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COLUMN

Kunstenaars

hebben in de stand van Lei Import professionele  
deelnemers hun vakmanschap kunnen tonen in een 
‘competitie’ voor jonge leidekkers. De jongste was 18, 
gemiddeld waren de heren 24 jaar oud. En allen waren  
ze enorm gemotiveerd om iets moois neer te zetten.  
Niet omdat er non-stop een enorme aanloop ontstond 
van mensen die het ambachtelijke werken machtig mooi 
vonden. Maar vooral omdat ze het een fantastisch,  
afwisselend beroep vinden waar ze mooie werken  
maken, waar wij leken ons aan kunnen vergapen.  
Voor mij zijn het kunstenaars. ●

Johanna Gruijthuijsen-de Wijs

Het was een mooi moment toen een restauratieproject 
– het Amstel Hotel – bij de verkiezing Dak van het Jaar 
(hellende daken) als winnaar uit de bus rolde.  
Ik zie deze uitslag vooral als een waardering van de  
ongelofelijke hoeveelheid vakmanschap die te pas  
kwam bij maken van het fraaie, complexe hoteldak.  
En aan waardering voor vakmensen schort het nogal  
in deze maatschappij. 

Het heeft de restauratiesector ook niet meegezeten.  
De bouwcrisis heeft zijn diepe sporen achtergelaten, 
leerlingenaantallen zijn teruggelopen, opleidingen  
zijn geschrapt of opgeheven, de vergrijzing zal steeds 
meer impact krijgen en het is bepaald niet eenvoudig  
om jonge mensen in een ambacht te krijgen.  
Handarbeid heeft in het computertijdperk echt een  
imagoprobleem opgelopen. 

Wim Eggenkamp, Rijksadviseur Cultureel Erfgoed,  
wees in 2012 al op de consequenties in het adviesstuk 
Aandacht voor Restauratie ambachten: wil je de  
restauratie kwaliteit in Nederland op peil houden,  
zul je de vakbekwaamheid moeten behouden.  
Grote onderwijsinstellingen hebben daar helaas geen 
boodschap aan. Een vakopleiding is kostendekkend  
bij zo’n achttien leerlingen, alles daaronder (lees: alle 
niche opleidingen) kunnen ze vrijelijk uit het programma 
schrappen. Daar worden voor de bouwsector (nieuwbouw 
en bestaande bouw) steeds bredere lespakketten  
aangeboden; een leerling bezit nu pas op zijn 20e  
de vakbekwaamheid die vroeger al op het 16e jaar  
werd bereikt. 

En een echt ambacht beheersen is nog wel even een 
ander verhaal. Dat leer je niet op de grote onderwijs-
instellingen. Het opleiden van ambachtelijke vakmensen 
moet de restauratiebranche zelf organiseren.  
Bedrijven doen dat al: ze leiden hun eigen vakmensen op  
met volwaardige lesprogramma’s en on-the-job-training. 
Goed nieuws kwam vorig jaar van het ministerie van OCW,  
dat 2 miljoen euro heeft uitgetrokken voor het behoud 
van restauratievakmanschap. Het Nationaal Centrum 
Erfgoedopleidingen heeft naar aanleiding hiervan met de 
restauratiebranche een onderwijsprogramma opgesteld 
voor een aantal ambachten. Ook voor leidekkers: begin 
2020 start een tweejarige mbo-opleiding, samengesteld 
door de Nederlandse Vereniging van Leidekkers en GAan 
in de Bouw (GA staat voor Gespecialiseerde Aannemers). 

Nu nog zorgen dat de jongelui eropaf komen. Na de afge-
lopen Bouwbeurs in Utrecht weet ik zeker dat er genoeg 
enthousiasme leeft onder de jongeren. Elke beursdag 
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dakdekkers en producenten van hellende daken. Voor meer informatie over 
Daksysteemgarantie PLUS zie www.dakmeester.nl
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Chique bedrijfspand met 
strak uitgelijnd pannendak
Bedrijfsverzamelgebouwen hebben vaak een schraal afwerkingsniveau  
en een plat dak. In Lijnden verrees een multi-tenant complex met  
een chique uitstraling en een mansardekap, passend bij de landelijke  
omgeving. Het strak uitgelijnde dak met 10.000 vlakke pannen zit  
boordevol verrassende details.

De kap is voorzien van dakpannen in een strak  rechthoekig 
rasterpatroon. De mat antraciete stenen liggen niet in 
 halfsteensverband, maar recht boven elkaar. De verticale 
belijning gaat van de dakvoet via de knik in de mansarde-
kap verder omhoog; van steil hellend naar flauw hellend 
(71° naar 19°). Dit strakke lijnenspel is eveneens doorgezet 
ter plaatse van de vier dakkapellen en de twee steekkappen. 

Dubbele waterkering
Dakdekkersbedrijf Dunnewand – De Lange tekende de 
dakbedekking uit, zorgde voor de maatvoering op locatie 
en legde de pannen. Het bedrijf uit Ommen deed eerder 
ervaring op met de Signy-Finnez dakpannen bij de bouw 
van appartementencomplexen in Dalfsen en Groningen. 
De vlakke pannen hebben een werkende breedte van  
280 mm, volgens fabrieksopgaaf. Omdat het om een 
 gebakken natuurproduct gaat (klei), kunnen de  geleverde 
stenen echter afwijken in maat. De voorman van het dak-
dekkersbedrijf, Jan Jaspers, nam daarom vooraf aan  
het leggen een steekproef op de bouwplaats in Lijnden.  
Hij kwam uit op een gemiddelde werkende breedte van  
282 mm en verwerkte dat in de maatvoering.  
Jaspers markeerde de positie van de pannen op de panlatten 
en gebruikte een metselkoord, zodat de pannen volgens het 
gewenste raster konden worden gelegd. 

Voor een stevige verankering conform Bouwbesluit 2012 
fixeerde het dakdekkersbedrijf de pannen met RVS haken, 
RVS torxschroeven en neopreen volgringen aan de panlatten.  
De steil hellende dakdelen zijn voorzien van panlatten van 
70 bij 45 mm bij een panlatafstand van 334 mm, de flauw 
hellende dakdelen hebben latten van 50 bij 32 mm bij een 
latafstand van 342 mm. Voor voldoende luchtdoorstroming 
bevinden zich ventilerende dakvoeten nabij de goot en  
50 ventilatiepannen nabij de nok (ventilatieopeningen van 
circa 3.100 mm2). 

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s: Dakdekkersbedrijf Dunnewind – De Lange

Bij de bouw van het bedrijfspand moest rekening gehouden 
worden met het bestemmingsplan en de voorkeuren van de 
welstandscommissie van de gemeente Haarlemmermeer, 
waartoe Lijnden behoort. De nieuwbouw diende te passen 
in de landelijke omgeving met boerderijen en de goot 
mocht niet hoger dan vier meter boven maaiveld liggen, 
bijvoorbeeld. Daarnaast had de gemeente een voorkeur 
voor een dakbedekking met leien of daarop lijkend. 

Op voorspraak van Landbouwbedrijf Lijnden West,  
de opdrachtgever van het project en eigenaar, ontwierp de 
architect een twee lagen hoog bedrijfsverzamelgebouw 
met een rustieke en chique uitstraling: een bouwwerk  
dat generaties mee kan gaan. Het duurzame karakter komt 
onder andere tot uiting in de metalen gevelbekleding,  
de zinken goten en hemelwaterafvoeren, aluminium  
kozijnen en de vlakke dakpannen. 

Het duurzame karakter van het bedrijfspand komt onder andere 
tot uiting in de metalen gevelbekleding, de zinken goten en 
 hemelwaterafvoeren, aluminium kozijnen en de vlakke dakpannen. 

De kap is voorzien van dakpannen in een strak rechthoekig raster
patroon. De mat antraciete stenen liggen niet in halfsteensverband, 
maar recht boven elkaar. 
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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

De panlatten zijn op geribde geïsoleerde dakpanelen gekit 
en geschroefd. Die sandwichpanelen met Rc van 6,17 W/m2K  
zouden in principe zelfstandig kunnen dienen als waterke-
ring, maar vanwege de gewenste esthetische uitstraling zijn 
er dakpannen op gelegd. Het dak is dus dubbel waterdicht 
gemaakt. De 160 mm dikke dakpanelen en de stalen 
IPE160 liggers van de dakconstructie zijn van onder zicht-
baar gelaten, vanwege het hoge afwerkingsniveau. De steil 
hellende daken zijn voorzien van 18 HR++ tuimelvensters, 
van 980 bij 1400 mm. 
Langs de randen van de topgevels en langs de zijwanden 
van de vier dakkapellen is 8 mm dikke Rockpanel aan-
gebracht. Ook voor de boeidelen viel de keuze op het 
plaatmateriaal van samengedrukte steenvezels. 

Bloemen voor de bouwers
Voor het opperen van de keramische stenen gebruikte  
Dakdekkersbedrijf Dunnewand – De Lange twee kranen en 
een palletvork. De dakpannen op het steil hellende dak  
zijn vanaf steigers rondom het dak gemonteerd. Met een 
verreiker met werkbak plaatste het dakdekkersbedrijf de 
knikpannen. De pannen op het flauw hellende deel zijn 
direct vanaf de dakpanelen gemonteerd. Voor de veiligheid  
gebruikten de dakdekkers daarbij harnasgordels met 
 werklijnen en leuningen (dakrandbeveiliging).  
Mede door het droge weer en de strakke planning nam  
het werk ongeveer een maand in beslag. 

Zes van de zeven ruimtes van het 9 meter hoge verzamel-
gebouw zijn inmiddels verhuurd. Onder meer een koffie
groothandel, een drukkerij en de opdrachtgever zelf  
gebruiken al een tijdje een unit. Kortgeleden trokken  
een sportschool en een bedrijf in waardezegeling in het 
complex. Hoewel het bedrijfsgebouw is voorzien van  
een gas aansluiting,  
kozen sommige huurders voor het verwarmen met een 
warmtepomp, infraroodverwarming of houtkachel. 

De opdrachtgever/eigenaar die bedrijfsmatig bloemen 
kweekt, was zo tevreden over het project dat hij de bouwers 
een bos bloemen meegaf bij de oplevering. “Er is geheel 

• OPDRACHTGEVER: Landbouwbedrijf Lijnden West B.V., Lijnden
• TEKENWERK: Lijnden Bouwmanagement, Lijnden
• BESTEK:  Hollands Kroon Architectuur bna,  

Anna Paulowna
• ADVISEUR / DIRECTIE: FASEC Adviesgroep, Den Helder
• CONSTRUCTEUR:  Ingenieursbureau Rijnders en de Groot,  

Anna Paulowna
• BOUWKUNDIG AANNEMER:  Hardeman Bouwbedrijf, Lunteren
• DAKDEKKER:  Dakdekkersbedrijf Dunnewind – De Lange, 

Ommen
• DAKPANNEN: Monier, Montfoort
• SANDWICH DAKPLATEN: Kingspan Unidek, Gemert
• BOUWKRAAN: Kraanverhuur T. Pater, Almere

Mede door het droge weer en de strakke planning nam het dakdekken 
ongeveer een maand in beslag. 

De verticale belijning gaat van de dakvoet via de knik in de mansardekap 
verder omhoog; van steil hellend naar flauw hellend (71° naar 19°).

Voor voldoende luchtdoorstroming bevinden zich ventilerende dakvoeten 
nabij de goot en 50 ventilatiepannen nabij de nok (ventilatieopeningen 
van circa 3.100 mm2).

Investeren in menselijk kapitaal. Dick Dunnewind (60 jaar) is eigenaar van  
Dunnewind–De Lange BV. Per toeval rolde hij het dakdekkersvak in.  
Inmiddels runt hij zijn bedrijf al 30 jaar. Samen met zijn jongens, in wie hij veel 
investeert. Zijn filosofie? Als je vertrouwen durft te geven, krijg je dat ook terug. 

Het plaatsen van prefab kappen, het leggen van dakpannen en dakrenovatie  
zijn de specialismen van Dick’s bedrijf. Samen met 20 vaste werknemers en  
20 flexibele medewerkers creëert hij meerwaarde aan woningen door vakkundig 
daken te renoveren. Zijn werknemers ziet hij als vaste basis van zijn bedrijf.  
Dick: ‘Dat was al zo vóór de crisis, maar ook tijdens en na de crisis heb ik altijd met dezelfde groep gewerkt. Juist in crisistijden moet je  
je mensen behouden. Ik hou er dan ook niet van om trucjes uit te halen met payrolling en dergelijke. Dat zie ik als kortetermijnvisie.’ 
 
EEN GEDEGEN BASIS VOOR DE TOEKOMST 
Dick vertelt waarom zijn werknemers zo belangrijk voor hem zijn: ‘Zij zijn mijn kapitaal. Ook voor de lange termijn. Zo zie ik dat tenminste. 
Ik ben nu 60 jaar en denk nog lang niet aan mijn pensioen. Maar er komt een tijd dat ik ermee stop. Dan zou ik graag zien dat de jongens 
het bedrijf zelfstandig kunnen runnen. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat mijn vaste werknemers een gedegen basis hebben. 
Dan weet ik dat ik mijn bedrijf met een gerust hart kan achterlaten. Dus daar ben ik heel bewust mee bezig.’ 
 
 
VERTROUWEN KRIJGEN DOOR HET TE GEVEN  
Een goede basis en constante kwaliteit leveren, vraagt om betrokken werknemers die altijd up-to-date zijn qua kennis en techniek.  
Dick is zich daar goed van bewust: ‘Ik zorg ervoor dat ze opleidingen en cursussen kunnen volgen. De kennis en vaardigheden  
die ze hierbij vergaren, maken dat ze hun werk beter uitvoeren. Tegelijkertijd binden zij zich zo ook aan mijn bedrijf. Ik geef hun de  
verantwoordelijkheid om projecten zelfstandig uit te voeren. 
 
Als je vertrouwen durft te geven, krijg je dat ook terug. De jongens vinden dat geweldig. Het voelt alsof ze voor zichzelf werken.  
Mét verantwoordelijkheid, maar zonder de risico’s. Dat is toch mooi? Mooie bijkomstigheid is dat de vaste werknemers de  
geleerde kennis en vaardigheden weer overdragen aan flexibele krachten. Zo waarborgen we samen de kwaliteit van ons werk.  
Een prima basis voor nu én de toekomst.’

conform bestek en planning gewerkt”, zegt Jeroen Weel 
namens Landbouwbedrijf Lijnden West. “Ik ben blij met het 
resultaat en de inspanningen van de betrokken partijen, 
waaronder bijvoorbeeld de bouwkundig adviseur en het 
dakdekkersbedrijf. Omdat bouwen niet onze kernactiviteit is,  
waren we blij met het bouwkundige advies en de directie-
voering van de FASEC Adviesgroep. De bouwers genoten 
zichtbaar van het werk en leverden een bijzonder gebouw 
met een fraai dak op. We kregen na oplevering veel positie-
ve reacties van buitenstaanders, die zeiden bijvoorbeeld  
dat het complex mooi past in de landelijke omgeving.  
Kortom: een zeer geslaagd project.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Vakmanschap onderscheiden  
tijdens drukbezochte feestavond
Op 22 maart vond in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee de  
derde editie van de feestavond voor de dakenbranche plaats.  
Tijdens het jaarlijkse evenement werden voor zowel de platte als  
de hellende dakenbranche de prijzen voor het Dak van het Jaar  
en de Dakenman of -vrouw van het Jaar uitgereikt. Primeur dit jaar  
was dat ook voor beide branches een Oeuvreprijs werd uitgereikt.

Opnieuw had een groot deel van de dakenbranche de weg 
naar Egmond aan Zee weer gevonden. Het was met ruim 
350 bezoekers zelfs de best bezochte editie tot nu toe en de  
zaal was daarmee volledig gevuld. Het concept was onver-
anderd: tijdens een diner voor alle aanwezigen werden de 
genomineerden besproken en de winnaars bekendgemaakt. 
De presentatie was in handen van Gunther Guinée,  
illusionist en hoofdredacteur van Roof Belgium. Verder was 
het een parade van bekende gezichten uit de  dakenbranche 
op het podium, omdat de prijzen werden uitgereikt door  
respectievelijk de Dakenmannen van vorig jaar en vertegen - 
woordigers van de jury (die zijn samengesteld uit de  
redactieraden van Roofs en steilDAK).

