend 
wordt door de opdrachtgever, zodat het als bewijsstuk kan 
dienen in geval van mogelijke discussies.

De regeling over de aansprakelijkheid van de aannemer 
in de Wkb is dwingend recht ingeval van consumenten. 
Oftewel: bij consumenten kan geen van de wet afwijkende 
aansprakelijkheid overeengekomen worden. Bij zakelijke 

Lenneke Muller, partner bij Construct Advocaten

Het heeft even geduurd, maar onlangs is de Wet kwaliteits-
borging voor het bouwen (Wkb) goedgekeurd. Met de invoe- 
ring van deze wet wordt de positie van de consument én de 
zakelijke opdrachtgever versterkt. De Wkb is een wet waar 
al veel over gezegd en geschreven is en lang niet alleen 

maar positief. Het streven is 
dat de Wkb in 2021 ingevoerd  
wordt. De Wkb bevat een 
publiekrechtelijke en een 
privaatrechtelijke component. 
Omdat met de invoering van 
de Wkb een aantal belangrijke 
zaken verandert en er nu nog 
voldoende tijd is om u op deze  
veranderingen voor te bereiden, 
is dit een mooi moment om de 
privaatrechtelijke veranderin-
gen voor u op een rij te zetten.

Aansprakelijkheid van de aannemer
De eerste en de belangrijkste verandering is dat de aan-
sprakelijkheid van de aannemer na oplevering van een 
werk wijzigt. Nu is het zo dat de aannemer na oplevering 
enkel nog aansprakelijk is voor verborgen gebreken.  
Anders gezegd: de aannemer is niet aansprakelijk voor 
gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor 
een opdrachtgever te zien waren.

Als de Wkb in werking treedt, is de aannemer na oplevering 
aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare gebreken. 
Het doet er dan dus niet meer toe of een gebrek ten tijde 
van de oplevering zichtbaar of onzichtbaar is. De aannemer 
ontkomt alleen aan aansprakelijkheid op het moment dat 
het gebrek niet aan hem toerekenbaar is. De aannemer zal 
de niet toerekenbaarheid moeten bewijzen.
Wat betekent dit nu voor de praktijk? Ik zal dat uitleggen 
aan de hand een voorbeeld. Een opdrachtgever meldt  

opdrachtgevers mag wel van de wet afgeweken worden. 
Zakelijke opdrachtgevers zullen hier echter niet snel toe 
over gaan, omdat het nieuwe aansprakelijkheidsregime deze 
opdrachtgevers goed zal passen. Indien de aannemer de 
aannemingsovereenkomst opstelt, is het belangrijk dat in 
de overeenkomst zelf afgeweken moet worden van de wet 
(ervan uitgaande dat de aannemer wil afwijken). Er kan niet 
volstaan worden met een afwijking van de wet in de alge-
mene voorwaarden (denk aan de UAV 2012 of de AVA 2013).

Waarschuwingsplicht aannemer
In de huidige wet is bepaald dat de aannemer een opdracht-
gever bij het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst 
moet waarschuwen voor fouten aan de zijde van de 
opdrachtgever, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs 
behoorde te kennen. Dit kunnen fouten zijn in de opdracht, 
in het ontwerp, in uitvoeringsvoorschriften, etc. Indien de 
aannemer nalaat te waarschuwen, kan de aannemer aan-
sprakelijk zijn voor de schade die dan ontstaat. Deze waar-
schuwingsplicht verandert niet als de Wkb in werking treedt.
Wat wel verandert, is dat er een vormvoorschrift gaat gelden 
voor waarschuwingen door de aannemer. Vanaf de inwer-
kingtreding van de Wkb moet de waarschuwing door de  
aannemer schriftelijk en ondubbelzinnig gebeuren.  
Momenteel is dat natuurlijk ook al verstandig, om te kunnen 
bewijzen dat een opdrachtgever gewaarschuwd is,  
maar straks geldt een mondelinge waarschuwing niet meer 
als een waarschuwing. De aannemer moet de opdracht-
gever schriftelijk wijzen op de fout en deze waarschuwing 
moet expliciet zijn. Geef dus zo duidelijk mogelijk aan wat  
de fout van de opdrachtgever is. Blijf niet in vaagheid hangen.

Opleverdossier
Nieuw in de Wkb is de verplichting om vóór oplevering  
een opleverdossier te verstrekken. De aannemer wordt ver-
plicht een dossier aan de opdrachtgever te verstrekken met 
gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de 
nakoming van de overeenkomst. In ieder geval behoort het 
opleverdossier tekeningen en berekeningen betreffende 
het bouwwerk te bevatten en gegevens en bescheiden die 
nodig zijn voor het gebruik en onderhoud van het bouw-
werk. Dit opleverdossier moet verstrekt worden bij gereed-
melding van het werk aan de opdrachtgever. 

Momenteel zijn de gevolgen van het overleggen van  
een niet volledig dossier onbekend. Wellicht is de conse-
quentie dat dan niet is opgeleverd? De praktijk zal dit  
uit moeten wijzen. 

Informatieverplichting verzekeringen
De aannemer moet een consument schriftelijk en ondubbel - 
zinnig informeren of, en zo ja, op welke wijze de nakoming 
van zijn verplichtingen en zijn aansprakelijkheid voor  
gebreken door een verzekering (dan wel een andere 
financiële zekerheid) is of zal worden gedekt (denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een Woningborg-garantie).

De wet eist dat de aannemer de opdrachtgever in ieder 
geval moet informeren over de omvang van de verzekering 
dan wel de financiële zekerheid, de dekkingsgraad,  
de looptijd en de verzekerde som. 

Het hebben van een verzekering is echter geen verplich-
ting en deze informatieplicht geldt niet jegens zakelijke 
opdrachtgevers

5% regeling
De 5%-regeling voor de consument gaat veranderen.  
Nu is het zo dat een consument maximaal 5% van de  
aanneemsom kan inhouden op de laatste termijn(en).  
In plaats daarvan kan 5% van de aanneemsom in depot 
worden gestort bij een notaris (de 5%-regel). 

Opnieuw wordt er een informatieverplichting geïntrodu-
ceerd. De aannemer moet de consument op zijn vroegst 
één maand na oplevering, maar uiterlijk twee maanden na 
oplevering, wijzen op zijn recht tot (verdere) opschorting. 
De aannemer moet van deze melding een afschrift sturen 
aan de notaris. Dit laatste is belangrijk omdat de notaris het 
depot pas mag uitbetalen aan de aannemer als hij schrif-
telijk bewijs van de aannemer heeft ontvangen, waaruit 
blijkt dat de aannemer de consument heeft gewezen op zijn 
opschortingsrecht en de consument niet heeft aangegeven 
het depot te willen aanhouden.

Tot slot
De Wkb bevat een aantal belangrijke privaatrechtelijke  
wijzigingen die vooral een verzwaring van de verplich-
tingen van de aannemer tot gevolg hebben. Maakt u  
gebruik van algemene voorwaarden en bijvoorbeeld een 
standaard opdrachtbevestiging, dan is het verstandig deze  
eens tegen het licht te houden en deze goed aan te laten 
sluiten bij de nieuwe wet. Naast de privaatrechtelijke  
wijzigingen kent de Wkb ook een aantal belangrijke  
publiekrechtelijke wijzigingen. In de volgende uitgave  
zal Zypp Advocaten hier een bijdrage aan wijden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Lenneke Muller.

Foto: Nieman Kwaliteitsborging.
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in plaats van de op-dak systemen, neemt daarmee het  
risico op PV-brandincidenten met gevolgschade toe!  
Volgens het Solar Trendrapport werd er in 2017 853 MWP 
aan zonnepanelen geïnstalleerd tegen 1330 MWP,  
residentieel en zakelijk, in 2018. Als deze stijging doorzet, 
neemt dus ook het risico op brand aanzienlijk toe.  
Met bovenstaande gegevens durf ik te stellen dat het  
risico op PV-brand snel zal toenemen als we de kwaliteit 
niet ver beteren. Er moet dus snel actie worden onder- 
nomen om onnodig brand in woningen te voorkomen.

Oorzaken van PV-brandincidenten:
Uit inventarisatie van bekende branden en literatuurstudie 
blijkt dat ondeugdelijke verbindingen met connectoren een 
veel voorkomend euvel zijn. Als stekkers van verschillende 
merken op elkaar aangesloten worden (cross-mating)  
of een verbinding wordt niet goed tot stand gebracht,  
kan dat leiden tot overgangsweerstanden en vlambogen. 
Dit resulteert in warmteontwikkeling en mogelijk tot brand. 
Met name bij in-dak sytemen, waar de panelen en de con-
nectoren zich op een korte afstand van de onderliggende 
dakconstructie bevinden, is het risico op een brandincident 
met gevolgschade groot. 

De reden dat er soms stekkers van verschillende merken 
worden gebruikt binnen één systeem, is dat ieder systeem 
verlengkabels nodig heeft om langere afstanden te over-
bruggen. Als de gekozen verlengkabels voorzien zijn van 
een ander merk connector dan zich, voorgemonteerd, aan 
het PV-paneel bevindt, dan is dit potentieel risico aanwezig. 
Als de connector aan de verlengkabel in de praktijk lijkt 
te passen, dan is het begrijpelijk dat een monteur  zonder 
voldoende kennis hier geen risico in ziet. Een andere  
mogelijke brandoorzaak, die bij oudere panelen speelt,  
is het aansluitkastje (junctionbox) die zich aan de achter-
zijde van het PV-paneel bevindt. Deze is wel eens gevoelig 
voor oververhitting en kortsluiting (als gevolg van bijvoor-
beeld vocht), waardoor incidenteel brand kan ontstaan.  
Dus de oorzaken van PV-brandincidenten liggen zowel  
bij de vakbekwaamheid van de PV-monteurs als bij de 
keuze van het PV-systeem.

Waar moet de montage van PV aan voldoen?
Wat betreft de elektrotechnische installatie van PV-panelen  
dekt de NEN 1010, volgens experts, wel voor 80% de belang-
rijkste punten, maar de norm niet volledig. Wat betreft de 

Volgens recent onderzoek van TNO zijn er in 2018  
23 branden ontstaan in woonhuizen als gevolg van 
verkeerd aangesloten zonnepanelen. Ten opzichte van de 
170.000 systemen die geplaatst zijn in dat jaar valt dit 
 relatief mee, maar tegelijkertijd is iedere brand er één 
teveel. TNO heeft een verkennende studie gedaan naar  
27 recente branden met zonnepanelen. Uit de inventarisatie 
komt naar voren dat een verhoudingsgewijs hoog aandeel 
van de branden optreedt bij zogenaamde in-dak  
PV-systemen. Bij deze systemen liggen de PV-panelen 
tussen de dakpannen en neemt het PV-systeem de water-
kerende functie van de dakpannen over. 

Er is niet bekend hoeveel brandincidenten er zijn geweest  
met op-dak PV-systemen, omdat deze incidenten  
doorgaans niet tot vervolgschade hebben geleid.  
Immers: de dakpannen onder de zonnepanelen functio-
neren als brandscheidende laag. We weten dat in de 
 huidige PV-markt het aandeel op-dak PV-systemen ruim  
10 x zo groot is als het aandeel in-dak PV-systemen.  
Daarmee kunnen we aannemen dat het totaal aantal  
brandincidenten, weliswaar zonder ernstige gevolgschades, 
met PV-systemen ook ruim 10 x hoger is dan de 23 vast-
gestelde PV-branden in 2018. 

Als we in aanmerking nemen dat er een sterke trend  
gaande is om vaker voor in-dak systemen te kiezen,  

Er moet PV op het dak –  
maar hoe voorkom je brand?

Aandachtspunten voor de keuze van type zonnepanelen: 
zorg dat de stekkerverbindingen aantoonbaar van  
goede kwaliteit zijn en van één merk. De originele MC4 
(MC=Multicontact) zijn momenteel de best geteste connec-
toren. Maak gebruik van verlengkabels die al voorzien zijn 
van connectoren, van hetzelfde merk, zodat er tijdens de 
montage geen stekkers aan kabels gemonteerd hoeven 
worden, dit spaart tijd en voorkomt foutieve aansluitin-
gen. Controleer of de aansluitdozen (junctionbox) aan de 
achterzijde van het PV-paneel volledig zijn afgevuld met 
kit, waardoor er geen vocht bij de aansluitingen kan komen. 
Hiermee wordt het risico op kortsluiting geminimaliseerd. 
Indak-systemen die voorzien zijn van een brandscheiding, 
bijvoorbeeld een aluminium plaat, hebben de voorkeur. 

Controleer of de zonnepanelen aantoonbaar bestand zijn 
tegen vliegvuur. Zorg dat de zonnepanelen goed geventi-
leerd worden, bij voorkeur middels  ventilatievoorzieningen 
in het PV-systeem. Hiermee wordt oververhitting voor-
komen. Bovenstaande punten helpen om het risico op 
brand te minimaliseren. Vraag uw PV-leverancier ook naar 
kwaliteitseisen ten aanzien van bouwkundige integratie. 
Vraag of hij kan aantonen dat het montagesysteem getest 
is en vraag om een berekening, waarmee hij kan aantonen 
dat de bevestiging stormvast is conform de NEN7250.  
In het geval van een opdak-systeem dient erop gelet te 
wordend dat de montagesystemen hun krachten niet 
 afdragen op de onderliggende dakpannen of andere dak-
bedekking, om schade aan de dakbedekking te voorkomen. 
Controleer ook of de onderliggende dakconstructie,  
waar de bevestigingsmiddelen op gemonteerd worden, 
voldoet. Bij twijfel kunt u daar een constructeur  
over raadplegen. 

Jan van Leeuwen

bouwkundige integratie kunnen we kijken naar de NEN 
7250 en de BRL 9933, echter beide documenten zijn hard 
aan een update toe. Beide documenten worden in de aan-
komende tijd gereviseerd. Kortom, de huidige normen voor 
zowel de bouwkundige integratie als het elektrotechnische 
gedeelte loopt achter de feiten aan. Helaas heeft de  
PV-markt zich sneller ontwikkeld dan de betreffende normen. 
Het herschrijven van een norm is een langdurig proces dat 
doorgaans meerdere jaren duurt, weet ik uit ervaring. 

Momenteel zijn er geen hoogwaardige opleidingen voor 
algemene PV-panelenmontage. Dit ligt voornamelijk aan 
het feit dat er nog geen heldere praktijkgerichte normen 
zijn, die volledig aansluiten op het Bouwbesluit 2012. 
Incidenteel zijn er wel fabrikanten die geteste PV-systemen 
aanbieden en die daar ook passende trainingen voor aan-
bieden. Dit is positief, maar een druppel op de gloeiende 
plaat, omdat deze systemen slechts een klein gedeelte  
van de markt beslaan. 

Hoe dan wel?
Totdat de NEN 7250 en de BRL 9933 klaar zijn, zullen we 
het moeten doen met de beschikbare normen en richt-
lijnen. Hieronder volgen een aantal tips om risico’s op  
brand te minimaliseren.

