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COLUMN

Nu zullen we het beleven…
Ik zou zeggen, laten de fabrikan-
ten er alsnog voor zorgen dat 
zij de kwaliteit van hun 
producten borgen, zoals 
het ook hoort. Met de 
bewijslast dat zij mini-
maal voldoen aan de 
normen, gerelateerd 
aan, of voortvloeiend 
uit het Bouwbesluit. 
Dat zij langdurige 
garanties geven,  
niet alleen een product-
garantie, maar vooral 
garanties die het functioneren 
van het product in de toepassing 
waarborgen. Ook is het hun verantwoordelijkheid dat  
de specialist getraind wordt in de verwerking ervan.

Dit geldt ook voor de prefab onderdelen van een gebouw. 
Het klinkt fraai dat we in de fabriek een betere controle 
op de kwaliteit hebben, maar op de bouwplaats moeten 
deze onderdelen weer geassembleerd worden, waardoor er  
een deel van een gebouw ontstaat. Wie borgt de aan-
sluiting op de andere onderdelen? Prefab-industrie: 
neem uw verantwoordelijkheid in deze, idem voor de   
fabrikanten voor de ‘losse’ producten. Er zijn tools beschik - 
baar, bijvoorbeeld de toepassing van BIM in een gebouw.

Specialisten: hou vast aan je procescertificaten, sterker nog,  
kijk of deze nog voldoen aan de huidige uit te voeren werk- 
zaamheden door je bedrijf. Werk steeds meer toe naar 
systeemcertificaten: dit maakt je bedrijf en je positie ster- 
ker, ook op langere termijn. De controles die door externe 
bedrijven worden uitgevoerd, helpen je (deels) bij de bor- 
ging van je kwaliteit. Bouw een dossier op van jouw bouw- 
deel en gebruik dat ook als een instrument voor bewaking 
van je kwaliteit en als onderdeel van het gebouwdossier.

Voor dit alles hebben we nog ruim anderhalf jaar de  
tijd: de Wet Kwaliteitsborging wordt als het goed is in 
2021 van kracht. Na het ruime uitstel van deze wet,  
hebben we als het goed is al een groot deel in ons  
bedrijven geregeld. Zo niet, dan doen we dat alsnog.
Of er dan nog een extra borger nodig is? Ik weet het niet, 
misschien wel voor het totale overzicht van het gebouw 
en - last but not least - als een extra zekerheid voor de 
uiteindelijke bewoner of eigenaar van het gebouw,  
want daar draait het uiteindelijk om.

Will Verwer
Voorzitter Stichting Dakmeester

De kogel is wat betreft de Wet Kwaliteitsborging door  
de kerk. Dit spreekwoord betekent dat er, meestal na  
lang overleg, ergens een beslissing over is genomen:  
de knoop is eindelijk doorgehakt. Een andere verklaring 
is dat dit gebeurt na lang twijfelen, na lang aarzelen. 

Dat de minister nog steeds kan twijfelen, blijkt uit de tekst 
van het voorstel: er zullen weer pilotprojecten worden uit-
gevoerd. Als blijkt dat deze manier van borgen niet werkt, 
of dat de kosten te hoog worden, dan kan zij besluiten om 
de wet alsnog -of delen ervan- niet te laten doorgaan.
Ik begrijp dat het zo werkt voor de invoering van een wet. 
Een wet die voor de bouw, in eerste instantie voor eenvou-
dige bouwwerken (dus vooral woningbouw), van toepas-
sing is, wel degelijk voor alle partijen impact zal hebben. 
Heel lang is er ‘reuring’ geweest toen de wet er  dreigde 
aan te komen. Ontelbare kennissessies werden er 
 georganiseerd, allerlei deskundigen werden opgetrom-
meld om het voornemen te becommentariëren,  
we zijn er maar druk mee geweest.

Hebben we het momentum voorbij laten gaan in  
deze periode, die alweer een behoorlijke tijd achter  
ons ligt? De komende tijd zal het leren.
Voor mij staat één ding als een paal boven water:  
juist in de huidige tijd is kwaliteitsborging heel, heel 
hard nodig. Alle verschillende disciplines in de bouw, die 
nodig zijn om een gebouw te maken, zijn in de afgelopen 
tijd geconfronteerd met een schrijnend personeelsgebrek.  
Met zijn allen willen we voldoen aan de vraag om meer 
gebouwen neer te zetten of om meer bestaande  
gebouwen te renoveren. Wij willen onze opdrachtgevers 
laten zien dat we graag voor ze werken. Voor de meeste 
bedrijven geldt dat er eindelijk weer een beetje geld  
kan worden verdiend na een periode van crisis.
Overal halen we mensen vandaan, als we maar mankracht 
op de bouwplaats hebben die de projecten zoals beloofd 
aan de gang kunnen houden. De druk die we onszelf 
opleggen is groot en de maatschappelijke druk neemt ook 
nog een keer toe. Er moeten meer woningen komen om 
de woningnood te verlichten, we moeten meer bestaande 
woningen upgraden en energiezuiniger maken.
Juist in deze periode is een borging van de kwaliteit 
noodzakelijk, we voeren de werken uit in een hoog tempo  
en we nemen mensen aan omdat ze beschikbaar zijn,  
niet omdat het vakmensen zijn. Dat zouden ze wel 
kunnen worden, als we ze opleiden, maar dat komt later 
wel weer… Ze lopen maar een tijdje mee met de anderen. 
Intussen voeren ze wel werk uit, maar tegen welke  
kwaliteit? En wie borgt deze kwaliteit??

Kwaliteitsborging is een echte noodzaak! Hebben we 
daarvoor een aparte borger nodig? Dat weet ik niet hoor. 

UNILIN BIEDT EEN BREED 
SCALA AAN ZICHTZIJDES

uw ruimte met een 
sfeervollere uitstraling!

Leverbaar in 10 
zichtzijde variaties

Natuurlijk kunt u altijd kiezen voor een standaard 

afwerking of uw plafond zelf afwerken, maar met deze 

keuzes aan zichtzijdes krijgt uw ruimte meteen een 

warmere en sfeervollere uitstraling!

Hiermee heeft UNILIN een esthetische oplossing om 

de leef- of zolderruimte in één handomdraai te isoleren 

én af te werken.

Voorbeelden zichtzijdes:

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Een zeilschip dat achter 
de horizon verdwijnt
In het landelijk gebied langs de Alkmaarse ringweg is begin dit jaar een 
opvallend gebouw verrezen. Het is het nieuw gerealiseerde crematorium, 
waarvan met name de titanium ‘zeilen’ de aandacht trekken. 

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Edwin Fagel en Ridder Skins For Buildings

De realisatie van het opvallende crematorium is niet onom-
streden. De omwonenden tekenden bezwaar aan tegen de 
plannen, omdat het een polderlandschap betreft, dat wordt 
gedomineerd door fraaie boerderijen. Bovendien is niet lang 
geleden enkele kilometers verderop, in Heerhugowaard, 
een ander groot crematorium gerealiseerd. In 2015 werd  
de bouwvergunning nog ingetrokken, maar inmiddels  
heeft men de noodzaak van de bouw van een crematorium 
op deze locatie afdoende kunnen aantonen. Het bijzondere 
ontwerp heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.

Alles op één locatie
Het is namelijk een heel markant gebouw. Het uitgangspunt 
van uitvaartorganisaties Monuta en PC Uitvaart was om 

bij dit pand nog beter in te kunnen spelen op de wensen 
rondom het afscheid nemen. In het pand kan een volle- 
dige uitvaart (opbaring, condoleance, afscheidsdienst,  
koffietafel, etc.) op dezelfde locatie worden verzorgd. 

Architect Jan Rietvink legt uit dat de bakstenen voorgevel 
letterlijk fungeert als een barrière tussen de binnenruimte 
en de buitenwereld (de naastgelegen ringweg en bebouwing). 
Wanneer men het pand betreedt, gaat men letterlijk een 
andere wereld binnen. Er zijn twee aula’s gerealiseerd,  
een grote en een kleine: op deze manier kan men alle  
soorten gezelschappen een passende ruimte bieden.  
Alle publieksruimten (de aula’s, de koffiekamer) zijn voorzien 
van een glazen gevel, waardoor men een optimaal zicht 
heeft op het omliggende polderlandschap. In de overige 
ruimtes worden de overledenen opgebaard en gecremeerd. 
Het gebouw zal voor nabestaanden (met behulp van een 
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code) 24 uur per dag toegankelijk zijn, zodat men op elk 
gewenst moment naar de overledene toe kan. 

Zeilschip
Men kan het nieuwe crematorium gerust een bijzonder 
bouwwerk noemen. Rietvink vertelt dat hij in het ontwerp 
zocht naar een metafoor voor ‘afscheid’, iets dat verdwijnt. 
Een zeilschip dat achter de horizon verdwijnt is in dit  
opzicht een sterk beeld, ook al omdat het gebouw niet ver 
van de kust ligt. Daarom is het gebouw als een ‘schip’  
vormgegeven: het ontwerp voorziet in drie ‘zeilen’,  
vervaardigd uit titanium. De zeilen vervullen dus geen 
bouwkundige functie, maar bewerkstelligen wel het 
gewenste, bijzondere esthetische effect. Sommige mensen 
zien er overigens engelenvleugels in, wat de architect  
helemaal niet zo’n verkeerde associatie vindt. 

Belangrijk in het ontwerp was bovendien de integratie 
van het gebouw in het landschap. Zoals gezegd heeft men 
vanuit de binnenruimte door de glazen gevels een prachtig 
uitzicht op het omliggende polderlandschap. 

Het meest in het oog springend zijn natuurlijk de ‘zeilen’, 
maar ook de cementleien daken sorteren een fraai  
effect. Deze beide elementen zijn uitgevoerd door  
Ridder Skins For Buildings, specialist op beide gebieden. 
Ook harmonieert het gebouw, mede door het kleurgebruik, 
de leidaken en de glanzende ‘zeilen’, prachtig met het land-
schap. Voor de ‘zeilen’ is gekozen voor een bedekking met 
titanium. “Er is voor titanium gekozen omdat dit materiaal 
voor ‘eeuwig’ is,” aldus Rietvink. “De oppervlaktestructuur van 
titanium bestaat uit kristallen. Deze geven door lichtbreking 
de zo specifieke kleur aan het metaal. Afhankelijk van de 
reflectie heeft titanium elk moment van de dag een andere 
uitstraling. Daarnaast is titanium uitstekend bestand tegen 
corrosie waardoor het een erg lange levensduur heeft.”

Leien dak
Aan de voorzijde van het pand is voorzien in een plat dak, 
dat is uitgevoerd met een IKO enertherm isolatieplaat  
en een EPDM dakbedekking. Verder is het gebouw  
door Ridder Skins For Buildings voorzien van in totaal  
810 m² leien daken (de Eternit New Stonit). Onder de leien  
is een steenwol isolatie van Rockwool toegepast.  
In totaal zijn in het hellende dak 14 Velux dakramen  
aangebracht, op een zodanige positie dat de dakramen 
harmonieerden met de vleugels (zie foto). 

De leien daken zijn voorzien van een verholen goot,  
bedekt met EPDM, zodat er geen regenpijpen in het zicht 
zijn, die het beeld zouden verstoren. De dakranden zijn  
met zink en aluminium afgewerkt.

Titanium zeilen
Voor de verwerker gaven de ‘zeilen’, of ‘vleugels’, de meeste 
hoofdbrekens. Mario Aderhold van Ridder Skins For Buildings  
vertelt: “Het materiaal, afkomstig uit Amerika, werd in de  
werkplaats van Ridder Skins for Buildings in Zwaag verwerkt  

en voorzien van de nodige zettingen voor het 
haaksysteem. Vervolgens werden deze platen verpakt 
in kratten en naar de bouwplaats getransporteerd. 
Hier werd het door ons als een ‘skin’ op de houten 
onderconstructie aangebracht. Daarbij was het be-
langrijk dat het lijnenspel van de titanium haakbanen 
correspondeerden met de vormgeving van de zeilen/
vleugels. Om de werkzaamheden veilig te kunnen 
uitvoeren, is gebruik gemaakt van een hoogwerker. 
Door creatief nadenken, goed overleg met de overige 
bouwpartijen en natuurlijk vakmanschap hebben 
we op deze manier een prachtig resultaat weten te 
bereiken.”

Het crematorium in Alkmaar is per juni 2019 in  
gebruik genomen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

CREMATORIUM ALKMAAR
• OPDRACHTGEVER:  MONUTA EN PC UITVAART,  

ALKMAAR
• ARCHITECT:  RIETVINK ARCHITECTEN,  

OOSTHUIZEN
•  LEVERANCIER DAK- 

MATERIALEN PLAT DAK: IKO, MOERDIJK
•  LEVERANCIER DAKMATE- 

RIALEN HELLEND DAK:  ETERNIT, KAPELLE-OP-DEN-BOS (B)
• ISOLATIE HELLEND DAK: ROCKWOOL, ROERMOND
• DAKRAMEN: VELUX NEDERLAND, DE MEERN
• LEVERANCIER TITANIUM: TIMET (USA)
•  DAKDEKKER LEIEN DAKEN  

EN ‘ZEILEN’:  RIDDER SKINS FOR BUILDINGS, ZWAAG

De leien daken zijn voorzien van  
een verholen goot, bedekt met EPDM, 

zodat er geen regenpijpen in het zicht 
zijn, die het beeld zouden verstoren. 

De dakranden zijn met zink en  
aluminium afgewerkt.

In totaal zijn in het hellende 
dak 14 Velux dakramen  
aangebracht, op een  zodanige 
positie dat de dakramen 
 harmoniëren met de vleugels.

Sommige mensen zien er engelenvleugels in, wat de architect helemaal 
niet zo’n verkeerde associatie vindt. 

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is gebruik gemaakt 
van een hoogwerker.



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

Uitreiking 

DakAward 2019

Voor Roofs en steilDAK 

Dak van het Jaar

&

Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

2019

Vrijdag 20 maart 2020
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

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

Gezien het grote aantal aanwezigen bij de meest recente editie  
van Dak van het Jaar en de maximale capaciteit van 400 gasten,  

raden wij u aan om u tijdig aan te melden via  
www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart 2020

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

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
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DAK VAN HET JAAR 2019

Jury Dak van het Jaar 2019 bekend

Op 20 maart 2020 zal de volgende editie van de feestavond voor de  
dakenbranche worden georganiseerd. Plaats van handeling is opnieuw  
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. In twee categorieën (platte en  
hellende daken) zullen de awards voor het Dak van het Jaar 2019 en  
de Dakenman of -vrouw van het Jaar worden uitgereikt. 

Twee zelfstandige vakjury’s, die allebei grotendeels zijn 
opgebouwd uit de redactieraden van de respectievelijke 
vakbladen Roofs en steilDAK, zullen zich over de genomi-
neerde projecten buigen. Tijdens de feestavond zullen  
de jury’s de bijzonderheden van de respectievelijke  

De feestavond wordt georganiseerd om de kwaliteit die  
in de dakenbranche aanwezig is te tonen en te vieren.  
Tijdens de feestavond zullen allerlei partijen aanwezig  
zijn die op de één of andere manier professioneel zijn  
betrokken bij het bouwdeel dak, zowel plat als hellend.

projecten bespreken en de winnaars 
bekend maken. De twee jury’s zijn tevens 
verantwoordelijk voor de keuze van de 
nieuwe Dakenman of -vrouw van het Jaar.

Voor de projecten van steilDAK bestaat  
de jury uit:

• Leen Iseger (winnaar steilDAK Oeuvreprijs)
• Karsten Konrad (Konrad Roof Technology)
•  Jan van Leeuwen (BMI Monier  

& Dakenman van het Jaar 2018)
• Jan Rooding (Rooding Architecten)
• Will Verwer (Stichting Dakmeester)

Tijdens de feestavond zal er volop 
gelegenheid zijn om te netwerken. De 
doelgroepen van Roofs en steilDAK, die 
in beide gevallen de gehele keten van 
opdrachtgevers, architecten, leveranciers 
en verwerkers behelst, zullen ook tijdens 
de feestavond aanwezig zijn. 

De toegang tot de feestavond is gratis. 
Aanmelden is vanaf nu mogelijk via  
www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nlLeen Iseger Karsten Konrad Jan van Leeuwen Jan Rooding Will Verwer
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Kijk op www.airflex.nl of mail voor project informatie
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Gespecialiseerd isolatieteam nodig of wil je hier graag aan 
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Halveer de stookverliezen van een ongeïsoleerd 
dakvlak en houdt het 5°C - 8°C koeler in de 
zomer met Airflex Permovap37!

Dampopen, lucht- en waterdicht (W1)

Toepasbaar op bestaande isolatie

Ideaal voor restauratiewerken van monumenten 

Isolerend vermogen Airflex Permovap37 tot Rc 2

Met geïntegreerde plakstroken voor eenvoudige verwerking 

en ter voorkoming van koudebruggen

Minimale ophoging voorkomt goot- en loodaanpassingen
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VOORJAARSSTORMEN ZORGEN VOOR SCHADE 

Windbelasting  
van dakpannen  
en zonnepanelen
De stormen en onweersbuien die begin juni over  
Nederland trokken, hebben in het hele land voor  
overlast en schade gezorgd. Veel schade was  
als het gevolg van blikseminslag en omge- 
vallen bomen, maar ook zijn er weer  
rondvliegende dakpannen en schade  
aan, of als gevolg van, zonnepanelen.  
In dit artikel een overzicht  
van de aandachtspunten.

De verschillende stormen en hoosbuien aan het  
begin van de maand leverden weer heel wat spec- 
taculaire beelden op. Met name is er veel schade  
ontstaan als gevolg van omvallende bomen en losge- 
raakte takken. Over de precieze omvang van de schade is  
bij het ter perse gaan van dit nummer nog weinig bekend,  
maar aangenomen wordt, dat de schade, ook aan daken,  
substantieel is. Daarom in dit artikel een korte herhaling van  
de geldende voorschriften met betrekking tot met name de  
bevestiging van dakpannen en zonnepanelen. Er is immers tijdens  
eerdere stormen dermate ‘lesgeld’ betaald, dat bij de huidige en  
toekomstige stormen de schade aan nieuw aangelegde of gereno- 
veerde daken tot een minimum beperkt zou moeten blijven.