Individuele prijzen
De Dakenman of -vrouw van het Jaar is de prijs voor de 
persoon die in het afgelopen jaar zich op de één of andere 
manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling 
van het vak. Tijdens de bekendmaking van de nominaties 
stelde Edwin Fagel, hoofdredacteur van Roofs en steilDAK, 
dat het een toekomstgerichte prijs is en niet zozeer een 
beloning van een carrière. Daarmee verwees hij, zo bleek 
later, naar de introductie van de Oeuvreprijzen.  
Uit de discussies binnen de respectievelijke jury’s over  
de winnaar van de Dakenman of -vrouw kwam duidelijk  
de behoefte naar voren ook de zogeheten ‘kanonnen’ te 
honoreren voor alles wat ze voor de branche hebben bete-
kend. Voor de hellende dakenbranche ontving Leen Iseger 
van SKG-IKOB de Oeuvreprijs uit handen van Will Verwer 
van Stichting Dakmeester. Zie elders in dit nummer de  
tekst van Verwers toespraak.

De verkiezing van Dakenman of -vrouw van het Jaar was dit 
jaar een bijzondere, omdat er twee leden van de jury waren 

genomineerd. De organisatie heeft deze nominaties 
toegestaan, omdat de juryleden zelf ook een bijzon-
dere verdienste voor de markt hebben (gehad).  
Het simpele gegeven dat ze zitting hebben genomen 
in de jury, illustreert al overtuigend dat het  mensen 
betreft die zich buitengewoon inzetten voor de ont-
wikkeling van de branche. Vanzelfsprekend werden 
deze nominaties aangedragen door andere leden  
van de jury en mochten de genomineerden niet 
 meebeslissen over de winnaar. 

Jurylid Jan van Leeuwen werd tenslotte uitgeroepen 
tot Dakenman van het Jaar. Hij kreeg de onderschei-
ding voor zijn inzet voor de ontwikkeling van BIM.  
Van Leeuwen volgde daarmee John Kouwenberg  
op, die vorig jaar werd verkozen tot de eerste  
Dakenman van het Jaar voor de hellende dakenbranche.  
Namens Kouwenberg reikte Ton Thissen van de  
A&T Dakengroep de prijs uit. Thissen memoreerde dat  
Van Leeuwen in zijn loopbaan in meer dan één opzicht  
in de voetsporen van Kouwenberg is getreden en dat  
hij daarom deze bekroning bijzonder passend vond.  
Van Leeuwen riep in zijn dankwoord de markt op om te 
participeren in de ontwikkeling van BIM.

Dak van het Jaar 2018
Jan Rooding van Rooding Architecten maakte voor  
de categorie hellende daken bekend welk dak zich het  
Dak van het Jaar 2018 mocht noemen. Rooding memo-
reerde de veelzijdigheid van de genomineerde  
projecten. Het Amstel Hotel werd uitgeroepen tot het  
Dak van het Jaar 2018, vanwege het vakmanschap dat  
de renovatie van het markante dak heeft gevergd.  
Elders in dit nummer vindt u het juryrapport.

De feestavond werd voortgezet met een optreden  
van Gerard Ekdom. De bekende dj zorgde ervoor  
dat er volop werd gedanst en zodoende kreeg de  
feestavond een passend slot. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het Dak van het Jaar wordt onderscheiden met  
de Dak Award, in de vorm van de Gouden Dakpan. Jan Rooding van Rooding Architecten maakt  

het Dak van het Jaar 2018 bekend.
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JURYRAPPORT DAK VAN HET JAAR 2018

Amstel Hotel is  
Dak van het Jaar 2018
Op 22 maart 2019 werd tijdens een feestavond in Hotel Zuiderduin  
in Egmond aan Zee het Amstel Hotel in Amsterdam uitgeroepen  
tot het Dak van het Jaar 2018 in de categorie hellende daken.  
Hieronder vindt u het juryrapport.

Het Dak van het Jaar is de prijs voor het dak waarbij een 
technisch bijzonder dak in goede samenwerking op een 
perfecte manier (in technisch, esthetisch, arbotechnisch en 
duurzaam opzicht) wordt gerealiseerd. De mogelijkheden 
op het dak worden steeds uitgebreider. De prijs wordt in  
2 categorieën uitgereikt: platte en hellende daken. De jury 
voor de hellende daken projecten is grotendeels samenge-
steld uit de redactieraad van vakblad steilDAK en bestaat uit:

• Leen Iseger (SKG-IKOB)
• Karsten Konrad (Konrad Roof Technology)
• Jan van Leeuwen (BMI Monier)
• Jan Rooding (Rooding Architecten)
• Will Verwer (Stichting Dakmeester)

De nominaties konden door de markt zelf worden  
aangedragen. Dit heeft geresulteerd in een lijst van  
13 zeer uiteenlopende projecten. De nominaties worden 
hieronder één voor één besproken.

Beverwaard, Rotterdam
Bij dit grootscheepse renovatieproject werden de asbest-
daken gesaneerd en de energieprestatie verbeterd. Compli-
cerende factor was dat niet alle particuliere woningbezit-
ters wilden of konden participeren, waardoor een technisch 
en esthetisch goede aansluiting moest worden gecreëerd. 

De Bastei, Nijmegen
Het nieuwe cultuurhistorische centrum De Bastei in  
Nijmegen heeft zeven daken op diverse niveaus,  
die op verschillende manieren zijn uitgevoerd: intensieve  
begroeiing, bestrating met klinkers en tegels, sedum en  
een EPDM bedekking bekleed met houten regelwerk. 

Tafelberg Dordrecht
In de wijk Tafelberg in Dordrecht wordt een groot aantal 
asbesthoudende daken en gevels vervangen door  nieuwe 
leien. Een klus die maar weinig dakdekkersbedrijven 
 aan durfden, omdat er per woning moest worden bepaald  
welke werkzaamheden dienden te worden uitgevoerd. 

Woonwijk Frisostraat, Baambrugge
Dit project is een voorbeeld van een gestandaardiseerde 
verduurzaming, waarbij een gehele rij huizen in één keer 
wordt voorzien van een geïsoleerd zonnedak. Tegelijk is er 
een flexibiliteit ingebouwd voor latere aanpassingen. 

KASerne, ’s-Hertogenbosch
Op het terrein van de voormalige Koning Willem I kazerne 
in ’s-Hertogenbosch is een glazen overkapping geplaatst  
als ontmoetings- annex horecaruimte. 

Mariënhof, Amersfoort
De renovatie van deze daken vergde kennis van zaken,  
vakmanschap en een goede communicatie met de omgeving 
en de gebruikers van het pand: het Mariënhof is tijdens de 
werkzaamheden namelijk gewoon in gebruik gebleven.

Ottoburg, Rijswijk
Een groendak op een bestaand hellend dak, waaronder  
o.a. een buurtcentrum en een kinderopvang zijn gevestigd. 
Een bijzonder dak, dat tot stand is gekomen door een  
goede samenwerking tussen alle partijen.

Orangerie Ray, Gent (B)
Een braakliggende strook aan de noordgevel van de 
Sint-Niklaaskerk, in het centrum van het Belgische Gent, 
wordt nu ingevuld door de orangerie RAY, een opvallende, 
transparante constructie.

Kasteel Wamberg, Berlicum
Onlangs is het dak van dit monumentale gebouw, als onder- 
deel van een grootscheepse renovatie, volledig vernieuwd. 
Vanwege de vele details was de moeilijkheidsgraad van  
dit werk bijzonder hoog. 

Buitenplaats Wisseloord, Hilversum
Deze bijzondere villa is ontworpen door architect  
Robert Magnée. Het zeer kenmerkende dak werd op  
een bijzonder fraaie manier gerenoveerd.
 
Amstel Hotel, Amsterdam
De gebouwschil van het iconische Amstel Hotel in  
Amsterdam is onlangs in de oorspronkelijke staat hersteld. 
Alleen al op het zinken dak was voor deze klus een hoge 
mate van vakmanschap vereist. 

Nieuwbouwvilla, Leende
Dit is een particuliere nieuwbouwvilla waar tijdens de bouw 
rekening is gehouden met de groene omgeving wonen en 
tegelijk de ruimtelijkheid van een loft kan worden ervaren. 

Woonhuis, Voorhout
Bijzonder aan dit pannendak is de hellingshoek, het is een 
vrijwel plat dak. Door vakmanschap, de keuze van het juiste 
systeem en goed overleg is de dakrenovatie tot een goed 
eind gebracht.

Van der Maasstraat Zoetermeer
Dit project is feitelijk een doorontwikkeling van de 
 renovatieaanpak die bij het andere genomineerde project 
in Baambrugge is toegepast. 

Winnaar: Amstel Hotel in Amsterdam
Een lijst met prachtige projecten, waarbij de jury voor de 
vraag stond welk criterium ze het zwaarst zou laten wegen. 
Aan de nominaties is te zien dat de hellende dakenbranche 
grote ontwikkelingen doormaakt en dat er steeds meer 
eisen worden gesteld aan de personen die deze daken op 
een verantwoorde manier waterdicht moeten maken.

Daarom heeft de jury na veel wikken en wegen besloten 
het criterium ‘vakmanschap’ het zwaarst te laten wegen.  
Het steeds schaarser wordende vakmanschap is de  
basis waar alle andere ontwikkelingen op kunnen gedijen. 
Het Dak van het Jaar is een prestigieus dak waar alle  
vaardigheden van een vakkundig dakdekker worden  
aangesproken, op zowel technisch als op communicatief 
gebied. Het resultaat is werkelijk adembenemend en  
zorgt ervoor dat dit kroonjuweel van de Nederlandse daken 
er weer voor vele jaren prachtig bijligt.  
Het Amstel Hotel in Amsterdam is wat de  
jury betreft terecht het Dak van het Jaar 2018. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het Dak 

van het Jaar 

2018
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DAKENMAN VAN HET JAAR 2018

“BIM reduceert faalkosten”
Hij was terughoudend in het accep-
teren van de nominatie, maar toen 
Jan van Leeuwen van BMI Monier 
op 22 maart werd uitgeroepen  
tot Dakenman van het Jaar in de 
categorie hellende daken, was hij 
toch wel erg trots: “Het is een  
hele eer.” Van Leeuwen ontving de  
bekroning vanwege zijn bijdrage 
aan de ontwikkeling van BIM voor 
de hellende dakenbranche.

3D gebouwmodel
Voor velen zal het bekend zijn wat BIM is, voor anderen is 
het nog een relatief nieuw onderwerp. Van Leeuwen licht 
toe: “BIM is een werkmethodiek, waarbij men ervoor zorgt 
dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende 
de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd 
en ondersteund door een digitaal 3D gebouwmodel.  
Het laaghangend fruit voor de aannemer zit in de mogelijk-
heid om een bouwwerk eerst virtueel te bouwen voordat 
het daadwerkelijk gebouwd wordt. In het virtuele model 
kunnen de knelpunten opgelost worden, zodat de uitvoering 
soepel kan verlopen, zonder faalkosten die ontstaan omdat 
er in het werk nog details opgelost moeten worden.  
Het is kortom geen doel op zich, maar een middel om de 
bouwpraktijk te verbeteren.”

“ DE KNELPUNTEN KUNNEN  

AL IN HET VIRTUELE MODEL  

OPGELOST WORDEN”

“De faalkosten in de bouw nemen toe in plaats van dat ze 
dalen. De sterke toename van het aantal opleverpunten  
bevestigt dit. Op diverse fronten lopen we tegen capaciteits-

Jan van Leeuwen is manager van de afdeling Dakservice van  
BMI Monier. In die hoedanigheid heeft hij het onderwerp 
BIM voor hellende daken opgepakt en intern op de kaart 
gezet. Drie jaar geleden heeft het bedrijf een internationale 
werkgroep opgezet om de toepassing van BIM in hellende 
daken verder te ontwikkelen. “Nederland is op dit gebied 
voorloper,” aldus Van Leeuwen. 

Volgens de jury wint BIM steeds meer aan relevantie en  
betreft het een ontwikkeling die in de toekomst onont-
beerlijk zal zijn. Met zijn bekroning treedt Jan van Leeuwen in  
de voetsporen van de vorige Dakenman, John Kouwenberg. 
En dat is niet de eerste keer, zo vertelde Ton Thissen van 
A&T Dakadvies tijdens de uitreiking. Thissen reikte de prijs 
namens Kouwenberg uit. Destijds volgde Van Leeuwen ook 
Kouwenberg op bij het toenmalige Lafarge. Hij benadrukt 
dat de ontwikkeling van BIM-modellen voor de toepassing 
in de hellende dakenbranche in teamverband heeft plaats-
gevonden, vandaar dat Jan van Leeuwen in eerste instantie 
terughoudend was toen hij hoorde dat de jury hem voor de 
prijs wilde nomineren. Maar vanwege het belang van BIM, 
en omdat hij wel degelijk gezien kan worden als de aanja-
ger binnen de organisatie, stemde hij uiteindelijk met de 
nominatie in. Dat hij ook zou winnen, had hij niet verwacht. 
Tijdens zijn dankwoord bedankte hij het team dat deze 
ontwikkeling mogelijk maakte en nodigde hij de markt uit 
te participeren.

problemen aan. Hierdoor is de flexibiliteit om kleine tegen-
slagen op te lossen nagenoeg verdwenen. Het gebrek aan 
vaklieden en vakkennis in het bouwproces eist ook zijn tol. 
In de ontwerpfase en tijdens de werkvoorbereiding zien  
we dat knelpunten vaak onvoldoende opgelost worden.  
De oplossing moet dan door de uitvoerende partijen in het 
werk worden bedacht en uitgevoerd. Daardoor wordt in de 
uitvoeringsfase extra vakkennis en flexibiliteit geëist om 
toch aan de gewenste kwaliteit te voldoen, maar juist  
daar ontbreekt het in de praktijk vaak aan. Het gevolg is 
stagnatie en/of bouwfouten: dit zijn zware faalkosten,  
die we momenteel zien in met name de woningbouw.”

“BIM is geen tovermiddel, maar de methodiek stelt ons in 
staat de faalkosten te reduceren omdat het de mogelijkheid 
biedt om virtueel te bouwen, dus vóórdat de eerste paal  
de grond in gaat. In een 2D-weergave heb je niet de moge-
lijkheid om complexere aansluitingen, waar meer dan  
twee vlakken bij elkaar komen, te detailleren. BIM biedt een  
3D model, waardoor je direct ziet of een bepaalde oplossing  
de juiste is: fouten worden gemarkeerd (‘clashdetectie’).”

“Als een bedrijf BIM toepast binnen de eigen organisatie, 
dan spreken we van ‘Little BIM’. De bouwer zet dan bijvoor-
beeld de 2D-tekeningen van de architecten om in 3D en 
gebruikt deze voor eigen toepassingen. Als BIM echter over 
de bedrijfsgrenzen heen wordt gebruikt, spreekt men van 
‘Big BIM’. Dan wordt BIM gebruikt voor de uitwisseling van 
3D-informatie tussen verschillende partijen in de keten.  
Dit laatste gebruik heeft in veel gevallen meer toegevoegde 
waarde, maar stelt ook hogere eisen aan de samenwerkende 
partijen. De expertise van de fabrikant en de dakdekker 
worden zodoende al in een vroeg stadium in het BIM-model 
ingebracht. Het model maakt zichtbaar welke producten 
waar toegepast worden en genereert een exacte specifica tie  
van toe te passen materialen. De knelpunten kunnen al  
in het virtuele model opgelost worden. Tevens kunnen de 
3D BIM-modellen van maatproducten worden gebruikt om 
eenduidige informatie te verschaffen naar de fabriek en 
naar de klant. Hiermee borg je de informatiestroom in de 
procesketen. Dit betekent dus dat de kennis van het dak,  
de toegepaste materialen en de wijze van bevestigen 
 transparant zijn.” 

Een belangrijke voorwaarde om bovenstaande methode 
succesvol toe te passen, is dat de BIM-modelleur vakkennis 
heeft van de discipline die virtueel gemodelleerd wordt.  
De kennis van hellende daken is aanwezig bij dakdekkers-
bedrijven en bij fabrikanten. 

Toekomstige ontwikkelingen
BIM is in ontwikkeling, vandaar dat Van Leeuwen tijdens 
de prijsuitreiking nadrukkelijk vroeg om de participatie van 
de markt. De werkgroep wil graag in gesprek komen met 
BIM-gebruikers in de markt. De feedback wordt gebruikt  
om de BIM- modellen verder te ontwikkelen. Van  Leeuwen: 
“Eén van de vragen uit de markt is bijvoorbeeld om 
 verankeringsberekeningen in het BIM-model te combineren.  