Als het gaat om een nieuw aan te leggen dak, of een te 
renoveren dak, is het raadzaam om een gecertificeerd  
dakdekkersbedrijf te kiezen dat aantoonbare ervaring en  
kennis heeft van de montage van de voorgeschreven 
 zonnepanelen. Als de betreffende dakdekkers nog niet  
de juiste kennis van het te monteren systeem hebben, 
laat ze dan een training volgen bij de leverancier van 
het PV-systeem. Op deze wijze is de leverancier van het 
PV-systeem ook betrokken en mede verantwoordelijk voor 
de toepassing van het systeem. Als de leverancier van het 
voorgeschreven PV-systeem deze service niet kan  bieden,  
kunt u zich afvragen of het de juiste leverancier is.  
Houdt één partij verantwoordelijk voor de prestaties van 
het gehele dak, inclusief PV-systeem. Vraag ook passende 
garanties voor de verwerking van de toe te passen daksys-
temen. Laat de dakdekker de dakafwerking en de zonne-
panelen monteren en zorg dat er geen andere partij meer 
op dat dak hoeft te komen. Wat betreft het aansluiten van 
de omvormer onder het dak: dat is natuurlijk specialistisch 
werk voor een elektrotechnisch installateur. 

Jaarlijks geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland.
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SlimFix Solar
Voor een langere levensduur van het dak en 
een hoger rendement van de PV-panelen
SlimFix Solar is een waterkerend “zonnepaneel-platform” waarop direct alle gangbare 
zonnepanelen en montagesystemen kunnen worden bevestigd. Het systeem bestaat uit 
isolerende SlimFix dakelementen gecombineerd met een gepatenteerde waterkerende 
onderlaag waarmee de dakconstructie volkomen waterdicht wordt. De speciale 
vormgeving zorgt voor een gegarandeerde ventilatie van de onder  con structie en een 
optimale ventilatie en koeling van de zonnepanelen. Dit verlengt de levensduur van de 
dakconstructie en verhoogt het rendement van 
de zonnepanelen.

•  Geschikt voor alle gangbare 
zonnepaneelsystemen

•  Snel en voordelig een waterdicht dak t.b.v. 
indak-systemen (BiPV)

•  Perfecte ventilatie en koeling van het 
zonnepaneel = hoog rendement

•  Gegarandeerde ventilatie van de 
onderconstructie = langere levensduur
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U heeft  voor uw project óf losse woning mooie dakpannen uitgezocht, dan begint het échte werk pas want 
een dakpan is slechts een verfraaiing van de dakconstructi e en zal niets of weinig toevoegen aan de kwaliteit 
en eisen van het complete dak.

Het gebruik van de juiste daktoebehoren of daksysteemcomponenten (hoe u ze ook noemen wilt) bij de 
te gebruiken dakpannen is van groot belang en voor een technisch goed dak zijn ze zelfs onmisbaar!
Dit geldt uiteraard bij nieuwbouw én bij renovati e!

Deze materialen zorgen ervoor dat:

- het complete dak venti lerend en waterdicht is.
- dat de dakpannen met alle hulpstukken stormvast verankerd kunnen worden.
- het dak muis- en vogeldicht is óf dat er juist vogelbroedplaatsen zijn.

Veel van deze materialen worden al ti entallen jaren gebruikt maar worden ook aangepast of ontwikkeld voor 
speciale of nieuwere toepassingen zoals PV panelen (beugels, kabeldoorvoerpannen etc.) of keramische 
boeiborden bij renovati es waar hoge Rc waardes worden gevraagd.

Een goede kennis van de toebehoren, samen met het op voorraad houden van een goed assorti ment zorgt 
ervoor dat er snel en goed op het dak gewerkt kan worden. 

Snel, technisch goed volgens de geldende eisen, veilig…allemaal steekwoorden die horen bij de huidige 
daktoebehoren van KONRAD ROOF TECHNOLOGY BV.

Wij wensen een ieder een goede vakanti e! 

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

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 540 001
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De Matthiaskerk in  
Boedapest: een kerk met  
een bewogen historie
Het dak van de monumentale  
Matthiaskerk in Boedapest is  
uitgevoerd met een veelheid aan 
kleuren, die worden verkregen door 
de toepassing van pyrogranieten  
daktegels. Recent is het dak  
gerenoveerd, waardoor het dak  
in volle glorie is hersteld.

Joep Klerx

Ruim 760 jaar geleden, in het jaar 1255, een klein stukje 
ten westen van de Donau, werd onder koning Béla IV de 
bouw van de toenmalige Onze-Lieve-Vrouwekerk voltooid. 
Meer dan 200 jaar later, in 1470, werd de kerk aan de  
zuidzijde uitgebreid met een 80 meter hoge toren  
onder de toenmalige Koning Matthias, waar de kerk haar  

huidige naam aan te danken heeft. Vandaag de dag –  
vier restauraties, zo’n beetje alle weersomstandigheden, 
vele oorlogen en zelfs een korte metamorfose tot moskee  
later – prijkt de kerk glorieus in het straatbeeld van  
Boedapest. De belangrijkste reden dat de blikvanger zo veel 
blikken vangt? Het dak. Daar was wel een grote restauratie 
voor nodig, maar die zit er inmiddels op en het resultaat 
mag er zijn. Dat mag ook wel natuurlijk, als je 150.000 oude 
daktegels weghaalt en daar 150.000 nieuwe, versgebakken, 
pyrogranieten daktegels van de Zsolnay-fabriek voor in  
de plaats legt. De oudste kerk van Boedapest heeft haar 
sierlijke staartveren weer terug.

INTERNATIONALE DAKEN

De Matthiaskerk vanuit de lucht in 2014 (Bron: Wikipedia).

De kerk vóór de verbouwing van 1874 (Foto: dailynewshungary.com).

Close-up van het resultaat 1/2: 
(bron foto: Huub Mombers).
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De uitstraling van de Matthiaskerk, die ze mede te danken 
heeft aan het dak, in combinatie met een interieur dat nu 
ook weer helemaal up-to-date is, laat zien dat het loont  
om vertrouwen te blijven houden in oude gebouwen.  
Er staat weer een gebouw met prachtige uitstraling,  
een zeer rijke historie die de toekomst tegemoet lacht.●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

PYROGRANIET
PYROGRANIET REFEREERT NAAR HET SOORT SIER-
KERAMIEK DAT WERD ONTWIKKELD DOOR PORSELEIN- 
 FABRIEK ZSOLNAY EN IN 1886 IN PRODUCTIE WERD 
GEBRACHT. DIT MATERIAAL WORDT GEBAKKEN OP 
EEN ZEER HOGE TEMPERATUUR EN IS ZUUR- EN 
VORSTBESTENDIG, WAARDOOR HET GESCHIKT IS 
VOOR HET GEBRUIK ALS DAKPAN, BINNEN- EN BUITEN  
DECORATIEF KERAMIEK EN IN DE BEKLEDING VAN 
OPEN HAARDEN. NAAST DE MATTHIASKERK, IS HET 
MATERIAAL OOK GEBRUIKT IN ONDER ANDERE HET 
HONGAARS PARLEMENTSGEBOUW, HET MUSEUM 
VOOR TOEGEPASTE KUNSTEN EN DE KŐBÁNYAKERK.

De huidige vorm
Het gebouw in haar huidige vorm werd voltooid tijdens een  
wederopbouwproject dat tussen 1874 en 1896 werd uitge-
voerd. Het dak, zoals we het vandaag de dag nog mogen 
aanschouwen, werd destijds door architect Frigyes  Schulek 
voor het eerst aangebracht. De structuur die de kerk 
 destijds kreeg, zien we vandaag de dag dus nog steeds.  
En hoewel de kerk in de loop van de 20e eeuw bij verschil-
lende andere gelegenheden werd verbouwd, bleef het dak 
dat in de tijd van Schulek was opgetrokken – afgezien van 
enige versterking en dus een vervanging van de dakpannen 
– op zijn plaats zoals het destijds was bedoeld.

De huidige staat
Het meest recente werk op het dak, dat plaatsvond als 
onderdeel van de renovaties van 2006 tot 2013,  
duurde ongeveer zes maanden– iets langer dan de  aanleg 
van het drainagesysteem dat hier ook in mee werd  
genomen. De complete renovatie omvatte onder andere 
een beschermende behandeling voor de volledige door 
Schulek aangelegde houten constructie. Maar ook  moesten 
er  enkele elementen boven het schip, alle delen van de 
zuidoostelijke Kapel van het Heilige Kruis, alsook de 
 kamers langs het koor geloven aan een stevige behande-
ling. Het hele bouwwerk werd in de periode van 2004  
tot 2013 hersteld met behulp van 6.000 m² gevelsteen,  
300 m² glas-in-loodramen, 600 m² houtwerk en  
11.000 m2 decoratieve schilderkunst en de volledige inrich-
ting van de kerk. Het gebouw kreeg nieuwe, ultramoderne 
machines, elektrische en IT-netwerken en serverruimtes.

Bij inspectie van de dakbedekking werden stukken gevon den  
van vóór de renovatie in 1870, die dateren uit ten minste 
vier of vijf verschillende perioden. Aangezien het   
grootste deel van de buitenste bekleding tijdens de  
Tweede Wereldoorlog verloren was gegaan,  
waardoor slechts één of twee beschermde delen van de 
Schulek-periode intact zijn gebleven, is ervoor gekozen  
om ook het dak van een stevige renovatie te voorzien.  
De Zsolnay-porseleinfabriek in Pécs is aangeschreven om 
zo’n 150.000 daktegels te reproduceren, om zo het dak te 
herstellen in zijn oorspronkelijke staat en kleurenpatroon. 

Om precies te zijn werden er 149.500 geglazuurde, pyrogra-
nieten oppervlaktetegels en 625 m aan nok- en hoekkepers 
geproduceerd en gebruikt. De renovatie werd uitgevoerd 
door Reneszánsz Rt en geregisseerd door architect en 
hoofdontwerper Zoltán Deák. De kleurrijke dakbedekking 
zelf wordt ondersteund door latten en door een metalen 
draad aan de panlatten aan de steile oppervlakken beves-
tigd. Tussen de dakbedekking en onderliggende houten 
structuur bevindt zich een laag door vezel versterkt en 
dampdoorlatend membraan.

Eind goed, al goed. Er was een klein aantal oorlogen,  
koningen, restauraties en een groot aantal speciale dak-
tegels voor nodig, maar dan houd je er ook iets aan over. 

INTERNATIONALE DAKEN

Close-up van het resultaat 2/2: (bron foto: Huub Mombers).
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Daktegels en leipannen
Wat is het nu: een daktegel of een 
lei- of dakpan? Huub Mombers van 
het Nederlands Dakpannen Museum 
uit Alem licht het antwoord toe.

In dit artikel wil ik u uitleggen hoe deze benamingen zijn 
ontstaan. Hiervoor moeten we terug naar de Middeleeuwen,  
de 13e eeuw, toen men ontdekte dat je door klei te  vormen, 
te drogen en te bakken potten en pannen en ander 
 gebruiksaardewerk kon maken. Maar ook  bouwmaterialen, 
zoals bakstenen, dakpannen en vloertegels (Estriken 
 genaamd). In oude rekeningen kom je de benaming 
‘dak teghelen’ of ‘tichel’ regelmatig tegen. De plaatsnaam 
Tegelen in de provincie Limburg is overigens afgeleid van 
het Romeinse woord Tegula (daktegel), die in en rond de 
huidige plaats Tegelen bij opgravingen zijn gevonden. 

Een pan is hol
Eeuwenlang werd naast de benaming dakpan of decksteen 
ook het woord daktegel gebruikt om onderscheid te  

Huub Mombers 

De één noemt ze daktegels, de ander praat over leipannen: 
wie heeft er gelijk? Het is maar aan welke kant je staat:  
aan de zijde van de betonjongens die parkeerdaken aanleg-
gen, of sta je aan de kant van de dakdekker of de fabrikant? 

maken tussen een holle dakpan en platte daktegel.  
Rond 1900 kwam er een nieuw soort (bouw-)mode  
opzetten, overgewaaid uit Engeland: The Cottage House  
(letterlijk: landelijk woonhuis). Was dat even bijzonder!  
Met de status van een landelijke villa: chique en oogstrelend. 
Vaak gelegen in een bosrijke omgeving of bomenlaan.  
En dan dat dak! Het lag als een warme deken over het  
huis en gedekt met antiek ogende, matte handgevormde 
rode tegeltjes, duizenden lagen er op het dak.  
Wel 60 tot 80 stuks per vierkante meter, afhankelijk van  
het formaat en dakhelling. De dakpannenfabrieken  
maakten overuren om ze te mogen leveren…

Maar ze werden niet genoemd zoals ze eruit zagen.  
Nee, men noemde ze leipannen! Oef, is dat even fout!  
Maar ja, zo stonden ze wél in de folder. Waarom fout?  
Welnu, een lei is altijd uit natuursteen en afkomstig uit  
een leigroeve in het buitenland. Nederland zelf kent  
geen leisteen. En het tweede woord, pan, klopt ook niet, 
want een pan is altijd HOL. Denk maar aan koekenpan, 
steelpan of duinpan, ook hol. Dus de benaming is 2 x fout. 

Maar ja, de producent zette het wel onder die naam op de 
markt en dat is zo gebleven. 

Toen in de steden de parkeergarages kwamen, met open 
parkeerdaken, werden die vol gelegd met betonnen tegels: 
‘daktegels’! Toen was het kwaad al geschied, zie dat maar 
eens terug te draaien. Het is nu zo inge burgerd, dat ieder-
een in de bouw,  architecten en uitvoerenden praten over 
leipannen op het dak en dak tegels in de parkeergarage! 

Ik weet ook wel dat het geen doodzonde is, maar de bena-
ming is onjuist. Overigens praten de Engelsen nog altijd over 
‘rooftiles’ als zij zowel dakpannen als daktegels bedoelen.  
In ons land is het niet echt van de grond gekomen om  
daktegels te glazuren in felle kleuren als groen, blauw,  
wit of geel. In het buitenland zie je vaak prachtige,  
in kleur gelegde patronen op het dak, o.a. de kathedraal 
Stephansdom in Wenen (Oostenrijk). Daar heeft men het 
complete Oostenrijkse wapen van het land zelf in kleur 
uitgebeeld op de enorme daken van die kerk, een lust om 
vanaf het terras aan het plein naar dit dak te mogen kijken. 

Groen verglaasde Beverstaarttegel met spijkergaten,  
bedoeld als zijbekleding.

Daktegel in bruinglazuur met zij- en kopsluiting  
bestemd als enkeldekker.
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blauw gesmoord, verglaasd in zwart loodglazuur of groen.  
Let maar eens op de oudere panden met dakkapellen.  
Dan zie je vaak de zijwangen met daktegeltjes bekleed, 
maar die worden gespijkerd. Waarom deze dakbedekking 
niet grootschalig voorkomt in ons land, heeft naar mijn  
idee te maken met ons regenachtig klimaat met soms  
forse zuidwesterstormen en de daarop volgende lekkages… 
En het dekken is ook een specialisme, zeker bij hoek-
oplossingen, dakkapellen en dakdoorvoeren en dat maakt 
het dak duur. 

In het buitenland is de daktegel meer traditioneel, vandaar. 
Uiteraard heeft het daktegeldekking ook hulpstukken,  
o.a. ventilatie, hoekafdekkeper, eindgevel, nokvorst,  
en soms kiltegels in plaats van zink of loden kil, dat vond 
de dakdekker maar storend op zijn tegeldak! Er zijn zelfs 
daktegels in glas! 

Beste lezer, er zal altijd wel een nieuwe villa gebouwd  
worden, gedekt met daktegels (pardon: met leipannen)  
en een parkeergarage worden opgeleverd met…  
ook daktegels! ●

Alle objecten zijn uit de collectie van Dakpannenmuseum te Alem.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Ook een stad als Boedapest heeft heel veel gekleur- 
de daken met daktegels, omdat die zich uitstekend laten 
leggen (lees: dekken) in patronen en verschillende  
kleuren (zie ook het artikel over de Matthiaskerk,  
elders in dit nummer). 