Verankering van dakpannen
Om zoveel mogelijk stormschade te beper-
ken, is bij de invoering van het  Bouwbesluit 
in 1992 de regelgeving omtrent de 
 ver ankering van de dakpannen ingevoerd. 
Vanwege hun goede sluiting zijn de moderne 
dakpannen veel gevoeliger voor stormschade  
dan bijvoorbeeld de oude holle pannen. 
Doordat er geen luchtstromingen van  
onder de pannen meer plaats kan vinden, 
trekt de wind (d.m.v. zuiging) volledig aan 
het pannenvlak, zonder dat deze kracht  
wordt genivelleerd.
 
Daarom moet voor elk aan te brengen pannendak een  
verankeringsberekening worden gemaakt.
In deze berekening moet rekening worden gehouden  
met de volgende aspecten: 

• Windgebied (1, 2 of 3);
• nokhoogte;
• afmetingen;
• dakvorm en dakhelling;
• type dakpan;
• rekenwaarde panhaken.

In de verankeringsberekening wordt bepaald hoeveel  
de windbelasting voor de verschillende zones is.  
Voor nokzones en gevelzones wordt o.a. een hogere belas-
ting gehanteerd dan de middenzone van een dakvlak.  
Aan de hand van het gewicht van de dakpannen, de afstand 
van de onderkant pan tot de ophangnok en dakhelling 
wordt de eigen weerstand tegen opwaaien bepaald.  
Zolang deze eigen weerstand tegen opwaaien groter is 
dan de windbelasting, hoeft niet te worden verhaakt.  
Om te bepalen in hoeverre panhaken de dakpannen  
kunnen beschermen tegen opwaaien, dienen deze te  
worden getest volgens de EN 14437.  

Is de windbelasting groter dan de eigen weerstand,  
dan dient in eerste instantie dambordgewijs te worden  
verhaakt. In het gewijzigde Bouwbesluit (2012) zijn  
de normen flink aangescherpt, waardoor steeds eerder 
dambordsgewijs verankerd en steeds vaker bepaalde  
zones volledig verankerd dienen te worden.

Bevestiging zonnepanelen
Voor de bevestiging van zonnepanelen is de NEN 7250 
leidend. De wijze van monteren en de aandachtspunten in 
verband met de windbelasting hangt af van de montagewijze  
en het type dak. NEN 7250 definieert vijf montagewijzen, 
waarbij voor elk van deze montagewijze is aangegeven hoe 
de windbelastingsberekening dient te worden uitgevoerd. 
De mate waarin het zonnepaneel onderhevig is aan wind-
belasting, is bovendien afhankelijk van de vorm, helling  
en locatie van het dak. 

NEN 7250 stamt uit 2014 en de markt voor zonne-energie 
heeft sinds die tijd een enorme doorontwikkeld door-
gemaakt. Dit betekent dat de norm niet meer het hele 
spectrum van de markt bestrijkt. Zo worden enerzijds de 
geïntegreerde systemen (BIPV) onvoldoende beschreven, 
anderzijds hebben de panelen ook bijvoorbeeld een groter 
formaat gekregen. Daarom wordt de norm momenteel 
her zien. Er zijn wel andere (nationale en Europese) docu-
menten beschikbaar, maar de daarin beschreven bepa-
lingen zijn algemeen en niet specifiek van toepassing op 
zonne-energie. Wanneer de herziene versie van NEN 7250 
wordt gepubliceerd, zal steilDAK hierover berichten. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De FOS Dakhaak van Nedsale.

Resulterende zones op het hellende dak.
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KWALITEITSBORGING

Wet kwaliteitsborging  
voor het bouwen (Wkb)  
aangenomen
Op 14 mei nam de Eerste Kamer, 
na een lang en moeizaam traject, 
de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) aan. Deze heeft 
als doel de bouwkwaliteit en het 
bouwtoezicht te verbeteren door 
inschakeling van private kwaliteits-
borgers. Daarnaast wordt de 
aansprakelijkheid van aannemers  
ten opzichte van particuliere en 
professionele opdrachtgevers  
uitgebreid. In dit artikel wordt  
een overzicht gegeven.

De wet is aangenomen met 42 stemmen voor en 33 tegen. 
Alleen het CDA, de ChristenUnie, de PVV en de SP stemden 
tegen. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (BZK)  
is tevreden: “Het is een belangrijk moment omdat na  
jaren debat er nu brede parlementaire steun is voor een 
nieuw stelsel. Daarmee krijgen consumenten het bouwwerk  
waar ze recht op hebben en kunnen veiligheidsincidenten 
beter worden voorkomen.”

Wat is de Wkb?
De Wkb heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) 
bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument,  

en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkosten-
vermindering. Om dit te bewerkstelligen, is een stelsel  
ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwali-
teit van het eindproduct door een onafhankelijke markt-
partij. Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij 
opleve ring voorwaarde zijn voor ingebruikname en wordt 
een aantal wijzigingen in Burgerlijk Wetboek doorgevoerd.

Nadat de wet per 1 januari 2021 in werking is getreden,  
voert de gemeente geen technische toets aan het  
Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergun-
ning. In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwali-
teits bor gingstraject waarbij aangetoond moet worden dat  

hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen  
uit het Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer (met onder - 
aannemer en leveranciers) de kwaliteit van het bouwwerk 
 aantonen middels een gebouwdossier. De kwaliteit wordt 
bewaakt en afgehecht door een onafhankelijke kwaliteits-
borger, aan de hand van een kwaliteitsinstrument.

Tot de invoering van de wet in 2021 wordt met ongeveer 
10% van de eenvoudigere bouwprojecten pilotprojecten 
gedaan. Als blijkt dat het stelsel onvoldoende werkt of  
de kosten te veel stijgen, dan kan de minister besluiten de 
wet (of onderdelen van de wet) alsnog niet in te laten gaan. 
Als de wet wel van kracht wordt, zal deze vooralsnog alleen 

Foto: Nieman Kwaliteitsborging.
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de bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit, 
een kans om zich te onderscheiden. Het vakmanschap  
krijgt op die manier de waardering die het verdient.  
De Wkb kan op die manier bijdragen aan de bouwkwaliteit 
en verbetering van het imago van de bouw.” 

Wel heeft de AFNL enkele kanttekeningen bij de wet.  
Door het recent gesloten bestuursakkoord tussen het  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG vreest AFNL 
dat gemeenten, net als voorheen, hun taak als toezicht-
houder zullen blijven uitvoeren. Dat doet in de ogen van 
AFNL geen recht aan de uitgangspunten van het wetsvoor-
stel en kan leiden tot dubbel werk, onnodige kosten en 
onduidelijkheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid  
en aansprakelijkheid. Daarnaast heeft AFNL in de norm-
commissie al meermalen de zorg uitgesproken over de 
administratieve lasten die het consumentendossier met 
zich meebrengt. Het is van belang dat het dossier ook  
voor het MKB-bedrijf hanteerbaar is en blijft. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

voor eenvoudige bouwprojecten gelden. Op een later  
moment wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor 
complexere bouwprojecten. De uitbreiding van de aan-
sprakelijkheid geldt wel direct vanaf 2021 voor alle 
 bouwprojecten in alle gevolgklassen.

Reden invoering
De toenemende complexiteit in de bouw maakt meer en 
beter toezicht noodzakelijk. Naast kwaliteit biedt de nieuwe 
werkwijze meer waarborgen voor de veiligheid. In plaats  
van de huidige, vaak papieren toets worden bouwers 
 verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwali-
teitscontroleur in te schakelen. Ook wordt bij oplevering 
getoetst of het bouwwerk voldoet aan eisen van brand-
veiligheid, goede ventilatie en een laag energieverbruik.  

Voor de consumenten (en voor de particuliere en professio-
nele opdrachtgevers) is van groot belang dat alles is uit - 
gevoerd volgens de wettelijke bouwvoorschriften en  
gemaakte afspraken. Een publieke toelatingsorganisatie 
houdt toezicht op de werking van het stelsel.

Begin 2019 sloot minister Ollongren een bestuursakkoord  
met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),  
waardoor bij gemeenten en andere maatschappelijke  
partijen breed draagvlak ontstond voor de invoering van  
de nieuwe wet. Met dit akkoord zijn partijen het eens  
over de noodzaak van een nieuw stelsel van bouwtoezicht  
dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten  
vermindert en de positie van de consument beschermt.  
Ook is overeenstemming over de voorwaarden waaronder 

de gemeenten in het nieuwe stelsel hun taken kunnen  
vervullen. Die kunnen blijven handhaven wanneer een  
aannemer zich niet aan de bouwvoorschriften houdt.

Het voorstel van het kabinet werd 21 februari 2017 in de 
Tweede Kamer met ruime meerderheid (110 stemmen) 
aangenomen. Het wetsvoorstel stuitte medio 2017 bij de 
behandeling in de Eerste Kamer op uitvoeringstechnische 
bezwaren. De senatoren wilden onder andere meer duide-
lijkheid over de informatiepositie van het gemeenten ten 
opzichte van de nieuwe kwaliteitscontroleurs. In afwachting 
van nadere afspraken met de VNG werd de behandeling van 
het wetsvoorstel toen aangehouden.

Bouwwereld overwegend positief
Nu de wet is aangenomen, wordt binnen de bouwwereld 
overwegend positief gereageerd. Bouwend Nederland  
vindt het een goede zaak dat er nu duidelijkheid is:  
gemeenten en markt hebben lang in onzekerheid gezeten. 
De organisatie gaat er werk van maken om de leden zo 
goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe stelsel.  
Bouwend Nederland gebruikt de periode tot invoering  
om de leden te informeren, te ondersteunen bij vragen  
en passende cursussen en tools aan te bieden via de  
Bouwend Nederland Academy.

De Aannemersfederatie Nederland (AFNL) vindt de wet niet 
perfect, maar staat wel al vanaf het moment dat de wet  
in beeld kwam achter de uitgangspunten van de Wkb:  
“De huidige situatie was niet houdbaar en vroeg om een 
oplossing,” stelt men in een persbericht. “De wet biedt  

Minister Ollongren, ministerie BZK. Foto: Arenda Oomen.

Infographic ministerie BZK.

KWALITEITSBORGING
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easyLife
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Van dakpan tot dakraam
Wat veel mensen niet weten,  
is dat het huidige dakraam  
(ook wel dakvenster genoemd)  
is ontstaan uit de keramische  
dakpan. Huub Mombers van het  
Nederlands Dakpannen Museum  
uit Alem licht de ontwikkeling toe.

Direct onder het lichtpannetje kun je enig werk uitvoeren, 
dus met de lichtinval werden de donkere ruimten een stuk 
functioneler (zie bijgaande foto). 

Mensen met een ruime portemonnee konden een grotere 
dakpan met venster kopen. Deze was gemaakt uit twee aan 
elkaar gebakken holle pannen, met opstaand lichtkoepeltje, 
al dan niet in kleurglazuur. De vensterpannen evolueerden 
pas eeuwen later tot het gietijzeren dakraam, maar dan  
zitten we al in de 19de eeuw. Dit betekende vrijwel het 
einde van het keramische lichtpannetje. Ik schrijf bewust 
‘vrijwel’, omdat merkwaardigerwijs toch rond 1900 nog 
machinale kleipannen met opening voor vensterglaasje  
zijn geproduceerd, terwijl het metalen dakraam al zijn 
intrede had gedaan. Vraag me niet waarom, ik zou het u  
niet kunnen verklaren, maar het is wel bijzonder. 

Modellen
Gietijzeren dakramen zien we nog voldoende op daken 
liggen, zowel op woningen als op bedrijfsruimten, schuren 
en stallen. Ze liggen tegenwoordig op enorme stapels te 
koop en te roesten bij handelaren in oude bouwmaterialen: 
ze worden maar sporadisch verkocht. Op monumentale 
daken zie je ze wat vaker, hoewel daar ook de zolder steeds 
meer voor bewoning wordt gebruikt en een modern dak-
raam de voorkeur krijgt. In gietijzer zijn ze gemaakt vanaf 
1-pans tot wel 25-pans! Ze kunnen heel lang mee en roest 
is geen punt. De staalborstel erover, schuren, ijzermenie en 
dan aflakken in zwart of grijs en het kan weer velen jaren 
mee - mits er geen doorgeroest gat onder het druipvlak is 
ontstaan, want dan blijft het lappen. 

De keuze uit diverse modellen is groot. De meest gangbare 
dakpanmodellen werden door de industrie uitgevoerd in 

Huub Mombers 

Voor de eerste ‘daglichtvoorzieningen’ in het dak moeten 
we terug naar de 18de eeuw. Het is niet te bewijzen dat 
daarvoor ook al ‘lichtpannen’ zijn gemaakt, maar wel zijn in 
archiefstukken aanwijzin-gen gevonden dat er zogenaamde 
‘gaatpannen’ zijn gefabriceerd. Ik had dat al benoemd in 
steilDAK 4-2018. Ook zijn in dat artikel ventilatiedakpannen 
besproken. In deze editie krijgt het dakvenster zijn podium. 

De oudst bekende pan met ingelegd glasplaatje dateert  
uit de 17de eeuw, alweer zo’n 400 jaar geleden.  
Het werd op de markt gebracht in het toen voorkomende 
panmodel de Holle pan. Alle andere panmodellen,  
zoals Romaans, Muldenpan , Kruispan, etc., zouden pas 
 eeuwen later, dankzij de uitvinding van de stoommachine,  
worden ontwikkeld. 

Zolderruimte
Dat er toen behoefte ontstond om op zolder of donke-
re ruimten enig daglicht naar binnen te halen, is niet zo 
verwonderlijk, omdat  inmiddels in de steden het inwo-
nertal behoorlijk was gestegen en men steeds meer de 
zolderruimte ging gebruiken als werkplek (en vaak ook als 
slaapruimte). Dus verschenen er op de pannen bakkerijen 
holle dakpannen, met in de natte klei een gesneden gat 
erin, inclusief sponning, om na het droog- en stookproces 
een glasplaatje met kalkspecie in vast te zetten. Was de zol-
derruimte groter, dan nam je twee of meerdere lichtpannen. 

Ik heb ooit het geluk gehad in Friesland op een  zolder van 
een 17de eeuws pand te komen, waar deze lichtpannen  
nog aanwezig waren en zowaar: ik kan u verzekeren dat  
er door slechts twee vensterpannetjes zo veel licht naar 
binnen komt, dat je voldoende gelegenheid hebt je weg te  
vinden, ja zelfs voorwerpen gemakkelijk kon zien staan. 

gietijzer. Later werden deze ramen gemaakt in gegalvani-
seerd ijzer en in onze tijd in aluminium. Het moet gezegd 
worden: er zijn veel modellen in omloop met toepas-
baarheid voor vrijwel elk pantype. Ik noemde zojuist tot 
25-pans: dat is 5 pannen in de hoogte en 5 pannen in de 
breedte, dat moet een heel gevaarte zijn geweest! 

De NV Keppelsche IJzergieterij te Laag Keppel gaf in  
1952 een mooie catalogus uit met diverse tekeningen, 
toepassingen, maten en tabellen. Dit is op de valreep, 
want in 1941 start de Deen Villum Rasmussen met  
de fabricage van Velux dakramen, de eerste nog in hout!  
In 1957 krijgt hij toestemming om de Nederlandse  
en Belgische markt op te gaan. Ve-Lux is afgeleid van  
Ventilatie en Licht (Lux). 

Wie in de vijftiger jaren ook al actief was, is IJzergieterij  
Ubbink te Doesburg, opgericht in 1896, die ook zijn best 
deed om gietijzeren dakvensters aan de man te brengen.  
In 1969 volgden kunststof dakramen en lichtkoepels.  
Deze beide firma’s leveren inmiddels ook dakkapellen,  
zonweringen, solar activiteiten en rookgasafvoeren.  
Ubbink moet een enorme voorraad gietmallen binnen  
het bedrijf hebben gehad, want zij maakten voor vrijwel 
alle panmodellen dakramen. Daarmee waren zij een  
directe concurrent van de dakpannenfabrieken zelf,  
want die leverden ook ijzeren dakramen, maar dan alleen 
van de eigen dakpanmodellen. 

Naast stalen dakramen waren geheel glazen pannen  
ook verkrijgbaar. Deze worden niet meer gemaakt,  

net als gietijzer. Bij glazen pannen hoefde men geen ra-
veelconstructie of een zogenaamde slaper aan te brengen,  
het dekken ging gewoon door. De keuze uit dakramen is 
tegenwoordig voortreffelijk, zeker als je klein behuisd bent 
kun je zelfs een dakraam met uitklapbaar balkon aanschaf-
fen. De ontwikkeling van het dakraam uit de 17de eeuw tot 
het dakvenster 21ste eeuw blijft interessant. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Lichtinval op zolder, door twee vensterpannetjes  
van 17de eeuwse dakbedekking in Friesland.

Oud Holle lichtpan,18de eeuw: 
handvorm met randversiering.

Muldenpan vensterpan, machinaal geperst in 
2 kopsluiting, ca. 1900. Fabrikaat Stoompan-
nenfabriek Soest&Terstappen te Swalmen.

Oud Holle lichtpan, 17e eeuw:  
handvorm in naturel rood.