Dus zijn we nu aan het onderzoeken hoe we dat voor elkaar 
kunnen krijgen. Zo is het ook gewenst om BIM te koppelen 
aan de bestekteksten: wanneer vanuit BIM de bestekken 
kunnen worden gegenereerd, is er een één-op-één-relatie 
tussen het model en de werkelijke realisatie. Maar denk  
ook aan de voordelen van de productie. De specifieke 
 projectgegevens kunnen door de fabrikant worden gebruikt 
om bijvoorbeeld knikpannen op maat te maken.  
Ook kan bijvoorbeeld gegenereerd worden welke 
 daksysteemcomponenten nodig zijn bij de uitvoering, 
afhankelijk van de ingevoerde gegevens zoals bijvoorbeeld 
de windbelasting, alles vanzelfsprekend gekoppeld aan  
de geldende regelgeving en verwerkingsvoorschriften.  
Veel vakkennis is al in het model vastgelegd.”

In de komende jaargang van steilDAK zal Jan van  Leeuwen 
dit onderwerp verder uitdiepen aan de hand van de 
columns die hij als Dakenman van het Jaar zal schrijven. 
Onderwerpen die hij daarin zal behandelen, betreffen 
 toekomstige ontwikkelingen zoals o.a. de toepassing van  
PV en gekleurde dakpannen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



WIJ STREVEN ERNAAR OM GROEN TE DOEN! 
We geven het toch door aan de toekomsti ge generati es. Laten we het klimaat een beetje in de gaten houden. 
Heft ig, maar het gaat om uw toekomst! Zonneboilers, zonnepanelen, wij leveren alles. Als bedrijf streven 
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Ons bedrijfspand is zoveel mogelijk energieneutraal en we hebben ook geen gas meer.
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puzzelen om uw dak zo opti maal en maximaal mogelijk te beplakken met panelen. 

Ik koop graag bij een toeleverancier al mijn spullen. Of het nu om nieuwbouw of verbouwingen gaat. 
Het maakt niet uit, als er maar kwaliteitspanelen op gaan in All-Black met toebehoren erbij. Het belangrijkste 
voor ons, niks mag ontbreken. Ik laat Kroon Klimaatt echniek B.V. dit alti jd regelen.  We gaan voor wat maximaal 
haalbaar is. Soms heeft  een klant andere wensen, ook goed, het gaat ons echt om het resultaat. 

Volgende keer gaan we het hebben over valbeveiliging en alles wat daarmee samen valt. 
U kunt ons weer in juni verwachten.

Groet, Karsten Konrad 

Kijk voor informatie op: www.konrad-rooftech.com
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ZELFDRAGEND 
ISOLEREND DAKELEMENT 
VOOR HELLEND DAK

Hoge isolatiewaarde 
bij geringe dikte

Leverbaar tot 
8000 mm lengte

Toepasbaar bij een onderconstructie van gordingen en 

muurplaten, spanten of bouwmuren. De DS D elementen van 

Unilin zijn toepasbaar onder een geventileerde dakbedekking 

zoals pannen en leien. De elementen vormen samen met de 

luchtdichte veer, luchtdichtingsfolie en pvc schuimband het 

UNILIN luchtdichtdaksysteem.

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl



22 23

STEILDAK OEUVRE-AWARD 2018

Leen Iseger krijgt eerste 
steilDAK Oeuvre Award 
toegekend
Tijdens de feestavond voor de dakenbranche werd Leen Iseger onderschei-
den met de eerste steilDAK Oeuvre Award. De prijs zal mogelijk jaarlijks 
worden uitgereikt aan personen met een indruk wekkende staat van dienst 
voor de dakenbranche. Hij kreeg deze prijs uit handen van Will Verwer van 
Stichting Dakmeester. Hieronder een bewerking van zijn toespraak. 

Will Verwer

Een Oeuvre Award, wat moet je er mee? Nou niks,  
maar het is wel een fantastische erkenning vanuit  
de hellende dakenwereld voor het werk dat Leen Iseger  
in een lange periode heeft gedaan voor de branche.  
Ik heb Leen lang geleden binnen zien komen bij  
een bekende producent van betonnen dakpannen, RBB.  
In die periode heeft hij, voor zover ik kan inschatten,  
zijn liefde voor hellende daken ontwikkeld. Er werd in  
die tijd hard gewerkt aan innovaties, die vaak ook in  
de praktijk uitgetest moesten worden. En wie kon dat  
het beste? Ja juist: Leen.

Hij heeft bij RBB veel werk verzet voor het opstellen van 
verwerkingsvoorschriften en regelgeving voor hellende 
daken. Hij kreeg te maken met het Bouwbesluit en de daar-
uit voortvloeiende regelgeving, zoals het verankeren van 
dakpannen na de storm in januari 1990 (de orkaan Daria, 
een storm die nog altijd wordt beschouwd als de zwaarste 
in de afgelopen 100 jaar). 

Hij kreeg te maken met dakdekkers, met als gevolg dat 
hij op een gegeven moment de overstap maakte naar het 
werken bij enkele grote dakdekkers, vooral in de werk-
voorbereiding en begeleiding. Zo werd zijn praktische 
kennis steeds groter. Daarna kwam hij in aanraking met het 
opleiden van de dakdekkers. Aan deze opleidingen heeft hij 
veel gedaan: naast de ontwikkeling van lesmateriaal was 
hij docent. Zijn praktische en theoretische kennis en zijn 
netwerk bij de fabrikanten kwamen hier goed van pas.  
Het was een mooie periode in Boxtel, de opleiding van  
de vereniging Het Hellende Dak (HHD): een bloeiperiode 
van deze opleidingen. Hij kreeg te maken met andere  
materialen, zoals zink, lood en ook leien. Zijn gevoel bij 
deze materialen groeide en ook zijn bewondering over 
de specifieke verwerking en het benodigde vakmanschap 
ervan. Vaak materalen die al van oudsher gebruikt werden.

Certificatiedeskundige
Daarna brak er een periode aan waarin ik hem minder  
gevolgd heb. Uiteindelijk is Iseger terecht gekomen bij  
SKGIKOB, als projectleider en certificatiedeskundige.  
Een plek die hem past, met alle kennis die hij heeft ver-
gaard. Wederom kan hij vanuit deze functie de hellende 
dakenwereld helpen door het meewerken aan normeringen, 
uitvoeringsrichtlijnen, je kunt het zo gek niet bedenken of 
hij is erbij betrokken. Soms is hij wel heel lastig voor de ge-
certificeerde dakdekkersbedrijven bij projectbeoordelingen, 
maar hij voert de discussies altijd op basis van zijn kennis 
van de praktijk en de regelgeving. Ik waag het niet om alle 
BRL’s , URL’s en normcommissies waar hij aan deelgenomen 
heeft op te noemen: dat zijn er te veel. Zijn invloed in de 
normcommissies en de BRL’s en URL’s is niet gering en hij 
wordt nog altijd gezien als een fantastische kennisbron.

Tussen neus en lippen werkt hij ook nog mee aan publica-
ties in bladen, waarvan er eentje echt boven uitsteekt, 
namelijk De Pineut (in respectievelijk Roofs en steilDAK). 
Daarin schrijft hij over bouwfouten op hellende daken,  
vaak vermakelijk, maar vooral bedoeld om leerzaam te  
zijn. Wat helpt, en dat is uniek: hij is in het bezit van 
vele duizenden foto’s van verwerking van materialen op 
 hellende daken. Eigenlijk zou hij die moeten bundelen in 
een boek met zijn commentaar erbij. Eén van zijn laatste 
wapenfeiten op het gebied van kennisdeling is zijn mede-
werking aan de opzet van de nieuwe opleiding hellende 
daken, die nu van start is gegaan. 

De toekenning van de steilDAK Oeuvre Award aan  
Leen Iseger is door de jury unaniem besloten. Zijn bijdrage 
aan de ontwikkeling van kwaliteitsnormeringen en verwer-
kingsrichtlijnen voor hellende daken vinden we uniek.  
Of het nu gaat om dakpannen, leien, zink, lood, etc.  
De Award komt mooi op tijd, omdat Leen Iseger over niet  
al te lange tijd met pensioen gaat. Hij heeft al toegezegd 
ook na zijn pensionering zijn kennis te willen blijven delen  
met de technische commissie van de Stichting  Dakmeesters.  
Daar ben ik natuurlijk heel gelukkig mee: niet alleen  
voor de Stichting, maar ook omdat op deze manier zijn 
kennis niet verloren gaat. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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CHECKLIST GROEN BOUWEN

Checklist voor  
natuurinclusieve daken
Duurzaamheid is in de jaren na de Kredietcrisis een belangrijk thema in  
de bouw. Vooralsnog wordt dat veelal ingevuld op het gebied van materiaal-
keuze en energiebesparing, maar natuurinclusief bouwen is in dit opzicht 
een minstens zo belangrijk onderwerp. Vogelbescherming Nederland  
heeft in samenwerking met de Zoogdiervereniging een website opgezet 
waarmee eenvoudig belangrijke maatregelen kunnen worden getroffen: 
de Checklist Groen Bouwen.

Toen aan het begin van deze eeuw werd geconstateerd  
dat de populatie van de huismus in de stad dramatisch 
terugliep, startte Vogelbescherming een beschermings-
programma voor stadsvogels. Jip Louwe Kooijmans is 
 Teamhoofd Stad bij Vogelbescherming en publiceerde  
diverse boeken over o.a. stadsvogels. Tijdens zijn gesprek-
ken met belanghebbenden merkte hij dat er wel draagvlak 
was om te komen tot maatregelen voor natuurinclusief 
bouwen, maar dat er geen goed beeld was van wat deze 
maatregelen dan zouden moeten zijn. In samenwerking  
met Martin van Dijkhuizen (destijds van BAM) werd besloten 
een checklist op te stellen, waarbij dus een combinatie 
werd gemaakt tussen de bouwkundige en ecologische 
aspecten van het onderwerp.
Louwe Kooijmans: “Dat was wel even spannend, omdat we 
elkaar helemaal niet kenden, maar in een tijdsbestek van 
een paar dagen hadden we de belangrijkste aandachts-
punten in kaart gebracht. Dit werd in eerste instantie  
een papieren checklist. Sinds eind vorig jaar staat de  
digitale versie online. De checklist is zodanig opgesteld, 
dat de gebruiker enkel ‘ja’ of ‘nee’ hoeft te antwoorden. 
Het is voor ecologen namelijk saai om over bouwkundige 
onderwerpen te lezen en andersom houden bouwers in de 
regel niet van ecologie. Daarom is de checklist in dit opzicht 
eenvoudig gehouden. Wanneer men de checklist heeft 
ingevuld, kan men een gratis advies toegestuurd krijgen, 
toegespitst op de specifieke situatie van de gebruiker.  
Door de betrokkenheid van zowel een ecoloog als een 
bouwkundige is gegarandeerd dat de voorgestelde oplos-
sing op beide gebieden een juiste is, die voldoet aan de 
geldende regelgeving op beide gebieden.”

Checklist
De checklist gaat uit van een twaalftal vogel- en vleermuis-
soorten. Overeenkomstig met de behoeften van deze soor-
ten wordt een aantal standaard maatregelen beschreven  
die tijdens de bouw kunnen worden genomen om deze 
dieren een nest- en leefgebied te geven, zonder dat dit ten 

koste gaat van de constructie. Het gaat  
om standaard oplossingen, die echter  
op maat zijn toe te spitsen en eenvoudig 
zijn toe te passen. 

Als voorbeeld gelden de maatregelen die 
voor dwergvleermuizen genomen kunnen 
 worden. De Checklist Groen Bouwen laat 
zien hoe de loze ruimte in de overstek of 
uitstekende dakgoot geschikt is te maken 
voor vleermuizen. Dit kan door aan de  
onderzijde invliegopeningen aan te 
brengen, bij voorkeur elke 2 meter één 
invliegopening. Te veel invliegopeningen 
leiden namelijk tot tocht, te weinig 
invliegopeningen maakt de kans op ont-
dekking en gebruik kleiner. De openingen 
moeten op de muur aansluiten, zo kunnen 
de vleermuizen op de muur landen en 
vervolgens naar binnen kruipen. Op deze 

manier worden ook oplossingen voorgesteld voor bijvoor-
beeld gierzwaluwen, huismussen en slechtvalken.  
Naast het (hellende en platte) dak, worden er ook maat-
regelen beschreven voor bijvoorbeeld gevels,  waterpartijen 
en buitenruimtes. Bij het gebruik van de checklist is  
eenvoudig het betreffende bouwdeel te filteren en kan  
men bekijken welke maatregelen geschikt zijn voor welke  
vogel- of vleermuissoort.
“Er is bewust gekozen de papieren checklist digitaal te  
maken,” vertelt Louwe Kooijmans. “De papieren checklist was  
ook minder handig in het gebruik. Op de website zijn de 
verschillende artikelen met elkaar verbonden. Je kunt de 
diersoort als ingang kiezen, maar ook het bouwdeel. 

Een strook natuur
Voor wie is de checklist bedoeld? Louwe Kooijmans:  
“Voor alle belanghebbenden. Particuliere woningbezitters 
die iets willen doen aan de natuurinclusiviteit van hun 
woning, maar vooral voor projectontwikkelaars en bedrijven 
die hun pand(en) duurzamer willen maken. Bij deze laatste 
doelgroep spelen wellicht andere motieven dan idealistische 
mee, zij willen dat de maatregelen zichtbaar zijn.” 

“Tot voor kort had de bouw weinig aandacht voor natuur.  
En natuurbescherming had weinig aandacht voor het stede- 
lijk gebied. Het waren twee gescheiden werelden. Dat is 
jammer, want de wijze waarop de mens het landschap vorm- 
geeft, bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van  
planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied. 
Met name daken worden tegenwoordig dikwijls voorzien 
van een strook natuur, zowel platte als hellende daken,  
en ook gevels worden steeds vaker ‘groen’ uitgevoerd.  
Om het gebouw op een goede manier aan te laten sluiten op  
de omringende natuur, is het verstandig de checklist door 
te lopen en te bekijken hoe het dak hier optimaal op kan 
worden afgestemd.” De checklist is gratis te gebruiken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Jip Louwe Kooijmans,Teamhoofd Stad bij Vogelbescherming.
Foto’s:  Barend van Gemerden.
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Vorsten: het hoogste punt 
van het dak
In deze editie van steilDAK besteedt Huub Mombers aandacht aan vorsten. 
Niet van koninklijke bloede, maar de nokvorst. Die zijn er in verschillende 
benamingen en uitvoeringen. En waarom heet het eigenlijk een vorst?

net niet uitkwam, werden er losse profielen bij geleverd om 
het aanzicht niet te hoeven onderbreken, zodat het geheel 
in lijn doorliep. 
 
Driekant- of Plattevorst 
Dit is nu zo’n vorst waarvan beide benamingen goed zijn, 
althans in de praktijk gebruikt worden. Hiermee wordt 
aangetoond dat er (wat ik als eens eerder heb  geschreven) 
in de dakpannenwereld geen ‘wet’ is, indien een pan  
anders wordt genoemd. Het kan ook streekgebonden zijn, 
of gewoon traditie. Het is wel zo dat de Plattevorst gebruikt 
dient te worden indien we te maken hebben met platte 
pannen, zoals de Vlakke Mulden, Tuile du Nord, Rijnlandpan 

Huub Mombers

We komen in onze taal het woord ‘vorst’ maar liefst  
drie keer tegen: iets kan bevriezen door vorst,  
je kunt een koning als vorst hebben en hoog op het dak  
zit ook een vorst. Naar die laatste vorst gaat natuurlijk  
onze speciale interesse uit. 

Waar komt de naam nokvorst eigenlijk vandaan? Dit is niet 
zo ingewikkeld. Immers, als het dak klaar is en het hoogste 
punt is bereikt, wordt dit alles afgedekt met nokvorsten.  
In de ‘mensenwereld’ zit de koning, of vorst, ook op het 
hoogste niveau: vandaar de benaming ‘vorst’. 

Bijna 600 jaar geleden schreef men al over de nokvorst.  
De oudste vermelding is uit 1447, in een oude stads-
rekening van Zutphen. Ook in de plaats Kampen komt  
het woord nokvorst voor in 1555, maar dan in het  
dialect als Foerstpan! 