Voor de Frankrijkgangers: op weg naar Lyon passeert men 
de stad Beaune. Neem de afslag en parkeer de auto in het 
centrum en u ziet één van de mooiste daktegeldaken van 
Europa op het Hospice De Dieu uit 1498. Nu is het buiten-
land sowieso altijd wat vrolijker en speelser als het om 
dakbedekkingen gaat, want wij Nederlanders blijven toch 
wel gereserveerder, een beetje de nuchtere koopman  
(‘niet te duur hè!’). Je ziet plaatselijk nog wel een dak  
gedekt met deze tegels maar niet veel. Nederland is wat  
de bouw betreft nogal traditioneel en houdt al eeuwen  
vast aan de holle dakpan: vertrouwd en functioneel!
 
Dekkingswijze
Daktegels worden net als leibedekking (Maasdekking)  
dubbel gedekt aangebracht op latwerk. Ze hangen vrijwel 
altijd aan één of twee neuzen. Wat je in het zicht ziet,  
is 1/3 deel van de totale tegel, want de rest zit eronder: 
anders zou het dak lekken. De dekking is ook altijd in het 
verband, want het regenwater tussen de naad wordt weer 
afgevoerd op de onderliggende tegel. Er zijn in het  
verleden door enkele pannenfabrieken wel daktegels 
gemaakt met een zij- en kopsluiting, o.a. bij Van Oordt in 
Alphen aan de Rijn en bij de firma Oosthoek en Zn. en  
dan heb je gewoon een enkele dekking. 

Sommige modellen hebben een afgeronde onderzijde,  
wat een schubachtig effect geeft. Men noemt deze dan ook 
Beverstaartpannen. Ze komen voor in naturel rood,  

Rechthoekige daktegel 2/3 deel in zeegroen glazuur voor dubbele dekking.

MOMBERS OVER DAKPANNEN

Bezande daktegel met ventilatiekapje.  
Fabrikaat dakpannen fabriek Van Oordt & Zn. Alpen a/d Rijn ca. 1910.Hoekkepertegel met spijkergaten in naturel rood en bruin verglaasd.

Originele daktegel afkomstig van de Matthiaskerk te Boedapest  
1874 -’96  met certificaatnr. 6974.
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AAN TAFEL MET… CHRIS GEURTS

Het hellende dak zal zich steeds meer  
richting het energiedak ontwikkelen
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.

Wij zitten doorgaans wel in de betreffende normcommissies,  
vooral om voeling met de markt te houden. Als er geen 
onderzoek naar het betreffende onderwerp nodig is,  
is er voor ons geen reden om zitting te hebben in de 
commissie. Ons bestaansrecht is immers het (toegepaste) 
onderzoek. Ik zie onze rol als een dienstbare, maar dat  
betekent niet dat we afwachtend zijn. Het is onze taak  
om ontwikkelingen te signaleren en daarop te reageren,  
zowel richting de markt als richting de (nationale en  
Europese) regelgeving. We zijn een spin in het web.”
Het activiteitengebied van Geurts is veel breder dan alleen 
het dak. Als hoogleraar ‘Technology of the Building Envelope’  
hield hij zich met de volledige gebouwschil bezig en was 
het gehele gebied van ontwikkelingen op gebied van daken 
en gevels zijn werkveld. Daar is niets in veranderd, ook al 
liep de tijdelijke leerstoel in 2014 af. “Ik houd me zo breed 
mogelijk bezig met de dynamica van de constructie,”  
zegt hij. “Momenteel houd ik me bijvoorbeeld bezig met de 
problematiek rond de aardbevingen in Groningen, maar ook 
met de belasting van bijvoorbeeld hoogbouwconstructies 
en trillingen door treinverkeer. Of er opnieuw behoefte is 
aan een dergelijke leerstoel, weet ik niet. Ik weet wel dat 
ik me niet kandidaat zal stellen als ik daar opnieuw voor 
zou worden gevraagd, mede omdat het werk erg lastig is te 
combineren met mijn werkzaamheden voor TNO.”

Zonne-energie
In de dakenbranche is Geurts vooral bekend vanwege zijn 
werk op het gebied van de windbelasting van dakbedek-
kingen en zonnesystemen. “Aan het begin van deze eeuw 
was de toepassing van zonne-energie op daken nog relatief 
nieuw,” vertelt hij. “Het was de vraag hoe de systemen op 
het dak zodanig waren te monteren, dat dit bouwkundig 
verantwoord was (dus: dat de systemen niet zouden zorgen 
voor lekkages, condensatie en/of koudebruggen) en dat de 
systemen er ook bij een storm op zouden blijven liggen. 

“WE ZIJN EEN SPIN IN HET WEB”

In de loop der jaren hebben we een aantal flinke stormen 
gehad, het meest recent in januari 2018. Dat waren geen 
stormen waar in de normering geen rekening was gehou-
den: dakpannen en zonnedaken zouden hierop berekend 
moeten zijn. Al kan er natuurlijk altijd schade ontstaan  
als gevolg van omgevallen bomen, maar daar gaat de 
bouwregelgeving niet over. Een storm van de buitencate-
gorie, zoals in 1990 het geval was, komt in Nederland 
gemiddeld eens in de vijftig jaar voor.”

Chris Geurts was van 2009 tot 2014 hoogleraar  
‘Technology of the Building Envelope’ aan de  
faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. Als onderzoeker 
bij TNO op het gebied van dynamica van constructies  
(trillingen, windbelasting) was en is hij nauw betrokken bij 
de totstandkoming van regelgeving op het gebied van bij-
voorbeeld verankering van dakpannen en zonnesyste men.  
Toen hij in 1997 bij het onderzoeksinstituut ging werken,  
lagen de stormen van 1990 en 1991 nog vers in het  
geheugen. Als gevolg hiervan werd de regelgeving rond de 
verankering van dakpannen aangescherpt, wat uiteindelijk 
resulteerde in de norm NEN 6707. Op het gebied van beves-
tiging van zonnesystemen werd in 2003 de NEN 7250 van 
kracht. Deze wordt momenteel, vanwege de ontwikkelingen 
op het gebied van zonne-energie, herzien.

Dynamica van de constructie
Geurts promoveerde in 1997 op de windbelasting van 
gebouwen en kwam daarna bij TNO terecht. “Mijn interesse 
geldt altijd toegepast onderzoek: het wetenschappelijke 
werk moet in dienst staan van de situatie in de praktijk,” 
zegt hij daarover. “Daarom voel ik me bij dit onderzoeks-
instituut als een vis in het water. Wij acteren altijd op vraag 
van de markt: er is een onzekerheid, waar een antwoord  
op moet worden gevonden.”
Het vraagstuk rond de windbelasting is daar een goed 
voorbeeld van. Er is een vraagstuk waar men het antwoord 
niet op heeft (hoe voorkomen we schade aan daken bij een 
hevige storm). Op basis daarvan voeren we onderzoek uit. 
In dit geval hebben we in de praktijk de windbelastingen 
gemeten en aan de hand daarvan een beoordelingsmethode 
voor verankeringen ontwikkeld. Daarna is het aan de markt 
om met de resultaten van het onderzoek aan de slag te 
gaan. De daadwerkelijke testen van producten en systemen  
worden door testinstituten uitgevoerd, de betreffende 
normen en praktijkrichtlijnen worden door NEN ontwikkeld. 

Toch woeien er bij de recente stormen ook veel  dakpannen 
en zonnepanelen van de daken. “Het rondvliegen van  
dakpannen zou tegenwoordig niet voor mogen komen,  
dit is te wijten aan gebrek aan kennis en/of vakmanschap. 
In mijn beleving zijn er maar weinig schades aan zonne-
systemen die op hellende daken zijn aangebracht:  
de schadegevallen zijn voor het merendeel op platte daken 
te noteren geweest. Systemen op hellende daken kunnen 
niet anders dan mechanisch worden bevestigd en zitten 
doorgaans wel goed vast. Op platte daken wordt nog wel 
eens gekozen voor geballaste systemen en je ziet dat daar 
de schades ontstaan. Het is niet aan mij om te zeggen of 
dan ook op platte daken de systemen verplicht mechanisch 
bevestigd zouden moeten worden, want dat levert weer 
heel andere problemen op. Het is aan de markt om daar 
een antwoord op te formuleren.”
Niettemin wordt de NEN 7250, die dit soort zaken regelt, 
momenteel herzien. Samen met Chris van der Meijden  
van Kiwa BDA is Geurts één van de initiatiefnemers van  
de herziening. “De markt voor zonne-energie heeft zich  
de afgelopen periode stormachtig ontwikkeld en dat zal 
nog wel even doorgaan. Denk alleen al aan de opkomst  
van de indak-systemen. Zoals gebruikelijk is het aanpassen 
van normen een traag proces. We gaan ervan uit dat we  
in de loop van volgend jaar de herziene NEN 7250  
kunnen presenteren.”
Met de problematiek rond de brandveiligheid van zonne-
systemen heeft Geurts zich alleen zijdelings bezig gehouden. 
“Ik ben geen expert op het gebied van brandveiligheid, 
maar op het gebied van constructies. Het rapport dat eerder 
dit jaar naar buiten werd gebracht, betrof het resultaat  
van een zeer beperkt, inventariserend onderzoek.  
De markt is aan de slag gegaan met de conclusie dat de 
verbindingen tussen stekkers van verschillende merken een  
risico vormen. Dat is de eenvoudigste conclusie, waar men  
in de praktijk mee uit de voeten kan. Maar er is meer 
 gedegen onderzoek nodig om de oorzaken te achterhalen.”

Energiedaken
Hoe ziet Geurts de hellende dakenbranche zich ontwikkelen? 
“Het lijkt me evident dat het hellende dak zich steeds meer 
richting het energiedak zal ontwikkelen. Bij de nieuwbouw 
zal steeds meer gekozen worden voor indak-systemen.  
Die ontwikkeling is gaande en zal zich voortzetten,  
er is ook steeds meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan 
 gekleurde zonnepanelen, flexibele systemen en zonnedak-
pannen. Het is helemaal niet meer nodig om zwarte vlak-
ken op het dak aan te brengen. Deze ontwikkeling heeft de 
nodige gevolgen voor de praktijk van de hellende daken-
branche en je ziet dan ook dat producenten van dakpannen 
zich op hun rol aan het herbezinnen zijn.”
“De Verenigde Staten gelden inmiddels als een voorbeeld-
markt omdat de verzekeringsmaatschappijen een steeds 
grotere rol gaan spelen. Dat zal hier ook steeds meer het 
geval zijn. Het is onze rol om de ontwikkelingen goed  
in de gaten te houden en waar nodig in te spelen op de 
zaken die wij signaleren.”

CHRIS GEURTS IN ACHT VRAGEN

Burgerlijke staat?
Ik ben al ruim 20 jaar getrouwd.

Kinderen?
Een dochter en drie zoons, in de leeftijd van 18 tot 15.

Wat doe je als je niet werkt?
Ik ben voorzitter van de waterpolo-afdeling van zwem-
vereniging MNC Dordrecht, dus ik organiseer toernooien, etc.  
Mijn dochter en oudste zoon doen ook aan waterpolo,  
in het verleden heb ik het zelf ook gedaan.

Favoriete muziek?
Ik hou wel van het wat stevigere werk, zoals Queen en  
Led Zeppelin. Jack White heeft net een erg mooi nieuw album 
uit. En vorig jaar ben ik op Pinkpop onder de indruk geraakt 
van de band Greta Van Fleet.

Favoriete vakantiebestemming? 
Wij hebben de stelregel dat we nooit twee keer naar dezelfde 
plek gaan. Omdat mijn zoon waterpolo speelt in het  
Nederlands elftal voor onder de 17 jaar, hangen onze bestem-
mingen vaak af van de toernooien die hij speelt. Dat is een 
heel mooie manier om een land te leren kennen. Deze zomer 
gaan we vanwege het EK Waterpolo naar Tbilisi (Georgië).

Favoriete stad?
Florence. Ik ben er een aantal keer voor mijn werk geweest en 
de prachtige gebouwen en rijke cultuur blijven indrukwekkend.

Favoriete gebouw/architect?
Heb ik niet echt. Wel ben ik laatst in het Rietveld Schröderhuis 
in Utrecht geweest. Ik kende het al wel uit de literatuur,  
maar als je er in bent, maakt het veel meer indruk.

Waar ben je in je werk het meest trots op?
Mijn periode als hoogleraar aan de TU Eindhoven is een 
 ijkpunt in mijn carrière, daar heb ik voor mijn gevoel veel 
 kunnen betekenen voor de marktontwikkelingen en er zijn 
meer dan 30 studenten bij mij afgestudeerd. Een ander hoog-
tepunt was de organisatie van het internationale congres rond 
windtechnologie, in 2011 in Amsterdam. Het congres is door 
ruim 600 man bezocht en je zag bij latere edities dat onze 
organisatie als voorbeeld heeft gediend.
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Solar dakpannen op basis 
van dunne filmtechnologie

In steilDAK 3-2019 verscheen  
een artikel over het eerste  
project in Nederland waar de  
HanTile zonnedakpannen  
van de Chinese fabrikant  
Hanergy Thin Film Power EME  
op zijn toegepast. In dit artikel 
wordt de innovatie verder  
toegelicht aan de hand van een 
gesprek met sales manager  
Dinant Lankhorst van de fabrikant.

Hanergy Thin Film Power EME is wereldwijd 
marktleider in de productie van zonne-energie  
producten op basis van de dunne filmtechnologie. 
De Chinese fabrikant, opgericht in 2009,  
heeft inmiddels op alle continenten productie-
locaties en verkoopkantoren en het bedrijf biedt 

een uitgebreid assortiment producten op basis van de 
dunne filmtechnologie. Denk daarbij aan toepassingen 
voor hellende daken, platte daken, maar ook voor gevels, 
infrastructuur en andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld 
vrachtwagens. Het Europees hoofdkantoor is gevestigd in 
Amsterdam, waar het gesprek plaatsvindt.

Dinant Lankhorst is geen onbekende in de dakenbranche.  
In het verleden werkte hij voor o.a. Rockwool en het 

 toenmalige Lafarge Dakproducten/RBB (huidig Monier). 
Vorig jaar is hij als sales manager van de HanTile solar 
 dakpannen aan de slag gegaan bij Hanergy. Hij concen-
treert zich dus op de introductie van de solar dakpannen  
op de Nederlandse markt. Nederland wordt door de  
Chinese fabrikant gezien als een voorbeeldmarkt.  

In andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk 
en Groot Brittanie, wordt inmiddels ook gewerkt aan de 
 introductie van de solar dakpannen.

Dunne film-technologie
Het hart van het assortiment is de gepatenteerde  dunne 
film-technologie, die de fabrikant in staat stelt om 
 producten te ontwikkelen waarmee op de meest uiteenlo-
pende oppervlakken zonne-energie kan worden opgewekt. 
Kort gezegd houdt deze techniek in dat de energieop-
wekkende cellen (CIGS) vacuüm worden verpakt in een 
flexibel element, waarmee het op alle denkbare opper-
vlakken kan worden toegepast. De uitdaging zit hem dan 
nog in de verbetering van de opbrengst en de verwerking  
van de bekabeling. Op deze gebieden is het bedrijf  
wereldwijd koploper.