Pagina uit catalogus van Dakpannenfabriek Laumans te Tegelen  
uit 1950 met gietijzeren dakramen.
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2018

Krijgen waar je  
recht op hebt

ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de 
kwaliteit in de bouw. Met de Wet Kwaliteitsborging voor het 
bouwen wordt de consument in bescherming genomen. 
De consument, die de grootste financiële beslissing van  
zijn leven neemt door een koopcontract voor een nieuwe 
woning te ondertekenen, moet krijgen wat hem beloofd is. 
Zijn woning moet minimaal voldoen aan het Bouwbesluit 
en de overige afspraken moeten door de bouwer nage-
komen worden. De controlerende taak van de overheid 
neemt af en kwaliteitsborgers gaan het bouwproces  
van A tot Z controleren. 
Momenteel ligt de focus van de aannemer op een soepele 
oplevering. Dit is immers het overdrachtsmoment en  
de aannemer wil zo snel mogelijk de gehele bouwsom  
op zijn rekening zien. De aannemer doet niets meer  
aan gebreken die na de oplevering worden ontdekt,  
de nieuwe eigenaar had tijdens de oplevering immers de 
kans om gebreken te melden. 
Op 1 januari 2021 treedt voor de laagste risicoklasse de 
wet in werking, hieronder vallen bijvoorbeeld de woning-
bouw en eenvoudige bedrijfspanden. Dan verandert de 
aansprakelijkheid van de aannemer. Als na de oplevering 
gebreken worden ontdekt, dan blijft dat straks een pro-
bleem van de aannemer! Het belang van de aannemer  
ten aanzien van bouwkwaliteit wordt dan veel groter.  
De aannemer is er dan direct bij gebaat dat de eind-
gebruiker probleemloos en tevreden gebruik kan maken 
van zijn nieuwe pand. 
Bij de oplevering moet de aannemer straks een, door de 
kwaliteitsborger ondertekend, dossier ‘as built’ overhan-
digen aan de nieuwe eigenaar. In dit dossier wordt aange-
toond dat de kwaliteit wordt afgeleverd conform afspraak. 
Tevens is het een gebruikershandleiding van de woning 
voor optimaal woongenot. BIM biedt mogelijkheden om het 
vereiste dossier gedurende het bouwproces op te bouwen. 
De uitvoeringstekeningen met aanpassingen komen uit 
BIM, maar ook relevante informatie voor de  eindgebruiker, 
zoals type dakpan, garanties, gebruikershandleiding en 
onderhoudsschema’s. Het toekomstig woongenot van  
de kersverse eigenaar wordt niet meer beïnvloed door 
maandagochtendprestaties in het bouwproces.  
Zo krijgt de consument waar hij recht op heeft!

Jan van Leeuwen

Nee, de titel slaat niet op mijn benoeming tot 
‘Dakenman van het jaar’! Dat zou toch wat zijn,  
als ik zou stellen dat ik heb gekregen waar ik recht  
op heb. Nee, dat zult u mij niet horen zeggen. Wat ik wel 
durf te zeggen, is dat ik het stoer vind van de jury,  
dat ze mij de prijs hebben gegeven voor het onderwerp  
BIM voor hellende daken. Dat getuigt van vooruitstrevend-
heid. Ik zie dit als een bevestiging van de noodzaak van  
BIM in onze branche en daar ben ik het helemaal mee eens.
Het onderwerp waarover ik in de vorige editie van steilDAK 
mijn bijdrage heb geleverd, was: faalkosten reduceren door 
inzet van BIM. Nog even samengevat: de BIM-modelleur 
met kennis van BIM en kennis van de betreffende discipline 
heeft een sleutelpositie in het terugdringen van faalkosten. 
Hij of zij kan dan in de werkvoorbereidingsfase het gehele 
gebouw virtueel opbouwen en de knelpunten oplossen, 
vóórdat er werkelijk gebouwd gaat worden.  
Onduidelijk heden over aansluitdetails zijn er dan niet  
meer tijdens de uitvoering. Dat scheelt bouwfouten en  
de bouwsnelheid neemt toe. 
De kwaliteitsslag, die gemaakt kan worden door toepassing 
van BIM, is geld waard. Minder faalkosten en sneller bouwen 
resulteert in winstverhoging en geeft de mogelijkheid 
om voor een lagere aanneemsom te bouwen. Maar het 
gebruik van BIM biedt meer mogelijkheden. Eén daarvan is 
 kwali teitsborging. Op 14 mei 2019 heeft De Eerste Kamer  
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AAN TAFEL MET… JOHANNA GRUIJTHUIJSEN

‘ Het belang van  
kwaliteitsborging zal 
steeds groter worden’
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.

monumenten wordt dikwijls een leien dakbedekking 
 toegepast, maar het materiaal wordt ook steeds meer 
in nieuwbouwprojecten toegepast. In de renovatiewijk 
 Dolomietenlaan in Tilburg zijn bijvoorbeeld de gevels  
van 52 woningen met leisteen bedekt. De woningen zijn 
geüpdate naar Nul-op-de-Meter. Natuurleien zijn ook  
geschikt als vervanging van asbesthoudende leien.  
Door het brede scala aan natuurleien kan men inspelen  
op de wens (op elk prijsniveau) van de opdrachtgever.  
Het bedrijf koopt de leien rechtstreeks in bij de groeve.

“ WIJ ZIJN NIET ZOZEER  

VERKOPERS, MAAR EERDER  

PRODUCTADVISEURS.” 

Leisteen is een natuurlijk materiaal, waarbij de lijn tussen 
een kwalitatief product en een afvalproduct soms maar  
dun is. Het achtkoppige team dat Gruijthuijsen aanstuurt, 
opereert op basis van productinhoudelijke kennis:  
“Wij zijn niet zozeer verkopers,” zegt Gruijthuijsen hierover. 
“We fungeren eerder als productadviseurs, in de zin dat 
we onze klanten aangeven hoe onze producten het beste 
tot hun recht kunnen komen, waar en hoe je de producten 
moet toepassen, en ook wat de (on)mogelijkheden van  
de producten zijn. Dat is immers ook in ons eigen belang: 
een project waar de verkeerde leien, of de juiste leien  
verkeerd, zijn toegepast, is slecht voor het imago van  
het materiaal.”

Zoals bekend is de dakenbranche een mannenwereld.  
Maar de vanzelfsprekendheid waarmee Johanna Gruijthuijsen,  
directeur van Lei Import, zich binnen deze wereld opwerpt 
als specialist op het gebied van leisteen dwingt bewonde-
ring af. Het bedrijf is op dit gebied marktleider en wil  
ook een zo compleet mogelijke service bieden.  
Daarnaast is Gruijthuijsen lid van NEN normcommissie 
353080 schubvormig gelegde dakbedekkingsmaterialen.

Het Maasbrachtse Lei Import is specialist in leisteen  
dat wordt gebruikt in de meest uiteenlopende dak- en 
geveltoepassingen. De toepassingsmogelijkheden van het 
materiaal zijn legio. Bij de restauratie en renovatie van  

Schippersdochter
“Ik ben een schippersdochter,” vertelt ze. “Het toeval  
wil, dat het schip van mijn ouders in de haven van  
Maasbracht lag op de dag dat ik werd geboren. Maar ik 
had net zo goed in Roermond of België geboren kunnen 
worden. Ik heb na mijn middelbare school nog vier jaar 
gevaren, samen met mijn vader. Ik had geweldige ouders.  
Ik heb heel veel van ze geleerd, waar ik in mijn huidige  
bestaan nog steeds profijt van heb. Ik heb bijvoorbeeld 
leren aanpakken. Mijn technische vaardigheden en  
talenten wortelen in mijn jeugd.”

In 1996 nam Gruijthuijsen het bedrijf over van Franklin Schutz,  
een Engelsman bij wie ze twee jaar in dienst was.  
Het bedrijf was destijds gevestigd in Capelle aan den IJssel, 
maar later is ze terug verhuisd naar Limburg.  
“Maasbracht loopt als een rode draad door mijn leven,”  
vertelt Gruijthuijsen. “Niet alleen is het bedrijf er gevestigd,  
het is mijn geboorteplaats en mijn man en ik zijn er 
getrouwd. Het bedrijf heeft sindsdien een gezonde groei 
doorgemaakt. Op papier ben ik dan wel de ‘baas’,  
maar we fungeren als één team, dat samen de lopende 
zaken bespreekt. Ik maak deel uit van dat team, al ben ik 
natuurlijk wel de eindverantwoordelijke.”

Kwaliteit
Dat het bedrijf ‘kwaliteit’ hoog in het vaandel heeft is snel 
gezegd, maar wat houdt dat in het geval van een importeur 
van leisteen in? “Leisteen is een gesteente, dat is ontstaan 
uit leemafzettingen. Wij importeren exclusieve natuurleien 
uit een groot aantal landen, waaronder Duitsland, Spanje, 
Engeland en Wales. Gemiddeld één keer per jaar bezoek ik 
een groeve. Afhankelijk van de locatie waar leisteen wordt 
gewonnen, zijn er immers vele verschillende soorten lei, 
zowel qua samenstelling als qua vormgeving.”

“De kwaliteit van de natuurleien dakbedekking wordt,  
naast de kwaliteit van de uitvoering, bepaald door de 
kwaliteit van het materiaal. Omdat het een natuurproduct 
betreft, moet die kwaliteit voortdurend worden gemonitord  
en aantoonbaar worden gemaakt. Wij werken dan ook 
steeds met actuele keuringsrapportages. Dit doen we  
door de leien eerst op ons depot binnen te laten  komen. 
Hier worden ze gecontroleerd. Vervolgens kunnen ze  
worden geleverd op het project. De werkzaamheden 
kunnen hierdoor optimaal worden ingepland en stagnatie 
voorkomen. Wij werken met korte levertijden.  
Vervolgens werken we nauw samen met de leidekker,  
met technische ondersteuning en een eindcontrole  
(daaraan gekoppeld een garantie voor de opdrachtgever).”

“ KWALITEITSBORGING WORDT  

OP DIT MOMENT IN ONZE SECTOR 

NOG ONDERSCHAT”

“Kwaliteitsborging wordt op dit moment in onze sector  
nog onderschat,” aldus Gruijthuijsen. “Maar dit zal de  
komende tijd steeds actueler worden, zeker nu de  
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen.  
De markt vraagt veel méér dan productadvies. Men wil dat 
al in een vroeg stadium wordt meegedacht, men wil  
worden ontzorgd. Wij kijken dan ook naar veel méér dan 
alleen het leien dak. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het 
(kwalitatieve) maatwerk dakraam, maar ook het zonne- 
energiesysteem, duurzaamheid en veilig werken.  
Onderwerpen die naar onze mening steeds actueler  
zullen worden. Wij zijn hierop voorbereid!” ●

JOHANNA GRUIJTHUIJSEN-DE WIJS  
IN ACHT VRAGEN

Burgerlijke staat? 
Gehuwd.

Kinderen?
Geen. Wel drie honden  
die ik bijna als mijn  
kinderen beschouw.

Wat doe je als je niet  
aan het werk bent?
Dat is tijd die zeer schaars is. 
Mijn vrije tijd gebruik ik om 
met de honden te wandelen en één keer per week  
ga ik wielrennen.

Favoriete muziek?
Ik hou van heel veel verschillende muziekstijlen.  
Maar rock heeft mijn voorkeur, lekker om ’s avonds  
onderweg in de auto te draaien.

Favoriete vakantiebestemming?
In elk geval een zonnig land met veel water!  
Ik hou van zeilen.

Favoriete stad?
Maastricht. De stad staat vol prachtige, oude gebouwen,  
de taal heeft al de Franse invloed, terrasjes, lekker eten… 
Dat past me.

Favoriete architect of gebouw?
Ik heb een favoriete architect: Pierre Kuijpers (1827-1921). 
Geweldig hoe die man zich in zijn tijd wist te profileren.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben verschrikkelijk trots op de projecten die we hebben 
uitgevoerd. En op het feit dat ik dit werk al 22 jaar doe.  
Dat had ik toen ik 30 was niet kunnen vermoeden!

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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OOHD
U laat toch geen geld liggen?!  

...maak gebruik van de mogelijkheden  
die OOHD u biedt.

Het OOHD... Het opleidingsfonds voor Hellende Daken.  
De plek om uw werknemers op te leiden en subsidie aan te vragen.

Waarom investeren in scholing van uw werknemers?
Goede opgeleide werknemers functioneren en presteren beter, het motiveert werknemers, het houdt werknemers scherp.  
Kortom, scholing verhoogt de productiviteit, het is goed voor het imago en de continuïteit van uw bedrijf. 

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

OOHD Academy
De OOHD Academy is een plek waar je e-learnings kunt maken of je kunt inschrijven voor een training. In een digitale omgeving maak je een 
persoonlijk profiel aan waarmee je een overzicht krijgt van de beschikbare e-learnings, trainingen en de behaalde certificaten. Een groot voor-
deel van deze manier van leren is dat een e-learning op ieder moment van de dag te volgen is en gedaan kan worden wanneer dat het beste 
uitkomt. Ook is een groot voordeel dat een medewerker geen dag weg is van de werkplek. Op dit moment zijn de opleidingen BHV en B-VCA 
en VOL VCA te volgen via de Academy en zijn dus gratis voor iedereen die werkzaam is bij een werkgever die premie afdraagt aan OOHD. 

Subsidie
OOHD biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor diverse opleidingen, cursussen en trainingen. In het overzicht subsidies,  
welke op de OOHD website gepubliceerd is, staat het aanbod waarop subsidies worden gegeven, met de bijbehorende subsidiebedragen.  
In beginsel wordt er enkel subsidie verstrekt voor de cursussen die zijn opgenomen in deze lijst.  

Voor cursussen die niet zijn opgenomen in de  “regeling cursus subsidie” kan ook een subsidieverzoek aangevraagd worden.  
Hiervoor dient de aanvrager een aanvraag voor goedkeuring vooraf aan te vragen aan OOHD.

Alle voorwaarden met betrekking tot subsidie zijn opgenomen in een reglement, welke u kunt vinden op www.opleidingenhellendedaken.nl. 
Ook kunt u op deze site de regeling cursus subsidie bekijken. 

Het doel van het OOHD is zoveel mogelijk opleiden, het op peil brengen en houden van actuele kennis om het beroep goed te kunnen uitoefe-
nen. Heeft u nog ideeën of wensen, laat het ons dan weten! Het OOHD-secretariaat kunt u bereiken op 085 48 99 050 of via info@cao-hd.nl. 

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

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

GRATIS 
BHV

GRATIS 
VCA

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

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

ACADEMY
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ASBEST

Asbestverwijdering  
uit monumenten
Op 7 maart 2019 verzorgde stichting ERM een bijeenkomst in het  
provinciehuis van Gelderland in Arnhem over asbestverwijdering uit  
monumenten. Doel van de middag was om de gescheiden werelden  
van asbestverwijdering en monumentenzorg met elkaar in contact  
te brengen en waar nodig te verzoenen.

Willem Post van Green House ging hierop door en bena-
drukte het belang van kennis over de aanwezigheid van 
asbest. In monumenten is op allerlei manieren asbest ver-
werkt: in de constructie, in bouwmaterialen, in installaties… 
De verwijdering hiervan betekent doorgaans een aanslag 
op de monumentale waarde van het pand. Alleen asbest  
dat aan de buitenlucht wordt blootgesteld, vormt in eerste 
instantie een risico. “Zorg dat je weet waar het zit en  
zorg dat je afdekt en inpakt zodat er niemand bij kan.  
En zorg voor een asbestbeheersplan, dit is essentieel voor 

Aanleiding voor de bijeenkomst was het gegeven dat  
de aanwezigheid van asbest in monumenten tot hoge  
kosten en vertragingen in de aanpak van restauratie leidt.  
Hoe is deze situatie te verbeteren? Ook de vraag hoe  
gevaarlijk asbest nu is en of de te nemen maatregelen  
wel in verhouding staan tot de risico’s werd tijdens de 
bijeenkomst besproken.

Henk Onderstal, directeur van het kennis- en opleidings-
centrum KOVA, bepleitte het, wat hij noemde, GBV-principe: 
het Gezond Boeren Verstand. Hij schetste het gebruik van 
asbest van de oude Grieken tot aan het verbod in 1994.  
“Er zijn ruim 3500 verschillende asbesthoudende toepas-
singen op de Nederlandse markt gebracht,” vertelde hij. 
Asbest is gevaarlijk als het blootstaat aan beschadiging  
en verwering en het zich kan verspreiden.”

het Meerjaren Onderhoudsplan. In een asbestbeheerplan 
worden de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken  
of de actualisaties van eerdere inventarisaties opgenomen. 
In het beheersplan worden vervolgens voorzieningen en 
maatregelen opgenomen, die erin moeten voorzien dat  
gebruikers en bezoekers het gebouw veilig kunnen  
gebruiken of bezoeken zonder risico op blootstelling 
aan asbestvezels. In een asbestbeheersplan staan taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de eigenaar, 
beheerder, onderhoudsdienst, maar ook die van  
gebruikers/bezoekers beschreven.

Paneldiscussie 
Na deze spreekbeurten werden in een paneldiscussie  
ervaringen uitgewisseld. Het panel bestond uit  
Walter de Koning (directeur stichting ERM), Arno Boon,  
(directeur BOEi) en Willem Post (Green House).  
Zij discussieerden onder leiding van Marlo Reeders  
(directeur Nederland Monumentenland) over het onderwerp. 

Reeders vertelde over haar periode als directeur van de 
Grote Kerk Naarden. Voor de restauratie van het dak had  
de Bankgiroloterij een bijdrage toegezegd, maar uit het 
asbestonderzoek bleek dat een groot deel van dit bedrag 
op zou gaan aan de sanering van het dak. Boon gaf aan  
dat inventarisaties door asbestadviesbureaus hem al veel 
meer hadden gekost dan de daadwerkelijke saneringen.  
De inventarisatie zou dan ook altijd moeten worden  
gedaan in de context van een actieplan. 

Walter de Koning stelde vast dat de asbestsector zich aan-
gesproken voelt, maar voegde daaraan toe dat dit ook voor 
de monumentensector zou moeten gelden. “We willen en 
moeten steeds meer van een monument weten, bijvoor-
beeld in verband met herbestemming of verduurzaming 
van het gebouw. Kennis over de aanwezigheid van asbest 
hoort daarbij. Maar inventariseren van asbest betekent 
niet automatisch verwijderen van asbest. Daar zit een stap 
tussen: nadenken over gebruik van de ruimte en risico’s van 
het asbest. Verwijder niet meer dan nodig.” Verder bena-
drukte hij dat je van een asbestsaneerder geen uitgebreide 

monumentenkennis moet verwachten. “Als je monument 
je lief is, is het belangrijk de uitvoerende partijen mee te 
nemen in hetgeen belangrijk is. Maak ze enthousiast.” 