Een willekeurige opsomming omtrent de vorst voor  
een dak levert de volgende benamingen op: nokvorst,  
hoekkepervorst, schubvorst, zadelvorst, ballonvorst en,  
niet te vergeten, de meest toegepaste: de halfronde vorst. 
En wat dacht u van de rietvorst? Je hebt verder de  
Oud Hollevorst, geprofileerde vorst, halfronde vorst,  
driekant- of platte vorst, de Friesevorst, omloopvorst,  
mastiekvorst. En zelfs een kruisvorst. En dan zijn er  
ook nog begin- en eindvorsten. Je zou er een boek aan  
kunnen wijden! En ze hebben vrijwel allemaal een  
sluitingprofiel. Er zijn nog meer en zelfs verschillende  
benamingen voor identiek hetzelfde model. 

We bespreken er een paar:

De Geprofileerde vorst 
Dit model is eigenlijk wel één van de meest sierlijke vorsten.  
Hij werd vaak toegepast op het Kruispannendak en kan zowel  
op de nok als op de keper gelegd worden. De fabrikant van 
de pannen was zo gecharmeerd van zijn product en wilde 
het dak zo gaaf mogelijk houden, dus als de maatvoering 

Geprofileerde vorst met losse profielstukken.

of Hamerpan. En ja, de Driekantvorst heeft duidelijk  
drie kanten. En er is ook nog de Ronde Driekantvorst  
en die past ook bij pannen die hol zijn. En om u helemaal  
in verwarring te brengen, in één van mijn bouwkunde-
boeken kwam ik voor deze vorst de naam tegen van  
Klaverbladvorst…! Dus what’s in a name?

Schubvorst 
De schubvorst kun je niet op de nok leggen, want dan  
vraag je om inwatering en lekkage op zolder. Deze vorst 
dient uitsluitend gelegd te worden op de hoekkeper en 
daarbij is een sluitingprofiel niet nodig. Op de hoekkeper 
begin je dan ook met een begin-hoek-kepervorst.  
Soms zijn deze zeer fraai uitgevoerd in de beeltenis van  
een honden of leeuwenkop of dolfijn, heel mooi om  
te zien vanaf de begane grond.

Zadelvorst of Omloopvorst
Die zie je vaak toegepast op het VH dak of Romaansdak.  
Bij het model Verbeterde Holle pan is de zadelvorst wel 
erg chique, je mag hem ook omloopvorst noemen, want dat 
is wat hij doet: ‘omlopen’ over de nok van het ene dakvlak 

naar het andere. In feite 
is een ballonvorst ook 
een omloopvorst, maar 
die gebruik je bij het 
panmodel Romaans. 
Elke bovenpan onder de  
noklijn heeft dan zijn 
eigen nokvorst, in tegen- 
stelling tot de halfronde 
vorst, want daar gaan  
er drie van in een  
strekkende meter.

Mastiekvorst (pan) ook wel  
Chaperonpan genoemd
Eigenlijk is deze pan een bovenpan en nokvorst tegelijk, 
want ze zitten aan elkaar vast. Hij wordt met name  
toegepast als er geen nok is, maar een overgang naar een 
platdakbedekking. Je kunt die dakrand ook afdekken met 
een lijst in zink, lood of koper, maar er kan ook gekozen 
worden voor een mastiekpan: een pan met zeer haakse 
hoek schuin omlaag. Deze naam stamt uit de tijd van vóór 
de bitumineuze dakrollen, toen er nog in grote bakken op 
het platte dak teerbrokken werden gestookt in een ketel 
met open vlam (!!) eronder. Dan werd die hete teer- 
substantie uitgegoten op het platte dak en na stolling  
door afkoeling met grind ingestrooid… Dat waren nog  
eens tijden, vraag het de oudere dakdekker maar.

Rietvorst
De benaming ‘rietvorst’ zegt het al: toepassing op een 
rietgedekte kap. Van beneden af zie je het niet, maar een 
rietvorst is al gauw 65 tot 70 cm lang in overspanning en 
een breedte van 23 à 24 cm, dit vanwege het dikke rietpak 
op elk dakvlak dat overbrugd moet worden. Een rietvorst 
heeft ook geen zijsluiting, maar wordt door de rietdekker 
afgesmeerd met een dikke speciezoom en koud tegen elkaar  
met vingerdikke tussenruimte. U merkt wel, er is veel te 
vertellen en te schrijven over nokvorsten. Zolang de mens 
daken maakt, zijn er nokafdekkingen bedacht van heide-
plaggen op een boshut, tot keramiek of metaal. 

Een andere keer bespreken we sierelementen op de nok. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

MOMBERS OVER DAKPANNEN

Driekantvorst.

Plattevorst.

Beginhoekkepervorst met schubvorst.

Zadel/omloopvorst voor VH dakpan.

Ballon/omloopvorst voor Romaansdak.

Mastiekpan en Sledestofzuiger.
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ASBESTSANERING

Er kan nog geen  
mondkapje van af

mr.dr. Yvonne Waterman en Jasper Kosters2 

Foto’s: Tony Rich©

1. De opdrachtgevers, de auteurs  
en de insteek
De opdrachtgevers van dit rapport zijn de vereniging van 
woningcorporaties Aedes en de bekende woningcorporaties 
Talis, Mitros, Vestia en Woonbron. (U zult Mitros nog wel 
herkennen van het Kanaleneiland-incident en Woonbron 
als de eigenaar van het zwaar met asbest vervuilde schip 
SS Rotterdam.) Zij klagen in de media steen en been dat  
asbest saneren zo duur is; in hun opinie, onnodig duur.  
Gelet op hun grote woningbestanden die sanering behoeven, 
is daar zeker een groot financieel belang mee gemoeid. 

De auteurs van het collaboratieve werk zijn dr. Jody Schinkel  
(TNO), professor Dick Heederik (Universiteit van Utrecht), 
prof. Ira Helsloot (Radboud Universiteit) en Jacco Vis en 
Sander Kraaijenbrink, beiden verbonden aan het Crisislab 
waar ook prof. Helsloot werkzaam is. Professor Helsloot is 
in de laatste jaren meerdere malen door de opdrachtgevers  
ingehuurd en heeft, zo suggereert zijn publicatielijst, 
daaraan voorafgaand niets noemenswaardigs over asbest 
gepubliceerd. Zeker kennen wij hem niet van het internatio-
nale circuit van asbestdeskundigen en kent niemand daar 
hem. Het is ons onduidelijk waar hij zijn ‘expertise’ vandaan 
haalt inzake de aangehaalde quote, die in onze opvatting 
wetenschappelijk volstrekt onverantwoord is en aanzien-
lijke schade heeft toegebracht aan de inspanningen van 
velen gedurende decennia inzake de maatschappelijke 
bewustwording van asbestrisico’s. 

Het rapport bevat geen melding dat de opdrachtgevers  
zich niet inhoudelijk met het rapport hebben bemoeid,  
wat wetenschappelijke neutraliteit zou suggereren.  
Evident is eerder het tegendeel waar, gelet op de inmen-
ging van enige tientallen personen aan de zijde van de  
opdrachtgever die vaker met de opdrachtgevers samen-
werken (‘respondenten’ en ‘klankboordgroep’). Dit maakt  
het eenzijdig en partijdig. De deelname van TNO als weten-
schappelijke instelling komt in dit licht vreemd voor –  
en niet zo best, gelet op de belangrijke positie die TNO  
inneemt inzake asbestbeleid en die neutraliteit vereist 
jegens de diverse stakeholders in het werkveld. Zijn de 
commerciële interesses van TNO hier doorgeslagen? 

De insteek van het rapport is, kort samengevat, dat asbest-
saneringen in vele scenario’s goedkoper kan en dat de 
huidige werkmethodes veel te duur zijn – onnodig duur. 
Ook wordt aangegeven dat in veel situaties onduidelijk is 
wat de blootstelling aan asbest werkelijk is en daarmee ook 
wat de bijbehorende gezondheidsrisico’s zijn. Hierdoor is 
het, aldus TNO op haar website, ”[V]eelal niet mogelijk om 
vast te stellen wat proportionele veiligheidsmaatregelen 
zijn.”3 Deze terughoudendheid bij een rapport waaraan TNO 
zelf heeft meegewerkt, staat kennelijk toch niet in de weg 
om vast te stellen dat asbestsaneringen te duur zijn en in 

Op 5 maart 2019 publiceerde TNO samen met enige  
andere auteurs het rapport ‘Inzichten voor  
proportioneel asbestbeleid’.1 Dezelfde dag vertelde  
een van deze auteurs, professor Ira Helsloot,  
op het NOS Journaal van acht uur over de strekking  
van dit rapport: “Op dit moment zijn voor de meeste  
asbestwerkzaamheden [sic] de beschermings- 
maatregelen zwaar overdreven. Ja, als je élke dag  
wordt blootgesteld aan grote hoeveelheden asbest,  
dan ga je daar met, uh, grote zekerheid aan dood.  
Maar incidentele blootstellingen leveren geen gevaar  
voor de gezondheid op.” Het onmiddellijke gevolg  
van deze boodschap was dat brede inspanningen  
gedurende tientallen jaren om de maatschappij bewust  
te maken van de gezondheidsrisico’s van asbestbloot- 
stelling ernstig werden ondermijnd. Plotseling was er  
onzekerheid of asbest überhaupt wel zo gevaarlijk is.  
Dus wat is er waar aan dit rapport en wat moeten  
wij er mee? Dit artikel zal hier een antwoord op bieden.  

veel gevallen veiligheidsmaatregelen zoals mondkapjes en 
tyvek overalls niet ‘proportioneel’ zijn. 

2. Asbestrisico’s: feiten en emotie
Het mondiaal wetenschappelijk aanvaarde inzicht is dat 
asbest een kankerverwekkende stof is en geen veilige 
ondergrens kent; de lijst van wetenschappelijke publicaties 
op dit punt is schier eindeloos. Dit standpunt wordt onder-
steund door bijvoorbeeld onze eigen Gezondheidsraad,  
de World Health Organisation (WHO), International Labour 
Organisation (ILO), World Trade Organization (WTO),  
International Agency for Research on Cancer (IARC),  
de Europese Unie, de European Agency for Safety and 
Health at Work (EU-OSHA), de Environmental Protection 
Agency (EPA), International Commission for Occupational 
Health (ICOH), United Nations Environmental Programme 
(UNEP), Collegium Ramazzini, ruim vijftig landen en goed 
beschouwd vrijwel iedere medische instelling op het 
 gebied van kanker wereldwijd. Alleen de Russische asbest-
industrie houdt nog stug vol dat asbestblootstelling  
geen kwaad kan; maar die heeft daar een aanzienlijk 
 financieel belang bij. 

In het maatschappelijk debat wordt vaak gedacht dat  
één asbestvezel al dodelijk is. Dat is een verkeerde,  
althans niet realistische, duiding in lekentaal van het  
gebrek aan een veilige ondergrens. Immers wij leven  
in een land waar wij een achtergrondwaarde van  
circa 30 vezels per kubieke meter voortdurend inademen; 
en daar gaan wij echt niet op nationale schaal aan dood. 
Blinde paniek over asbest is daarom onzinnig en contra-
productief. Juist waar sprake is van asbest, zijn een goede 
feitenkennis en een koel hoofd van belang. 

Wel is het zo dat het wetenschappelijk en statistisch inzicht 
toeneemt dat ook relatief geringe blootstellingen tot 
asbestziekten kunnen leiden. Daarmee is het inzicht dat 
dit risico alleen bestaat bij langdurige, zware blootstelling 
volstrekt achterhaald. Het is ook juist dit inzicht dat de  
Gezondheidsraad in 2010 ertoe bracht om de grenswaarden  
aanzienlijk aan te scherpen.4 In deze context schreef 
 professor Arthur Frank aan ons, met specifieke referte  
aan het aangehaalde citaat van prof. Helsloot: “[T]here is 
excellent animal and human data showing that as little  
as 1 DAY !!!!!!! is sufficient to cause a mesothelioma […]”5 
Dit inzicht wordt ondersteund door een scala aan  
wetenschappelijke literatuur.6 Professor Ken Takahashi, 
directeur van het Australische Asbestos Diseases Research 
Institute, schreef ons in dezelfde context:  
“The importance of safety measures for asbestos removal  
work should NEVER be understated because there is no 
safe level to asbestos exposure, a position widely and firmly  
held by the scientific community.” Professor Jukka Takala,  
voorzitter van ICOH, wees ons erop dat de gewenste 
maximale blootstellingsnorm 1.000 vezels per m3 zou 
moeten worden, met verwijzing naar een grensverleggen-
de  publicatie.7 Ook constateerde hij dat het aantal asbest 
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5. Scherpe kritiek
Er is van alles mis met het rapport. In de eerste plaats 
vinden wij het onfatsoenlijk om het behoud van de 
 gezondheid van een werknemer in euro’s uit te drukken.  
In de tweede plaats is het stuitend om te suggereren dat 
een saneerder nog niet de kosten van een mondkapje 
waard is. Telt zijn leven dan bijna letterlijk voor niets? 

In de derde plaats: de kosten van een sanering liggen niet 
in een mondkapje, die overigens in bulkaankoop wel goed-
koper zal zijn dan aangegeven. De kosten worden met name 
bepaald door zaken die door de wetgever zijn verplicht, 
zoals een containment, onderdrukmachines, professionele 
apparatuur, scholing, uitvoerige administratie, kostbare tijd 
voor controles van certificerende en toezichthoudende  
instellingen etc. Daarnaast zijn er nog andere onvermijd-
bare kostenposten, zoals mankracht, steigerbouw,  
een hoogwerker/kraan etc. Daar hebben saneerders geen 
keuze in. Maar dáár vermeldt het rapport weinig of niets 
over. Het is dan ook oneerlijk om te suggereren dat saneer-
ders uit winstbejag de prijs van saneringen opdrijven,  
want die prijs wordt vooral bepaald door de eisen die de  
wetgever stelt en het aspect van persoonlijke beschermings- 
 middelen heeft daar slechts een gering aandeel in. 

In de vierde plaats: de Arboregelgeving verbiedt klip en 
klaar om de werknemer bloot te stellen aan carcinogene 
stoffen en gebiedt om bronmaatregelen te nemen om  
dit te voorkomen. Slechts als dit niet (geheel) lukt,  
zijn persoonlijke beschermingsmiddelen toegestaan en 
zelfs verplicht; die de auteurs van het onderhavige rapport 
in veel scenario’s als ‘disproportioneel’ overbodig achten.  
De EU-richtlijn 2004/37/EC is nog strenger van aard,  
zie art. 5 lid 3: “Where a closed system is not  technically 
possible, the employer shall ensure that the level of expo-
sure of workers is reduced to as low a level as is technically 
possible.” Technisch – dat is het vereiste waar de Nederlandse 
wetgeving invulling aan moet geven, niet proportioneel.  
Wij zien niet hoe een ‘proportionele benadering’ te realise-
ren is bij de huidige stand van wetgeving. 

Ook valt niet in te zien hoe en waarom asbestrisico’s in dit 
licht anders zouden worden behandeld in de arbocontext 
dan iedere andere carcinogene stof. De civielrechtelijke 
aspecten zijn overwegend hetzelfde: art. 7:658 BW verplicht 
de werkgever om alle redelijkerwijze te vergen maatrege len  
te nemen om de gezondheid van de werknemer te bescher-
men. Het is al in de voorlaatste eeuw uitgemaakt dat onder  
‘redelijkerwijze’ zo ongeveer alles valt dat onder de zon 
mogelijk is. Dus ook mondkapjes en wat verder nog meer 
nodig is. In verhouding tot de bescherming tegen een  
kankerverwekkende stof ligt de lat heel hoog en zo hoort 
het. De Parlementaire Geschiedenis is daar duidelijk over. 

In het licht van de voorgaande twee alinea’s is de stelling 
op p. 97 daarom onbegrijpelijk en misleidend: “Op basis  
van de specifieke wetgeving die voor asbest geldt moet in 
deze gevallen dus ‘redelijke’ beschermende  maatregelen 

gerelateerde doden vanwege beroepsmatige blootstelling 
in ons land ruim 4.600 per jaar bedraagt; en dat is meer 
realistisch dan de 1.000-1.300 die standaard in de  
Nederlandse literatuur worden genoemd door het CBS, 
IAS, ISZW etc.8 In de context van professor Helsloot’s citaat 
schreef hij ons: “Asbestos – any type of asbestos – is a very 
potent carcinogen, and there is no safe limit of exposure. 
We should insist on zero exposure.” 