Hanergy heeft diverse innovatieve producten in het 
 assortiment en Lankhorst stelt tijdens het gesprek ook 
enkele noviteiten in het vooruitzicht. “Het is ons doel om  
de overgang naar een wereld waarin energie op een duur-
zame manier wordt opgewekt mede te bewerkstelligen. 
Daarbij benutten we ruimtes die tot nu toe niet of nauwe-
lijks werden ingezet voor de opwekking van zonne-energie, 
zoals fietspaden. De SolaRoad, het energieopwekkende 
fietspad dat in 2017 tussen Tilburg en Waalwijk werd 
 geopend, is bijvoorbeeld gerealiseerd op basis van onze 
dunne filmtechnologie.”

Lankhorst vertelt: “Wat betreft daktoepassingen zijn de 
systemen op basis van dunne film voor platte daken wel 
bekend, de (beloopbare) dunne films worden doorgaans 
aangebracht op een lichte dakbedekking. Op het hellende 
dak worden doorgaans PV zonnepanelen ingezet voor de 
opwekking van zonne-energie, maar de systemen die hier-
voor doorgaans worden toegepast, worden vaak esthetisch 
niet fraai gevonden. Vaak is de (onwenselijke) uitstraling 
van zonnepanelen zelfs een argument om de systemen in 
het geheel niet toe te passen.”

“Met name voor deze situatie is de solar dakpan Hantile 
ontwikkeld. Het betreft een dubbel glazen dakpanelement 
(721x500x41) dat aan de binnenzijde is voorzien van de 
zonne-energieopwekkende dunne film. Per vierkante meter 
worden 3,43 stuks van deze dakpanelementen toegepast, 
zodat per vierkante meter zo’n 103 Wp energie wordt 
opgewekt. Het dakpanelement is in de verwerking vrijwel 
hetzelfde is als een gangbare dakpan. De dakpanelementen 
zijn voorzien van boorgaten waarmee ze aan de panlatten 
kunnen worden bevestigd, het volgende dakpanelement 
kan hier overheen worden aangebracht.”

“Een dak dat met de Hanergy HanTile is gedekt, heeft dus 
de uitstraling van een gewoon pannendak, waarbij van het 
maaiveld niet is te zien dat een zonnedakpan is toegepast. 
Het element is in verschillende kleuren leverbaar,  
waarvan zwart en rood op de Nederlandse markt de 
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gangbare kleuren zijn. Desgewenst zijn andere kleuren ook 
leverbaar. Het systeem wordt geleverd met een compleet 
assortiment hulpmiddelen die volgens de geldende normen 
zijn getest en goedgekeurd voor toepassing op de  
Nederlandse markt. Het systeem wordt geleverd met CE.”

Bij zonnig weer is de opbrengst van de ‘zonnedakpannen’ 
per m² iets lager dan die van standaard zonnepanelen.  
Daar staat tegenover dat het gehele dakoppervlak kan wor-
den benut. Een belangrijke eigenschap van de dunne films 
is bovendien dat deze ook energie opleveren als de zon  
niet schijnt: bij donker weer, in de schaduw en zelfs bin-
nenshuis. Het effect van bijvoorbeeld schaduw is volgens 
de fabrikant dan ook een heel stuk minder. De oriëntatie  
en de omgevingsfactoren wegen daarom minder zwaar dan 
bij toepassing van traditionele systemen. Per saldo is de 
gemiddelde opbrengst van een dakvlak dat is uitgevoerd 
met zonnedakpannen vergelijkbaar met die van een dak  
dat is voorzien van PV-zonnepanelen.

Gespecialiseerd 
De techniek houdt in dat de HanTile zonnedakpannen aan 
de achterkant aan elkaar gekoppeld dienen te worden.  
Op een centrale plek wordt de bedrading onderdaks geleid, 
waar het systeem aan de omvormers wordt gekoppeld.  
“Het energiegedeelte wordt verzorgd door erkende installa-
teurs,” vertelt Lankhorst. “Dat is gespecialiseerd werk.  
Wij werken op projectbasis samen met geselecteerde par-
tijen. Zo hebben wij voor het project Loskade in Groningen, 

een samenwerking met Aannemer van Wijnen en bouw-
materialenhandel Aberson, het project waar ons product  
voor het eerst in Nederland werd toegepast, bewust de 
samenwerking gezocht met een dakdekkersbedrijf dat is 
aangesloten bij Stichting Dakmeester. Dat werd in dit  
geval Gebr. Kranenborg uit Garnwerd. Op deze manier  
konden we er zeker van zijn dat de zonnedakpan op de 
juiste manier zou worden aangebracht.”

Na de succesvolle eerste toepassing in Groningen zal men 
werken aan een vervolg. De solar dakpannen worden  
in de markt geleverd via de bouwmaterialenhandel,  
gespecialisserd in stenen en dakpannen. Er zullen in andere 
regio’s samenwerkingsverbanden worden aangegaan 
en ook zullen bijvoorbeeld gesprekken met gemeenten 
worden gevoerd om de solar dakpannen breder te laten 
worden toegepast. steilDAK zal u op de hoogte houden van 
de verdere ontwikkelingen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

ZONNE-ENERGIE
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Accessoires voor de  
vele functies op het dak

Wat zijn precies ‘dakaccessoires’? 
Kort gezegd rekenen we hiertoe 
alle ‘ondersteunende’ dakproducten, 
dus de producten die niet zelf zorgen  
voor de primaire functies van het 
dak (waterdichting en isolatie). 
Vanzelfsprekend dragen de  
accessoires hier vaak wel aan bij.  
In dit artikel een overzicht. 

Dakaccessoires vallen grofweg onder te verdelen in locatie 
en functie. Aan de dakvoet bevinden zich met name de 
accessoires die de constructie beschermen tegen het  
indringen van vogels en muizen. Ook bevinden zich hier 
dikwijls de dakgoot en de hwa’s. Om die te beschermen  
tegen vervuiling en verstopping van de riolering zijn er  
diverse accessoires beschikbaar, zoals bijvoorbeeld blad-
vangers. Op het dakvlak zijn de accessoires doorgaans  
doorvoeren en aansluitingen. Ook voor een zekere afwerking 
van de nok zijn diverse dakaccessoires in omloop.  
Maar denk ook aan bijvoorbeeld bliksembeveiliging.  
Hieronder een overzicht.

Dakvoet
Dakvoetaccessoires hebben qua functie een paar  
overeenkomsten: ze zijn tegen het indringen van vogels en 
muizen onder de dakpannen en hebben een beschermende 
functie voor het dakbeschot, terwijl vuil- en lekwaterafvoer, 
maar vooral ventilatie van de dakspouw intact blijven. 
 Ventilatie is vooral van belang vanwege drukvereffening  

bij windbelastingen, ter voorkoming van stormschade.  
Deze accessoires worden doorgaans in of bij de onderste  
rij dakpannen toegepast. Belangrijk is dat het onderdak  
niet door de ratten en muizen wordt bereikt, want de aan-
wezigheid hiervan is funest voor het dakbeschot.  
Om te voorkomen dat deze maatregel ten koste gaat van 
nestelgelegenheid van de vogels, zijn er tegenwoordig ook 
voorzieningen in omloop die ervoor zorgen dat de vogels 
wel onder de dakpannen kunnen nestelen, maar in een 
beperkt en afgebakend gebied. 

Boldraadroosters worden onder andere gebruikt in  
schoorstenen om het nestelen van vogels tegen te gaan, 
maar kunnen ook gebruikt worden voor de ronde  
afvoeren op een dak om bladeren en ander vuil tegen te 
houden. Blad- en draadkorven hebben dezelfde functie.  

Dakvlak
Bevestiging dakpannen
Een degelijke verankering van dakpannen begint met de 
keuze van de juiste panhaak. Elke dakpan past bij een  
type panhaak. Voor een nieuwbouwproject dient altijd  

Airtec Combiprofiel. Foto: Ubbink.

Europanhaak Tuile Plat. Foto: BMI Monier.

Boldraadrooster.

eerst een verankeringsberekening gemaakt te worden.  
Voor deze berekening zijn o.a. de volgende factoren van  
belang; windgebied, dakhelling, nokhoogte, afmeting  
van het gebouw en type dakpan. De rekenwaarde wordt  
uitgedrukt in Newton en is vastgesteld in testproeven  
conform de EN 14437.
Schroeven worden veelal toegepast om de vorsten,  
gevelpannen of speciale hulpstukken vast te zetten.  
Bij toepassing van dakpannen als gevelbekleding dient  
elke pan te worden verankerd en tevens te worden  
vastgezet met een RVS schroef. Deze extra schroef  
voorkomt niet alleen dat de dakpannen er kunnen  
afwaaien, maar beperkt tevens het hinderlijke geklapper  
bij geringe windkracht. 

Om te voorkomen dat de dakpannen kunnen breken  
bij het aanschroeven, zijn de dakpanschroeven voorzien  
van een rubber of EPDM ring. RVS snelschroeven zijn  
tevens voorzien van een RVS ring. Deze RVS ring zorgt  
voor een nog strakkere verbinding van de pan en panlat  
en voorkomt dat de rubber of EPDM ring kapot gedraaid 
kan worden. 
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van voordelen, het dak kan bijvoorbeeld direct waterdicht 
worden afgewerkt door de aannemer of dakdekker,  
zonder op andere partijen te hoeven wachten. 

Nok
Voor de nokafwerking zijn er diverse systemen beschikbaar.  
Ventilatie en een goede afdichting op de dakpannen zijn 
een eerste vereiste voor een ondervorst. Het dakvlak dient 
ter plaatse van de nok te worden geventileerd.  
Afhankelijk van de dakpannen en ventilatie-eisen zijn 
diverse nok- en hoekkeperbanden leverbaar.  
De diepte van de golf of de hoogte van de kopsluiting is 
meestal bepalend voor de breedte van de rol. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Aansluitingen
Dakkapellen, schoorstenen, zonnecollectoren,  
dakvensters, e.d. zijn vaak lastige onderdelen in een dakvlak.  
Traditioneel werden deze aansluitingen op de dakpannen  
met lood afgewerkt. Tegenwoordig worden steeds vaker  
zogeheten loodvervangers voorgeschreven en toegepast. 

Doorvoeren
Doorvoeren in het dak zijn nodig voor voorzieningen als 
mechanische ventilatie, warmteterugwinning, uitmonding 
van droogautomaten, rioolbeluchting, uitmonding  
CV-installatie etc. Veelal worden hiervoor standaard  
zwarte doorvoeren gebruikt. Voor een nette afwerking  
kan gebruik worden gemaakt van een doorvoerpan.  
Voor panmodellen waarvoor geen passende doorvoerpan 
bestaat, wordt een loodslabbe genomen. Nadeel hiervan  
is vaak het ontstaan van loodstrepen op de dakpannen. 
Voor een luchtdichte aansluiting van de dakdoorvoeren  
zijn inbouwmanchetten leverbaar.  
Ook daglichtvoorzieningen zijn feitelijk doorvoeren.

Overig
Door toepassing van sneeuwvangers op het dak kan  
veel overlast en schade door schuivende en vallende 

sneeuwmassa worden voorkomen. Denk hier bijvoorbeeld 
aan schade aan dakgoten, daken boven parkeerplaatsen, 
lager gelegen glasdaken, entrees, etc. Door ladderhaken 
en ooghaken (veiligheidshaken) op bepaalde punten op 
het dak te monteren is het met behulp van dakladders en 
veiligheidslijnen mogelijk om op een veilige manier het dak 
te betreden. 

Kilgoot/verholen goot
Op pannendaken komen tal van details voor, waar het 
regenwater niet rechtstreeks naar de dakgoot kan worden 
afgevoerd. Door toepassing van kilgoten en verholen goten 
kan dit probleem worden opgelost. In het verleden werd 
hiervoor hoofdzakelijk lood of zink gebruikt, tegenwoordig 
zijn ze voornamelijk van kunststof of gecoat aluminium. 
Toepassing van prefab kilgoten en verholen goten biedt tal 
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Doorvoer  
Verlengde Skyline.

Metalen Kilgoot ProfiloS. Foto: BMI Monier.

Loodvervanger. Foto: Leadax.

Leiding doorvoeren. Foto: Nedsale.



De warmtepomp is een veelgebruikt middel om het 
 energieverbruik te verminderen. Naast de voordelen van  
de warmtepomp, zijn er ook nadelen. Geluidsoverlast  
is een veelgehoord bezwaar en ook is de omvang een  
struikelblok voor plaatsing in de tuin of in de schuur.  
Ubbink bracht daarom dit jaar voor zowel de renovatie-  
als de nieuwbouwmarkt de Decorio Luchtwarmtepomp-
behuizing 30°-55° op de markt. 

Kunststof behuizing
De kunststof buitenunit staat als een schoorsteen op  
het dak, beschermt de luchtwarmtepomp tegen alle  
weersinvloeden en zorgt bovendien voor geluids-
vermindering door positionering op het dak. Het moderne 
design geeft een strak uiterlijk. De luchtwarmtepomp-
behuizing is licht in gewicht en modulair, zodat men de 
behuizing eenvoudig stapsgewijs monteert en bevestigt. 
Bovendien is deze geschikt voor de meest gangbare  
typen luchtwarmtepompen en instelbaar voor de meest 
gangbare dakhellingen.

Kunststof buitenunit  
voor luchtwarmtepomp

De Decorio Luchtwarmtepomp-
behuizing, een innovatie van 
 producent Ubbink, zorgt ervoor  
dat de warmtepomp op het dak  
kan worden geplaatst, met alle 
voor delen van dien. De innovatie 
betreft een kunststof behuizing die 
op  dakhellingen van 30°-55° is te 
plaatsen en vanaf nu leverbaar is.

advertorial
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en de kap wordt aan de montageplaat geschroefd.  
Het geheel wordt waterdicht ingewerkt met de  
Ubiflex loodvervanger van dezelfde producent.  
Omdat het een relatief licht systeem betreft,  
is het in de meeste gevallen eenvoudig naar het  
dakvlak te transporteren.

Na montage van dit product heeft de bewoner een  
fraaie voorziening op het dak, gepositioneerd als een 
schoorsteen, die het geluid van de warmtepomp  
aanzienlijk reduceert. De voorziening is verkrijgbaar  
bij de professionele handel. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De reductie van de geluidsoverlast wordt bewerkstelligd 
door de positionering van de behuizing op het dak.  
De behuizing heeft een totaal eigen gewicht van 80 kg en 
is toepasbaar voor de meest gangbare luchtwarmtepompen 
tot 7,5 kW. Het product heeft een fraaie uitstraling en met 
de vervaardiging uit UV-bestendig kunststof blijft deze  
uitstraling ook op de langere termijn behouden.  
Het materiaal is daarnaast ook bestendig tegen andere 
weersinvloeden. Doordat het toepasbaar is op dakhellingen 
van 30°-55°, is dit product op de meeste gangbare  
hellende daken aan te brengen. 

Voor een zekere en fraaie afwerking wordt de behuizing 
gemonteerd op een bovenplaat en met behulp van  
geïntegreerde schroeven en verdiepte schroefgaten.  
Dit maakt het onderhoud ook eenvoudig. De behuizing  
is voorzien van een geïntegreerde lekbak met afvoer  
(voor de afvoer van het smeltwater van de warmtepomp).  
De doorvoeren voor koudemiddelleidingen en zonnepaneel - 
kabels zijn eveneens geïntegreerd. 