Parallelsessies
Na de paneldiscussie verdeelden de aanwezigen zich in  
parallelsessies die in twee ronden plaatvonden. Deze sessies 
werden voornamelijk gebruikt om diverse praktijkvoor-
beelden wat uitgebreider te bespreken. Hieruit kwam naar 
voren dat de kennis van asbest en de kennis van monumen-
ten gecombineerd moet worden, anders wordt er veel meer 
kapot gemaakt dan nodig is. Belangrijk is dat het onderzoek 
wordt uitgevoerd door ervaren DIA’s met (bouwkundige) 
kennis en know-how van monumentale panden. De aanpak  
verschilt per monument en daarom wordt de inzet van tools  
en gereedschappen per project opnieuw bepaald en afge - 
stemd met de opdrachtgever. Bij het demonteren van con- 
structies moeten de verschillende onderdelen worden 
gemarkeerd en genummerd, bij opslag dient rekening te 
worden gehouden met o.a. temperatuur en vocht. Bij de aan- 
besteding moeten de criteria vooraf goed worden geformu-
leerd en de keuze voor de juiste partij moet zorgvuldig 
gebeuren, o.a. aan de hand van referentieprojecten.

Sebastiaan Lagendaal, hoofd facilitaire zaken en veiligheid 
van de Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam ging  
wat nader in op de financiële kant van een asbestsanering, 
in dit geval van de Nieuwe Kerk. Naast de saneringskosten 
had de kerk ook inkomstenverlies door een vier weken 
durende sluiting. De sanering viel buiten alle bestaande 
financiële regelingen, dus het was een bijzonder moeizaam 
proces om de financiering van de asbestsanering rond te 
krijgen. Asbest is in grote hoeveelheden en in alle kerken 
aanwezig. Lagendaal pleitte dan ook voor een structurele, 
financiële oplossing.

De bijeenkomst werd afgesloten met een excursie door het 
provinciehuis van Gelderland, een monument dat inmiddels 
een asbestsanering heeft ondergaan. Tijdens de excursie 
werd verteld over de ervaringen met de inventarisatie en 
sanering van het asbest in het provinciehuis. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

ASBESTDAKENVERBOD
OP 4 JUNI JONGSTLEDEN WERD BEKEND DAT ER 
VOORLOPIG GEEN VERBOD OP ASBESTDAKEN KOMT. 
DE EERSTE KAMER HEEFT HET WETSVOORSTEL  
VAN HET KABINET HIERTOE VERWORPEN.  
VOLGENS HET OORSPRONKELIJKE WETSVOORSTEL 
ZOUDEN  ASTBESTDAKEN PER 31 DECEMBER 2024 
VERBODEN WORDEN, MAAR VEEL SENATOREN VREZEN 
DAT DAT VOOR VEEL MENSEN ONMOGELIJK EN  
ONBETAALBAAR IS. HET IS DAN OOK VOORLOPIG DE 
VRAAG WANNEER EEN VERBOD OP ASBESTDAKEN 
DAADWERKELIJK VAN KRACHT ZAL WORDEN.

Het panel discussieerde onder leiding van Marlo Reeders  
(directeur Nederland Monumentenland) over het onderwerp.

Henk Onderstal, directeur van het kennis- en opleidingscentrum KOVA, 
bepleitte het, wat hij noemde, GBV-principe: het Gezond Boeren Verstand.

Willem Post van Green House benadrukte het belang van kennis over 
de aanwezigheid van asbest.
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INTERNATIONALE DAKEN

Het Igumnov House -  
de bijzondere Franse  
ambassade in Moskou
Wat krijg je als je meer dan anderhalve eeuw  
bewogen historie, een uit de hand gelopen project  
van een Russische architect, Nederlandse stenen,  
Franse functionaliteit en innovatieve, Duitse dakbedekking  
met elkaar combineert? Precies: een buitengewoon  
bijzonder bouwwerk. Oftewel: het Igumnov House in Moskou.

Joep Klerx

Het Igumnov House is een markant herenhuis in Moskou 
dat vandaag de dag dienst doet als de  ambassade van 
Frankrijk in Rusland. In 1851 verwierf koopvaardijfamilie 
Igumnov het gebied in het huidige Yakimanka-district, met 
daarop twee herenhuizen. Waarschijnlijk voortgekomen uit 
ontevredenheid over de functionaliteit van twee losstaande 
huizen voor één familie, gaf Nikolay Vasilyevich Igumnov 
in 1880 de  opdracht aan architect Nikolaj Pozdeyev om 
de twee herenhuizen om te toveren tot één oogstrelende 
residentie. In 1883 begon de bouw. In 1888, halverwege 
het project, besloten klant en architect om het bestaande 
bouwwerk in z’n geheel af te breken en in een Russische 
stijl opnieuw te beginnen. Daar begon de bouw van het 
huidige Igumnov House. Stenen uit Nederland, gekleurde 
tegels van de beroemde fabriek in Kuznetsovo en een  
met prachtig zink bedekt dak. Hoewel het eminente 
gebouw en de Russische bouwstijl vandaag de dag veel 
bewondering krijgen, kon de architect daar toentertijd niet 
op rekenen. Integendeel: toen de bouw dertien jaar na  
het geven van de opdracht werd opgeleverd, werd de stijl  

publiekelijk bekritiseerd vanwege de zogenaamde luxueuze,  
pseudo-Russische uitstraling. Of het om de negatieve publi-
citeit of gewoon simpele gierigheid ging weet niemand,  
maar opdrachtgever Igumnov besloot niet te betalen voor 
de bijkomende kosten die architect Pozdeyev gemaakt had. 
Later dat jaar overleed de toen pas 38-jarige Pozdeyev.  
Of het project iets met zijn dood te maken had, is tot de 
dag van vandaag nog onduidelijk.

Het Igumnov House leefde voort. Na de  Oktoberrevolutie 
van 1917 werd het gebouw staatseigendom en werd  
het gebruikt voor gemeenschappelijke voorzieningen. 
Vanaf 1926 diende het als huisvesting voor verschillende 
medische instituten en sinds 1938 biedt het plaats aan 
de Franse regering voor diplomatieke doeleinden. Pas een 
flinke tijd later – in 1979 – kreeg het gebouw de officiële 
benoeming als residentie van de Franse ambassade. 

Het bouwwerk
Dat de stenen voor de bouw van het Igumnov House 
helemaal uit Nederland werden gehaald is geen verrassing, 
aangezien er alles aan gedaan werd om er een bijzonder 
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vorm met behulp van buigmachines, handgereedschap  
en soldeerbouten vervaardigd. Een intensieve klus,  
maar met een eindresultaat dat de moeite meer dan waard 
was. Je zou bijna wensen dat architect Nikolaj Pozdeyev –  
de architect die nooit de lof heeft ontvangen die hij 
verdiende – iets meekrijgt van de bewondering die het 
bouwwerk tegenwoordig geniet. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

ontwerp van te maken. Architect Pozdeyev stond erom 
bekend dat hij verschillende architectonische stijlen graag 
met elkaar combineerde, waarbij hij veelal leunde op de 
uiteenlopende bouwstijlen van zijn geboortestad Yaroslavl. 
Hij was daar indertijd ook stadsarchitect van. De tegels die 
de voorgevel haar prachtige bonte kleur moesten geven, 
kwamen weer uit de beroemde fabriek in Kuznetsovo. 

En ook voor het dak zijn kosten noch moeite bespaard 
gebleven. Nokruggen bekleed met wapenstokken,  
prachtig afgewerkte frontons, gedetailleerde dakkapellen, 
zorgvuldig geproduceerde dakrichels en de uiteindelijke, 
prachtige dakbedekking lieten niets aan de verbeelding 
over. Het was een prachtig staaltje wat de architect en zijn 
team in 1893 – tien jaar na de eerste opdracht – opleverden. 

Maar ongeveer 110 jaar later en vele afdrukken van de tand 
der tijd rijker, was het dak dringend toe aan een  grondige 

renovatie. En vanwege de vele bijzondere elementen,  
gecombineerd met het aanzien en de huisvesting van  
de Franse ambassade, kun je stellen dat het hier om een 
bijzondere renovatie gaat.

De renovatie
Het doel van de renovatie was het herstellen van het dak 
in de traditionele, Russische stijl zoals het gebouw 110 jaar 
geleden gebouwd is. Oude foto’s van het dak, evenals de nog 
aanwezige, historische, zinken dakbedekking – die na de  
sanering bewaard moest blijven – dienden als exempel 
voor de renovatie. Voorgepatineerd titaanzink van  
Rheinzink GmbH diende als basis voor het nieuwe dak. 
Bijna 2000 m² dakoppervlak en alle bijzondere, decoratieve 
elementen – de sierlijsten, torenkronen, de gevels van de 
dakkappellen, kroonlijsten, etc. – werden vervaardigd uit 
dit titaanzink in blauwgrijze kleur. Vooral de buigzaamheid, 
de lange levensduur en de onderhoudsvrije eigenschappen 

waren doorslaggevend voor de keuze van het zink uit de 
zogeheten prePATINA-lijn van Rheinzink. 
Het titaanzink werd in rollen en platen naar Moskou ver-
voerd, alwaar het zink verder werd verwerkt. Met moderne 
lasertechnologie werden onder andere de sierlijke ornament  
uit het plaatmateriaal gelaserd. Om ervoor te zorgen dat  
de naar beneden wijzende uiteinden van de vierkante  
losanges boven het dakoppervlak uitstaken, gaf de fabrikant 
de losanges driedimensionaliteit. Een groot deel van deze 
losanges is vanwege deze specifieke, driedimensionale  

INTERNATIONALE DAKEN
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Veilig werken  
op hellende daken
Het hellende dak is een lastig te beveiligen werkplek.  
In dit artikel worden, aan de hand van het A-blad hellende daken  
van Volandis, de aandachtspunten op een rijtje gezet.

In vergelijking met het platte dak, staat de veiligheids-
branche voor het hellende dak nog in de kinderschoenen. 
Merkwaardig, omdat er geen plek is op het hellende dak 
waar je veilig bent. De reden hiervoor is wellicht dat het 
hellende dak veel lastiger is te beveiligen. Maar omdat ook 
het hellende dak steeds meer wordt ontdekt als plaats  
waar extra waarde aan het gebouw is toe te voegen,  
stijgt de noodzaak om veilig te werken op het hellende dak. 

Veilig ontwerp
Sinds de invoering van het momenteel geldende  
Bouwbesluit, in 2012, is het verplicht om al in de ontwerp-
fase te voorzien in een veilige manier om het gebouw te 
onderhouden. Ook de veilige realisatie van de pand hoort al 
in de ontwerpfase op tafel te liggen. Het veilig aanbrengen 
en onderhouden van de dakbedekkingsmaterialen wordt 
eenvoudiger als in het constructieve dak gebouwgebonden 
(anker)voorzieningen worden opgenomen voor rand-
beveiliging en individuele beveiliging. Deze dienen,  
ook na het aanbrengen van de dakbedekking, direct zicht-
baar en bereikbaar zijn.

Risico’s dienen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden 
uitgesloten, al dan niet door het treffen van beheersmaat-
regelen. Er moet bovendien een gebouwdossier worden 
opgesteld, dat tijdens de bouw het proces van ontwerp, 
 uitvoering en beheer volgt. Het is de bedoeling dat dit 
dossier een overzicht geeft van zaken die van belang zijn 
voor de veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van 
werkzaamheden bij het uitvoeren van de onderhoudswerk-
zaamheden en de sloop.

De veiligheid van de medewerker wordt bepaald door de 
dakhelling van het dak. Bij daken met een helling van  
meer dan 50° moeten er speciale voorzieningen worden 
aangebracht. Bij een dakhelling van minder dan 30° is  
de werkhouding van de dakdekker een aandachtspunt,  
omdat hij dan dieper moet bukken. Voor voldoende steun 
en ruimte voor de dakdekker is het belangrijk dat de vrije 
ruimte tussen het dakbeschot/isolatielaag en de panlat 
waar de dakdekker op staat ten minste 8,5 cm bedraagt.  
De panlatten moeten voor een goede beloopbaar minimaal  
een afmeting van 32x50 mm hebben, waarbij de naar boven  
gekeerde zijde scherpkantig dient te zijn. De afstand tussen 
de panlatten onderling mag niet groter zijn dan 350 mm. 
Dakpannen zijn per definitie niet beloopbaar,  
daarom moeten er veilige looproutes worden aangebracht.

Tevens moet rekening worden gehouden met het type 
dakbedekking: moet worden gezaagd ter plaatse van de 
dakonderbrekingen, dakranden en hoeken? Bij een goede 
maatvoering en een doordacht ontwerp kan het zagen  
in het dakbedekkingsmateriaal tot een minimum worden 

beperkt. Dit is van belang voor het voorkomen van het  
inademen van fijnstof e.d. Het is bij het ontwerp aan te 
raden zo veel mogelijk modulair te werken.

Veiligheid in de praktijk
De keuze van de juiste valbeveiliging is vervolgens essen - 
tieel. Bij nieuwbouw zal normaal gesproken gebruik  
gemaakt kunnen worden van steigers. Bij renovatiewerken 
waar meerdere partijen aan het werk zijn, zal in de meeste 
gevallen ook een steiger worden opgesteld. De eisen die 
dakdekkers aan de steigers stellen, moeten vooraf worden 
gesproken en als onderdeel van de Taak Risico Analyse (TRA)  
aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt. Bij gebruik 
door meerdere partijen kan het nodig zijn dat de steiger 
tussentijds wordt aangepast. Het opbouwen van de steiger 
dient vanzelfsprekend te worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerd persoon of bedrijf. 

Als de werkzaamheden per woning en per dakvlak meer 
dan drie manuren in beslag nemen, of als er sprake is van 
meerdere kortdurende werkzaamheden in één project,  
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en groendaken die op het hellende dak worden aangebracht. 
Het is geen overbodige luxe om op deze plaats te bena-
drukken dat het aanbrengen van deze systemen geen kort-
durende werkzaamheden zijn en dat deze werkzaamheden 
dus altijd collectief dienen te worden beveiligd. In de markt 
doen hierover tegenstrijdige berichten de ronde en in de 
praktijk gaat het dan ook lang niet altijd goed. 

Ook over de vraag wie verantwoordelijk is voor de veilig-
heid op het dak, hoeft geen enkel misverstand te bestaan. 
De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en 
gezondheid van zijn werknemers, de opdrachtgever is 
er verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden op zijn 
gebouw veilig kunnen worden uitgevoerd. De werknemer is 
verder verplicht zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en 
gezondheid en eventuele veiligheidsinstructies op te volgen. 
De zzp’er is eveneens verantwoordelijk voor zijn eigen 
 veiligheid, wat echter de opdrachtgever niet ontslaat van 
zijn verplichting zorg te dragen voor de veiligheid in  
(en op) zijn gebouw. Iedere partij heeft dus kortom,  
vanuit verschillende wetgevingen, een eigen verantwoor-
delijkheid. Daarom is het van het grootste belang dat  
altijd voorafgaand aan de werkzaamheden het gesprek 
wordt aangegaan over de veilige en gezonde manier  
om de werkzaamheden uit te voeren. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

moet er collectieve valbeveiliging worden toegepast.  
Collectieve valbeveiligingen zijn: dakrandbeveiliging,  
vangnetten of steigers. 

Kortdurende werkzaamheden zijn werkzaamheden die per  
dakvlak minder dan drie uur tijd kosten. Hier mag gebieds-
begrenzing of individuele valbeveiliging worden toegepast.  
Individuele beveiliging bestaat uit harnasgordels en 
 vanglijnen met een schokdemper. Deze gordels worden 
bevestigd aan een ankerpunt in het dak of een in de 
 breedterichting gespannen, verankerde draad. 

Op hellende daken moet altijd aangelijnd gewerkt kunnen 
worden, tenzij er een adequate collectieve voorziening  
is getroffen. Men dient zich altijd aan te lijnen aan een 
goedgekeurd veiligheidssysteem. De panlatten mogen  
niet worden gebruikt voor het bevestigen van een veilig-
heidslijn. Er dient zoals gezegd al in het ontwerp te zijn 
voorzien in ankerpunten met bevestigingsogen voor  
collectieve en/of individuele valbeveiligingssystemen. 

Het in de onderhoudsfase veilig werken op hellende daken 
begint met een goede voorbereiding. Door een goede  

voorbereiding wordt bovendien de werktijd op het dak 
korter en daarmee ook het risico op vallen. Het is niet aan 
te raden om het werk alleen uit te voeren, in geval van een 
calamiteit, wat kan variëren van een valongeval tot een 
snijwond, moet iemand anders assistentie kunnen bieden. 

Zonne-energie, zonnewarmte, groenpakketten’
Het hellende dak wordt steeds vaker ontdekt als plek waar 
extra waarde aan het gebouw kan worden toegevoegd.  
De solarbranche groeit de laatste jaren explosief en ook is er 
een stijging waar te nemen in het aantal WKO-installaties 
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Efficiënt naar het dak toe
Bouwmaterialen moeiteloos boven
Werknemers die elke dag bouwmaterialen tillen hebben 
een grote kans op fysieke klachten. Het is daarom zaak 
om bij zware lasten gebruik te maken van verticaal 
transport. Bovendien levert deze werkwijze een flinke 
tijdsbesparing op. Vlutters Tools & Safety levert en ver-
huurt divers materieel om bouwmateriaal naar het dak 
te transporteren: 

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

T  +31 (0)541 - 57 30 00

E  info@vlutters.nl

www.vlutters.nl

Service de klok rond
De service van Vlutters Tools & Safety omvat een 
breed pakket met keuringen, onderhoud en reparaties 
van materieel. De reparaties van kranen, liften en 
ander materieel worden 24 uur per dag, 7 dagen per 
week uitgevoerd door VCA-gecertificeerde mon-
teurs van Vlutters. Vlutters Tools & Safety is bovendien 
BMWT-gecertificeerd.