Relevant is dat sprake is van een cumulatief risico,  
wat betekent dat iedere blootstelling leidt tot een iets  
grotere kans op ziekte. Daarom is het van belang om 
onnodige blootstelling te voorkomen; en dit geldt te meer 
omdat veel blootstellingen in het dagelijkse leven waar-
schijnlijk ongemerkt gebeuren, maar daarom niet minder 
meetellen. Ook verschijnen er in de statistieken steeds 
meer beroepen die niet traditioneel met asbest worden 
geassocieerd: artsen, verpleegkundigen, schooldocenten, 
secretaresses etc., indicatief dat ook lage (maar aange-
toonde) blootstellingen tot slachtoffers leiden. Denk ook 
aan familieleden via indirecte blootstelling. Wij durven 
daarom rustig te stellen dat de bewering van prof. Helsloot 
– “incidentele blootstellingen leveren geen gevaar voor de 
gezondheid op” – kwalijke nonsens is en ver verwijderd is 
van mondiaal erkende wetenschappelijke inzichten. 

Het cumulatieve risico maakt goede bescherming voor bij  
uitstek werknemers in de saneringsbranche essentieel,  
letterlijk van levensbelang. Maar ook incidentele en kort-
stondige blootstelling voor particulieren mag daarom niet 
als onschadelijk worden bestempeld. Men weet immers  
niet wat voor een individu de fatale grenswaarde is;  
en bijkomstige causale factoren als blootstellingsleeftijd, 
hogere levensverwachting van een jongere generatie  
(lees: meer kans op voltooiing van de incubatieperiode), 
rookgedrag, genetische aanleg etc. kunnen daar op rele-
vante wijze aan bijdragen. Daar komt bij dat, ongeacht hoe 
groot of klein de kans op ziekte is, asbestziekten vrijwel 

altijd ongeneeslijk zijn, een bijzonder naar ziektebeeld 
kennen en op korte termijn tot de dood leiden. De kans op 
asbestkanker is in het algemeen (zeer) klein, maar catastro-
faal voor het individu die het betreft en zijn dierbaren. 
Daar moet je respectvol mee omgaan; dat is anders dan de 
suggestie dat een dagje asbest snuiven geen kwaad kan. 

Asbestziekten
Wat voor asbestziekten zijn er? In wezen zijn het vrijwel 
allemaal kankers, pleurale plaques en asbestose uitgezon-
derd. Het onderhavige rapport gaat uit van ‘de grote twee’: 
te weten mesothelioom en asbest gerelateerde longkanker. 
Deze twee ziekten worden op grond van de Nederlandse 
CBS-statistieken worden gezien als een onderlinge  
1:1 verhouding. Gezamenlijk betreft het aantal asbestge-
relateerde sterfgevallen ongeveer 1.000 tot 1.300 per jaar, 
afhankelijk van welke statistieken je kiest. Op buitenlandse  
congressen verneem ik echter steeds vaker dat er een  
vermoeden bestaat dat de verhouding veel hoger is,  
wat neerkomt op een zorgwekkende onderregistratie en 
onderwaardering van de ernst van het gezondheidsrisico.  
Zo vertelde de vermaarde hoogleraar Jukka Takala9:  
“The asbestos problem is much bigger than mesothelioma. 
Mesothelioma is the most obvious asbestos disease, but it’s 
not the most common. Asbestos causes six times more  
cases of lung cancer than it does mesothelioma.”10  
Dit wordt bevestigd door de World Health Organization.11 

Daarnaast zijn er nog andere mondiaal erkende asbest-
kankers, waar in Nederland nauwelijks over wordt gesproken,  
laat staan geregistreerd. Denk aan strottenhoofdkanker 
(larynx), baarmoederkanker, maag-darmkanker en nierkanker.  
Ook zijn er diverse kankers waarvan inmiddels een sterk 
wetenschappelijk vermoeden bestaat van een causale relatie  
tot asbest, zoals keelholtekanker (pharyngeal cancer).12 
In het onderhavige rapport van TNO wordt gerept over een 
incidentie van asbestkankers van 4 per 100.000  individuen. 
Wij denken niet dat daarbij rekening is gehouden met  
de voorgaande inzichten; dat maakt dat de bevindingen en  
met name de berekeningsmethodiek in het rapport te  
optimistisch zijn voorgesteld. 

3. Hoe is het rapport opgesteld?
Uitgangspunt13 is een maximale investeringsnorm per 
gewonnen levensjaar, gesteld op € 60.000 om het propor-
tionele investeringsbedrag per blootgestelde te berekenen; 
en met verwijzing naar een publicatie van prof. Helsloot. 
Het is een vreemd uitgangspunt, omdat er geen sprake is 
van ‘gewonnen’ levensjaren – de personen die met asbest in  
aanraking komen, zijn als uitgangspunt al gezond, er is geen  
sprake van een behandeling die hun leven verlengt. 

Het rapport vermeldt: “Het verloren aantal gezonde levens-
jaren, uitgedrukt in DALY’S (Disability Adjusted Life Years), 
wordt berekend door de kans op het ontwikkelen van 
een asbestziekte (het gemiddeld aantal sterfgevallen per 
100.000 blootgestelde personen) te vermenigvuldigen  
met het gemiddelde aantal verloren gezonde levensjaren. 

In het geval van asbestblootstelling is dit gesteld op  
19 jaar longkanker of mesothelioom per geval.” (Ook dit is 
niet geheel juist, omdat diverse asbestziekten buiten be-
schouwing zijn gelaten en er een vergaande onderschatting 
is van het aantal asbest gerelateerde longkankergevallen.) 
Het aantal verloren gezonde levensjaren wordt geschat op 
19 jaar per persoon, waarbij er van wordt uitgegaan dat 
de meeste slachtoffers op hun 65ste jaar ziek worden en 
overlijden, in plaats van op hun 84ste levensjaar. Dit houdt 
geen rekening met de incubatieperiode bij jonge personen, 
die nu een hogere levensverwachting genieten dan de  
generatie van de auteurs en dus ook relatief meer kans 
maken om de incubatieperiode vol te maken. 

“Door het aantal verloren DALY’s te delen door het aantal 
personen (dus 100.000), en vervolgens te vermenigvuldigen 
met de jaarlijkse investeringsnorm van € 60.000, is het 
proportionele investeringsbedrag voor een heel leven per 
individu te berekenen. Dit bedrag wordt vervolgens gedeeld 
door 40 om in het geval van werkgerelateerde scenario’s de 
proportionele investering per werkzaam jaar te bereken.” 

4. Rekenmethodiek
Op p. 16 van het rapport wordt een voorbeeld gegeven van 
de rekenmethodiek bij de diverse scenario’s. Stel: een werk-
gerelateerde blootstelling van 2.000 chrysotiel vezels per m3.

“Bij de concentratie van 2000 chrysotiel vezels per m3 is 
er volgens de Gezondheidsraad sprake van een risico van 
4 10-5 bij blootstelling gedurende een heel werkzaam 
leven. Dit betekent dat voor elke 100.000 blootgestelden 
op gemiddeld 65-jarige leeftijd 4 mensen mesothelioom of 
longkanker krijgen. Dat komt overeen met 4*19=76 verloren 
levensjaren per 100.000 blootgestelden.  
Het proportionele budget om dat te voorkomen is daarmee  
76*€ 60.000=4,56 miljoen euro voor die 100.000 blootge-
stelden. Terugrekenend naar wat voor een individu in elk 
van zijn 40 arbeidsjaren betekent, geeft dat een proportio-
nele investering van 4,56 miljoen euro/100.000 bloot-
gestelden/40 jaar = € 1,14 per jaar als daardoor alle sterfte 
kan worden voorkomen. Het gebruik van P3 mondkapjes 
reduceert de blootstelling en daarmee de sterfte met 95% 
dus daarvoor is dan beschikbaar 0,95 * € 1,14 = € 1,08 per 
jaar. Voor dit bedrag kunnen niet elke dag P3 mondkapjes 
worden aangeschaft. Met andere woorden de inzet van  
P3 mondkapjes is in deze situatie niet proportioneel.”  
(Cursivering van de Waterman en Kosters). 

De auteurs lijken zich bewust te zijn hoe mager het weten-
schappelijk gehalte is en zich daar bij voorbaat voor te 
excuseren. Zoals het rapport op p. 6 vermeldt:  
“In veel situaties is de feitelijke blootstelling aan asbest 
(door inhalatie) echter onduidelijk. Evenmin zijn de bijbe-
horende gezondheidsrisico’s op de lange termijn bekend. 
Hierdoor is het dus niet mogelijk een schatting van de 
proportionaliteit van de getroffen maatregelen te maken.” 
Waarom beginnen zij er dan aan, vragen wij ons af. 
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genomen worden, waarvoor dit rapport proportionele 
 budgetten berekent.” 

Laten wij ook iets zeggen over de scenario’s. In de laatste 
jaren heeft Talis ons veelvuldig voorgehouden dat het sane-
ren van vensterbanken best goedkoper kan in risicoklasse 1. 
Wellicht kan dat, onder ideale omstandigheden. Maar is het 
wenselijk om een bedrijf zonder enige kwaliteitscontrole 
werkzaamheden aan een asbestobject te laten uitvoeren? 
Weet die dat je niet de huisstofzuiger moet gebruiken en 
dat er een opschaling, melding, meerkosten etc. bijkomen  
in geval van een breuk? 

Wij lezen over werknemers die gaten boren in asbesthou-
dende plafonds – dat zijn strafbare feiten. Willen de auteurs 
van het rapport nu werkelijk suggereren dat bedrijven en 
particulieren zich daaraan bezondigen, omdat de risico’s  
in hun ogen best meevallen? Sinds wanneer is dat een 
vruchtbaar verweer? Betalen zij dan ook de torenhoge 
boetes die in zulke gevallen worden opgelegd door de 
toezichthoudende instanties? En gaat ISZW op grond van 
dit rapport haar boetes matigen, omdat de woningbouw-
corporaties willen bezuinigen op de kosten van asbest-
sanering en stellen dat de risico’s heus wel meevallen?  
Wij verwachten van niet. 

De suggestie wordt gewekt dat een dag blootstelling aan 
asbest geen kwaad kan, dat het niet nodig is om daarvoor 
als een wit maanmannetje rond te lopen. Dit gaat voorbij 
aan het feit dat asbestsaneerders juist niet een dag,  
maar dagelijks aan asbest worden blootgesteld en aanzien-
lijke gezondheidsrisico’s lopen in het verrichten van nood-
zakelijk werk; waar zij overigens veel te weinig waardering 
voor krijgen. Hetzelfde geldt voor de werknemers installa-
tiebedrijven en aannemers die, zo begrijpen wij het rapport, 
dergelijke werkzaamheden in plaats van saneerders kunnen 
uitvoeren. De particulieren die eens een blauwe  maandag 
wat asbest opruimen, behoeven vanuit die visie geen 
‘maanpak’ aan; maar wat is het belang van deze redenering, 

nu de activiteiten van particulieren in de regel geen kosten 
voor woningcorporaties met zich brengen? De redelijke 
uitleg brengt met zich dat het kennelijk de asbestsaneer-
ders zijn, die niet de kosten van hun beschermende kleding 
en gelaatsmasker mogen doorberekenen, omdat dit niet 
‘proportioneel’ zou zijn. Saneerders willen echter ook een 
oude dag bereiken en denken daar terecht heel anders over. 

Wij lezen in het rapport dat een eenmalige, piekblootstelling 
bij brand geen kwaad kan. Dat is betwistbaar, gelet op de 
mondiale medische literatuur waarvan wij in de  voetnoten 
in dit document al enkele bekende bronnen hebben 
genoemd. Het gaat ook voorbij aan de mogelijkheid van 
(ondeskundige) verspreiding van asbest tijdens zo’n piek-
blootstelling en aan de kans op secundaire verontreiniging 
met een mogelijk chronische blootstelling tot gevolg.  
Over andere, kosten opdrijvende omstandigheden in de na-
sleep van zo’n brand lezen wij ook niets, zoals de noodzaak 
in voorkomende gevallen om huurders vervangende woon-
ruimte aan te bieden, kosten van schoonmaak, de overlast 
etc.; deze zijn bezwaarlijk de saneringsbranche aan te 
wrijven. Eigenaardig is ook de stelling op p. 22: “Er zal met 
gezond verstand gekeken moeten worden in welke mate en 
op welke wijze het gedeponeerde asbest opgeruimd dient 
te worden.” Het komt ons voor dat de wet en het schade-
vergoedingsrecht hierin leidend moeten zijn en niet zozeer 
wat woningcorporaties als ‘gezond verstand’ verstaan,  
waar wij weinig objectiviteit van verwachten. De stelling, 
ook in deze context en dezelfde pagina, dat het niet nodig 
is om rekening te houden met secundaire besmetting,  
verbaast ons – waar is de NEN2991 dan goed voor? 

Boven alles verbazen wij ons over het uitgangspunt:  
namelijk dat een budget X het niveau van de ‘passende’ 
gezondheidsbescherming tegen kankerverwekkende  
stoffen bepaalt; in plaats van andersom. 

6. Conclusies en enige kritische opmerkingen
Dit rapport oogt in zijn geheel zeer gestuurd, eenzijdig 
en partijdig. ‘Wie betaalt, bepaalt.’ Dat heeft weinig met 
onafhankelijke wetenschap te maken. De oproep voor 
meer risicogestuurd beleid op basis van wetenschappelijke 
inzichten steunen wij zeker – wat kan daar op tegen zijn? 
Maar dit rapport heeft aan wetenschappelijke inzichten 
weinig bijgedragen en slechts geleid tot grote verwarring 
in de maatschappij. 

Ten tweede: wij nemen grote afstand van de verwerpelijke 
stelling van professor Helsloot dat de beschermingsmaat-
regelen voor de meeste asbestwerkzaamheden zwaar  
overdreven zijn en incidentele blootstellingen geen gevaar 
voor de gezondheid opleveren. Deze stelling druist in tegen 
de mondiale wetenschap en heeft de Nederlandse maat-
schappelijke bewustwording van asbestrisico’s ernstige, 
 mogelijk onherstelbare schade toegebracht. Wij kunnen 
hem niet meer serieus nemen, behalve in zijn originele 
werkveld van crisismanagement waar hij wel verdienste-
lijke bijdragen aan heeft geleverd. 

Ten derde: het rapport kent een belangrijk euvel, namelijk 
het gebrek aan controleerbare onderbouwing. TNO beschikt 
niet over een grote database aan blootstellingsrapporten; 
en veel van wat zij heeft, is daarbij ook nog geanonimiseerd. 
Ook veel van de interviews waar het rapport zich op baseert, 
zijn zowel qua herkomst als inhoud anoniem. Het wekt 
bevreemding dat de gehanteerde data in overwegende mate 
dezelfde zal zijn als welke enkele jaren geleden werd gebruikt 
voor de indeling van risicoklassen in het SMArt-systeem;  
en dat deze nu tot wezenlijk andere inzichten leiden. 

Uit dit rapport is niet of nauwelijks af te leiden om wat 
voor data het gaat, van wanneer, in opdracht van wie,  
uitgevoerd door wie, waar, welke omstandigheden,  
welke kwaliteit rapportage, etc. etc. Dat stoort behoorlijk, 
want de essentie van wetenschap is dat het transparant, 
verifieerbaar en reproduceerbaar moet zijn. Wij vinden 
daarom dat dit rapport niet de benaming ‘wetenschappelijk’ 
mag dragen – tenzij dat inhoudt dat wij alles voor zoete 
koek moeten aannemen. 

Dit probleem is te ondervangen: verzamel c.q. maak meer 
van die blootstellingsrapporten in alle gewenste scenario’s  
en deel ze verplicht met TNO. Indien het asbestbeleid con-
form wetenschappelijke standaarden risicogericht moet 
zijn, is daar evident grote behoefte aan. Natuurlijk rijst dan 
onmiddellijk de vraag: wie zal dat betalen? Het antwoord 
daarop ligt voor de hand: Aedes en de woningcorporaties, 
natuurlijk. Zij zijn immers degenen die daar het meeste 
financieel belang bij te winnen hebben en het probleem 
van dure sanering naar zich toe trekken. Dus Aedes en 
woningcorporaties, kom maar op! Put your money where 
your mouth is. Let wel: dan moet de onafhankelijkheid van 
het onderzoek door TNO wel klip en klaar gewaarborgd zijn,  
zonder inhoudelijke of sturende bemoeienis van de beta-
lende opdrachtgevers. Of laat het uitvoeren door een onaf - 
hankelijk, bij voorkeur internationaal erkend onderzoeks-
bureau dat gevrijwaard blijft van de inmenging van belang-
hebbenden. Daar is het onderwerp belangrijk genoeg voor.  