Montage
Het betreft een modulair systeem dat door de monteur 
stapsgewijs in elkaar is de zetten. De kap wordt vooraf  
(op maaiveld of in de bedrijfshal) gemonteerd.  
Alle voorzieningen, zoals de afvoeren, zijn feitelijk al  
prefab aangebracht. Het product wordt als compleet  
pakket  aangeleverd, dus inclusief montagemateriaal.  
De montageplaat wordt aan de panlatten bevestigd  

www.ubbink.nl/decorio

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Met de Decorio kan uw warmtepomp het dak op!
De warmtepomp is een uitstekende keuze voor de vermindering van het fossiele energieverbruik. 
Maar de afmetingen en de geluidsoverlast maken plaatsing in of vlakbij de woning 
onaantrekkelijk. Daarvoor heeft Ubbink nu een slimme oplossing gevonden: de Decorio 
Luchtwarmtepompbehuizing 30°-55°!
Een duurzame kunststof behuizing, universeel voor alle luchtwarmtepompen, speciaal ontworpen 
voor plaatsing op het hellende dak. Weerbestendig, licht in gewicht, eenvoudige montage en een 
strak design. Zo staat de Decorio, als een echte slimme vogel, op het dak.  

Ontdek onze 
slimme vogel!

Nieuw!

18823 Adv Decorio.indd   1 16-01-19   15:57
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Het hellende dak  
is een geheel
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afgeven. Bij oplevering krijgt de opdrachtgever een  
digitaal dossier van het werk aan het dak. 

Innovaties
Tot slot nog twee recente innovaties: 

Dakvoetsysteemprofiel
Het Dakvoetsysteemprofiel is speciaal ontworpen voor 
 dakelementen met een folie als waterkerende laag.  
Het profiel aan de dakvoetzijde beschermt de onderdakfolie 
tegen UV-straling. De panlat zorgt voor de ventilatie.  
Daarnaast heeft het een esthetische functie, omdat het 
voorkomt dat je nog op het onderdak kunt kijken.  
Het accessoire kan direct gemonteerd worden op de goot-
plank. Tevens is het Dakvoetsysteemprofiel voorzien van 
verwijderbare blokjes om het profiel vrij te maken ter  
plaatse van de gootbeugels. Het is leverbaar voor geprofi-
leerde dakpannen en voor vlakke dakpannen. 

Danny Mooij, BMI Monier

BMI Monier is natuurlijk 
bekend als producent van 
dakpannen, maar in de 
afgelopen decennia heeft 
men heel bewust het  product- en diensten pakket verder 
uitgebreid. Zo voert men inmiddels een compleet assorti-
ment aan dak systeemcomponenten, die men in de eigen 
fabrieken produceert, voor elk dakonderdeel en afgestemd 
op de dakpannen uit het assortiment, met de bijbehorende 
prestaties.

Garantie op product, systeem en verwerking
Dit heeft een aantal voordelen. De dakpannen en dak-
systeemcomponenten zijn qua vormgeving en techniek  
op elkaar afgestemd. Dat komt de prestaties, de betrouw-
baarheid en de duurzaamheid van het dak ten goede.  
De leverancier biedt naast de 30-jarige productgarantie  
op de dakpannen een daksysteemgarantie van 15 jaar. 

Op vijf locaties in Europa heeft het bedrijf zogenaamde 
Technische Centra. In Heusenstamm (D) bevinden zich 
meerdere laboratoria en heeft men een eigen windtunnel. 
Samen met het laboratorium in Crawley (UK) beschikt men 
over de meest specialistische laboratoria in de wereld  
voor materialen die op hellende daken worden toegepast. 
In de windtunnel voert men testen uit die nodig zijn om 
te voldoen aan de nationale en internationale standaards. 
Daarnaast voert men testen uit om vast te stellen dat  
de dakpannen en daksysteemcomponenten, ook met de  
huidige klimaatveranderingen, blijven functioneren.  
Daarnaast laat men de producten onafhankelijk testen door 
vooraanstaande instituten, zoals bijvoorbeeld TÜV en TNO. 
Zij testen bijvoorbeeld de windweerstand van de panhaken 
en vertalen deze naar rekenwaardes.

Wat voor soort testen voert men uit?  
We noemen er een paar:
•  vries-dooi-overgangstest: de dakpan  

wordt ingevroren en onder water ontdooid;
•  warmte-vorst-test: gesimuleerde shockkoeling bij hagel;
•  warmte-regen-test: gesimuleerde zomerse onweersbui;
•  vorst-dooi-test onder ijs: gesimuleerd invriezen  

onder sneeuw;
•  oppervlakte-vorst-dooi-overgang: de houdbaarheid  

van de oppervlakteafwerkingen;
•  verouderingstesten: verouderingsgedrag bij extreme 

uv-straling en hitte;
•  warmtereflectietesten: het percentage stralingswarmte 

dat gereflecteerd wordt;
•  regendichtheidstesten: de regendichtheid in  

verschillende toepassingen en weerstomstandigheden;
•  windbelastingstesten: de weerstand tegen optredende 

windbelastingen.

Op basis hiervan garandeert men dat de dakpannen 
 voldoen aan de eisen voor waterdichtheid, vorstbestendig-
heid en weerstand tegen breuk zoals beschreven wordt in 
de norm NEN-EN 490 (voor betondakpannen) en de norm 
NEN 2480 resp. NEN-EN 1304 (voor keramische dakpannen) 
Met de Daksysteemgarantie garandeert men zoals gezegd 
15 jaar lang de weerbestendigheid van de dakpannen, 
hulpstukken en daksysteemcomponenten. Het weerbestendig 
zijn van de dakbedekking houdt in dat:

•  het dak regendicht is;
•  er ter bescherming van de onderdakconstructie  

voldoende ventilatie gewaarborgd is;
•  de dakpannen en hulpstukken beschermd zijn tegen 

opwaaien conform NEN 6707 en NPR 6708;
•  ratten en muizen niet kunnen binnendringen in de 

dakspouw (open ruimte tussen onderdak en dakpannen) 
e.e.a. met inachtneming van de officieel geldende normen 
terzake, zoals deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 
2012 afdeling 3.10.

Daarnaast garandeert men dat de dakbedekkings -
-producten voldoen aan de op het moment van levering 
geldende regelgeving. 

De producent besteedt veel tijd en energie aan onderzoek 
en ontwikkeling van arbeidsbesparende, veilige uitvoerings - 
methoden en producten die het werk van de dakdekker 
kunnen verlichten. Denk daarbij aan o.a. vormgeving,  
logistiek, milieu-aspecten en arbeidsomstandigheden.  
Ook organiseert men voorlichtingsbijeenkomsten voor dak-
dekkersbedrijven. Het resultaat van deze ‘filosofie van het 
totale dak’ is een compleet pakket van op elkaar afgestem-
de onderdelen, logistieke maatregelen en verwerkingsad-
viezen, die samen een mooi betrouwbaar dak opleveren,  
dat voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

De producent adviseert gebruik te maken van een 
 KOMO-procesgecertificeerde dakdekker. Zo speelt het 
 bedrijf in op de invoering van de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb) met een Daksysteemgarantie PLUS, 
de garantie die de deelnemers van de Stichting Dakmeester 

SPECIAL DAKACCESSOIRES

Een hellend dak is geen verzameling losse onderdelen, maar een  
op elkaar afgestemd systeem met prestaties. Dit systeem wordt  
gevormd door dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten.  
BMI Monier heeft zich tot doel gesteld een compleet assortiment  
aan daksysteemcomponenten te voeren.

Kunststof Combipan en Combivent
Waar doorvoeren door het dak gaan, is de luchtdichte  
(aan de binnenzijde) en waterdichte (aan de buitenzijde) 

afdichting van groot belang. Ook de aansluiting van de zoge - 
naamde doorvoerpan op de omliggende dakbedekking is van belang  

om de  waterkerende functie van de dakbedekking te garanderen.  
De doorvoer van het systeem wordt haaks door het hellende dak gemon-
teerd. Zo kunnen doorvoeren eenvoudig lucht- en waterdicht worden 
afgewerkt. Er wordt namelijk geen ovaal, maar een rond gat door het 
dakbeschot geboord. Dit is veel eenvoudiger, netter en beter af te dichten. 
Eventuele condensatie in de doorvoer zelf wordt bovendaks afgevoerd. ●

Dakvoetsysteemprofiel  
G1 Antraciet.

Kunststof Combipan  
VH-Variabel Rood.
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Dakaccessoires met  
een luxueuze uitstraling
Duurzaam, eigentijds, circulair en met een luxueuze uitstraling,  
het typeert de NedZink Titaanzink dakaccessoires. Het assortiment  
omvat vele tientallen standaard HWA-hulpstukken. Ook daklijsten,  
boeiboorden en zetwerk in zink behoren tot de mogelijkheden en  
geven het dak extra cachet. Met de NedZink Titaanzink dakaccessoires 
maak je het dak helemaal af!

van toebehoren en HWA-hulpstukken biedt NedZink een 
compleet assortiment in NedZink NATUREL. Het basispakket  
is bovendien in NedZink NOVA (grijs) en NedZink NOIR 
(antraciet zwart) verkrijgbaar. Details in zink bezorgen het 
dak een luxueuze uitstraling.

NedZink is een Nederlandse fabrikant van gewalst titaanzink  
voor toepassingen in gevelbekleding, dakbedekking, 
 dakgoten en hemelwaterafvoersystemen. Met ruim 125 jaar 
ervaring is de firma uitgegroeid tot één van de grootste en 
modernste zinkverwerkers van Europa. Ook op het gebied 

Duurzame investering
NedZink Titaanzink is een duurzaam, esthetisch en  
onderhoudsvrij bouwmateriaal dat met de jaren en onder 
invloed van de weersomstandigheden steeds mooier wordt. 
Er vormt zich namelijk een natuurlijke zinkpatinalaag.  

Deze eigen schap staat garant voor een natuurlijke en 
levendige uitstraling, een hoge rendabiliteit en een lange 
levensduur. NedZink Titaanzink beantwoordt vandaag al aan  
de beoogde duurzaamheidsambities met een uitstekend 
milieuprofiel: een levensduur van meer dan 75 jaar en een 
recyclingpercentage van ruim 95%. Er zijn maar weinig 
bouwmaterialen waarvan de totale milieubalans zo positief 
is als voor zink. Een investering in het Nederlandse kwali-
teitsproduct is dus met recht ook een duurzame investering

Als gevolg van de 
 populariteit van  
Titaanzink als bouwma-
teriaal schroeft NedZink 
de productiecapaciteit  
steeds verder op. 
Momenteel wordt zelfs 
gebouwd aan een com-
pleet nieuwe productie-
faciliteit die vanaf 2020 
de productiecapaciteit 
verdubbelt.

www.nedzink.com

HWA-systemen

Een Nederlands kwaliteitsproduct!

26806-NZ-Poster HWA-systemen.indd   1 28-06-19   11:59

Duurzaam, tijdloos &
  onderhoudsvrij

25831-NZ-Adv NedZink - Roofs Magazine 195x129.indd   1 02-05-19   13:45
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SPECIAL DAKACCESSOIRES

Duivenpinnen  
tegen duivenoverlast 
Om in sommige situaties duiven  
en ander gevogelte van het  
dak te houden, heeft Nedsale een 
speciaal ontwikkelde duivenwering 
in het assortiment. 

Duiven kunnen met hun uitwerpselen veel schade toe-
brengen aan gebouwen en monumenten. De uitwerpselen 
bevatten namelijk agressieve stoffen, die niet alleen  
moeilijk te reinigen zijn, maar ook materialen kunnen aan - 
tasten. Daarnaast veroorzaken de uitwerpselen veel over-
last voor bewoners, winkeliers, voetgangers etc. 

De duivenpinnen worden middels speciale lijm op opper-
vlakken geplaatst, om te voorkomen dat de duiven hier 
neerstrijken. De duiven worden niet verwond, maar gaan 
elders een plekje zoeken. 

Duivenweringen worden in tal van systemen en  
prijsklassen aangeboden. Voor een goede bescherming  
is een aantal zaken van belang. Zo mag de onderlinge 
afstand tussen de pinnen niet groter zijn dan 50 mm.  
De pinnen moeten stevig in het kunststof zijn verankerd. 
Daarnaast moet het accessoire vanzelfsprekend jaren  
bestand zijn tegen allerlei weersinvloeden. 

Deelbaar 
Opvallend aan deze duivenwering zijn de variabele toe-
passingsmogelijkheden. De breedte van de te beschermen 

randen varieert nogal, daarom zijn de elementen deelbaar  
en zijn nagenoeg alle oppervlakken te beschermen.  
Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan monumentale beelden.

De Vogel-stiXX duivenpinnen worden standaard geleverd 
als 4-rij elementen, die dus deelbaar zijn in twee ele-
menten van twee rijen. De gedeelde elementen kunnen 
worden gebruikt voor randen van 2 tot 11,5 cm breedte.  
De standaard elementen zijn toereikend voor een rand  
van 11,5 tot 22,5 cm. Voor bredere randen kan men een 
combinatie maken van elementen. 

Hierbij gelden de volgende vuistregels:
-  De afstand van de muur tot de duivenpinnen  

mag maximaal 6 cm zijn;
- de duivenpinnen dienen ca. 1 cm over de rand te steken;
-  bij meerdere elementen mag de afstand tussen de pinnen 

niet meer dan 5 cm zijn. 

De ondergrond dient schoon en vetvrij gemaakt te  
worden. De temperatuur moet boven het vriespunt zijn. 
Indien er op meerdere niveaus elementen geplaatst  
moeten worden, dan begint men eerst op het hoogste  
punt en daarna plaatst men de lager gelegen elementen.  
De elementen moeten altijd met de speciale lijm  
(StiXX Fixx) worden bevestigd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Sluit jij ook aan? Kies duurzaam!

Vanaf nu is het mogelijk om in grote of kleine aantallen een
eigen branding op de producten van EBS te realiseren. EBS levert 
al ruim 10 jaar dakmaterialen en biedt de mogelijkheid op het 
plaatsen van een eigen branding of bedrijfsnaam op de 
dakmaterialen en productverpakkingen. De ontwerpers van EBS 
ondersteunen je bij het ontwerpen van posters, flyers en banners.

Voor wie? 
EBS levert al enkele jaren een eigen branding in de 
prefab en voor groothandels, dakdekkers, bouwbedrijven en 
doe-het-zelf bouwmarkten in België en Nederland. Iedereen die 
dakmaterialen verkoopt of verwerkt kan gebruik maken van een 
eigen branding of de bedrijfsnaam terug laten komen op dak- en 
gevelfolies, hoekvorstband of op de verpakking.

Waarom je eigen branding?
Door jouw eigen logo of bedrijfsnaam op je producten laat je zien 
dat je achter je producten staat. Dit straalt vertrouwen uit. 
Daarnaast bepaal jij zelf wat de toegevoegde waarde is van de 
materialen en is het eenvoudiger om te onderscheiden van de 
concurrentie (productstrategie en merkstrategie).

Groei duurzaam mee
MVO en duurzaamheid zijn belangrijke items. Meerdere 
fabrikanten van dakmaterialen hebben al bij EBS een duurzame 
advisering aangevraagd. De dakmaterialen worden bij deze 
aanvraag beoordeeld op de aspecten milieu, duurzaamheid, 
arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Voor ieder aspect 
kan het product bij een positieve beoordeling een ster verdienen. 
De voordelen van het duurzame advies zijn dat we sturen op 
duurzame materialen in je eigen branding en dat we stimuleren 
om meer focus te leggen op MVO, milieu en duurzaamheid.

De bouwbranche vraagt om verduurzaming en daar dienen we 
gezamenlijk in mee te groeien. EBS legt focus op een 
verduurzaming in het traject hoe het product uiteindelijk 
aangeleverd wordt. Dit doen wij vanaf de inkoop van de 
grondstoffen ( ‘virgin’ of recyclede materialen ) tot het aansturen 
op verwerking van duurzame dakmaterialen. Naast deze 
aansturing is EBS zelf compleet MVO ingericht. Alle transporteurs 
hebben een duurzaamheidsprogramma, de verpakkingen voor 
het verzenden van de materialen zijn 100% gerecycled, we 
maken gebruik van volledige elektrische bedrijfsauto’s 
en bieden vroegboekkortingen voor 
transportoptimalisatie.