Gecertificeerd volgens de hoogste Europese 
veilgheidsnorm NEN-EN 13374 klasse Chek
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Een ongeluk zit in een  
klein hoekje: wanneer is de 
werkgever aansprakelijk?
Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee.  
Een kleine misstap kan desastreuze gevolgen hebben.  
Niet zo gek dus dat hoge eisen worden gesteld aan  
de zorgplicht van een werkgever in de dakensector.  
Dat die zorgplicht erg ver kan reiken, blijkt uit het  
volgende voorbeeld uit de rechtspraak. 

gezonde werkomgeving. Deze zorgplicht houdt - kortge-
zegd - in dat de werkgever alles in het werk moet stellen om 
ervoor te zorgen dat de werknemer in de uitoefening van 
zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Wanneer een situatie 
gevaarlijk is, zoals bij werkzaamheden op 2,50 meter of hoger, 
dan strekt de zorgplicht ver, omdat de risico’s groot zijn.

De zorgplicht wordt ingevuld door de relevante wet- en 
regelgeving. Zo zijn er veel specifieke verplichtingen 
 waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden, 
ter bescher ming van de gezondheid en de veiligheid.  
Denk hierbij aan de regels omtrent valbeveiliging bij werken 
op hoogte, gebruik van collectieve veiligheidsmiddelen 
(hekwerken), het dragen van veiligheidskleding en -harnas-
sen of regels omtrent werktijden om oververmoeidheid te 
voorkomen. Daarnaast is de werkgever verplicht om aan-
vullende maatregelen te treffen om schade te voorkomen. 
Dat kan in de vorm van trainingen, vakbekwaamheidstoet-
sen, eenpuntslessen (EPL) en het opstellen van verplichte 
werkroutines. Ook heeft de werkgever een instructieplicht. 
Hij moet concrete aanwijzingen geven en erop toezien dat 
werknemers bijvoorbeeld valbescherming blijven dragen  
en niet zonder beschermingsmiddelen op hoogte werken. 
De werkgever moet hierbij ook rekening houden met het 
feit dat werknemers zich bij routinewerkzaamheden uit 
gemakzucht niet altijd aan veiligheidsregels zullen houden.

Antoinette (A.W.) Niebeek
Advocaat Arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek N.V.

Een hulpsteigerbouwer zakt door een golfplaten dak en  
valt vier à vijf meter naar beneden. Op het moment  
van de val draagt de medewerker wel een harnasgordel, 
maar die heeft hij zelf niet aangelijnd. De werknemer loopt 
ernstige lichamelijk en psychisch letsel op als gevolg 
van het ongeval. Ondanks het feit dat de werkgever een 
zeer uitgebreid veiligheidsbeleid heeft, met een bijpas-
send sanctiebeleid en ondanks het feit dat de werknemer 
zichzelf niet heeft aangelijnd, oordeelt de rechter dat de 
werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en  
aansprakelijk is voor de aanzienlijke schade van de werk-
nemer. Volgens de rechter heeft de werkgever namelijk  
in het  concrete geval onvoldoende toezicht gehouden op de 
 naleving van de veiligheidsregels. 

Dit voorbeeld geeft aan dat er een grote verantwoorde-
lijkheid rust op een werkgever bij het creëren van een 
veilige en gezonde werkomgeving. Maar hoe ver strekt de 
zorgplicht nu precies voor een werkgever in de dakensector, 
waar leidt schending ervan toe en op welke manier kan 
aansprakelijkheid worden voorkomen? Een rechter zal per 
geval oordelen in welke mate daarin is voorzien, maar het 
is goed het volgende in acht te nemen. 

De (ver strekkende) zorgplicht
Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en  

Als de werknemer toch schade oploopt tijdens zijn werk-
zaamheden en vast komt te staan dat de werkgever tekort  
is geschoten in zijn zorgplicht, dan kan dat leiden tot 
aansprakelijkheid van de werkgever voor de (vaak grote) 
schade die de werknemer heeft opgelopen. Bovendien kan 
de Inspectie SZW hoge boetes opleggen, indien blijkt dat  
de werkgever niet zorgvuldig genoeg is geweest.

Hoe zit het eigenlijk met zzp’ers  
en uitzendkrachten?
Belangrijk om te weten is dat de aansprakelijkheid zich ook 
uitstrekt tot ingeleend personeel, zoals uitzendkrachten  
en zzp’ers. Ten aanzien van een zzp’er geldt dat het werk 
dat hij uitvoert moet behoren tot de ‘normale bedrijfs-
uitoefening’ van de werkgever. Een schilder die als zzp’er 
wordt ingehuurd om het bedrijfspand van een (zonne-
panelen) installatiebedrijf te schilderen, doet geen werk dat 
tot de normale bedrijfsuitoefening van dat installatiebedrijf 
behoort. Een zzp’er die door dat bedrijf wordt ingezet om 
zonnepanelen te plaatsen doet dat wel. Ten aanzien van  
die zpp’er heeft een werkgever dezelfde zorgplicht als voor 
alle andere werknemers binnen het bedrijf.  

Tips
Wat kunt u nu doen om bedrijfsongevallen en/of de  
daaruit volgende aansprakelijkheid te voorkomen?

•  Zet alle risico’s op rij met een (verplichte!) RI&E

•  Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie 
(RI&E) kunnen de risico’s die binnen een bedrijf spelen 
in kaart gebracht worden. Aan de hand hiervan kunnen 
passende maatregelen genomen worden. 

•  Hanteer een zero tolerance beleid

•  Zorg dat werknemers op de hoogte zijn van het veilig-
heidsbeleid, voer herhaaltrainingen en EPL-en in en  
laat werknemers daarbij voor aanwezigheid tekenen. 
Houd concreet toezicht op de werkplek, bijvoorbeeld door 
steekproefsgewijze controles, en stuur werknemers naar 
huis als zij zich niet aan de veiligheidsregels houden. 

•  Zorg voor een goede verzekering, die ook letsel bij zzp’ers 
als gevolg van een bedrijfsongeval dekt.

Aangezien een ongeluk in een klein hoekje zit, blijft het 
risico op een bedrijfsongeval en de daaruit mogelijk  
voortvloeiende aansprakelijkheid bestaan. Voor de werk-
gever waarvan de werknemers op (grote) hoogte werken 
ligt de spreek woordelijke ‘lat’ ten aanzien van de zorg- 
plicht eveneens hoog en kom je er als werkgever niet  
gemakkelijk mee weg. Werk aan de winkel dus! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

WAT IS EEN EENPUNTSLES?
EEN EENPUNTSLES (EPL) IS EEN VISUEEL UITGEVOER-
DE WERKINSTRUCTIE OP ÉÉN A4’TJE. DE EPL LOST  
EEN PROBLEEM OP OF VERBETERT DE MANIER  
VAN WERKEN, BIJVOORBEELD BIJ EEN PROCES OF  
MACHINE. DE BESCHREVEN HANDELING KAN IN  
KORTE TIJD WORDEN GELEERD AAN EEN ANDER.  
EEN HEEL PROCES KAN DAAROM MEERDERE EPL’S 
OMVATTEN. DE LES MAAKT ONDERDEEL UIT VAN  
PROCES VER BETEREN EN HET WERKEN MET 
 STANDAARDEN BINNEN DE LEAN METHODE.

DE EPL IS HELDER, OVERZICHTELIJK EN BEGRIJPE-
LIJK VOOR IEDEREEN. DE LES HELPT KENNIS OVER 
TE DRAGEN AAN EEN TEAM. DE EPL WORDT GEMAAKT 
DOOR EEN GEBRUIKER, DIE DE LES ZELF OVER-
BRENGT AAN COLLEGA’S. HET IS HANDIG OM DE LES 
OP EEN CENTRALE PLEK TE TONEN, BIJVOORBEELD 
TIJDENS EEN WHITEBOARD MEETING, OP INTRANET 
OF OP DE WERKPLEK. HOUD BIJ OF ALLE COLLEGA’S 
DE LES GEZIEN HEBBEN.

SPECIAL VALBEVEILIGING + VEILIG WERKEN OP HOOGTE
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Veilig werken op  
(moderne) rieten daken
Het rieten dak is in Nederland  
allang niet meer alleen voorbehou-
den aan traditionele boerderijen. 
Met grote regelmaat wordt het 
rieten dak ingezet bij bijzondere 
ontwerpen. Maar hoe zit het met 
de veiligheid? Joost Kreuger van 
de Vakfederatie Rietdekkers deed 
hierover inspiratie op in Japan.

Joost Kreuger, Vakfederatie Rietdekkers

Van 17-22 mei werd de 6e internationale conferentie van  
de International Thatching Society georganiseerd,  
dit keer in Japan. Zo’n 130 rietdekkers uit 7 verschillende 
landen togen naar het land van de rijzende zon om te  
leren van hun Japanse vakbroeders. Duidelijk werd dat aan 
de andere kant van de wereld het rieten dak in basis  
hetzelfde is, maar dat er meer traditionele technieken  
gebruikt worden. In dat opzicht is het rieten dak in Japan 
door de eeuwen heen weinig veranderd. 

In Japan staan op dit moment nog ongeveer 100.000 riet-
gedekte panden verspreid over het land. Door natuurgeweld  
als vuur, aardbevingen en overstromingen wordt dit aantal 
enkel kleiner. Nieuw gebouwd met een rieten dak wordt er, 
op een enkele uitzondering na, niet. Wel is er tijd en geld 

om de nog bestaande gebouwen en rieten daken te herstel-
len en renoveren. Elke handeling van het vak is in meer-
dere boeken minutieus vastgelegd. Men gaat zelfs zo ver 
in Japan dat sommige tempels elke 20 jaar volledig nieuw 
worden opgebouwd, enkel om het vakmanschap veilig te 
stellen voor de toekomst.

In tegenstelling tot Nederland is het rieten dak in Japan  
dus een zaak van vasthouden aan het oude, bewaren wat 
er nog is en vakmanschap vastleggen voor de toekomst. 
Efficiënt als de Nederlanders zijn, hebben wij jaren geleden, 
o.a. door goed (rietdekkers) verenigingsmanagent,  
niet alleen zorg kunnen dragen voor behoud van het rieten 
dak, maar ook voor de acceptatie van riet als modern 
 bouwmateriaal. Jaarlijks komen er daardoor in Nederland  
2 tot 3 duizend nieuwe gebouwen met riet bij. In feite dek-
ken de Nederlandse bedrijven op dit moment het erfgoed 
van de toekomst. Een dergelijke prestatie (uniek in de we-
reld) is enkel mogelijk als je ondanks de bouw- en veilig-
heidsregelgeving efficiënt en concurrerend kunt werken. 

Tijdens de diverse workshops, waaraan de deelnemers 
tijdens de uitwisseling konden deelnemen, droeg elke 
 Japanner braaf zijn bouwhelm, zelfs wanneer er geen sprake 
was van (val)gevaar. Overal stond een steiger om het dak 
dat vervangen moest worden, dus met de basisveiligheid 
leek het wel goed te zitten. Op andere vlakken hebben  
onze Japanse vakbroeders aanzienlijk meer moeite om de 
branche ‘veilig’ te houden. Er lijkt geen toekomst te zijn 
voor het moderne rieten dak. Het dak is te duur en regel-
geving staat nieuwbouw met riet in de weg. Met jaloerse 
blikken wordt dan ook naar Nederland gekeken, want daar 
wordt elke dag gewerkt aan de toekomst van het rieten dak.

Is het dan allemaal hosanna in Nederland ? 
‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’, luidt het gezegde.  
In onze voortdurende honger naar meer valt het mij op dat 
we ook zaken laten liggen. Vaak wordt dit ingegeven door 
de betaalbaarheid van zaken. Veiligheid op de werkvloer? 
Prima, als het maar niet te veel kost. Een opleiding voor  
het personeel? Prima, als het maar niet te veel tijd kost. 
Personeel? Prima, maar liever via het uitzendbureau dan op  
de loonlijst. Oude historische technieken? Graag, maar wie  
past deze nog toe, want we kunnen het toch sneller en 
goedkoper nu? Ook de opdrachtgevers valt hierin iets te 
verwijten. Voor (ambachtelijke) kwaliteit moet immers 
betaald worden, maar tegenwoordig gaat de goedkoopste 
aanbieder doorgaans met de opdracht aan de haal.  
En zelfs in de huidige markt lukt het de rietdekkersbedrij-
ven niet om hun prijzen op het niveau van voor de crisis  
te krijgen. Is er op die manier dan wel ruimte voor 
 am bachtelijk kwaliteitswerk, (de opleiding van) personeel, 
veilig werken op hoogte en het behoud van culturele en 
historische waarden? Te vaak moet geconstateerd worden 
dat het beter kan, maar dat het niet ‘loont’. 

Valgevaar, valbeveiliging, arbo en aanverwante zaken  
zijn onderwerpen die de rietdekkersbedrijven over het  
algemeen onder controle hebben. In de goede tijden  
is daar behoorlijk in geïnvesteerd en men heeft geleerd  
dat met een veilig en efficiënt ingerichte werkvloer niet 
alleen veiliger gewerkt kan worden, maar dat er ook  
meer verdiend kan worden.

De studiereis naar Japan heeft mij duidelijk gemaakt  
dat de Nederlandse rietdekkers het goed voor elkaar heb-
ben. De markt is gezond en ondanks de hoge werk-  
en prijsdruk lukt het hen op een veilige manier het dak te 
bedekken. Onze Japanse vakbroeders kijken met argusogen 
naar de moderne daken die wij in Nederland maken en  
naar de ‘veilige’ markt waarin wij verkeren. Zij hebben 
weliswaar hun bouwhelm op en staan op een deugdelijke 
steiger, maar zij wanen zich in hun markt nog lang niet 
veilig, laat staan op hoogte. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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VEILIG WERKEN OP HOOGTE/VALBEVEILIGING
Uiteraard zijn er risico’s als er op hoogte wordt gewerkt. Denk aan materiaal en gereedschap wat van het dak  
kan afrollen. De gevolgen zijn dan niet te overzien als dat op langslopend publiek, op een aanbouw, dakraam  
of geparkeerde auto valt. 
En wat te denken van personen op het dak, geen prettig idee maar die kans is aanwezig. Daarom zijn er diverse 
middelen en maatregelen om deze risico’s in te perken. Een steiger is altijd aanwezig, om op hoogte te kunnen 
werken (hoe kom je anders boven) en waar moet je je gereedschap en materiaal kwijt? Netten die deze zaken  
grotendeels opvangen. Dakrandbeveiliging wordt aangebracht aan de goot en is om te voorkomen dat personen 
van hoogte vallen en de krachten die vrijkomen bij een val opvangen, ook geen overbodige luxe.Ook kan er  
gewerkt worden vanuit een mobiele kraan, er zijn diverse taken die door de kraan uitgevoerd kan worden,  
denk aan een puinbak (om afval veilig naar beneden te brengen) een pannenklem (om meerdere pannen naar 
boven te hijsen) en een manbak (om veilig op hoogte werk uit te voeren.)  
Tegenwoordig zijn er mogelijkheden genoeg om iedereen in elke situatie veilig te kunnen laten werken.  
Niemand zou willen dat de werknemers enig risico op ongevallen nemen.

Groet, Karsten Konrad 

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

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

konrad-juni2019A4.indd   1 13-06-19   15:32

MET KLAAS GAAT HET DAK ERAF ...

EN ER NATUURLIJK WEER OP !

Klaas kranen. Op aanhanger of vrachtwagen…

Ze staan al jaren hun mannetje in de dakdekkers- 

wereld. Werkhoogtes van 24 tot en met 50 
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Meer weten ? 
all-up.nl +31 (0) 546 - 544724

artilan
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Triangelbrug®  
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Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
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Kantoor Culemborg
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Stabiel laddergebruik
Aan het gebruik van ladders kleeft het risico dat deze om kan  
vallen. De stabiliteit van de ladder is letterlijk van levensbelang.  
De Smart Level Ladder, van de gelijknamige leverancier uit Venray,  
zekert de ondergrond en (met het Top Safe systeem) de dakrand.

zijkant. Wanneer de ladder waterpas staat, laat men de 
hendel los, zodat de staander is gefixeerd. Hiermee hoeft 
men bij een schuine ondergrond niet eindeloos de ladder 
te stellen of te proberen de ondergrond egaal te maken. 
Hierdoor is de werkpraktijk veel veiliger en bovendien  
is het verplicht om de sporten van een ladder altijd recht  
te hebben staan.

Fixatie aan de bovenkant
Het Top Safe-systeem is een klemsysteem aan de bovenkant  
dat ervoor zorgt dat een ladder aan de bovenkant wordt ge-
fixeerd. Het risico bij het gebruik van een ladder is immers 
het verplaatsen van het gewicht. Ook als de ladder recht 
staat, blijft men het risico houden dat de ladder door een 
bepaalde beweging uit balans raakt. Ook het van bovenaf op 
de ladder stappen is risicovol. Het Top Safe-systeem bestaat  
uit een aluminium element dat door de sporten van de ladder 
is bevestigd en dat bestaat uit twee haakvormige beugels. 
Deze beugels zijn eenvoudig om de dakrand te haken.  
Hierdoor kan een ladder niet meer kantelen of kiepen.

Met gebruik van het Smart Level-systeem en het  
Top Safe-systeem neemt de veiligheid bij het gebruik  
van de ladder duidelijk toe. Beide systemen zijn geïnte-
greerd in de professionele ladder. De producten zijn 
 verkrijgbaar bij diverse groothandels, maar men kan  
ze ook rechtstreeks bestellen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het jaarlijkse bedrijfsongevallenonderzoek 
van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) liet een stijging zien 
in zowel het aantal arbeidsongevallen  
(4212 -> 4368 ongevallen) als het aantal 
arbeidsongevallen met een dodelijke afloop 
(54 -> 71). De meeste ongelukken vinden 
plaats bij kleine en middelkleine bedrijven, 
procentueel gezien wel 6 en 4 keer vaker 
dan bij grote bedrijven. Jongeren tussen  
de 15-24 en ouderen vanaf 55 jaar zijn 
ook vaker betrokken bij bedrijfsongevallen. 
Vallen van hoogte is traditioneel het meest 
voorkomende type ongeval.  
Inspecteur-generaal Marc Kuipers geeft  
als reden hiervoor dat er steeds sneller  
en efficiënter gewerkt moet worden.  
Daarbij roept hij bedrijven op meer gebruik 
te maken van veiligere arbeidsmiddelen.