Ten vierde constateren wij dat er nog steeds veel gebrek 
aan kennis is inzake asbest en daarbij ook nog veel emotie 
bestaat. Er is een gapend gat tussen feiten en perceptie van 
asbestrisico’s. Ook dat staat een risicogericht beleid en de  
uitvoering daarvan op basis van wetenschappelijke inzich- 
ten in de weg. Professionals zouden beter moeten weten; 
en dat is gelukkig ook vaak zo. Maar op  maatschappelijk 
niveau is er nog een wereld aan bewustwording van 
 asbestrisico’s te winnen. En daar ligt een schone taak  
voor de Nederlandse asbestbranche: want ook voor haar 
geldt net zo zeer ‘Put your money where your mouth is’. 
Asbestrisico’s moeten serieus genomen worden en wie 
beter om die boodschap maatschappelijk te brengen dan 
degenen die het onder veilige omstandigheden willen 
verwijderen en het meeste risico lopen? Wij zien het eerste 
Sire-spotje graag tegemoet! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

ASBESTSANERING



Werken bij Wentzel/
RHEINZINK Nederland

Lijkt het jou leuk om te werken bij een dynamisch bedrijf waar een hoge mate van zelfstandigheid wordt gevraagd? 

 
Al meer dan negentig jaar is Wentzel B.V. een begrip in de loodgieters- en installatiebranche. Als leverancier van non-ferro metalen voor 
de bouw, gereedschappen en machines neemt Wentzel een marktleidende positie in. Wentzel vertegenwoordigt  gerenommeerde merken 
zoals RHEINZINK (titaanzink), Halcor (koperen buis) en Schlebach (machines). Het klantenprofiel van Wentzel bestaat uit  professionele 
dak-, sanitaire en bouwgroothandelaren. 

Wij zijn per direct op zoek naar:  Technisch adviseur buitendienst (m/v)
 
Vanwege uitbreiding van onze afdeling technische advisering zoeken wij een 
zelfstandige, enthousiaste collega voor het adviseren en uitwerken van daken 
en gevels van Rheinzink. Dit doe je voor installateurs, in samen werking met de 
groothandel. Je zult projecten bezoeken, inmeetwerkzaamheden verrichten en 
dit uitwerken voor productie. Ook ben je betrokken bij ons cursusprogramma  
en sta je op huisbeurzen en informatiedagen. Voor deze functie zul je enige 
ervaring moeten hebben met het maken van zinken daken en gevels. Je krijgt 
daarbij een interne opleiding om je technische kennis te vergroten.

Neem voor deze vacature contact op met Marcel Oostendorp  
via 020-4352000 of m.oostendorp@wentzel.nl

Wentzel BV/RHEINZINK Nederland 
Scharenburg 2•1046 BB•Amsterdam 
 

www.wentzel.nl

UW CONTACT
HENK SMIENK

Commercieel Technicus

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

SIDING.X
VOOR VERRASSENDE GEVELS
DIE INDRUK BLIJVEN MAKEN

WWW.PREFA.COM

TECHNISCHE GEGEVENS PREFA SIDING.X

Materiaal aluminiumlegering met gekleurde coating
Bevestiging geschroefd op aluminium of houten onderconstructie
Coating hoogwaardig dubbel geëmailleerd

STANDAARDFORMATEN:       200 x 1,0 mm
                  300 x 1,0 mm
                  400 x 1,0 mm

LENGTE:                      500–2.500 mm          

GEWICHT:   ca. 3,30 à 4,30 kg/m2  
   afhankelijk van totale breedte



3938

BEZOEK AAN EEN LEISTEENGROEVE

Jonge leidekkers kijken 
hun ogen uit in Wales

Op 4 en 5 april vertrok een kleine delegatie naar Wales om daar een  
leisteengroeve te bezoeken. Naast Johanna Gruijthuijsen van leverancier 
Lei Import, Ferdi Bogaerts van leidekkersbesdrijf F. Bogaerts bv en  
enkele aannemersbedrijven en monumentbeheerders, bevonden zich  
ook twee jonge, enthousiaste leidekkers in het gezelschap.

Ferdi Bogaerts heeft al vaker leisteengroeven bezocht. 
Meestal neemt de eigenaar van een leidekker- en  
loodgie tersbedrijf klanten, bouwbedrijven en andere 
organisaties uit de restauratiekolom mee om te laten zien 
waar de beste kwaliteit leisteen vandaan komt en  bovenal 
hoe het geproduceerd wordt. Begin april mochten ook zijn 
twee jongste leidekkers aansluiten bij een gezelschap van 
restauratiedeskundigen, op bezoek bij de twee actieve 
leisteengroeven in Wales. 

Drie procent
Freek Bruinsma (18) en Sam Megens (19) zagen in  
Llan Ffestiniog en Penrhyn (Wales) waar de CWT-y-Bugail 
en Penrhyn leistenen worden gemaakt, die dagelijks door  
hun handen gaan. Sam: “Het was heel tof. Ze rijden daar 
met enorme dumptrucks die met gemak twee meter grote  
blokken verplaatsen. Dan zijn ze met voorhamers,  
zagen, splitters en beitels nog lang bezig tot er eindelijk 
het leisteen ligt dat wij gebruiken. Ik wist niet dat er van 
zo’n enorm blok maar twee tot drie procent overblijft  
dat bruikbaar is. Wel keigaaf allemaal!” Ook Freek keek zijn 
ogen uit. “Vooral het aantal handelingen dat nodig is tot  
er een product ligt heeft me wel verbaasd. En de tokkel-
baan is supervet!”

Ferdy Bogaerts, werkgever van Sam en Freek, vindt dit 
uitstapje belangrijk voor zijn jonge leidekkers. “Het is een 
leuke manier om respect op te doen voor een prachtig 
materiaal. En het is ook één van de dingen die we binnen 
ons familiebedrijf doen, om jonge mensen enthousiast en 
positief gemotiveerd te maken om voor het leidekkersvak 
te kiezen.”

Machtig mooi werk
“Personeel werven is iets waar de hele bouwsector moeite 
mee heeft. We hebben daarom laatst ook meegedaan  
met de competitie van Lei Import op de Bouwbeurs,  
waar Freek nota bene winnaar werd. Dat zijn prima initia-
tieven, waar ook heel veel publiek op af komt en het is 
motiverend voor al onze leidekkers in Nederland.  
Het belangrijkste motief blijft natuurlijk dat het machtig 
mooi werk is en dat we dingen maken die tachtig tot  
honderd jaar meegaan. Dat je daarvoor af en toe in wat 
minder aangenaam weer op een dak staat, neem je dan 
echt wel voor lief.” 

Johanna Gruijthuijsen – de Wijs (Lei Import) is het daar 
volledig mee eens. Ze is dan ook blij met het initiatief van 
Bogaerts om de jongelui mee te nemen. “Ferdy doet veel 
om jonge mensen enthousiast te maken en te houden  
voor het leidekkersambacht. Dat wordt zeer gewaardeerd  
in de branche.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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AAN TAFEL MET… HUUB MOMBERS

Passie voor dakpannen
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.

Ruimtegebrek
Het meest bekend is hij als de beheerder van het  
Nederlands Dakpannenmuseum in Alem. Het is het enige 
dakpannenmuseum van Nederland: het is een volledig 
particulier initiatief, onafhankelijk van welke instantie  
of organisatie dan ook. Het is sinds 2005 gevestigd  
in de voormalige Nederlands Hervormde Kerk in Alem. 
Inmiddels kampt hij met ruimtegebrek en heeft hij een 
loods moeten huren om alle dakpannen, schoorsteenpotten, 
dakkammen, ornamenten, etc. in op te kunnen slaan.  
Mombers is inmiddels met pensioen: de kosten van het 
museum draagt hij met behulp van zijn neveninkomsten uit 
spreekbeurten, artikelen en de bezoekers van het museum.

“ ER ZIJN MOOIE VERHALEN  

VERBONDEN AAN DAKPANNEN”

Het begin van het museum stamt uit de jaren ’80.  
Mombers was toen werkzaam bij Monumentenzorg en hij 
ging voor deze dienst op zoek naar dakpannen die niet 
meer werden geproduceerd. Dit was het begin van zijn 
fascinatie voor dakpannen. “Ik ben sowieso iemand die 
gefascineerd is door technische zaken,” vertelt hij.  
“Ik kan bijvoorbeeld een hele dag doorbrengen in het  
Museum van de 20ste eeuw in Hoorn. Gelukkig kan mijn 
partner zich op zo’n dag ook goed vermaken. Dakpannen 
zijn mijn passie geworden omdat er zo veel mooie verhalen 
aan zijn verbonden, die allemaal te maken hebben met  
de (bouw)cultuur en de techniek van het daken maken.  
Ik vind het mooi om die verhalen door te vertellen en te 
laten zien hoe ontzettend rijk het dakenlandschap is.”

In de loop der tijd verzamelde Mombers de meest uiteen-
lopende dakpannen, waar een heleboel bijzondere exem - 
plaren bij zaten. Hij bouwde de collectie op tot een dakpan-
nenmuseum waar de rijke traditie van de dakpannenindustrie 
te bezichtigen is. Mombers verkrijgt zijn collectie vaak 
via zijn relaties. Zo krijgt hij een seintje als er ergens een 

Weinigen zullen zo veel weten over alles wat met  
dakpannen te maken heeft als hij. Je mag Huub Mombers 
met gerust hart een autoriteit noemen. Naast zijn  artikelen 
in steilDAK publiceert hij o.a. ook in tijdschriften die zijn 
gespeciali seerd in monumenten. Hij is auteur van de 
 bekende Mombers Dakpannengids (Lindeman Uitgevers), 
die nog steeds veelvuldig wordt gebruikt maar momenteel 
helaas is uitverkocht. Ook schreef hij (met Ed van der Veen)  
het Historisch Overzicht van de Nederlandse Dakpannen-
fabrieken tussen 1594 en 2006, uitgegeven door  
Stichting Historie Grofkeramiek.

bijzonder pannendak wordt gesloopt of krijgt hij spontane 
tips over speciale dakpannen. Desnoods maakt hij een reis 
om een bepaalde dakpan te bemachtigen. Zo heeft hij al 
vele bijzondere exemplaren in zijn collectie, waarvan er 
in elke editie van steilDAK een aantal te bewonderen zijn. 
Eigenlijk is de loods ook al vol aan het raken, maar het 
wordt te gek om er nog eentje te huren. Ik ben dus nood-
gedwongen heel selectief in de nieuwe aanwinsten.”

Enthousiasme
Hij kan wel eens jaloers zijn op onze oosterburen:  
daar hebben ze twaalf florerende dakpannen en daksteen
musea. “In Duitsland is men trots op het industrieel 
 verleden en staat het ambacht in veel hoger aanzien,” 
vertelt hij. “In Nederland is dat veel minder het geval.  
Het gebeurt me heel vaak dat ik een zekere weerstand 
moet overwinnen als ik vertel over dakpannen. Dat merkte 
ik heel duidelijk tijdens mijn televisie-optredens bij 
 respectievelijk De Wereld Draait Door en Tijd voor MAX.  
Een dakpannenmuseum wordt als een beetje vreemd gezien  
en verder wordt het maar matig interessant gevonden.  
Het is vervolgens lastig om voldoende spreektijd of  
überhaupt een plek aan tafel te krijgen.”

Maar ook in het museum zelf loopt hij ertegenaan:  
het museum wordt vaak bezocht door groepen en soms zit 
er iemand bij die meteen al aan het begin zegt dat hij er 
alleen bij is omdat het moet. “Dat zie ik dan als een  
uitdaging,” vertelt Mombers. “Laat me mijn verhaal doen,” 
zeg ik dan. “En vertel me na afloop maar wat je ervan vond. 
Zonder uitzondering moeten ze dan toegeven dat ze  
het toch wel erg leuk en interessant hebben gevonden. 
Want meestal als ik over dakpannen vertel, is dat voor een 
lekenpubliek. Ik hoop altijd mijn enthousiasme over te 
kunnen brengen en meestal lukt dat ook wel.”

Toekomst van het museum
“De intentie om dakpannen te gaan verzamelen en bewaren 
is vanwege het feit dat in Nederland het dak vogelvrij is.  
We verklaren een gebouw tot monument, maar als het 
gebouw lekt, kan de Rijksdienst de eigenaar nooit verplich-
ten het dak te behouden en verdwijnt het in de puinbak. 
Daarom ben ik de dakpannen gaan verzamelen: om ze te 
bewaren. Ze maken deel uit van onze bouwgeschiedenis.”

“ IK MOET VAAK EEN  

WEERSTAND OVERWINNEN”

Omdat het Nederlands Dakpannenmuseum een particulier 
museum is, is het ook de vraag hoe het museum kan  
voortbestaan als Mombers zijn activiteiten om wat voor 
reden dan ook niet meer kan voortzetten. Dat is een  
vraag die hem wel bezighoudt, maar waar hij vooralsnog 
geen antwoord op heeft. “Er zijn verschillende scenario’s 

denkbaar en die ga ik uitwerken op het moment dat dat 
relevant wordt,” zegt hij. “Voorlopig wil ik de verhalen over 
de dakpannen blijven vertellen. Er zitten zo veel verhalen 
en zo veel kennis in mijn hoofd, dat moet er op de één  
of andere manier uit.”

“HET DAK IS VOGELVRIJ”

Zie voor een fraai voorbeeld hiervan ook het artikel 
 ‘Vorsten: het hoogste punt van het dak’, elders in  
dit nummer. ●

HUUB MOMBERS 
IN ACHT VRAGEN

Burgerlijke staat? 
Gehuwd met Mos.

Kinderen?
Twee dochters en een 
zoon van respectievelijk 
40, 44 en 45 jaar.

Wat doe je als je niet werkt?
Oef! Ik verzamel o.a. apparaten uit de jaren 50 en 60, 
vanwege hun design. En ik doe aan modelbouw, momenteel 
ben ik bezig met het Atomium in Brussel. Verder ben ik  
een verwoed bezoeker van musea over geschiedenis en 
bouwhistorie. Ik geef ook rondleidingen op kastelen.

Favoriete muziek?
Muziek uit de jaren ’60 en ’70: o.a. The Beatles, Supertramp, 
Spandau Ballet en Simply Red.

Favoriete vakantiebestemming?
Griekenland en de zon. Maar ik ben ook graag in Schotland 
en Engeland, vanwege de historie en de sfeer.

Favoriete stad?
Parijs en Barcelona.

Favoriete gebouw of architect?
Het Paleis van Justitie in Brussel, vanwege het prachtige 
neoclassicisme. Maar het Atomium in diezelfde stad vind  
ik ook een geweldig bouwwerk. Mijn favoriete architect  
is Antoni Gaudi. 

Waar ben je het meest trots op?
Dat mijn drie kinderen in de huidige tijd hun plek  
hebben gevonden. 

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Energiedak met  
geïntegreerde dakramen
Snel een dak vol zonnepanelen: goed voor de portemonnee,  
goed voor het milieu en de woning voldoet aan alle nieuwe  
voorschriften. Maar mooi? Vaak niet echt. Wil men vervolgens  
de ruimte onder het dak optimaal benutten, dan wil men daar  
ook daglicht en frisse lucht hebben. Gevolg: dan realiseert  
men zich te laat dat die zonnepanelen in de weg zitten.

Het plaatsen van een dakraam achteraf biedt uitkomst.  
Dat is wel een hoop gedoe: het verplaatsen van panelen en 
het omleggen van kabels. Daarnaast wordt het vermogen 
van de toegepaste panelen op de woning afgestemd:  
met het verwijderen van panelen verandert de opbrengst 
en dat kan onwenselijk zijn. En het moet nog maar blijken 
of het geheel water- en winddicht is en blijft, met even-
tuele gevolgen voor de garanties.

Fabrikant van prefab daken Emergo en VELUX Nederland, 
leverancier van daglichtoplossingen, bedachten samen een 
oplossing: een energiedak met geïntegreerde dakramen.  
Het resultaat is de Emergo Navitect II: een energiedak, 
waarin VELUX dakramen kunnen worden geïntegreerd.  
Hierdoor biedt het een PV-dak met gegarandeerde kwaliteit 
en zorgt het dakraam voor daglicht en frisse lucht, waardoor 
de leefruimte onder het dak gebruikt kan worden. 