Sluit jij ook aan? Samen duurzaam!

Een eigen
flyer creëren 
of gebruik 
maken van 
standaard 
flyers van 
EBS? Het is 
allemaal 
mogelijk.

Jouw branding of  je bedrijfsnaam 
op de verpakkingen van EBS- 
producten? Kies je eigen 
ontwerp of maak samen
met ons een ontwerp.

Een poster met je eigen branding en product aan de 
muur in de shop of koffiecorner? Wij regelen het voor je. 
 

Jouw eigen branding of 
bedrijfsnaam op je dak- en 
gevelfolie.

Benieuwd naar andere mogelijkheden? Kom in 
gesprek met onze eigen ontwerper en we 
bespreken de mogelijkheden. The sky is the limit!

Dakmaterialen 
met jouw eigen branding!
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Sluit jij ook aan? Kies duurzaam!

Eind juli waren Konrad Roof Technology en EBS European Building Supply 
te gast bij MDM NT. De vaste groep dakdekkers van Konrad Roof Technology 
reisde samen met EBS naar Krakau.  

Tijdens het driedaagse verblijf in Cleszen zijn drie van de vijf fabrieken van 
MDM NT bezocht: de fabriek waar MDM NT 24 jaar terug is begonnen, de 
fabriek Bielsko-Biala en de nieuwste fabriek die sinds 1 april 2019 van start is 
gegaan. 

Tijdens de tour liet MDM duidelijk zien waar ze goed in zijn: het fabriceren 
van folies en dakmaterialen, het meegroeien met het milieuaspect 
productierecycling en de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten, 
zoals een brandvertragende folie en TPU-film voor het behalen van onder
andere extra stevigheid in de folie en een hoger temperatuurbereik 
( 105 graden Celsius ). 

In de presentatieruimte werd een installatie voorgedaan. De ervaring van de 
groep met 15 dakdekkers en de productkennis van MDM NT zorgden voor een 
positief sparringsmoment, waarin alle partijen nog meer ervaring op hebben 
gedaan.  

Na de tour bezochten we een bierbrouwerij en dronken we gezamenlijk wat 
lekkere biertjes. 

Het was een zeer geslaagd verblijf, waar vakkennis en vooral gezelligheid de 
boventoon voerden. We willen MDM bedanken voor  het uitstekende 
verblijf!

Op bezoek bij MDM NT
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Dakdoorvoeren in model 
en kleur van de dakpan

Van nagenoeg elke dakpan die op de Nederlandse daken 
toegepast worden zijn vacuüm matrijzen beschikbaar.  
Hiermee wordt de basis van kunststof pannen geprodu-
ceerd. Op deze basispan kunnen tal van toepassingen  
worden aangebracht. De meest voorkomende dakdoor-
voeren zijn MV 160 ISO en de rioolbeluchting LV 75.

Dakdoorvoer MV 160 ISO
Het model MV 160 ISO wordt toegepast als WTW doorvoer, 
mechanische ventilatie en uitmonding droogautomaten.  
De unieke vormgeving van deze dakdoorvoer maakt het 
mogelijk om deze toe te passen op dakhellingen van  
15 t/m 55 graden. Omdat ze niet verstelbaar zijn,  
staan ze altijd keurig in dezelfde stand op het dak.  
Geen pijpen meer die schots en scheef op het dak staan.

Dakdoorvoer LV75
Type LV 75 wordt met name ingezet als rioolontluchting, 
ook wel rioolontspanning genoemd. Een rioolbeluchting 
wordt gebruikt om te voorkomen dat bijvoorbeeld  
“stankafsluiters” zoals een sifon in de badkamer worden 
leeggezogen wanneer boven een toilet wordt door-
getrokken. Door de rioolontluchting staat het riolerings-
systeem in open verbinding met de buitenlucht wordt de  
(onder)druk in de leidingen gereguleerd.

In model en kleur van de dakpannen 
De doorvoeren worden eenvoudigweg ingedekt tussen de 
dakpannen en er hoeven geen slabben te worden ingeklopt 
of vastgeplakt. Doordat de pannen op kleur van de dakpan-
nen worden gemaakt vallen ze minder op in het dakvlak.

Om de juiste kleur te bepalen, worden geen RAL-kleuren 
gebruikt, maar de originele kleur van de pan wordt met een 
speciale scanner vastgelegd. Hiervan wordt een kleuren-
batch gemaakt welke een code krijgt die gekoppeld wordt 
aan de kleur van de pan. Op deze wijze is het ook mogelijk 
om genuanceerde kleuren zoals “herfstkleur” te leveren.  
Ook is het mogelijk om de kleur van oude verweerde  
pannen na te maken.

Luchtdicht inbouwen 
Bij de dakdoorvoeren kunnen complete inbouwsets worden 
meegeleverd. Op de dakfolie wordt een universele inbouw-
manchet geplaatst en aan de binnenkant een passende 
afdekplaat. Op deze wijze wordt een luchtdichte aansluiting  
gerealiseerd. Op de website van Nedsale zijn handige 
instructiefilmpjes beschikbaar voor de montage.

Stadsuitlopen op maat gemaakt
Stadsuitlopen worden gebruikt als noodoverstort of afvoer 
van regenwater van platte daken omgeven door een  
pannendak. Omdat de diameter en dakhelling steeds  
verschillend zijn worden deze op maat geleverd. 
De sparing voor de afvoerpijp kan zowel rond als recht-
hoekig worden geleverd. 

Vogelpannen en andere projectmatige toepassingen
Een hele andere toepassing zijn de vogelpannen.  
Niet echt een “dakdoorvoer”, maar wordt ook volgens het 
zelfde principe geproduceerd. Andere Colorvents doorpannen 
zijn o.a. de doorvoerpan met verstelbaar schaaldeel en de 
doorvoerpannen met vaste opstand (maatwerk diameter  
en dakhelling) 

Nedsale dakaccessoires BV 
Driebanweg 24 
1607 ML HEM 
telefoon 0228-542215

www.nedsale.nl 

De dakbedekking van de hedendaagse woningbouw  
wordt steeds kleurrijker. In deze daken moeten allerlei 
voorzieningen worden opgenomen voor o.a. mechanische 
ventilatie, W.T.W., uitmonding droogautomaten, riool-
beluchting, CV-installatie etc.
Al deze pijpen kunnen een dak ontsieren. Dit is met name 
het geval wanneer universele dakdoorvoeren worden ge-
bruikt met loodslabbe of loodvervanger.
Ook wordt de toepassing van lood, vanwege het  
vrijkomen van giftige stoffen, steeds vaker vermeden.
Colorvents is een productgroep van dakdoorvoeren,  
in het model en kleur van de dakpannen,  
voor projectmatige toepassingen. 
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ACTUALITEITEN SPECIAL DAKACCESSOIRES

MOERLOZE MUURBEUGEL
De kunststof Beugel 80-100 Click PP wit van Ubbink is een moerloze muurbeugel,  

die men zowel horizontaal als verticaal kan bevestigen. Door het klemsysteem  
(de voorgemonteerde clip) en de inwendige schroefdraadverankering heeft men geen moer 

meer nodig. Voor de bevestiging kan men kiezen uit een schroef,  
draadeind of spijkerplug. De fijne tandjes zorgen ervoor dat men de  
beugel eenvoudig kan aantrekken en fixeren op de gewenste maat.  

Deze beugel is bovendien universeel voor de 80 en 100 mm buis  
parallel en de 60/100 buis concentrisch.

NIEUWE NORM BELANGRIJKE FACTOR 
VOOR DAGLICHT IN GEBOUWEN
De hoeveelheid daglicht in een gebouw wordt in de 
toekomst anders bepaald. Nu wordt de equivalente 
daglichtoppervlakte bepaald volgens NEN 2057. 
Straks berekenen we de daglichtfactor in procenten 
t.o.v. het licht in het vrije veld volgens de Europese 
norm NEN-EN 17037. Deze methode is moderner, 
overzichtelijker, nauwkeuriger, reëler, inzichtelijker, 
internationaler en makkelijker. 

Begin 2019 is NEN-EN 17037 voor het bepalen van daglicht gepubliceerd. De Nederlandse vertaling hiervan is  
nu beschikbaar. De norm sluit beter aan bij de werkelijkheid én bij de huidige (digitale) manier van werken.  
De daglichtfactor wordt bepaald door het gebouw in te voeren in bestaande (gratis) software en geeft inzicht in  
de verdeling van het daglicht over de hele ruimte. De normcommissie heeft het ministerie van BZK geadviseerd  
deze methode in de bouwregelgeving over te nemen. Dit zal waarschijnlijk nog tot na 2021 duren.  
Tot die tijd blijft de (door NEN ingetrokken) NEN 2057 geldig voor de bouwregelgeving.

PREFABRICAGE ESSENTIEEL IN  
BEDRIJFSSTRATEGIE ANNO 2019
Digitalisering, innovatie en de arbeidsmarkt vormen  
in 2019 de belangrijkste strategische thema’s van de 
CEO’s in de boardrooms van 750 bedrijven, zo blijkt uit 
een onderzoek van Berenschot. Per sector zijn er  
verschillen, maar ook in de bouwsector zijn dit precies 
de belangrijkste strategische onderwerpen voor heden 
en (nabije) toekomst.
 
Tegen het licht van een krappe arbeidsmarkt in de bouw,  
is natuurlijk de vraag hoe diezelfde CEO’s kansen als  
innovatie, digitalisering, klantfocus en duurzaam onder-
nemen - stuk voor stuk als belangrijke strategische  
aandachtspunten genoemd - willen gaan uitbouwen.
 
Het frappante is dat juist door vormen als  industrialisatie 
en prefabricage al die genoemde strategische doelen  
bijeen kunnen worden gebracht. Innovatieve systemen,  
die fabrieksmatig met minder mankracht hoogwaardig 
kunnen worden vervaardigd en in gedigitaliseerd  
bouwproces van ontwerp tot en met beheer hun plek 
vinden. Conform de duurzame wensen van opdracht-
gever en eindgebruiker.

MEILOF RIKS LANCEERT REVIT BIM BIBLIOTHEEK
Aluminium bouwproducten, zoals goten, hwa’s, boeidelen  
en windveren zijn direct te ontwerpen in de door  
KPMS Bouwadvies ontwikkelde Revit BIM bibliotheek.  
Hiermee verkrijgt men een gedetailleerd 3D ontwerp,  
nauwkeurig en efficiënt. De foutkans is minimaal.

De Revit BIM bibliotheek dient ter ondersteuning bij het  
op maat ontwerpen, vormgeven en implementeren van  
de producten van Meilof Riks, ter ondersteuning van de  
ontwerpende en uitvoerende partijen. Daarnaast maakt  
de leverancier gebruik van de aangeleverde modellen,  
zodat het proces soepeler verloopt. Op basis van de  
aluminium dak- en gevelproducten zijn digitale modellen 
gecreëerd die door elke betrokken partij binnen de bouw 
gebruikt kunnen worden. 

SOLATUBE DAGLICHTBUIS BRENGT DAGLICHT 
OOK DOOR GEVEL
Solatube is bekend om het brengen van daglicht door  
middel van een klein koepeltje op het dak, op zowel  
plat als hellend dak en ongeacht de dakbedekking.  
Voortdurend is men bezig om haar toepassingsmogelijk-
heden uit te breiden, zo bestaat er voor ieder daktype een 
passende dakdoorvoer. Gevels en zelfs onder de grond 
maken inmiddels ook deel uit van de mogelijkheden. 

De zijgevelset is bestemd voor als er weinig ruimte op  
het dak is, wanneer de ruimte in de gevel zelf beperkt is  
of als de constructie het niet toelaat. Daarnaast wordt  
de gevelset toegepast bij ruimtes die niet direct onder het 
dak gesitueerd liggen. De koepel, met een diameter van  
25, 35 of 53 centimeter, wordt op de gevel gemonteerd.  
De reflecterende daglichtbuis transporteert het daglicht  
via de gevel naar de gewenste ruimte. 

COMBINATIE EPDM FOLIE MET 18 PONDS LOOD
Hakron, producent en toeleverancier van producten  
voor beton- en woningbouw, introduceert EASY-lood.  
Het product is een combinatie van EPDM-folie met een 
strook 18 ponds lood. Het product is met name geschikt  
als alternatief op traditioneel lood in bouwprojecten  
waarbij een traditionele uitstraling wordt nagestreefd,  
bij renovatie en bij aanbouw op een bestaande situatie 
waar al in de gevel lood zichtbaar is.  
Het zichtbare lood wordt gecombineerd met een goede en 
duurzame EPDM-waterkering. Het product wordt geleverd 
op rollengte 4,7 meter en heeft een breedte van 500 mm.

KERAMISCH BOEIBOORD 
Het Keramisch boeiboord van BMI Monier is een  

effectieve en fraaie oplossing bij bovendakse isolatie. 
Door bovendakse isolatie (na-isolatie) wordt het dak 

verhoogd en sluit de gevelpan niet meer juist aan op de 
gevel. Het Keramisch boeiboord (links of rechts)  

biedt een oplossing. Dit speciaal doorontwikkelde  
profiel overbrugt het verschil in hoogte en zorgt  

voor de benodigde overlap op de gevelmuur. 
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Dak Spaardersbad  
verwijderd voor binnentuin
Deze inzending voor Dak van het Jaar 2019 is bijzonder omdat het een 
project betreft waarbij het daklicht van het monumentale Spaardersbad, 
dat het merendeel van het totale dakoppervlak beslaat, is verwijderd.  
Dit leverde op de plek van het zwembad een prachtige binnentuin op.  
De oorspronkelijke stalen dakspanten zijn intact gebleven en dragen  
wezenlijk bij aan het eindresultaat.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Mei architects and planners

Voor de inwoners van Gouda is het Spaardersbad een 
begrip: het was het eerste overdekte zwembad in de stad 
en hele generaties Gouwenaars hebben er leren zwemmen. 
Onlangs is het gebouw getransformeerd tot een woon-
gebouw met zes woningen. Doordat het oorspronkelijke 
dak is geopend, kon het zwembad worden ingezet als een 
gemeenschappelijke binnentuin.

Het Spaardersbad heet zo omdat het in 1938, in de crisistijd,  
is gerealiseerd met het spaargeld van de inwoners van 
Gouda, die het geld bij elkaar hadden gelegd om een 
 overdekt zwembad te kunnen bouwen (feitelijk een vroege 
vorm van crowdfunding). Sinds 1990 staat het op de  
gemeentelijke monumentenlijst, het gebouw van architect 
Wolter Bakker geldt als een zeldzaam voorbeeld van een 
vooroorlogs overdekt zwembad. Met de komst van het 
nieuwe Groenhovenbad werd het Spaardersbad in 2013 
gesloten. Sindsdien is gewerkt aan de herbestemming  
van het pand. Het Rotterdamse architectenbureau  
Mei architects and planners kwam met het idee het 
zwembassin te transformeren tot een gemeenschappelijke 
binnentuin, waar omheen de woningen zouden worden 
gerealiseerd. De karakteristieke, oorspronkelijke stalen dak-
constructie is behouden gebleven en vormt een essentieel 
onderdeel van het ontwerp.