Waterpas
Eén van die middelen is de zogeheten 
Smart Level Ladder. Het systeem is in 2009 
bedacht en daarna heeft men het product 
nog jaren doorontwikkeld. Inmiddels is het 
een gepatenteerd systeem dat EN131 en 
NEN 2484 is goedgekeurd, wat betekent dat 
het product geschikt is om op een veilige 
manier professioneel mee te werken op 

bouwplaatsen. De ladders worden inter-
nationaal op de markt gebracht 
en zijn daarom eveneens TÜV en 
GS gecertificeerd. 

Met behulp van het zogeheten 
Smart Level-systeem is de ladder, 

tot een hoogteverschil van 19 cm, snel waterpas te maken. 
Het betreft een verstelbare, horizontale staander die is  
te verstellen door gebruik te maken van een hendel in de 
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Permanente voorziening 
voor veilig dakonderhoud
Nu ook het hellende dak steeds meer wordt ontdekt als plek  
voor zonnepanelen of groendaken, wordt de vraag hoe het dak  
veilig valt te onderhouden steeds nijpender. Snake Line heeft  
een permanent ankerpunt ontwikkeld, dat geschikt is voor  
de verschillende typen dak en dakgebruik.

steiger geplaatst, maar daar heb je niets aan als je vanaf  
de nok valt: dan val je er eenvoudigweg overheen.  
Veel dakdekkers en installateurs gebruiken daarom geïm-
proviseerde maatregelen, zoals een touw rond de schoor-
steen, onder het mom: ‘beter iets dan niets’. Wij zijn van 
mening dat je dan beter een zekere, geteste maatregel,  
zoals ons ankerpunt, kan toepassen. Ons systeem is,  
zeker bij nieuwbouwtoepassingen, eenvoudig en snel aan 
te brengen. Voor de bestaande bouw zullen de dakpannen 
moeten worden opgestoken om het systeem te kunnen 
bevestigen, maar ook dan heb je het over een relatief  
eenvoudige en goed betaalbare oplossing.”

Systeem
“Het Snake Line valbeveiligingssysteem valt te beschouwen 
als de veiligheidsgordel van de auto,” vult Blankestijn aan. 
“Zoals het in de auto niet de bedoeling is dat je ook maar 
een meter rijdt zonder dat je de gordel draagt, zo betreed 
je het dak pas nadat je bent gezekerd. Het valbeveiligings-
systeem bestaat uit een ankerpunt ter hoogte van de nok 
van het dak. Het is met een lijnsysteem zodanig ontwikkeld, 
dat men niet ongezekerd het dak op hoeft om zich aan te 
haken. Met één systeem kan men zich aan beide zijden  
van het hellende dak beveiligen. Middels een buissysteem 
dat op het dakbeschot (onder de dakpannen) is aange-
bracht en een doorzichtige (vanaf het maaiveld onzicht-
bare) lijn boven de dakpannen langs, is het aanhaakpunt 
naar je toe te halen. Eenmaal aangehaakt, kan dit punt 
weer naar boven worden getakeld, waar het vervolgens  
in het ankerpunt wordt getrokken.” 

De (RVS) ankers worden dus bij de nok en bij de dakrand in 
het dakbeschot met behulp van RVS schroeven bevestigd.  
Afhankelijk van de ondergrond wordt de juiste schroefver-
binding bepaald.Er zijn volgens het hierboven beschreven 
principe verschillende typen valbeveiliging ontwikkeld, 

Het gesprek dat steilDAK had met Peter Blankestijn en  
Hans Borra van Snake Line, begint met een discussie over 
de Arbeidshygiënische strategie. Voor nieuwbouwtoepassin-
gen, stellen de heren, ligt het voor de hand om standaard 
gebruik te maken van collectieve voorzieningen. Ze zien ook 
wel de logica van deze eis voor renovatie- en onderhouds-
situaties, maar stellen ook dat de praktijk anders is. 

Borra: “Het gaat veelal om kleine, kortdurende werkzaam-
heden die medewerkers in hun eentje uitvoeren.  
Daar ga je al: waarom zou je voor één persoon een collec-
tieve veiligheidsmaatregel nemen? Let wel, het gaat om 
kortdurende werkzaamheden: even een pannetje recht 
leggen of een zonnepaneel schoonmaken. In de praktijk 
worden dit soort werkzaamheden doorgaans zonder  
veiligheidsmaatregelen uitgevoerd. Of er wordt een  

 geschikt voor de verschillende daktypen. Type A is ontworpen 
voor schuine daken met een constructief dakbeschot van 
minimaal 18 mm dik en bestaat uit twee RVS constructie-
platen (met invoerbocht en uitvoerbocht), verbonden met 
een PVC elektrabuis. Type B werkt met een geanodiseerd 
alumunium profiel en kan bevestigd worden op alle overige 
daken met prefab dakelementen van 1020 mm breed  
en prefab houtskelet dakelementen met hart op hart  
sporenmaat van 600 mm. Type C, tenslotte, is ontwikkeld 
voor de afwijkende maten, waarmee de afstand tussen  
de sporen variabel is. 

Het bedrijf is in gesprek met diverse fabrikanten van prefab 
daken en dakelementen, om te bewerkstelligen dat het 
veiligheidssysteem al bij de productie wordt meegenomen. 
“Het is in de bouwwereld helaas nog steeds het geval dat 
veiligheid zo min mogelijk mag kosten,” aldus Blankestijn. 
“Het systeem is ontwikkeld op lage aanschafkosten en bij 
de productie van prefab daken en dakelementen kost het 
nauwelijks meer tijd om de voorziening aan te brengen. 

“We hebben voor bestaande daken bovendien onlangs  
iets nieuws ontwikkeld: een variant, bestaande uit  
een enkel aluminium profiel met aangepaste bocht,  
waarin een M16 veiligheidsoog is aangebracht.  
Hiermee hoeft geen PVC buis meer te worden toegepast 
om de lijn te geleiden en kan het Snake Line koppeltouw 
eenvoudig middels een stevig trekkoord in de kleur van  
de pan of zonnepanelen – net als een vlag -naar beneden 
en weer naar boven worden getransporteerd.”

Alle varianten zijn door SATRA getest volgens EN795: 2012/A.  
Daarmee voldoet het aantoonbaar aan alle, op dit moment 
geldende eisen aan dit soort systemen. Volgens Borra zijn 
veel valbeveiligingssystemen die momenteel in roulatie 
zijn overigens overgedimensioneerd: “Valbeveiligingen zijn 

getest voor een belasting die het menselijk lichaam  
niet eens aankan. Het is daarom verplicht om gebruik  
te maken van een valstopper, een energieabsorber  
die de krachten van de val absorbeert.”

Groendak en zonnepanelen
Het bedrijf heeft onlangs de zogeheten GreenPad ontwik-
keld, een hellend dak waar aan de zuidkant zonnepanelen 
op zijn aangebracht en aan de noordkant een groendak 
(sedum). Vanzelfsprekend is het systeem voorzien van het  
Snake Line valbeveiligingssysteem. Op het groengedeelte 
wordt een kunststof indeksysteem toegepast waar  
bovenop een kunststof cassettesysteem wordt toegepast, 
waar het water in wordt gebufferd. Hier bovenop wordt,  
op een scheidingsdoek, het substraat en de sedummixmat  
toegepast. Het systeem is toe te passen op daken met  
een hellingshoek van 15-45°. 

Blankestijn: “Ook het hellende dak wordt steeds meer  
ontdekt als ruimte die kan worden benut voor o.a. de  
opwekking van zonne-energie, het verbeteren van  
de luchtkwaliteit, het afvangen van CO2, het bufferen  
van water en het bevorderen van de biodiversiteit.  
Wij schatten in, dat het pannendak steeds meer een  
verschijnsel uit het verleden zal zijn. Met de ontwikkeling 
van GreenPad spelen wij hierop in: het is een eenvoudige en 
zekere manier om de waarde van het dak te vermeerderen. 
De toepassing van het Snakeline valbeveiligingssysteem 
laat hier meteen de veelzijdigheid van het valbeveiligings-
systeem zien: het kan op alle typen daken worden toe-
gepast. Daarmee is er, net als in de auto, geen reden meer 
te bedenken om, in wat voor situatie dan ook, onbeveiligd 
het dak op te gaan.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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VSB viert 40-jarig jubileum
De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) 
bestaat dit jaar 40 jaar. Vier decennia waarin de onderwerpen veiligheid 
en kwaliteit voortdurend centraal hebben gestaan. Het heeft ervoor  
gezorgd dat de vereniging tegenwoordig wordt gezien als specialist en 
vraagbaak voor het veilig werken op hoogte.

A-blad Rolsteigers. Eén van de belangrijke doelstellingen van  
deze maatregel in het verminderen van het aantal ongeluk-
ken met rolsteigers. Dat is bereikt door in samenspraak  
met Inspectie SZW nieuwe systemen/opbouwmethoden  
te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers te  
verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw).  
Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging van een 
platform, bestaande uit minimaal een heupleuning,  
altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. 

Om de communicatie rondom dit thema helder te krijgen, 
ontwikkelde de vereniging eveneens in samenspraak  
met de Inspectie SZW een uitgebreide toelichting per  
leverancier. Een duidelijk bewijs dat vele partijen gebaat 
zijn bij een veilige werkplek op hoogte.●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Begonnen als Vereniging van Steigerbedrijven, 
breidde het werkveld zich snel uit naar andere 
disciplines en arbeidsmiddelen, waarmee op 
hoogte wordt gewerkt. Eerst met de hoogwerk-
bedrijven, later gevolgd door de betonbekis ting-  
bedrijven. Tegenwoordig bestaat de vereniging 
uit montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers 
en verhuurbedrijven die vanuit drie verenigings - 
secties het complete scala van arbeidsmiddelen  
en producten leveren. Van stalen steigers, 
rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, 
bouwliften, hoogwerkers, hangbruginstallaties, 
betonbekistingen, ondersteuningsconstructies 
en gevelonderhoudsinstallaties. 

Vier decennia na de oprichting telt de 
 vereniging zo’n 85 leden en donateurs.  
Alleen de leden al vertegenwoordigen daarbij 
een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro. 
Eén ding is ongewijzigd gebleven: de breed 
georiënteerde achterban van de VSB streeft  
nog steeds één gemeenschappelijk doel na, 
namelijk het bieden van een veilige werkplek op hoogte. 
Daarom ook introduceerde de vereniging in de loop der 
jaren een complete serie flyers ‘Veilig werken met’,  
werkte het mee aan Richtlijnen, organiseerde het voor-
lichtingsbijeenkomsten en liet op tal van andere manieren 
van zich horen en zien.

In alle jaren is ook veel aandacht uitgegaan naar het thema 
‘Innoveren voor veiligheid’, met verwijzing naar de oplei-
dingsinitiatieven die de VSB gedurende haar bestaan op tal 
van vlakken heeft getoond. Zoals de opleidingsinitiatieven 
gedragen worden door de wens om veiligheid te kunnen 
garanderen, zo vormt het ook de prikkel voor innovatie. 

Een fraai voorbeeld daarvan is de nieuwe opbouw  - 
methode voor rolsteigers die sinds 1 januari 2018 geldt  
en  geformaliseerd is met het uitbrengen van het nieuwe 
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EYECATCHER INTRODUCEERT X1250 MOBILE GRABBER
De X1250 Mobile Grabber is een mobiel valbeschermingsysteem tot 

een werkhoogte van 9 meter. Het is geschikt voor elk werkgebied.  
Daar waar vanwege diverse redenen geen permanent valsysteem  

of tijdelijk hekwerk geplaatst kan of mag worden, biedt dit systeem  
een oplossing. Het aanhaakpunt met valstopapparaat bevindt zich  

boven de gebruiker en geeft daarmee een valfactor 0. De gebruiker is 
direct vanaf grondniveau aangelijnd en geeft een grote mate van  

bewegingsvrijheid. Eyecatcher bv is voor de X1250 Mobile Grabber 
betreffend geheel Europa de strategisch importeur.

20 DODELIJKE ONGELUKKEN IN 2018
In de bouw zijn vorig jaar twintig dodelijke ongevallen voorgevallen.  

Daarmee is de sector op hetzelfde hoge niveau blijven steken als in 2017.  
De bouw is daarmee de sector waarin de meeste fatale ongelukken plaats vinden, 

blijkt uit cijfers van Inspectie SZW. In 2017 vielen er bij bouwbedrijven ook 
 twintig dodelijke slachtoffers te betreuren. Volgens de inspectie raken werkne-

mers steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. In alle economische sectoren steeg het aantal meldingen 
van een arbeidsongeval met vier procent: van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen  

71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017.

GENERIEKE POORTINSTRUCTIE 
(GPI) VERPLICHT
Sinds 1 april 2019 is de Generieke 
 Poortinstructie (GPI) verplicht op alle 
bouwplaatsen in Nederland.  
Het initiatief voor de GPI is eind 2018 
door de Governance Code Veiligheid in de 
Bouw (GCVidB) gestart en richt zich  
op het verhogen en stimuleren van vei-
ligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. 
Steeds meer organisaties sluiten zich als  
Onderschrijver aan bij de Governance Code.

Poortinstructies zijn instructies die  
alle medewerkers die een bouwplaats 

willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheid  
bewustzijn niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid  
op een bouwplaats. De GPI moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle  
bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen  
van verschillende bedrijven. 

GRATIS SEMINARS VEILIGHEIDSLADDER
De seminar Veiligheidsladder en de ontbijtbijeenkomst VCA op  
14 juni 2019 is vanwege te weinig aanmeldingen geannuleerd. 
De volgende gratis seminars Veiligheidsladder zullen op onder-
staande data worden georganiseerd door certificatie-instituut NCI:

• Vrijdag 18 oktober 2019 – Ridderkerk
• Vrijdag 13 december 2019 – Utrecht

De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm met als doel  
de onveilige situaties bij organisaties terug te dringen.  
Waar de Veiligheidsladder eerst een norm was gericht op de  
railinfrastructuur, wordt de norm nu ook toegepast in diverse 
andere branches, zoals bedrijven uit de bouw-, groen-, civiele-, 
gww-infra en energiesectoren. De Veiligheidsladder is niet alleen 
geschikt voor ‘grote’ ondernemingen, maar ook zeer toepasbaar 
voor de kleinere organisaties. Dit komt mede door de pilot-
producten die TenneT samen met de NEN heeft ontwikkeld.

LANDELIJK ARBOCONGRES
Tijdens het Landelijk Arbocongres in Van der Valk Utrecht kan men kennismaken met 
nieuwe en bewezen effectieve, manieren en methoden om mensen duurzaam in bewe-
ging krijgen. Tijdens het congres volgt men vier plenaire sessies en twee keuzerondes.

De keynotes van dit jaar:
• Dr. Ingeborg van der Geest: De kracht van kritisch denken
• Arjella van Scheppingen: Krijg uw organisatie aan de praat. En meer….
• Prof. dr. Ira Helsloot: Veiligheid van theorie naar praktijk
• Jaap Peters: waar regels zijn, is geen aandacht

STERKE GROEI BUITENLANDSE 
 ARBEIDSKRACHTEN IN DE BOUW
Buitenlandse arbeidskrachten spelen een 
steeds grotere rol op de bouwplaats.  
In de periode 2015-2017 is het aantal  
buitenlandse arbeidskrachten met  
ongeveer 20% gestegen naar een niveau  
van ruim 40.000. Daarmee is naar schatting 
ruim één op de vijf arbeidskrachten op de 
bouwplaats inmiddels een buitenlandse 
arbeidskracht. In termen van groei was de 
inbreng van buitenlandse arbeidskrachten  
op de bouwplaats nog belangrijker:  
40% van de groei van de arbeidscapaciteit 
in de periode 2015-2017 kwam van buiten-
landse arbeidskrachten. Indien de groei 
in dit tempo aanhoudt zullen er ongeveer 
53.000 buitenlandse arbeidskrachten actief 
zijn in 2020. Deze krachtige groei verhoogt 
de complexiteit op de bouwplaats en vergt 
extra inspanning van de bouwsector rond 
communicatie en veiligheid. Dit concludeert 
het EIB in de in juni 2019 verschenen studie 
Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw.

VEILIGHEIDSLAARS HEELER MET  
BESCHERMT KWETSBARE WREEF
Een kwart van alle botten in het lichaam zit in onze voeten. 
In de Met-Guard veiligheidsschoenen van Steel Blue is aan de  
bovenkant onzichtbaar een extra versteviging ingebouwd.  
De waterdichte leren laars Heeler Met is geschikt voor werk in  

een vochtige en natte omgeving en onder zware omstandigheden.  
De wreefbescherming vangt de schok op als iets zwaars bovenop  

de schoen valt. De laars blijft ondanks deze dubbele bescherming  
flexibel bij iedere beweging.
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Zonnedakpannen  
op tijdelijke woningen

Het Suikerterrein in Groningen had onlangs  
een primeur. Het is het eerste project in  
Nederland waar de zonnedakpannen  
van de Chinese fabrikant Hanergy op zijn  
toegepast. Roel Kranenborg van het  
verantwoordelijke dakdekkersbedrijf  
Gebr. Kranenborg te Garnwerd licht de  
ontwikkeling toe.

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Gebr. Kranenborg, Garnwerd

Gebr. Kranenborg is één van de grotere dakbedekkingsbedrij - 
ven uit de regio. Het bedrijf, lid van de Stichting Dakmeester, 
bereikt dit door zo veel mogelijk te kunnen betekenen voor 
de klant, dus, in de woorden van directeur Roel Kranenborg: 
“Niet het aantal vierkante meters telt, maar wat je doet met 
die vierkante meters.” Het bedrijf is kortom altijd op zoek 
naar de toegevoegde waarde. In het aardbevingsgebied is  
een premie beschikbaar voor particuliere huisbezitters voor  
de toepassing van duurzame oplossingen in gebouwen. 
Hierdoor groeit de vraag naar zonne-energie, maar aan de  
andere kant stuit de toepassing van zonnepanelen nogal 
eens op esthetische bezwaren. De toepassing van zonne-
dakpannen, in plaats van zonnepanelen, kunnen hier  
een oplossing voor zijn: het dak blijft hierdoor immers de 
uitstraling van een pannendak behouden.