Prettige leefruimtes onder zonnepanelen 
“Deze oplossing komt voort uit de vraag in de markt,”  
zegt Marcel Vreeken van VELUX Nederland. “Door de 
BENG-voorschriften die eraan komen en het aanstaande 
Klimaatakkoord, zal de vraag naar zonnepanelen flink 
toenemen. Bewoners hebben echter ook gewoon behoefte 
aan een prettige woonruimte en een gezond binnenklimaat. 
Frisse lucht en daglicht zijn daarin essentieel.”

De prefab daken worden gemaakt in de fabrieken van 
Emergo in Stadskanaal en Almelo. “Beide fabrikanten 
 hebben kwaliteit en optimaal wooncomfort voor de bewo-

ners hoog in het vaandel staan,” zegt Jan-Willem de Lange 
van Emergo. “We hebben alles uitvoerig kunnen testen, 
onder meer in de windturbines van VELUX in Denemarken. 
De proefopstelling heeft alle testen doorstaan, van normale 
regenbuien tot orkanen, en onze fabriek is gereed voor de 
productie van de energiedaken. Het voordeel van prefab 
fabricage is dat we tijdens productie geen last hebben  
van weersinvloeden, waardoor we snel en volgens hoge 
kwaliteitsstandaarden kunnen leveren.” 

Kwaliteitsgaranties voor architect en aannemer
Door de integrale aanpak staan beide bedrijven in voor 
gegarandeerde kwaliteit. “Als een dak al vol ligt met  
PV-panelen en er later een dakraam in wordt gezet,  
moet je goed opletten of alles waterdicht wordt aange-
bracht en goed bekijken wat het effect ervan is op het  
vermogen. Eerdere berekeningen kloppen vaak niet meer 
en je ontkomt er niet aan een gat te maken in een bestaand 
dak. Al met al geen lekker gevoel voor de aannemer,  
architect en bewoner,” zegt Vreeken. 

“Natuurlijk kan de aannemer of architect de aansprakelijk-
heden weer afwentelen op leveranciers en onderaan-
nemers, maar met de aankomende wetgeving waarin de 
kwaliteitsborging privaat wordt belegd, is het de vraag voor 

hoelang dat nog kan. Met deze oplossing wordt alles in 
één keer in de fabriek gemaakt. Dat maakt het geven van 
kwaliteitsgaranties een stuk makkelijker.”

Doordat de fabrikant van prefab daken met verschillende 
PV-leveranciers werkt, kan het vrij eenvoudig daken op 
maat maken. “Kiest een aannemer of architect  bijvoorbeeld 
voor een groter dakraam of meerdere dakramen, dan kunnen  
panelen met een hoger vermogen toch dezelfde hoeveel-
heid energie opwekken. Het omgekeerde is ook het geval. 

Energiezuinig zonder concessies  
aan wooncomfort
Energieneutraal bouwen, gasloos wonen, BENG-voorschriften:  
de Nederlandse woningbouw staat voor een enorme opgave.  
Niet alleen nieuwbouw, ook renovatie van bestaande bouw 
moet ervoor zorgen dat Nederland zijn energiedoelen 
haalt. Om de doelstellingen voor 2050 te halen, moeten er 
de komende 30 jaar 1.000 woningen per werkdag worden 
uitgevoerd met, of aangesloten worden op, een compleet 
duurzame energievoorziening. Er wordt daarbij al snel naar 
daken gekeken. “Een hellend dak is vaak een eenvoudig en 
effectief object om een bestaande woning energiezuiniger 
te maken,” zegt De Lange. 

Beiden zien een markt voor zowel bestaande bouw als 
nieuwbouw. “Veel aannemers plaatsen eerst een dak om 
er vervolgens zonnepanelen op te zetten, eventueel met 
een dakraam. Wij ontzorgen hen door alles op het dak mee 
te nemen in ons ontwerp en zoveel mogelijk prefab uit te 
voeren,” zegt De Lange. “We verwachten ook voor renovaties  
een flinke vraag naar dit type dak. Het kan als geheel 
 geplaatst worden of als vervanging van bijvoorbeeld  
dakpannen op een bestaande constructie.” Vreeken:  
“Energiezuinig wonen zonder concessies te hoeven doen 
aan wooncomfort. Ik geloof er heilig in dat het de enige 
manier is om de Nederlandse woningmarkt klaar te maken 
voor de energieopgave waar we voor staan.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

HET ENERGIEDAK NAVITECT II WERD TIJDENS DE BOUWBEURS 
GEPRESENTEERD EN IS VANAF DAT MOMENT BESCHIKBAAR 
VOOR AANNEMERS EN ARCHITECTEN. VOOR DE ONTWIKKE
LING ONTVING EMERGO SUBSIDIE VAN HET SNN ONDER DE 
REGELING ‘VERSNELLER INNOVATIEVE AMBITIES’.
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NK Panelen Plaatsen  
georganiseerd tijdens  
Solar Solutions Int.
Op 19, 20 en 21 maart 2019 vond in de Expo Haarlemmermeer een 
 nieuwe editie van Solar Solutions Int. plaats, de internationale vakbeurs 
voor de solarbranche. Tijdens de beurs werden diverse awards uitgereikt 
en werd voor de eerste keer het NK Panelen Plaatsen georganiseerd.

Door de toenemende vraag naar elektrificatie en betrouw-
bare zonnepaneleninstallaties, hebben beursorganisator 
Good!, elektrotechnische groothandel Rexel en leve-
rancier van innovatieve PV-dakmontagesystemen Esdec 
het initia tief genomen om het allereerste NK Panelen 
Plaatsen te  organiseren. 12 geselecteerde teams streden 
tegen elkaar om als snelste zes zonnepanelen volgens de 
 voorgeschreven eisen te installeren op een schuin dak.  
Het team dat de beste prestatie neerzette, werd uitgeroe-
pen tot ‘Beste montageteam 2019’.

Twee teams monteerden tegelijkertijd – op ieder zijn  
eigen schuine dak – zes zonnepanelen, inclusief optimizers. 
Het snelste team zou winnen. De teams werden beoordeeld 
op het juist plaatsen/monteren van haken, rails, kabels, 
zonnepanelen en optimizers. Ook het vastzetten volgens 
voorschriften, het doorverbinden van connectoren en het 
veilig (valbeveiliging) en netjes werken werd meegenomen 
in de beoordeling. Voor alles wat niet goed/fout is gemon-
teerd, deelde de jury strafseconden uit. BDA en InstallQ 
namen de jurering voor hun rekening. 

Het team dat de beste prestatie neerzette, kreeg de award 
‘Beste montageteam 2019’. Wie Solar Solutions bezocht, 
kon het NK Zonnepanelen Instaleren niet ontlopen.  
Op de beursvloer werd een ronde arena van zo’n 180 m2 
afgezet. Daarbinnen stonden twee daken. Hier streden ieder 
dagdeel twee installatieteams met elkaar. Ze bouwden een 
compleet pv-systeem en werden beoordeeld hun snelheid 
en kwaliteit van installeren. Wie er met de trofee vandoor 
ging werd bepaald door een onafhankelijke vakjury van 
BDA Dak- en Gevelopleidingen.

Het team van Solar Noord ging er met de Gouden Dakhaak 
en de titel Beste Montageteam 2019 vandoor, met een tijd 
van 25:50 minuten. Team HR Techniek uit Alkmaar pakte 
de tweede plaats met nog geen 22 seconden verschil en 
het team van De Duurzame Mannen eindigde op de derde 
plaats met een tijd van 27:40 minuten.

Vakbeurzen
De vakbeurzen Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd 
hebben een recordaantal van 11.281 bezoekers getrokken. 
De beurzen, die voor het eerst 3 dagen duurden,  
trokken achtereenvolgens 3.441, 4.106 en 3.734 bezoekers. 
Tijdens de beurs werden er tientallen innovaties getoond. 

Op de eerste beursdag zijn meerdere awards uitgereikt.  
Zo heeft Technische Unie de Best Promotion Award van 
Solar Solutions gewonnen omdat zij de meeste bezoekers-
registraties heeft gegenereerd voor de zonne-energie-
vakbeurs. Solar Nederland heeft de Best Promotion Award 
van Duurzaam Verwarmd gewonnen omdat zij voor deze 
duurzame warmtebeurs de meeste bezoekers heeft geworven.

Exasun won de Solar Solutions Innovation Award met  
terracotta X-tile zonnepanelen. De jury, bestaande uit 
Wijnand van Hooff (TKI Urban Energy), Arno Smets  
(TU Delft) en Ando Kuypers (Solliance) schrijft in het jury- 
verslag het volgende over de innovatie: ‘Het belang van  

de residentiële markt is groot, dit ondanks het geweld  
van de grote zonneparken. Voor de Nederlandse burger  
is het allerbelangrijkste dat zonnepanelen mooier  
worden. Verrommeling op het dak moet tegengegaan  
worden. Oplossingen zoals Exasun die ontwikkeld heeft, 
dragen hieraan bij.”

Intentieverklaring
Bovendien tekenden brancheorganisaties Holland Solar 
en Techniek Nederland een samenwerkingsovereenkomst. 
Beide organisaties hebben de intentie om samen te werken 
op het gebied van de kwaliteit van installatie van zonne-
panelen. Voor de zonne-energiesector en de algemene 
installatiesector is er een gezamenlijk belang om de  
installatiekwaliteit van kleine zonnepaneelsystemen te  
behartigen. De organisaties gaan samenwerken op het 
gebied van installatiekwaliteit, certificering en de arbeids-
markt. Het samenwerkingsverband moet voor de zomer 
volledig uitgewerkt zijn. ●
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Hoe voorkom je  
problemen bij  
indak PV-systemen?
De groeiende toepassing van  
indak PV-panelen kan negatieve 
 gevolgen hebben voor de houten 
onder constructie. IsoBouw heeft 
een  onderconstructie ontwikkeld  
die een oplossing biedt voor  
de aandachtspunten.

Allereerst is het belangrijk om voor een goede ventilatie te 
zorgen. De belangrijkste reden hiervoor is de droging van 
het dak. Een dak moet goed kunnen ventileren om vocht 
van buiten en vanuit de woning van goot tot nok te kunnen 
laten drogen. Naast droging van het onderdak geldt dat een 
goede ventilatie ook voor de koeling van de zonnepanelen 
zorgt. Sommige indak-systemen hebben een lagere  
opbrengst, tot zelfs -10%, door de hogere temperaturen. 

Het dak moet voldoende waterdicht zijn. Helaas is een 
waterdicht dak dat goed ventileert niet vanzelfspre-
kend. Vooral als de PV-panelen de waterdichte laag 
moet vormen, is dat nog wel eens een uitdaging,  
omdat aansluitingen tussen panelen waterdicht  
gemaakt worden en dat gaat ten koste van de ventila-
tie tussen de panelen. 

Een goede winddichtheid (ook bij stuifsneeuw) is een 
ander belangrijk aandachtspunt. Met name bij een 
combinatie met dakpannen zullen alle aansluitingen 
stuifsneeuwdicht gemaakt moeten worden zonder de 
ventilatie te verslechteren. 

Wat betreft de esthetica moet een indak-systeem 
ingebouwd kunnen worden, zodat het gelijk  
met de dakpan komt te liggen. Enige flexibiliteit  
in hoogte is dus wenselijk. Überhaupt is een 
combinatie met dakpannen wenselijk en vaak 
onvermijdelijk. 

Dakelementen
IsoBouw heeft het zogeheten SlimFix Solar  
dakelementen ontwikkeld om in één keer aan 
deze eisen te kunnen voldoen. SlimFix Solar  
is een waterkerend “zonnepaneel-platform”  
waarop direct alle gangbare bevestigingssystemen 

en zonnepanelen kunnen worden bevestigd. Dankzij de 
gepatenteerde waterkerende laag is de dakconstructie  
volkomen waterdicht. De speciale vormgeving zorgt voor 
een gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie en 
een optimale ventilatie en koeling van de zonnepanelen. 
Dit verlengt de levensduur van de dakconstructie en  
verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

Alle gangbare solar-montagesystemen zijn met dit systeem 
te combineren. De installateur kan ieder aluminium  
montagesysteem toepassen zonder iets aan de waterdicht-
heid te hoeven wijzigen. In feite installeert hij een opdak- 
systeem, maar dan zonder de gebruikelijke dakhaken.  
Het solar dakelement is leverbaar in Rc 6.0 en 7.0 voor 
renovatie (SlimFix Solar) en nieuwbouw (SlimFixXT Solar).

De elementen bestaan uit: 

•  Een bovenplaat, bestaande uit een vochtbestendige 
houtspaanplaat (8 mm), voorzien van 5 tengellatten  
(20 x 30 mm);

•  Isolatiemateriaal: (EPSHR-SE);
•  Onderplaat SlimFix Solar: Als bovenplaat,  

echter voorzien van witte zichtzijde.
•  Onderplaat SlimFixXT Solar: Als bovenplaat,  

echter voorzien van witte zichtzijde en een met  glasvezel 
versterkt Xire® schild (een onbrandbare tussenlaag 
waardoor het voldoet aan de Bouwbesluit-eisen bij 
nieuwbouw m.b.t. de brandveiligheid van het dak).

•  Langslatten, gootregel en tengellatten:  
Europees vurenhout. 

Een viertal hulpstukken maakt het product vervolgens 
geschikt voor toepassing onder alle gangbare zonne-
paneelsystemen, namelijk een waterkerende module, een 
montageplaatje (ter bevestiging van de module op de 
dakelementen), aluminium adapters (waar het bevesti-
gingssysteem en de PV-panelen op worden gemonteerd)  
en aluminium panlatten (bij toepassing van pannen  
onder het PV-veld). ●
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Nieuw 
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Esdec introduceert  uitbreiding  
van Clickfit EVO-portfolio
Tijdens de achtste editie van de InterSolution te Gent (B) werd de nieuwste 
innovatie van Esdec geïntroduceerd: de Clickfit EVO Spanthaak. 

verschillende schroefopties de uitkomst. Net als de univer-
sele dakhaak, is de ClickFit EVO Spanthaak vervaardigd uit  
het Magnelis® staal, wat bekend staat om zijn uitstekende 
corrosieweerstand en zelfherstellende eigenschappen. ●

Als toevoeging aan de reeks bestaande montagesystemen 
die het bedrijf al biedt, breidt men het portfolio uit met 
een extra toepassing van de alom bekende dakhaak uit het 
assortiment. De spanthaak gebruikt een haak, met bredere 
bovenplaat, die op een spantbalk of tegenlat kan worden 
geschroefd. De nieuwste toevoeging is zowel installatie-
vriendelijk als multifunctioneel bij onvoorziene uitlijning. 

Daar waar de originele dakhaak niet kan worden aange-
bracht, biedt de spanthaak met bredere bovenplaat en  

Geïntegreerde aardingsring

Compatibel met grotere 
zonnepanelen

Verlaagde puntlast

Flexibele ballastering 

www.esdec.com

NIEUW

SPECIAL ZONNE-ENERGIE
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Strategische samenwerking 
Van der Valk Solar Systems 
en Virtuosolar
Van der Valk Solar Systems en Virtuosolar zijn een strategische  
samenwerking aangegaan. Beide partijen bevestigen daarmee de  
gezamenlijke ambitie om grote pv projecten verder te professionaliseren 
en de energietransitie te versnellen. De focus ligt hierbij op dakgebonden 
projecten die in ieder land van Europa kunnen worden gerealiseerd.

De samenwerking is officieel van start gegaan tijdens  
Solar Solutions Int. Ook tijdens de Intersolar zijn beide 
bedrij ven met een eigen stand aanwezig. De Intersolar 
wordt gehouden van 15 t/m 17 mei 2019 in München. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Van der Valk Solar Systems is één van de snelst  groeiende 
bedrijven in de PV-sector. Het bedrijf ontwikkelt en 
produceert solar montagematerialen. Virtuosolar levert 
‘cutting-edge’ ontwerpsoftware die is geïntegreerd met 
AutoCAD voor 3D project calculaties.

De organisaties zijn complementair en versterken elkaar, 
waarbij het softwarebedrijf een speciale koppeling  
heeft gemaakt met de technische berekeningen van de 
panelenproducent. Naast het bepalen van het aantal  
te plaatsen panelen, stringplannen en schaduwsimulaties, 
kunnen nu ook de materiaallijsten en ballastplannen van 
het montagesysteem eenvoudig worden bepaald.

Internationaal
“Met Virtuosolar hebben we een internationale speler  
gevonden waarmee we onze positie in de commerciële 
markt verder kunnen versterken,” aldus directeur  
Denis de Vette van Van der Valk Solar Systems. “Door de 
integratie van onze montagesystemen kunnen installateurs, 
EPC’ers en engineering bureaus profiteren van complete 
project calculaties.”