Algemeen
Robert Winkel van het architectenbureau licht het idee  
toe. “Wij werken volgens de zogeheten KIFS-methode 
(‘Keep It Fucking Simple’). Veel elementen van het oor-
spronkelijke zwembad zijn in het plan voor de herbestem-
ming bewaard gebleven. Zo zijn bijvoorbeeld de originele 
tegels van het zwembad behouden en is dus ook de 
 oorspronkelijke staalconstructie van het dak behouden  
gebleven. In de nieuwe entreehal, ter plaatse van de  
voormalige technische ruimte van het zwembad, hangen 
historische foto’s van het zwembad. De zes woningen 
 hebben allemaal een andere stijl gekregen en verwijzen  

in de benaming naar de verschillende zwemslagen  
(Schoolslag, Wisselslag, Borstcrawl, etc.). Het oorspronkelijke 
zwembad is niet verdiept aangelegd, maar bevindt zich  
op het maaiveldniveau. Om het bad heen, ter plaatse van 
waar de kleedhokjes gesitueerd waren, zijn de woningen 
gerealiseerd. De binnentuin (dus: het oorspronkelijke 
zwembad) is uitgevoerd met loopbruggen en wordt  
momenteel voorzien van veel groen, waardoor een 
 medi terrane sfeer wordt gecreëerd.

Het oorspronkelijke dak was voorzien van een daglicht-
voorziening ter grootte van het zwembad (10x25 m). 
Tijdens een eerdere dakrenovatie was deze met behulp van  
een bitumineuze dakbedekking dichtgemaakt. Bij het ont - 
werp is zoveel mogelijk uitgegaan van het bestaande 
ontwerp en de dakwerkzaamheden bestonden dan ook 

©Ossip van Duivenbode

©Ossip van Duivenbode



6766

voornamelijk uit het verwijderen van de oorspronkelijke  
daglichtvoorziening. Het pannendak dat in de meest 
 recente dakrenovatie (in de jaren ’70) is aangebracht,  
was in een zodanig goede staat, dat dit kon blijven liggen.

Techniek
Het Rotterdamse aannemersbedrijf Aertgeerts was  
verantwoordelijk voor de werkzaamheden.  
Projectleider Peter van der Haven vertelt hoe de werk-
zaamheden zijn uitgevoerd. “Om de daglichtvoorziening  
op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen,  
is aan de binnenzijde van het pand een werkplatform  
gemaakt, dat middels een steigervoorziening steunde in  
het oorspronkelijke zwembad. Het verwijderen van de 
daglichtvoorziening vond plaats door ze los te schroeven, 
waarna ze door een kraan konden worden opgehesen en 
verwijderd. Vervolgens kon de dakrand worden afgewerkt. 
Er is door Van Kempen & van der Burg Installatietechniek 
uit Zwijndrecht een fraaie en zekere zinken randafwerking 
geplaatst. De oorspronkelijke stalen dakspanten zijn  
vervolgens behandeld en wit geschilderd.”

Zoals gezegd is de oorspronkelijke dakopbouw intact  
gebleven. Er is niet na-geïsoleerd, ook omdat dit grote  
gevolgen zou hebben voor de aansluitingen van het dak. 
Ook hier is gekozen om de ingreep simpel te houden.  
Wel is aan de binnenzijde een gipsplaatplafond toegepast  
en zijn de overstekken afgewerkt.

Duurzaamheid
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat  
bij het aannemersbedrijf hoog in het vaandel. Dat bleek  
bij dit project o.a. uit het gegeven dat de werkzaamheden 
mede zijn uitgevoerd door personen met een afstand  
tot de arbeidsmarkt. Verder zijn veel materialen die vrij-
kwamen bij de sloop elders in het gebouw hergebruikt. 
De dakplaten van de oorspronkelijke daglichtvoorziening 
moesten echter als afval worden afgevoerd, deze waren 
vanwege de ouderdom en de staat van het materiaal niet 
meer opnieuw te gebruiken. 

Esthetische kwaliteit
Het ontwerp gaat uit van de schoonheid van het oor-
spronkelijke ontwerp en heeft dit op een bijzonder fraaie 
manier aangepast aan de huidige tijd en de nieuwe eisen. 
Aan (de uitstraling van) het dak zijn daarom geen aan-
passingen gedaan. De stalen dakspanten van het oor-
spronkelijke zwembad vormen een bijzondere blikvanger 
en dragen bij aan de karakteristieke uitstraling van de 
binnentuin. De handhaving van de andere oorspronkelijke 
elementen van het monumentale zwembad draagt bij aan 
het bijzondere eindresultaat.

Veiligheid
Een veilige werkpraktijk werd verkregen door de steigercon - 
structie en het werkplatform ter plaatse van de oorspronke-
lijke daglichtvoorziening.

Samenwerking
De woningen zijn gerealiseerd in nauwe samenspraak 
 tussen de architect, de interieurarchitect, de ontwikkelaar 
en de bewoners. Doordat de bewoners tijdens het bouw-
proces in de gelegenheid waren de vorderingen te  bekijken 
en aanpassingen te suggereren, konden de woningen 
vrijwel op maat worden gemaakt. 

De nieuwe woningen in het Spaardersbad zijn dit voorjaar 
opgeleverd en zodoende heeft het monumentale pand  
op een bijzonder fraaie manier een herbestemming 
 gekregen. Het dak heeft hieraan bijgedragen door er 
 eenvoudigweg niet te zijn. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

SPAARDERSBAD, GOUDA
• OPDRACHTGEVER:  WHITE HOUSE DEVELOPMENT, GOUDA
• ONTWERP:  MEI ARCHITECTS AND PLANNERS, 

ROTTERDAM
• AANNEMER:  AERTGEERTS, ROTTERDAM
• RANDAFWERKING:  VAN KEMPEN & VAN DER BURG 

 INSTALLATIETECHNIEK, ZWIJNDRECHT©Ossip van Duivenbode
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©Ossip van Duivenbode



steilDAK is het gespecialiseerde vakblad  
voor de hellende dakenbranche

Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  
het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Heeft u ook een project voor de rubriek Dak van het Jaar 2019?
Neem dan contact op met Edwin Fagel via 072-5470309 of edwin@lumail.nl
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dan 900 strekkende meter goot uitgevoerd met titaanzink. De ossenogen zijn geprefabriceerd door een specialistisch bedrijf in België. 

De houten gootconstructie is met stalen hoekankers aan de gevelwanden gemonteerd. Daarop bevinden zich ruwe vurenhouten elementen en titaanzinken bekleding. De goot is aan de onderzijde voorzien van wit geschilderd, geprofi leerd hout. 

Veiligheid
Met een bouwkraan werden de bouwmaterialen, waaronder de leistenen, vanaf maaiveld veilig richting 

dak getransporteerd. Om veilig op hoogte te werken, gebruikten de bouwers steigers. Waar nodig zijn netten opgehangen om calamiteiten te vermijden. Bij de dakreno-vatie werd een beweegbare regenkap ingezet: een stalen jukframe met een wit zeildoek. Met de 30 meter lange en 50 meter brede regenkap kon het hemelwater zoveel mogelijk geweerd worden, tijdens de ontmanteling van het oude dak en de bouw van het nieuwe. De kap werd met de hand over rails op het steigerwerk verschoven. Naarmate het werk vorderde, schoof het frame, dat telkens ongeveer een derde van het bouwwerk overkapte, telkens een stuk verder. 

Duurzaamheid
Naar verwachting gaat het dak minstens 80 jaar mee. De dakdekker adviseert om de goten schoon te houden en bij harde storm te controleren op schade en passende herstelmaatregelen te nemen. De isolerende waarde van het dak is er fl ink op vooruit gegaan, dankzij 300 mm dikke wol isolatie en 10 centimeter PIR isolatie. In de oude situatie had het dak namelijk geen isolatie. 

Samenwerking
Ridder Skins voor Buildings nam de volledige dakbouw voor haar rekening en realiseerde daarnaast de tussenvloe-ren. Het bedrijf uit Zwaag kreeg de opdracht via de Belgische onderaannemer Zolderse Dakprojecten, waarmee ze ook samenwerkten bij de bouw van het iconische NATO hoofdkantoor in Brussel. Bij het renovatieproject in Hasselt werd onder meer samengewerkt met Clabots voor de zinken ogen, met Omniplex voor het hout, met IKO voor de PIR isolatie en met Ursa voor de minerale wol isolatie.

De dakrenovatie nam iets meer tijd in beslag dan gepland, mede door de onverwachte situaties zoals die wel vaker bij restauratie/renovatie voorkomen. Het monteren van de staalconstructie en hiernavolgende werkzaamheden von-den daardoor later plaats. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het 140 jaar oude monument kreeg een nieuwe dakconstructie met daarop houten gordingen en dakbedekking van titaanzink en leistenen. Het meest steile dakdeel, direct boven de goot, is voorzien van blauwgrijze leien in halfsteensverband die met haken zijn bevestigd aan de leilatten (34 x 45 mm) bovenop tengellatten (38 x 63 mm) en dakbeschot.

• OPDRACHTGEVER: STAD HASSELT (B)• ARCHITECT:  JASPER-EYERS ARCHITECTS, BRUSSEL (B); UAU COLLECTIV, HASSELT (B); ARCHITECTENBUREAU MICHEL JANSEN, TONGEREN (B)• HOOFDAANNEMERS:  DEMOCO, HASSELT; 
WILLEMEN CONSTRUCT, MECHELEN (B)• DAKBOUWER:  RIDDER SKINS FOR BUILDINGS, ZWAAG• ZINK: NEDZINK, BUDEL• OSSENOGEN: CLABOTS, BRUSSEL (B)• HOUT: OMNIPLEX, HARELBEKE (B)• PIR ISOLATIE: IKO, KLUNDERT • GLASWOL ISOLATIE: URSA, WAREGEM (B)• LEIEN:  RATSCHECK, MAYEN-KATZENBERG (D)

Het dak is voorzien van voorgepatineerd titaanzink van 0,8 mm dikte in een natuurlijke grijze kleur dat met een dubbele fels is bevestigd aan RVS klangen. 

In totaal kreeg het dak 1.100 m2 titaanzink felsbekleding in stroken van 530 mm breed. Daarnaast zijn ook de achttien dakkapellen, 
zeven ossenogen en meer dan 900 strekkende meter goot uitgevoerd met titaanzink.
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Rigoureuze renovatie van 

neoklassiek monument

Modern en klassiek gaan prima samen in het Belgische Hasselt. 

Het nieuwe stadhuis verenigt futuristische architectuur met neoklassiek 

erfgoed. Een 140 jaar oud monument kreeg een nieuw dak met 

leien en titaanzink. De bouwers gebruikten moderne hulpmiddelen, 

waaronder een regenkap die over het steigerwerk schoof.

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen

Foto’s: NedZink, Ridder Skins for Buildings

In 2013 besloot de Belgische gemeente Hasselt om te gaan 

verhuizen naar een groter complex, omdat het stadhuis te 

klein was geworden en om allerlei gemeentelijke diensten 

te centraliseren. Er werd gekozen voor een combinatie van 

renovatie en nieuwbouw.

Esthetiek
Het nieuwe onderkomen bestaat uit een futuristisch gebouw 

van zeven lagen hoog: ‘t Scheep- en een voormalige rijks-

wachtkazerne, de Kezerreme. Het gerenoveerde gebouw 

stamt uit 1897 en heeft een neoklassieke opbouw. 

In de neoclassicistische architectuur, die opleefde eind 

negentiende en begin twintigste eeuw, lieten architecten 

zich inspireren door Griekse en Romeinse bouwkunst. 

Het neoklassieke karakter van het gerenoveerde pand 

komt bijvoorbeeld tot uiting in de rechtlijnige architectuur, 

de symmetrische indeling en allerlei sierlijke elementen 

waaronder kroonlijsten, halfzuilen en frontons. 

Het gerenoveerde dak bestaat uit een aaneenschakeling van 

mansardekappen die vanaf goot naar nok met lei en zink 

zijn bekleed. In het midden van het dak bevindt zich een 

piramidevormige lichtkoepel van vijf bij vijf meter (l x b). 

Het dak kun je vanuit meerdere kanten bekijken. Bijvoorbeeld 

ook via de schuine spiegelende wand van de nieuwbouw. 

Techniek 
Het dak van de voormalige rijkswachtkazerne bestaat uit 

stalen portalen van HEA profi elen, houten gordingen 

(63 x 200 mm) met daartussen wolisolatie, PIR isolatie 

en dampremmende folie. Op de steile dakdelen is 

over de gordingen een dakbeschot aangebracht. 

Hierover zijn tengellatten en leilatten aangebracht 

met daarover blauw grijze natuursteen leien in half-

steensverband bevestigd met leihaken.

Op de fl auw hellende dakvlakken is een dubbel gesloten 

zinken felsdak op ruw houten delen met onderliggende 

tengellatten aangebracht. Het voorgepatineerde NedZink 

Nova titaanzink heeft een dikte van 0,8 mm en is aan de 

ondergrondd bevestigd met RVS klangen. De 60 mm brede 

houten nokken zijn met titaanzinken zetwerk bekleed. 

Omwille van een goede hemelwaterafvoer kraagt de 

zinken dakbedekking uit over de leistenen dakbedekking. 

De onderzijde van de uitkragingen zijn fraai afgewerkt 

met wit geschilderd geprofi leerd hout. 

Het titaanzink laat zich eenvoudig bewerken en werd 

vooraf op coil aangeleverd bij de productielocatie van 

Ridder Skins for Buildings in Zwaag. Aldaar is het metaal 

geprofi leerd en vervolgens getransporteerd om het direct 

te kunnen monteren. In totaal gaat het om 1.100 m² 

felsbekleding in banen van 530 mm breed. Daarnaast zijn 

ook de zeven dakkapellen, achttien ossenogen en meer Bij de renovatie van het dak werd een schuifbare regenkap gebruikt.

Op de flauw hellende dakdelen is zinken dakbedekking aangebracht 

bovenop ruwe vuren delen (22 x 125 mm) en tengelltatten (38 x 63 mm). 

Het stadhuis: futuristische nieuwbouw naast een gerenoveerd  monument. 

Behalve de dakbedekking en goten werden ook de  hemelwaterafvoeren 

vervangen van de oudbouw. 

ZELFDRAGEND 
ISOLEREND DAKELEMENT 
VOOR HELLEND DAK

Hoge isolatiewaarde 
bij geringe dikte

Leverbaar tot 
8000 mm lengte

Toepasbaar bij een onderconstructie van gordingen en 

muurplaten, spanten of bouwmuren. De DS D elementen van 

Unilin zijn toepasbaar onder een geventileerde dakbedekking 

zoals pannen en leien. De elementen vormen samen met de 

luchtdichte veer, luchtdichtingsfolie en pvc schuimband het 

UNILIN luchtdichtdaksysteem.

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

Rectificatie
In het artikel ‘Een zeilschip dat achter de horizon verdwijnt’ 
in steilDAK 3-2019, een beschrijving van het nieuw  
gebouwde crematorium te Alkmaar, is per abuis achterwege 
gebleven dat onder de toegepaste leipannen een PIR-isolatie 
van Unilin is toegepast. Het project is genomineerd voor  
de titel Dak van het Jaar 2019.



70 71

PROJECTBESCHRIJVING

Een rotsformatie voor  
het maken van wijn
Een wijnmakerij met het volume van een industriegebouw in het  
heuvelachtige Toscaanse landschap integreren. Zo luidde de  
opdracht voor het architectenbureau asv3 – officina di architettura.  
Het architectenbureau loste de uitdaging op door een gebouw  
te ontwikkelen dat als een rotsformatie uit de grond groeit.  
Graphite-grey zink draagt aanzienlijk bij aan dit uiterlijk.

dat veruit de grootste is in de regio, met meer dan 300 hec-
tare aan wijngaarden. Om de druiven ter plaatse te kunnen 
verwerken, werd besloten een wijnmakerij te bouwen met 
voldoende verwerkingscapaciteit voor de gehele oogst. 