Op het Suikerunieterrein in de stad Groningen is onlangs 
een tijdelijke woonwijk gerealiseerd. De woningen worden 
naar alle waarschijnlijkheid in 2030 weer afgebroken om 
het terrein voor andere doeleinden in te zetten. In de tus-
sentijd wordt er geëxperimenteerd met de duurzaamheid 
van de woningen. De woningen worden verhuurd aan  
mensen die een beperkte periode in Groningen moeten  
wonen en/of werken. De huurders mogen maximaal een 
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TWEE WONINGEN SUIKERTERREIN, GRONINGEN
• OPDRACHTGEVER: GEMEENTE GRONINGEN
• HOOFDAANNEMER: VAN WIJNEN GRONINGEN
•  LEVERANCIER  

DAKMATERIALEN: ABERSON ZWOLLE
•  PRODUCENT  

ZONNEDAKPANNEN: HANERGY, AMSTERDAM
• DAKDEKKER: GEBR. KRANENBORG, GARNWERD

De zonnedakpannen zijn zowel ontwikkeld voor de renova-
tiemarkt als de nieuwbouw. Voor de maatvoering zijn er 
paspannen in de kleur van de zonnedakpannen beschikbaar, 
waarmee het dak esthetisch fraai kan worden afgewerkt.

Taalbarrière
De Chinese fabrikant beschouwt de Nederlandse markt als 
uitvalsbasis voor de rest van Europa. Het bedrijf heeft het 
Europese hoofdkantoor in Amsterdam en van hieruit werd 
het project maximaal begeleid. Niet alleen de Nederlandse 
vertegenwoordiger, maar ook de medewerkers van de  
Chinese fabrikant zelf waren in Groningen aanwezig om 
ervoor te zorgen dat de uitvoering optimaal verliep.

“We hebben vooraf en tijdens het project intensief overleg 
gevoerd met de fabrikant,” vertelt Kranenborg. “Dat was 
nog niet eenvoudig, niet in de laatste plaats vanwege de 
taalbarrière. Probeer maar eens een technische discussie te 
voeren in het Engels. Een Babylonische spraakverwarring 
dreigde. Met behulp van een kennis hebben we daarom  
een woordenlijst opgesteld, waarin de vaktermen in  
het Nederlands, Engels en Chinees zijn vertaald (zie foto).  
Aan de hand hiervan kon de discussie zonder  misver standen 
worden gevoerd.”

De daken zijn inmiddels uitgevoerd met de  innovatieve 
zonnedakpannen. Kranenborg verwacht dat op korte  
termijn meerdere dakdekkersbedrijven het product  
zullen voeren. “Ik juich dat toe,” vertelt hij. “Het is alleen 
maar goed als meerdere partijen met dit product aan  
de gang gaan: wij kunnen toch niet in ons eentje het  
hele land van zonnedakpannen voorzien. Ik denk dat  
dit type dakbedekking een grote toekomst heeft in de  
Nederlandse hellende dakenbranche en daarom ben  
ik blij dat wij deze primeur kunnen melden.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

king. Je hoeft de dakpannen en zonnepanelen immers  
niet meer gescheiden aan te schaffen en te monteren.”

De verwerking van het systeem verschilt niet zo veel van 
die van dakpannen. Het formaat van de elementen is 
vergelijkbaar met dat van vier dakpannen. Het gewicht is 
daarentegen rond de 10 kg, wat neerkomt op zo’n 35 kg/m².  
“Een opvallend verschil met het leggen van dakpannen 
is dat de zonnedakpannen van links naar rechts worden 
gelegd, in plaats van andersom,” vertelt Kranenborg. 
“Men haakt de elementen vervolgens net als dakpannen op  
elkaar en schroeft ze middels de voorgeboorde gaten in de  
panlatten. Wanneer een element om wat voor reden defect 
is, is hij gemakkelijk tussen de andere elementen vandaan te  
halen. De elementen zijn eveneens eenvoudig te reinigen:  
gewoon met water en een sopje. Het oppervlak van de zon-
nedakpannen is glad, waardoor vuil zich er niet aan hecht. 

half jaar in de woning wonen: het Suikerunieterrein  
heeft namelijk eigenlijk geen woonbestemming,  
er is voor het project een hotelbestemming verkregen.  
De woningen worden dan ook gemeubileerd opgeleverd.

Zonnedakpannen
De eerste twee woningen zijn inmiddels uitgevoerd.  
Voor de daken is gekozen voor de toepassing van de  
Hantile zonnedakpannen van de Chinese fabrikant Hanergy. 
Het betreft een gegolfd dakpanelement, dat is uitgevoerd 
met een zogeheten dunne film zonnecel. Kranenborg:  
“De Hanergy dakpan levert per vierkante meter minder 
energie dan een standaard zonnepaneel. Daar staat tegen-
over dat het gehele dakoppervlak kan worden benut.  
Ook is hier het energieopwekkend element tegelijk ook het 
pannendak, het integreren van de beide functies levert een 
aanzienlijke besparing op in de aanschafkosten en verwer-
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OPLEIDINGEN

Van leidekker naar 
 restauratieleidekker
Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen heeft, in samenspraak met  
de restauratiebranche, de opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter 
op MBO-niveau 3 ontwikkeld. De opleiding start per februari 2020.

Bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) zijn  
14 organisaties uit de restauratiebranche aangesloten, 
waaronder de Nederlandse Vereniging Van Leidekkers 
(NVVL). De NVVL heeft de opleiding mede vormgegeven, 
waardoor deze opleiding goed aansluit bij de wensen van 
de restauratiebouw en gespecialiseerde aannemers. 

Opleiding
De opleiding is bestemd voor leidekkers die geïnteres- 
seerd zijn in het aanbrengen van leien en metalen 
 bedekkingen op daken en gevels van historische gebou- 
wen. Het is voor hen een mooie manier om de kennis  
van het vak te verdiepen. Met de nieuwe opleiding  
Restauratie Leidekker & Loodgieter kan men, terwijl men 
gewoon aan het werk blijft, de opleiding volgen.  
De kennis en technieken zijn erop toegespitst om ook  
op historische panden kwaliteitswerk te leveren.  
Deze specialisatie is een echte toegevoegde waarde  
voor de werkgever of opdrachtgever. 

Na de opleiding kan men aan het werk als restauratie-
leidekker. Ook biedt deze MBO-3 opleiding aansluiting  
op de MBO-4 opleiding Professional Restauratie.  
Deze opleiding wordt door het Nationaal Centrum Erfgoed-
opleidingen in overleg met de restauratiebranche constant 
up-to-date gehouden.
De opleiding staat open voor zowel medewerkers met  
een vast dienstverband als zzp’ers. Een dienstverband bij 
een bouwbedrijf is wenselijk i.v.m. de mogelijkheid om 
praktijkopdrachten onder begeleiding van een leermeester 
te kunnen uitvoeren. Voor zzp’ers zal in overleg gekeken 
worden op welke wijze de praktijkopdrachten begeleid 
kunnen gaan worden.

Praktisch én theoretisch
In de opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter  
wordt ook een vak als Bouwgeschiedenis onderwezen.  

Dit is een belangrijk onderwerp voor de restauratieleidekker. 
Men werkt immers altijd in een historische omgeving.  
Hoe is het gebouw ontstaan, welke technieken en materialen 
zijn gebruikt? De lesstof is verdeeld in een theoriedeel  
en een praktijkdeel. In het vakboek wordt de theorie  
behandeld en in het werkboek staan de opdrachten,  
die je gaat maken om je de stof eigen te maken.

De opleiding duurt twee jaar: 5 maanden les per schooljaar 
van november tot en met maart. Dus in totaal heeft men  
10 maanden les. In het allereerste schooljaar worden de 
lessen eenmalig gegeven in de periode van februari t/m 
juni 2020. In het tweede schooljaar vinden de lessen plaats 
in de winterperiode van november 2020 t/m maart 2021.

De lesdagen bestaan uit één middag + avond per week.  
De opleiding wordt gegeven op één locatie in het land 
aan een groep van circa 15 tot 20 deelnemers. Allround 
dakdekkers (bijv. pannendak of metalen dak) niveau MBO-2 
of gelijkwaardig door werkervaring kunnen instromen. 
De opleiding wordt aangeboden als brancheopleiding. 
Dit houdt in dat uitsluitend de restauratievakken worden 
gegeven (zoals bouwgeschiedenis en restauratie leidekken 
en -loodgieten). De generieke vakken (Nederlands, Engels 
en rekenen) worden niet gegeven. De opleiding wordt 
 afgesloten met een branchediploma van het NCE. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



Veilig werken op het dak 

betekent ook rekening 

houden met de warmte. 

RHEINZINK heeft daarom 

het RHEINZINK zomerpakket 

samengesteld: RHEINZINK Zonnebrandcrème voor 

bescherming tegen de zon, voldoende drinken met een 

RHEINZINK waterfl es en een koel RHEINZINK T-shirt. 

Je ontvangt dit pakket gratis 

als je een RHEINZINK 

product hebt gekocht. 

Vraag het pakket nu aan op www.rheinzink.nl/zomerpakket

VEILIG
HET DAK OP?

TEL 035 887 26 68 • INFO@DAKRENOVATIEHOLLAND.NL 

WWW.DAKRENOVATIEHOLLAND.NL 

PROJECT RAAMSTRAAT AMSTERDAM
Dakrenovatie Holland heeft in opdracht van WJ Projects alle dak-, lood- en zink- 
werkzaamheden gerealiseerd. De steile daken zijn voorzien van nieuwe bitumineuze 
shingels en de dakgoten zijn voorzien van nieuw zink. Op de licht hellende daken is 
er nieuwe bitumen aangebracht. Vervolgens zijn de gevelafdekkers bekleed met  
zinken lijsten voorzien van een grote kraal. De dakkapellen zijn voorzien van nieuw 
lood en ingevlochten met shingels, nieuwe zinken wangen en zinken daken. Alle 
platte daken zijn energetisch verbeterd door middel van PIR isolatie waarna ook 
deze zijn voorzien van nieuwe bitumen. Verder zijn alle hemelwaterafvoeren ver-
vangen voor zink met klemmen en wrongen. 

De oude azijnmakerij uit 1693 is nu omgetoverd tot tien exclusieve appartementen. 
Het was een zeer uitdagende klus en wij zijn trots op het eindresultaat!

KWALITEIT DOOR VAKMANSCHAP

overstekbeugel

Snel en efficiënt een constructief overstek bij dakrenovatie

Ontdek de  
nieuwe standaard
  Voordelig een compleet dak  
mét overstek renoveren

 Eenvoudig te monteren
  Geen maatwerk of 
constructieberekeningen nodig

  Direct klaar voor toekomstige 
gevelisolatie

www.unidekdakelementen.nl
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RESTAURATIE KATHEDRAAL VOLTOOID

Klim naar het licht
De omvangrijke restauratie van de kathedraal is bijna voltooid.  
Een nieuwe fase in de geschiedenis van de kerk breekt aan.  
Om dit te vieren kan men dit jaar t/m 31 juli op bijna 60 meter  
hoogte via een spectaculaire brug van toren naar toren.

De Kathedrale basiliek Sint Bavo is de kathedraal van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam. De kerk is gelegen in de wijk Houtvaartkwartier. 
Deze Haarlemse kerk is gesticht door bisschop Caspar Bottemanne  
en ontworpen in eclectische en neoromaanse stijl door architect 
 Joseph Cuypers, zoon van Pierre Cuypers, in de late negentiende eeuw.  
De kerk is gewijd aan de Heilige Bavo, de patroonheilige van de stad, 
wiens verering afkomstig is uit Gent waarmee Haarlem een handels-
relatie had. De bouw begon in 1895 en kwam gereed in 1930.  
Op 2 mei 1948 is de Sint Bavokerk door Paus Pius XII tot basiliek ver-
heven. De kathedrale basiliek Sint Bavo is, na de Sint-Janskathedraal  
in Den Bosch, de grootste rooms-katholieke kerk van Nederland. 

Tijdelijke brug
Onder leiding van Van Hoogevest Architecten is het gebouw sinds 2004 
grondig gerestaureerd. De werkzaamheden zijn onlangs afgerond.  
Geïnspireerd op de spectaculaire Klim naar de hemel, waarmee Alkmaar 
vorig jaar het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint Laurenskerk 
vierde (zie steilDAK 3-2018), heeft men in Haarlem de twee markante 
torens met een tijdelijke brug met elkaar verbonden.

In het kader van de manifestatie ‘Klim naar het licht’ gaat de bezoeker 
via ambachtelijke spiltrappen, gewelven, verborgen zolders en via het 
interieur van de koepel naar de twee enorme torens. Onderweg komt 
men langs prachtige ruimten, die de architectuur en kunst in de  
kathedraal tonen. Ook worden films vertoond die in de loop der tijd 
over de kathedraal gemaakt zijn.

Het absolute hoogtepunt vormt een tijdelijke brug tussen de twee 
torens. Men zweeft als het ware boven de stad, met een fantastisch 
uitzicht op de Haarlemse binnenstad, maar ook Amsterdam en  
Leiden zijn zichtbaar, alsook de zee en de duinen.

Campagne
Het bestuur van Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, onder aan-
voering voorzitter Wim Eggenkamp, ziet Klim naar het licht als het 
startschot voor een jaren durende campagne om méér bezoekers naar 
de kathedrale basiliek te trekken en op die manier extra gelden voor 
toekomstige restauratiewerkzaamheden te verwerven. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Neogotisch kasteel  
in ere hersteld
Een Duits monument, Nederlandse ambachtslieden  
en leien uit het Verenigd Koninkrijk. De restauratie van  
een kasteel in Kempen am Niederrhein (D) kun je met recht  
een internationaal project noemen. Het dak zit vol  
bijzondere details, waaronder grijze en paarse leistenen  
in Maasdekking, koperen goten en loden ornamenten. 

de oorspronkelijke, negentiende eeuwse staat gebracht  
met leien, keramische dakpannen en koperen goten.
In tegenstelling tot wat de Rijnlandse bouwlocatie doet 
vermoeden, worden de leien van het kasteel in Maasdekking  
gelegd: rechthoekige, ruitvormige en achthoekige stenen 
in halfsteensverband en voornamelijk met haken gefixeerd. 
Leidekkers uit de deelstaat Nordrhein-Westfalen waren 
echter alleen bekend met Rijndekking: schubvormige leien 
in een schuine lijn omhoog en met nagels gefixeerd.  
De opdrachtgever zocht dus vakmensen die Maasdekking 
beheersten en kwam via Lei Import bv terecht bij  
Leidekkersbedrijf Van de Kimmenade uit Helmond. 

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Martijn van den Bouwhuijsen en Zandenbouw bv

Het kasteel op Landgoed Heimendahl stamt uit de middel-
eeuwen en is herbouwd rond 1880, in neogotische Engelse  
landhuisstijl. Het dak werd in de jaren daarna op een 
geïmproviseerde manier gerepareerd. In de jaren ‘70 van de 
vorige eeuw zijn de daken vol gelegd met betonpannen en 
de goten met bitumen ingeplakt. Nu wordt het dak weer in 

Het dak wordt weer in de negentiende eeuwse staat gebracht  
met leien, keramische dakpannen en koperen goten.

In de tweede fase komen er 310 m2 leien op twee grote en vier kleine 
torens. De grote torens hebben vier dakvlakken en de kleine acht.

PROJECTBESCHRIJVING
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PROJECTBESCHRIJVING

MAASDEKKING VERSUS RIJNDEKKING
BIJ EEN DAK MET RECHTHOEKIGE LEIEN SPREKEN  
WE MEESTAL VAN MAASDEKKING. RECHTHOEKIGE 
LEISTENEN KWAMEN VAN OUDSHER VIA DE MAAS  
UIT FRANKRIJK EN BELGIË. DUBBELE DEKKING  
IS NODIG OM TE VOORKOMEN DAT HEMELWATER  
HET DAKBESCHOT BEREIKT DOOR SPLEETJES  
TUSSEN DE STENEN. VOOR DE BEVESTIGING  
WORDEN LEIHAKEN GEBRUIKT, AANGEVULD MET  
NAGELS OP WINDGEVOELIGE PLAATSEN. 
WANNEER SCHUBVORMIGE LEIEN OP EEN DAK LIGGEN  
IS ER SPRAKE VAN RIJNDEKKING. DAT TYPE LEI KWAM 
VAN OUDSHER VIA DE RIJN UIT DUITSLAND.  
SCHUBLEIEN HEBBEN EEN RONDE EN EEN RECHTE 
ZIJKANT, EEN RECHTE ONDERKANT EN EEN RECHTE 
BOVENKANT. DE SCHUBVORMIGE STENEN LIGGEN IN 
EEN STIJGLIJN, VOOR EEN NAAR BUITEN AFWATEREN-
DE AANSLUITING. DIE LEIEN ZIJN MEESTAL ENKEL-
VOUDIG GEDEKT EN GEFIXEERD MET NAGELS.