Marchesi Antinori S.p.A is een wijnhuis van meer dan  
600 jaar oud en één van de grootste wijnproducenten van  
Italië. In de buurt van het dorp Bolgheri - Castagneto Carducci  
is het familiebedrijf eigenaar van het wijngoed ‘Guada al Tasso‘,  

Tussen de wijngaarden, op ongeveer een kilometer van de 
kust, was een stuk grond beschikbaar. Het heuvelachtige 
landschap inspireerde de architect voor een ontwerp dat 
doet denken aan een rotsformatie die uit de grond steekt. 
De driehoekige dak- en gevelelementen zijn bekleed met 
Rheinzink graphite-grey, een leigrijze, voorgepatineerde 
zinksoort. “Wij hebben voor de elegante uitstraling van dit 
materiaal gekozen. Bovendien is het goed bestand tegen 
weersinvloeden en wilden we voor de wijnmakerij een 
levend oppervlakte realiseren,” zegt Francesco Gasperini, 
architect bij asv3.

6.700 m² oppervlak
Het nieuwe gebouw voor de productie van wijn heeft een 
totaal oppervlak van 6.700 m², waarvan bijna 6.000 m²  
wordt gebruikt voor de productie van de wijnen. Er is hier - 
naast een laboratorium, een wijnproeverij en personeels-
ruimte in het gebouw aanwezig. De druiven worden aan de  
oostzijde van het gebouw afgeleverd. Een 16 bij 30 meter 
brede, vrijdragende luifel fungeert als loszone. Na het lossen 
van de druiven en verwijderen van de stengels worden  
de druiven geperst. Er ontstaat een mengsel van pulp,  
druivenpitten, schil en sap, wat enkele uren tot meerdere  
dagen in tanks wordt opgeslagen, zodat het kan gaan  
gisten, wat de kleur en smaak van de wijn beïnvloedt.  
In de volgende processtap wordt de puree geperst,  
waarna de druivenmost voor verdere vergisting in metalen 
tanks wordt bewaard. Zodra dit proces is voltooid,  

Het wijnhuis ligt ingebed in de heuvels, die doen denken aan de duinen en zijn beplant met de typische Toscaanse planten.

De gevelconstructie bestaat uit twee afwisselende vormen, die om en om zijn toegepast.

Voor de naar buiten uitkragende gevel- 
en dakelementen koos de architect voor 
felsbanen in graphite-grey zink.
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De ruimte tussen het gebouw en de gebouwschil  
dient als koeling van het gebouw. De deels geperforeerde  

gevelelementen versterken dit effect. De structuur en constructie van het 95,60 m lange en 61,80 m brede productiegebouw zijn gebaseerd op het wijnproductieproces van de wijnproductie.

PROJECTBESCHRIJVING

wordt de jonge wijn overgebracht naar de westzijde van het 
gebouw, waar het in tanks of houten vaten wordt bewaard 
om te rijpen. De laatste stap is het bottelen van de wijn.
 
“Het volume van de hoofdconstructie wordt bepaald door 
een standaardraster van 5 meter. Dit is terug te zien in het 
gevel- en dakontwerp,“ legt Francesco Gasperini verder uit. 
“De primaire constructie bestaat uit holle prefab betonele-
menten. Dit heeft twee functies: de elementen zijn hierdoor 
aardbevingbestendig en ze zijn gevuld met isolatiemate-
riaal voor thermische isolatie. De secundaire structuur 
bestaat uit stalen kolommen en draagbalken, die rusten op 
de prefab betonelementen. Samen vormen ze de draag-
constructie voor de zinken gebouwschil. Het dak is tussen 
de stalen liggers geïsoleerd en bekleed met twee lagen 
OSB plaat. Hierop is een Vapozinc structuurmat aangebracht 
voor vochtnivellering, met daarop vervolgens het zink.“

“Het uit 19 elementen bestaande sheddak is georiënteerd 
op het oosten, wat zorgt voor natuurlijke verlichting van 
de hal. In de noord-zuidrichting lopen de shedelementen 
van het hoogste punt in het midden af naar de zijkanten 
en  vervolgens lopen ze in een prismavorm over in de gevel. 
Door gebruik te maken van twee verschillende vormen  
en deze om en om toe te passen, werd een rotsachtige 
structuur gecreëerd.“

Felssysteem in verschillende breedtes
Het dak is met het felssysteem bekleed, omdat dit vanaf  
3 graden dakhelling al kan worden toegepast en zeer  
flexibel te gebruiken is. Voor de gevel is een combinatie  
van groot-formaat losanges en plankpanelen gemaakt.  

De plankpanelen worden gemonteerd volgens het  
messing-in-groef-principe. Er zijn in het gehele project 
drie verschillende breedtes toegepast met een verhouding 
van 1:2:4. Dit doet denken aan de natuurlijke barsten in de 
rotsen en het benadrukt tegelijkertijd de driehoekige vorm, 
door het breken van de lichtreflectie van het zink.

Omdat de gebouwschil als een cape om het gebouw  
heen zit, is er ruimte gecreëerd om het wijnhuis te koelen. 
Dit koeleffect wordt versterkt door de deels geperforeerde 
plankpanelen. “We wilden een visueel vibrerend oppervlak 
realiseren,“ zegt Francesco Gasperini. “Daar zijn we in  
geslaagd door de combinatie van geperforeerde en  
gesloten oppervlakten.“ 

Het wijnhuis ‘Guada al Tasso’ ligt dichtbij de Via Vecchia  
Aurelia, maar je kunt het vanaf de straat nauwelijks zien. 
Het ligt ingebed in de heuvels, die doen denken aan de dui-
nen en zijn beplant met de typische Toscaanse planten. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

WIJNHUIS ‘CANTINA DEL BUCIATO‘  
BOLGHERI - CASTAGNETO CARDUCCI, ITALIE
• AANNEMER:  MARCHESI ANTINORI S.P.A., FLORENCE, 

ITALIE
• ARCHITECT:  AVS3 – OFFICINA DI ARCHITETTURA, 

FIORENZO VALBONESI, CESENA, ITALIE
• ZINKWERK:  E-WOOD S.RL., VOLLORBA, ITALIE
• MATERIAAL:  RHEINZINK-PREPATINA GRAPHITE-GREY
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All-up Demodagen
Donderdag 26 september: 10.00 - 20.00 uur

Vrijdag 27 september: 10.00 - 20.00 uur

Zaterdag 28 september: 10.00 - 16.00 uur

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

• Max. hijslast 3.000Kg

• Haakhoogte 34 meter

• Hydraulisch uitschuifbare Jib

• 24 meter reikwijdte 
   met 250Kg

• X-afstempeling

PRIMEUR!! K400

• Werkhoogte 25 meter

• Honda benzinemotor of   

 milieuvriendelijke 230Volt motor

• Flexibel inzetbaar
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• Haakhoogte 32 meter

• BE rijbewijs volstaat

• Geen hijsbewijs nodig

• Max. hijslast 6.000Kg

• Haakhoogte 52 meter

• Hydraulisch uitschuifbare Jib

• 30 meter reikwijdte met 1.000Kg

• Als hoogwerker inzetbaar

Ladderlift Paus easy 24 

K 1003RSX BE kraan

www.nelskamp.nl | info@nelskamp.nl

NELSKAMP: Nu ook grootformaat 
keramische dakpannen in blauw gesmoord.

Besparing in aanschaf en verwerking met behoud van uitstraling.

H-10 F-10U

G-10

Kies voor een esthetische manier om elektriciteit op te wekken.

✓ Esthetische PV oplossing
✓  1 module bestaat uit 

8 st. G-10 pannen
✓ Opbrengst 120 Wp per module
✓ Besparing op railsysteem en arbeid
✓ Naadloze aansluiting
✓  Dak behoudt functie zonder opstaande 

pannen en zaagwerk.

Bekijk de animatie video voor montage van de G-10 PV modules op www.nelskamp.nl

G-10 PV

Nelskamp adv_keramisch_blauw gesmoord_A4.indd   1 23-01-19   14:16
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KAW-HUISJE GEÏNSPIREERD OP ‘PLANWONINGEN’
Het duizend-woningenplan uit de jaren zestig bestond uit 
sobere, rode, goedkope, makkelijk en snel te produceren 
huisjes en werden gebouwd om de woningnood van die  
tijd te verhelpen. KAW heeft voor een woningcoöperatie in 
het Noorden een duurzame (Nul-op-de Meter), goedkope, 
snel te bouwen woning ontworpen die geïnspireerd is op 
die oude rode ‘planwoning’. 

Het KAW-huisje kan iets aangepast worden aan het dorp of de stad waar het komt en de wensen van de bewoners.  
Het architectenbureau heeft de woning samen ontwikkeld met een bouwbedrijf. Men gaat er voorlopig 150 per jaar  
van leveren, die deels de oude woningen van het 1000-woningenplan gaan vervangen. De eerste 150 zijn inmiddels  
gerealiseerd. In de Vogeltjesbuurt in Tilburg werden bestaande huizen binnen 25 dagen afgebroken en weer opgebouwd. 

ACTUALITEITEN

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

AGENDA
4 oktober 2019
Seminar ‘De zin en onzin van materiaalpaspoorten’
IC DuBo Rotterdam
Info: www.c2cbouwgroep.nl

7 oktober 2019
Landelijk Arbo Congres
Van der Valk Utrecht
Info: www.arbocongres.nl

8-10 oktober 2019
Vakbeurs Energie
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Info: www.vakbeursenergie.nl

8-10 oktober 2019
Vakbeurs PREFAB
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Info: www.prefabbeurs.nl

AANVULLING
In het artikel ‘Stabiel  
laddergebruik’ in  
steilDAK juni 2019 is een 
foto geplaatst waarbij de 
beschreven Smart Level 
Ladder is geplaatst op 
een hellende ondergrond.  

De redactie hecht eraan te melden dat het volgens het 
Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel (BDK) en  
de Regelingen niet is toegestaan een ladder te plaatsen  
op een hellende ondergrond. Zie ook het artikel ‘Soms is  
een ladder een oplossing’ in steilDAK december 2018.  
Op www.steildak.nl plaatsen wij bij de artikelen van deze 
editie van steilDAK ook de checklisten van het BDK.

VELUX NEDERLAND LANCEERT  
DIGITALE MEERWERKOPTIETOOL
Speciaal voor projectontwikkelaars en aannemers heeft 
VELUX Nederland een digitale meerwerkoptietool  
ontwikkeld. De tool toont toekomstige bewoners van 
nieuwbouwwoningen op een visuele manier de verschillende  
daglichtmogelijkheden. Hierdoor kunnen zij zich beter 
een voorstelling maken van de verschillende opties die de 
ontwikkelaar aanbiedt en zal men eerder kiezen voor een 
gezonde en optimaal te gebruiken leefruimte. 

C2C BOUWGROEP ORGANISEERT SEMINAR & DEBAT ‘DE ZIN EN ONZIN VAN MATERIAALPASPOORTEN’
Op vrijdagochtend 4 oktober organiseert de Cradle to Cradle Bouwgroep een seminar & debat over materiaalpaspoorten 

voor architecten, ontwerpers, eigenaren, ontwikkelaars en bouw professionals bij 
Informatiecentrum Duurzaam Bouwen (IC DuBo) te Rotterdam. Het seminar heeft 
als doel om deelnemers middels pitches van o.a. vooruitstrevende bedrijven  
te informeren over de verschillende materiaalpaspoorten onder leiding van  
dagvoorzitter Udo Waltman (directeur SGS Search). Debatleider en BNR nieuwsradio-
presentator Maarten Bouwhuis begeleidt aansluitend aan het seminar het debat. 

SOLARWATT GARANDEERT  
TERUGVERDIENTIJD ZONNEPANELEN 
SOLARWATT, één van de grootste fabrikanten van  
zonnepanelen in Europa, breidt haar aanbod uit met een 
verzekering die volledige dekking geeft voor 10 jaar.  
Nu steeds meer huishoudens hun eigen stroomopwekking 
beheren, wordt het belangrijker dat leveranciers een  
totaaloplossing bieden. Met de verzekering zijn onder  
andere diefstal, vandalisme en extreme weersomstandig-
heden gedekt, zodat het rendement van de investering  
niet in gevaar wordt gebracht. De fabrikant is de eerste 
speler in de markt met de Volledige Dekking verzekering. 

UITBREIDING FREQUENTIES BIJ METEN GELUIDWERING
Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de geluidwering in gebouwen. In NEN 5077 is de methode om dit te meten  
aangepast. De norm sluit daarmee weer aan bij de Europese normen en de Europese Verordening Bouwproducten.  
De belangrijkste veranderingen zijn dat in tertsbanden i.p.v. octaafbanden wordt gemeten en er een uitbreiding  
is naar 3150 Hz. Ook wordt het mogelijk de metingen uit te breiden naar lagere (50 Hz t/m 80 Hz) en hogere  
(4000 Hz en 5000 Hz) frequentiebanden. Voor installatiegeluid wordt (nog) niet gemeten in tertsbanden.

Over het algemeen zullen de uiteindelijke uitkomsten in decibel gelijk blijven. Alleen als specifieke akoestische  
verschijnselen duidelijk aanwezig zijn in het te meten frequentiegebied zoals resonantie, coïncidentie en geluidlekken,  
dan kunnen bij het meten in tertsbanden, lagere waarden optreden dan in octaafbanden. Er is een vereenvoudigde  
meetmethode toegevoegd, die toegepast mag worden als de uitkomsten voldoende marge hebben t.o.v. de eis.  
Hiermee kan in veel gevallen een flinke tijdswinst bij de meting worden behaald. In het Bouwbesluit wordt voorlopig nog 
van de versie uit 2006, met enkele correctiebladen van een latere datum, gebruik gemaakt. Deze zijn door NEN ingetrokken, 
maar binnen de bouwregelgeving nog geldig.
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 22 oktober 2019

SPECIAL
Duurzaam en Luchtdicht bouwen/Isolatie/Ventilatie

DAK VAN HET JAAR 2019
Centrumgebouw Nationaal Park 
Hoge Veluwe ‘Monadnock’

AAN TAFEL MET…
Piet Brand, voorzitter van de NVVL

VERSLAG
Seminar & debat: ‘Zin en onzin van materiaalpaspoorten’

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

2 BMI Group www.bmigroup.com 

14 Dakrenovatie Holland www.dakrenovatieholland.nl

15 Prefa www.prefa.com

20 Isobouw www.isobouw.nl

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

30 Beniso www.airflex.nl

31 Roof Safety Systems www.rss-roof.com

37 Hanergy www.hanergy.eu

46 Ubbink bv www.ubbink.nl

52 NedZink www.nedzink.com

56 European Building Supply www. europeanbuildingsypply.com

60 Nedsale www.nedsale.nl

68 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

74 All-Up www.all-up.nl

75 Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl

77 Artilan bv www.artilan.nl

79 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

80 Weikhoplex www.weikhoplex.nl

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

RECYCLING BETONDAKPANNEN 
ONDERDEEL VAN 
DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS

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

Daksysteemgarantie PLUS. De maatstaf voor hellende daken.

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

Recycling 
betondakpannen

Kwaliteits- 
normering

Garantiecertificaat

Voor 15 jaar
15 JAAR

Digitaal 
dakdossier

KOMO-
procescertificaat

KOMO
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