MONUMENT EN SUBSIDIE 
HET MIDDELPUNT VAN HET MONUMENTALE  
LANDGOED HEIMENDAHL IS DE BINNENPLAATS  
MET DAAROMHEEN ONDER MEER HET KASTEEL  
EN EEN POORTHUIS. OP DE WEIDES RONDOM  
GRAZEN BEDREIGDE SCHAPEN- EN KIPPENRASSEN, 
VARKENS, KALKOENEN, EENDEN EN GANZEN. DE 
DIEREN WORDEN VERWERKT IN DE EIGEN SLAGERIJ 
EN VERKOCHT IN DE BOERDERIJWINKEL. DIE WINKEL 
BIEDT TEVENS EEN ASSORTIMENT VAN LOKALE  
LANDBOUWPRODUCTEN. EEN GOUDSMEDERIJ,  
EEN SLIJTERIJ EN EEN NAAI- EN TEXTIELATELIER 
COMPLETEREN HET AANBOD.
DE RESTAURATIE VAN HET KASTEELDAK IS MEDE 
MOGELIJK DANKZIJ ALLERLEI SUBSIDIES: DE DUIT-
SE STICHTING VOOR MONUMENTENBESCHERMING 
DRAAGT SAMEN MET WEST-LOTTO 100.000 EURO BIJ. 
DEELSTAAT NORDRHEIN-WESTFALEN VERSTREKT 
50.000 EURO. MET 120.000 EURO LEVERT DE VERENI-
GING VAN VRIENDEN VAN DE MONUMENTEN VAN  
HET HAUS BOCKDORF EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE.  
IN TOTAAL BEDRAGEN DE BOUWKOSTEN VOOR  
DE EERSTE FASE ONGEVEER 250.000 EURO.  
HET TWEEDE, KLEINERE DEEL ZAL IETS GOEDKOPER 
ZIJN MET CIRCA 150.000 EURO.

• OPDRACHTGEVER:  GUT HEIMENDAHL/HAUS 
BOCKDORF,  
KEMPEN (DUITSLAND)

• DAKDEKKER:  LEIDEKKERSBEDRIJF  
VAN DE KIMMENADE B.V., 
HELMOND

•  BOUWKUNDIGE  
WERKZAAMHEDEN:  ZANDENBOUW B.V.,  

AARLE-RIXTEL
• LEISTENEN: LEI IMPORT B.V., MAASBRACHT

Gut Heimendahl houden we rekening met bruiloften  
en andere festiviteiten op het terrein. Naar verwachting  
wordt het bouwproject volgend voorjaar opgeleverd,  
geheel volgens specificatie en planning.”
Om veilig te werken, zijn rondom het kasteel bouwsteigers 
geplaatst tot boven het niveau van de dakgoten,  
inclusief netten. Daardoor én door de aanwezigheid van 
stenen muurtjes langs de dakranden waren harnas- 
gordels en valbeveiliging niet nodig. Voor het veilig  
transporteren van leistenen en ander bouwmateriaal  
wordt een bouwlift ingezet. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De opdrachtgever zocht vakmensen die Maasdekking beheersten en 
kwam via Lei Import bv terecht bij Leidekkersbedrijf Van de Kimmenade 
uit Helmond. 

De leien komen uit het Verenigd Koninkrijk: paarse Penrhyn natuurste-
nen en grijze C.W.T. natuurstenen.

Op de zadelkappen worden de betonnen dakpannen vervangen door 
keramische dakpannen.

Op advies van het leidekkersbedrijf werd Zandenbouw bv  
ingezet voor de bouwkundige werkzaamheden: het maken  
van dakkapellen inclusief raveling, aanbrengen van 
vurenhouten dakbeschot, slopen van oude betonpannen, 
uittimmeren van vurenhouten gootbakken en aanbrengen 
van muurlood. Een groot deel van het bouwkundige werk 
is reeds uitgevoerd door het bouw- en restauratiebedrijf 

uit Aarle-Rixtel. Het herstel van de bliksemafleider wordt 
overigens uitgevoerd door de opdrachtgever zelf. 

Diverse kleuren, afmetingen en patronen
De restauratie van het dak omvat twee fasen. In de eerste 
fase worden op de zadeldaken 200 m2 keramische pannen 
aangebracht. In die fase worden ook de bestaande leien 
vervangen en twaalf dakkapellen gebouwd en voorzien  
van leien. In totaal gaat het om 195 m2 leien, 35 bij 20 cm 
op de zadeldaken en 30 bij 20 cm op de dakkapellen  
en overige afwerkingen. In de tweede fase komen er  
310 m2 leien op twee grote en vier kleine torens.  
De grote torens hebben vier dakvlakken en de  
kleine acht. De leien komen uit het Verenigd Koninkrijk:  
paarse Penrhyn natuurstenen en grijze C.W.T. natuurstenen. 
Deze leien werden, vooraf aan het dekken,  
bij de lei- importeur gekeurd op kleur en kwaliteit. 
“Het is een bijzonder bouwproject met allerlei  bijzondere 
details, waaronder prefab loden ornamenten, koperen 
hemelwaterafvoeren en leistenen in verschillende kleuren 
en patronen,” zegt John Slegers, die het leidekkersbedrijf 
overnam van zijn schoonvader en het nu samen met zijn 
zoon Nick Slegers aanstuurt. “Het is voor ons de eerste  
keer dat we voor een Duitse opdrachtgever en op een  
Duitse bouwplaats werken. Sommige bouwkundige details 
zijn anders dan we in Nederland kennen. In de werkvoorbe-
reiding en op de bouwplaats moesten we daarom flink puz-
zelen om tot oplossingen te komen. Het was ook wennen 
aan de smallere bouwsteigers en uiteraard de Duitse taal.”
Voordat de vakmensen aan de slag konden gaan,  
moest er veel worden geregeld. Joris van der Zanden van 
Zandenbouw bv licht toe: “Ondanks dat we één Europa  
zijn is de bureaucratische rompslomp bij zo’n bouwproject  
enorm. We moesten ons onder meer inschrijven bij de  
Handelskammer en sociale premies aanmelden.  
Als dat eenmaal geregeld is, dan hoeft dat bij een even-
tueel volgend project in Duitsland gelukkig niet herhaald  
te worden. We lopen nu op planning, in samenspraak met 

Zandenbouw bv werd ingezet voor het maken van dakkapellen  
inclusief raveling, aanbrengen van vurenhouten dakbeschot,  
slopen van oude betonpannen, uittimmeren van vurenhouten  
gootbakken en aanbrengen van muurlood.

Prefab loden ornament.

Maasdekking: rechthoekige, ruitvormige en achthoekige stenen  
in halfsteensverband en voornamelijk met haken gefixeerd.
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PRODUCTNIEUWS

Integratie natuurlijk licht 
in zonnepaneeldaken
Het nieuwe gootstuksysteem VELUX Solar Integrator zorgt  
voor een naadloze integratie tussen VELUX dakramen en een  
geselecteerd aantal indak zonnepaneelsystemen. Hiermee biedt  
de fabrikant een esthetische oplossing voor het combineren van  
zonne-energieoplossingen en een comfortabel binnenklimaat  
in de waardevolle ruimten onder het hellende dak.

gebruikt voor het opwekken van zonne-energie en zorgt  
het tegelijkertijd voor een comfortabele leefruimte onder 
dat dak. De duurzame energieproductie via de zonne-
panelen en het toelaten van daglicht en frisse lucht door 
de dakramen biedt een natuurlijke oplossing voor een 
duurzaam en gezond binnenleven. De naadloze integratie 

Volgens cijfers van BouwKennis (in het rapport Kansen in 
de woningmarkt 2017-2018) zijn in 2018 zo’n 74% van alle 
nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen op het 
dak. Waar de combinatie van de dakramen van de fabrikant 
en opdak zonnepaneelsystemen al langer mogelijk is,  
was de integratie van indak zonnepaneelsystemen en  
dakramen tot nu toe niet altijd optimaal. Dit resulteert  
regelmatig in de keuze voor één van beide producten  
met het verlies van potentiële zonne-energieopbrengst of 
kostbare woonruimte onder het hellende dak tot gevolg.  
De Solar Integrator maakt door de naadloze integratie  
één geheel van dakramen en indak zonnepaneelsystemen, 
zodat deze concessies niet meer nodig zijn.

Wooncomfort en duurzaamheid
Het betreft een speciaal ontwikkeld gootstuk dat de dak-
ramen laat aansluiten op het indak zonnepaneelsysteem 
van GSE, het energiedak van Homij en het Navitect II 
energiedak van EMERGO. Hierdoor wordt het dak optimaal 

van de dakramen en de zonnepanelen zorgt bovendien  
voor een esthetisch geheel op het dak. 

“Uit het eerder genoemde onderzoek van BouwKennis  
blijkt dat, om de woningvoorraad te verduurzamen, de 
meerderheid van de nieuwbouwwoningen nu al standaard 
voorzien wordt van zonnepaneelsystemen. Deze ontwikkeling 
zal naar verwachting door de aanstaande BENG-eisen  
verder toenemen. De Solar Integrator is een innovatieve 
oplossing om natuurlijke energieopbrengst te combineren 
met een optimaal gebruik van alle leefruimtes in huis.  
Hierdoor blijft een gezond binnenklimaat met veel natuur-
lijk licht en frisse lucht mogelijk, wat erg belangrijk is,  
want gemiddeld brengen we 90% van onze tijd binnen 
door,” zegt Jolanda de Gooijer, Product Group Manager  
bij VELUX Nederland.

Installatie
Het nieuwe gootstuksysteem bedekt of blokkeert het 
zonnepaneel niet, zodat een maximale energieopwekking 
gegarandeerd is. Het ontwerp van de zijdelen biedt een 
zijdelingse flexibiliteit tot 25 mm, wat zorgt voor een opti-
male positionering van de zonnepanelen en het dakraam. 
De dakopbouw is bestand tegen extreme weersomstandig-
heden: het systeem is succesvol getoetst in de grootste 
windtunnel van Europa, waarmee de windbestendigheid  
en waterdichtheid is gewaarborgd.●

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

EEN ‘CLICK’ MET DE NIEUWE BEUGEL VAN UBBINK
Ubbink presenteert de nieuwe Beugel 80-100 Click PP wit.  
Deze kunststof muurbeugel, die men zowel horizontaal  
als verticaal kan bevestigen, kenmerkt zich door een  
snelle en gemakkelijke montage. Door de voorgemon- 
teerde clip en de inwendige schroefdraadverankering  
heeft men geen moer meer nodig. Voor de bevestiging  
kan men kiezen uit een schroef, draadeind of spijkerplug.  
Het fijne tandwerk zorgt ervoor dat men de beugel eenvoudig  
kan aantrekken en fixeren op de gewenste maat. De beugel is  
bovendien universeel voor de 80 en 100 mm buis parallel en de 
60/100 buis concentrisch.

P E R S O N A L I A
Stichting ERM
Jacques Monasch volgt Harry van Waveren op als  
voorzitter van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumentenzorg (ERM). Binnen ERM werken overheden, 

opdrachtgevers en het bedrijfsleven 
samen aan het goed onderhouden  
en restaureren van ons monumentaal 
erfgoed. Monasch (1962) was onder 
meer PvdA-Tweede Kamerlid en  
woordvoerder Kunst en Cultuur  
en Wonen en Bouwen. 

BROUWERS ZINK & DAK OPENT FILIAAL IN MAASTRICHT
Na de succesvolle opening in Gouda in de zomer van 2018, ging in Maastricht per 3 juni een nieuw Brouwers Zink & Dak 
filiaal van start. Bart Essers en Rik Sondeijker zullen het filiaal gaan leiden. Na de zomer zal er ook een volledig  ingerichte 
zinkstraat in het filiaal in Maastricht aanwezig zijn, waar naast zink ook plastisol maatwerk kan worden gezet. Met de toe-
voeging ‘& Dak’ wil het bedrijf benadrukken dat er naast het reguliere aanbod van non-ferro metalen, er eveneens een 
dakassortiment is ingericht voor de platte daken. 

NIEUWE EDITIE BOUWKOSTENWIJZERS
De BouwkostenWijzers is een serie zakboekjes voorzien van  
richtprijzen van veel toegepaste bouwdelen en vormen een  
handig hulpmiddel bij het budgetteren, het toetsen van  
offertes en het maken van kosten vergelijkingen. Hiermee heeft  
men immers altijd de  beschikking over actuele prijzen.

Naast de bouwdeelprijzen is er  
ook een selectie van kengetallen  
opgenomen in de BouwkostenWijzer.  
De kengetallen zijn gebaseerd op actuele 
bouwkostengegevens, die worden  
doorgerekend met BIM-modellen.  
Deze vormen een hulpmiddel tijdens  
de initiatief- en voorbereidingsfase.  
De zakboekjes worden al jaren door vele 

professionals tijdens de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten 
gebruikt. De BouwkostenWijzers worden jaarlijks uitgegeven 

BOUWKERAMISCHE INDUSTRIE  
GAAT VOOR KLIMAATNEUTRAAL 

De Nederlandse bouwkeramische industrie intensiveert 
haar inspanningen om op een klimaatneutrale wijze  

te produceren. Dat blijkt uit de Duurzaamheidsagenda 
2019-2022 die branchevereniging Koninklijke Nederlandse 
Bouwkeramiek (KNB) op 11 juni overhandigde aan de heer 
Hugo von Meijenfeldt, Nederlands SDG Coördinator bij het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. Andere speerpunten 
binnen het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de sector zijn 

het sluiten van kringlopen, het verbeteren van de  
biodiversiteit en het behoud van een gezonde en  

veilige leefomgeving voor de mens.

De Duurzaamheidsagenda 2019-2022 is de vierde  
op rij. Voor de inhoud putte KNB inspiratie uit de  
2030 Agenda for Sustainable Development and its  

17 Sustainable Development Goals van de  
Verenigde Naties die in 2015 door 193 regerings- 

leiders is aangenomen. “De duurzame ontwikkelings- 
doelen van de VN moedigen de keramische industrie  

aan om forse en hervormende stappen te zetten  
die noodzakelijk zijn om onze wereld op een  

duurzaam en veerkrachtig pad te krijgen”,  
aldus KNB-voorzitter Han Noten.  

De Duurzaamheidagenda 2019 - 2022 draagt  
het motto ‘Lokaal voor mondiaal’: kansrijke  

initiatieven op lokaal niveau zijn dragers  
voor succes op mondiaal niveau. 

PREFAB DAKEN IN OMVANGRIJK RENOVATIEPROJECT
Samen met Nijhuis Bouw realiseert De Groot Vroomshoop de renovatie  
van daken binnen het groot onderhoud van Klein Driene in Hengelo.  
Dat gebeurt volgens het Trento renovatieconcept van Nijhuis Bouw.  
210 huizen van woningcorporatie Welbions krijgen een nieuw dak.  
Nijhuis Bouw kiest bewust voor vaste partners in dit soort omvangrijke 
renovatieklussen. De houten  dakelementen van De Groot Vroomshoop  
worden standaard prefab  geproduceerd. Bij de meeste woningen blijft  
het dak beschot behouden en worden de prefab daken daar overheen  
geplaatst. Inmiddels is een derde van het werk gedaan en de samen-
werking loopt goed. 

Ewald van Hal, directeur KNB (r), overhandigt KNB Duurzaamheidsagenda 
aan Hugo von Meijenfeldt, Nederlands SDG Coördinator  

Ministerie van Buitenlandse Zaken.

AG E N D A

26 september 2019
Smart City Congres
B.Amsterdam, Amsterdam
Info: www.congressmartcity.com

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

BMI MONIER INTRODUCEERT WORKSHOP KLASSIEKE DAKEN
Of het nu gaat om een middeleeuwse boerderij of een jaren-dertig stadswoning, 
toepassing van de juiste dakpannen blijkt altijd beeldbepalend. Omdat een dak  
niet enkel bestaat uit de dakpannen, maar een complex systeem is waar veel  
meer bij komt kijken, start BMI Monier binnenkort workshops klassieke daken  
op de fabriekslocatie in Tegelen.
Isolatie en ventilatie zijn ook bij klassieke daken belangrijke aandachtspunten.  
Het dak moet er precies zo uitzien als 100 jaar geleden, maar daarbij wel voldoen 
aan de huidige bouweisen. Dat vraagt om vakwerk en kennis. BMI Monier produceert 
en levert sinds 1835 Hollandse klassieke pannen waaronder Oude Holle, Tuile du Nord,  
Grote Romaanse en Kruispan. De in al die jaren opgedane kennis en ervaring op het gebied van klassieke daken is nu 
beschikbaar voor iedereen die klassieke daken beheert, renoveert en restaureert.  Met die kennis is het mogelijk om de 
authentieke uitstraling van een pand na renovatie of restauratie te behouden.

LEADAX GENOMINEERD VOOR NATIONAAL ICOON
Leadax is genomineerd voor Nationaal Icoon. De prijs is bedoeld voor baanbrekende 
innovaties waar Nederland in de toekomst de wereld mee kan veranderen.  
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de competitie.

‘Het nieuwe lood’ wordt gemaakt uit een afvalstroom, is inmiddels verkrijgbaar in  
13 landen en wordt toegepast in diverse waterkerende toepassingen aan gebouwen.  
De leverancier ziet de nominatie als een erkenning voor de missie om met duurzame, circulaire én niet-toxische innovaties 
een bijdrage te leveren aan onze leefomgeving, zonder hierbij een gezonde business case uit het oog te verliezen. 
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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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INTERNATIONALE DAKEN
De Mathias-kerk in Boedapest

NUL-OP-DE-METER
KAW-huisje geïnspireerd  
op ‘planwoningen’

De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 13 augustus 2019

SPECIAL
Dakaccessoires

DAK VAN HET JAAR 2019
Het Spaardersbad in Gouda

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

2 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

14 Weikhoplex www.weikhoplex.nl

15 Beniso www.airflex.nl

22 Esdec www.esdec.com

 Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl

23 Isobouw www.isobouw.nl

26 Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

30 OOHD www.opleidingenhellendedaken.nl

32 Lei Import bv www.lei-import.nl

33 Prefa www.prefa.com

36 Zinkunie www.zinkunie.nl

37 Ubbink bv www.ubbink.nl

48 Roof Safety Systems www.rss-roof.com

49 Royal Roofing Materials www.royalroofingmaterials.com 

54 All Up www.all-up.nl

 Artilan bv www.artilan.nl

 Snakeline www.snakeline.nl

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

70 Wentzel bv/RHEINZINK Nederland www.wentzel.nl

 Kingspan Unidek www.unidekdakelementen.nl

71 Dakrenovatie Holland www.dakrenovatieholland.nl

83 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

84 BMI Group www.bmigroup.com



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!