“De samenwerking creëert voor ons een grote toegevoegde 
waarde,” aldus Kim Eyckmans, directeur Virtuosolar.  
“Onze klanten zijn nu in staat om alles van A tot Z te  
engineeren op één platform en besparen hiermee dubbel 
werk. Daarnaast kunnen onze producten elkaar versterken 
in nieuwe markten buiten de Benelux, waar wij reeds  
80% van ons klantenbestand hebben.” 



Het snelste daksysteem in de Benelux
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advertorial

iFix, het montagemateriaal 
voor alle typen platte daken

DenG Solar is specialist in het turn-key opleveren van zonne-
daken voor de zakelijke markt. Daarnaast is DenG Solar de 
 importeur/partner van de iFix montageset in de BeNeLux. 
Vanuit onze jarenlange ervaring met het ontwerpen en aanleggen 
van grotere zonnesystemen op platte daken weten we wat de 
aandachtspunten zijn op het dak. Met het iFix montagesysteem 
hebben we een slim, snel en kwalitatief hoogwaardige oplossing 
voor alle aandachtspunten, die we op een plat dak tegenkomen. 
 
BALLAST 
Het extra gewicht op het dak is altijd een belangrijk facet in het 
ontwerp van een zonnedak. Bij veel (grotere) platte daken is de 
constructie vaak niet berekend op het gewicht van een volledig 
geballasteerd zonnedak. Constructeurs zijn dan ook terecht  
vaak voorzichtig bij de berekening van wat mogelijk is aan extra 
gewicht en met name ook waar dat extra gewicht geplaatst kan 
en mag worden. 
Voor de haalbaarheid van een ontwerp zonnedak is het dan ook  
cruciaal dat een montagesysteem zo is ontworpen dat er zo wei-
nig mogelijk extra ballast nodig is. 
Met iFix is een absoluut minimum aan extra ballast nodig door 
het ingenieuze volledig windtunnel-geteste ontwerp. De op maat 
gemaakte ballastberekening wordt bijgeleverd en gegarandeerd 
door de producent, ook boven 20 meter hoogte. 
 
PUNTBELASTING 
Bitumen of PVC, geen enkele dakbedekking houdt van punt
belasting. Juist bij zonnepanelen is dit een belangrijk item. 
 Puntbelasting via montagesets op “pootjes” geeft een verhoogd 
potentieel risico op schade. De schade kan ontstaan door de 
druk op een klein oppervlak waardoor de dakbedekking bescha-
digd of zelfs doorboord kan worden, denk bijvoorbeeld aan een 
bitumen dak bij hoge temperaturen. 
Een ander aandachtspunt bij montagesets met puntbelasting,  
is dat deze systemen minder contactvlak hebben met het dak  
en daardoor gevoeliger zijn voor verschuiven. Schuivende zonne-
daken kunnen forse schade veroorzaken aan de dakbedekking. 
Het iFix montagesysteem is zo ontwikkeld dat het een groot 
aantal platte raakvlakken heeft met het dakoppervlak.  
Hierdoor is er geen puntbelasting en/of druk en is er door het 
veel grotere raak-oppervlak met het dak veel minder kans op 
verschuiven van het veld.  
 

GEEN SCHROEVEN 
iFix maakt gebruik van klemhaken, die de panelen muurvast veranke-
ren aan de montageset. Hierdoor zijn schroeven niet nodig.  
Het ontbreken van schroeven heeft als voordeel dat er geen speling 
kan ontstaan tussen de vastgeschroefde plaatjes en de panelen  
door uitzetten en krimpen bij temperatuurverschillen. 
Bijkomend voordeel voor op een kwetsbaar pvc-dak, is dat  
losliggende schroeven tijdens het monteren geen schade aan  
het dak kunnen opleveren. 
 
GEEN SCHADE 
Bij de 50+ projecten die we afgelopen jaren met iFix hebben  
gerealiseerd heeft zich nooit een probleem voorgedaan.  
Weer en wind hebben geen schade veroorzaakt. 
 
PROJECTEN 
De afgelopen jaren hebben we als DenG Solar vele projecten in  
verschillende afmetingen mogen voltooien. Wij richten ons  
op de zakelijke markt en doen projecten van 300 tot 7.500 panelen, 
waarbij wij samen met de ondernemer/eigenaar optrekken in het 
hele proces van idee tot realisatie. 
Het samen optrekken met de opdrachtgever is kenmerkend voor onze 
manier van werken. Dat onze klanten dat als prettig en professioneel 
ervaren geeft ons voldoening. In dit verband zijn wij ook trots op 
onze samenwerking met het ECUB, het Energie Collectief Utrechtse 
Bedrijven waarmee we inmiddels een aantal grotere projecten op 
Utrechtse industrieterreinen hebben uitgevoerd. 
Momenteel realiseert DenG Solar in combinatie met iFIX een 
 zonnedak van 1,4 MW in Rhenen. Op dit nieuwbouwpand van  
Arbon Agenturen BV plaatst DenG Solar op een pvc-dak ruim  
4.500 panelen op 14 meter hoogte. In nauwe samenwerking met  
de opdrachtgever is in de voorbereidende fase van de bouw gewerkt 
aan het optimaal inrichten van alle voorzieningen ten behoeve  
van het zonnedak.

Zonnepanelen op grotere, platte daken zijn  
populair. Steeds meer bedrijven kiezen  
voor investeren in duurzame energie en het  
zelf opwekken op het eigen dak is daarbij  
zeer gewild. 

Het snelste daksysteem in de Benelux

Geen puntbelasti ng
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TNO publiceert  
rapport over brandgevaar 
PV-systemen
Op 11 april publiceerde TNO het in opdracht van de  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgestelde  
rapport over het brandgevaar van zonnepanelen:  
Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland.  
Het haalde meteen alle nieuwsbulletins. De conclusie dat  
indak-systemen in dit opzicht een risico vormen, zorgde voor  
veel onrust. Hieronder een samenvatting van het rapport.

De branden met zonnepanelen hebben voor zover  
bekend tot nu toe alleen geleid tot economische schade.  
Er zijn in totaal 23 brandincidenten met woonhuizen  
bekend. Deze vonden vrijwel allemaal plaats in 2018.  
De onderzoekers schatten in dat er in Nederland in 2018 
zo’n 170.000 systemen op woonhuizen zijn geïnstalleerd. 

Van de bij de onderzoekers bekende brandgevallen  
heeft ongeveer één derde van de branden opgetreden  
bij in-dak PV-systemen. Schade-experts schatten  
dat echter op 80% tot 90%. Een grote verzekeraar  
geeft aan in sommige gevallen zelfs na uitgebreid  
onderzoek geen enkele oorzaak gevonden is.  
Uit de literatuur zijn echter meerdere oorzaken bekend,  
die tot een brand kunnen leiden. Hieruit blijkt dat  
ondeugdelijke verbindingen met connectoren een veel 
voorkomend euvel zijn. De schade-experts schatten  
in dat de oorzaak voor 80 tot 99% te wijten is aan  
problemen met connectoren. 

Cross mating
De verdenking is dat problemen ontstaan wanneer een 
stekker (connector) van het ene merk verbonden wordt  
met een contrastekker van het andere merk (cross mating). 
Dit kan leiden tot overgangsweerstanden, interne vlambogen,  
warmteontwikkeling en uiteindelijk brand. 

De media-aandacht geeft wellicht een vertekend beeld:  
de onderzoekers geven zelf in het rapport aan dat het 
rapport eerder moet worden gezien als een eerste inventa-
risatie dan een daadwerkelijk onderzoek, omdat het rapport 
het resultaat is van een studie van beperkte omvang.  
Er zou een nader onderzoek moeten komen om de voor-
lopige conclusies te verifiëren. TNO stelt voor om hiertoe 
een commissie in het leven te roepen (of een bestaande 
commissie hiertoe in te zetten).

23 brandincidenten
Het rapport is opgesteld naar aanleiding van diverse  
branden met fotovoltaïsche (PV) systemen in 2018. 
 Branchevereniging Holland Solar en TNO hebben hierover 
contact gehad en vervolgens heeft Holland Solar contact 
opgenomen met RVO. Daarna heeft de dienst TNO  
opdracht gegeven een inventarisatie te verrichten,  
met als doel ‘gemenedeler’ te vinden in de incidenten en 
mogelijke oorzaken. 
 
Voor deze inventarisatie is gesproken met professionals uit 
de PV-installatiewereld en uit de PV-sector, schade- experts, 
verzekeraars, bewoners, zonne-energieonderzoekers, 
deskundigen op het gebied van daken en normeringen, 
BDA Kiwa, IFV en de brandweer. Verder is een, in omvang 
beperkte, literatuurstudie verricht. 

Cross mating komt voor als de installateur een kabel over 
langere afstand moet aanleggen en een (contra)stekker aan 
die kabel verbindt die van een ander merk is dan die van 
het paneel. Het onvakkundig monteren van stekkers kan tot 
soortgelijke problemen leiden. 

De verwachting is dat ontstekingsbronnen bij op-dak syste-
men niet per se tot brand leiden, vanwege de brandwerende 
werking van dakpannen. bij in-dak systemen bevindt het 
paneel zich op korte afstand van materialen als dakfolies 
en isolatiemateriaal. 

Regelgeving
Het Bouwbesluit uit 2012 stelt wel eisen over de brand-
werendheid van de totale dakopbouw, maar geen eisen 
voor de brandwerendheid van materialen die zich onder  
de buitenste daklaag bevinden. 

Op dit moment zijn er in Nederland geen normeringen of 
regelgeving bekend die eisen stellen aan de brandklasse 
van individuele dakmaterialen, zoals isolatiemateriaal  
en onderdakfolie. Het Bouwbesluit uit 2012 stelt dat de 

bovenzijde van het dak niet brandgevaarlijk  
mag zijn. Binnen de testmethode wordt de 
volledige dakopbouw, d.w.z. het gehele pakket 
aan isolatiemateriaal-onderdakfoliedakbeschot, 
getest/beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand  
van vliegvuurtesten. Het idee hierbij is dat  
een brand in de nabijheid niet tot een nieuwe 
brand van een ander gebouw mag leiden.  
Bij in-dak systemen kan echter het ontstekings-
punt van de brand zich bevinden tussen het 
paneel en de rest van het dak. 

De elektrotechnische norm NEN1010 is wel  
adviserend, maar niet dwingend in de keuze 
voor het gebruik van hetzelfde fabricaat stekker. 
De geldende NEN7250 regelt niets ten aanzien 
van de brandbaarheid van materialen onder  
de buitenste daklaag

Aanbevelingen
Op grond van de bevindingen bevelen de onderzoekers 
onder meer het volgende aan: 

•  Voorlichting van installateurs over (de noodzaak van) 
deugdelijke connectorverbindingen zal per direct  
moeten plaatsvinden; 

•  RVO stelt een multidisciplinaire commissie samen,  
of breidt een bestaande commissie uit, die op korte 
termijn adviseert over constructie en materiaalbrandbaar-
heidseisen van in-dak PV-systemen evenals over regulering  
middels normering en/of richtlijnen ter voorkoming van 
cross-mating van connectoren; 

•  Het verrichten van multidisciplinair stress-test onderzoek 
met waarheidsgetrouwe PV-installaties op testdaken en 
realisatie van faciliteiten hiervoor; 

•  Evaluatie en mogelijke aanscherping van certificatie  
van installateurs; 

•  Reservering van publieke middelen om aan de boven-
staande aanbevelingen invulling te kunnen geven. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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BDA AGREMENT® VOOR  
ESDEC CLICKFIT EVO 

Esdec kan vanaf heden het BDA Agrement® 
toevoegen aan de reeks kwaliteitsverklaringen 
van de montagesystemen. Kiwa BDA heeft het 

afgelopen jaar verschillende testmomenten  
doorlopen met de montagesystemen voor  

hellende daken. De ClickFit EVO is geschikt  
bevonden voor hellende daken onder  

verschillende omstandigheden.  
Het Kiwa BDA Agrement® biedt inzicht  

in verschillende situaties, waaronder  
waterdichtheid van het dak met veel wind  

en water, pandruk en windzuiging op het  
dak. Aangetoond is dat het systeem al  

deze mogelijke situaties goed doorstaat.

GEBREK VAKKRACHTEN REMT  
GROEI ZONNE-ENERGIESECTOR
De Nederlandse zonne-energiemarkt groeide in 2017 met 
ruim 700 megawattpiek. Een record. Die groei zou in 2018 
alweer kunnen verdubbelen, maar wordt geremd door  
het gebrek aan vakkrachten bij installateurs om alle zonne-
panelen op daken en bij grote projecten te installeren.  
Dat stellen deskundigen en de RVO.nl in aanloop naar de 
tiende editie van The Solar Future NL, de jaarlijkse zonne- 
energieconferentie in Nederland. Die wordt dit jaar op  
17 mei gehouden in DeFabrique in Utrecht.

ERKENNINGEN, WAT IS DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN?
Per 1 januari 2019 zijn de erkenningsregelingen van STERKIN en KvINL (voorheen KBI / SEI) ondergebracht bij de nieuwe 
erkenningsorganisatie InstallQ. De doelstelling is om éénduidige erkenningsregelingen op de verschillende disciplines te 
formuleren, die bijdragen aan transparantie en draagvlak. Tevens wordt vanuit de sector aangestuurd om met de regelingen 
een hoger kwaliteitsniveau te waarborgen.

De huidige STERKIN en KvINL erkenningen zullen tot 2021 geldig 
blijven. Ondertussen wordt er aan nieuwe InstallQ-erkenningen 
gewerkt. Deze zomer zijn naar verwachting de nieuwe  erkenningen 
voor Gas, Water en Elektra klaar. De erkenning ZON zal daarop 
volgen. Tot 2021 hebben we dus feitelijk te maken met drie erken-
ningsregelingen; STERKIN, KVINL en nieuwe InstallQ erkenningen.

De opleidingen SolarSpecialist & SolarTopfitter kwalificeren al 
jaren voor de STERKIN-ZON erkenning. De specialistische dag-
opleidingen Solar-Electrical, Solar-Inspection, Solar-Economics, 
Solar-Storage & Optimization, Solar-Standalone & Hybrid,  
SolarSales en PV*SOLDesign zijn allemaal inclusief certificaat  
en dus te gebruiken om up-to-date te blijven in het kader  
van de erkenningen.

Onlangs werd tijdens de uitreiking van het diploma door Inge Crezée van 
 Switch2Solar zowel Karel Lambers van KiesZon (als de 200ste SolarSpecialist) 
als zijn collega Ries van Kuijk (de 199e SolarSpecialist) verrast met een taart. 

NIEUW WINTERPANEEL ONTWIKKELD  
MET JAARROND HOGE OPBRENGST
Nederlandse onderzoekers hebben een nieuw  
zonne paneel ontwikkeld, speciaal voor de  
wintermaanden. Door nieuwe infraroodtechnieken  
produceren deze panelen in de winterperiode  
vrijwel evenveel elektriciteit als de huidige 
zonnepanelen in de zomer. Twee startupleden van  
de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)  
ontwikkelden de panelen in samenwerking met  
Nederlandse en Deense universiteiten.

SAMEN STERKER OP TVVL KENNISPLEIN  
TIJDENS BUILDING HOLLAND 2019 

TVVL vormde samen met 20 kennispartners en  
bedrijfsleden het TVVL Kennisplein tijdens  

Building Holland 2019. Met ‘Energie voor de  
toekomst’ staat het TVVL Kennisplein in het teken 
van kennisdelen, kennisoverdracht, ontmoeten en 

samenwerken. Deelnemers aan het Kennisplein 
laten zien hoe we door samen te werken een  

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de  
energietransitie. Samen laat men de ontwikke-

lingen zien die de komende jaren van grote  
invloed zijn op de manier waarop we  

wonen, werken en leven. 

INSTALLATIEBRANCHE EN  
REGIO HOLLAND RIJNLAND SLAAN HANDEN  
INEEN VOOR EEN TOEKOMST IN DE TECHNIEK
De technische installatiebranche is hard op zoek naar nieuwe 
vakmensen. Daarom zijn in de afgelopen tijd in heel Nederland 
projecten gestart om werkzoekenden in korte tijd te scholen  
voor een loopbaan in de installatie-, elektro- of infratechniek.  
De regio Holland Rijnland heeft hier ook aan meegedaan en  
wil de positieve resultaten van zij-instroom verder vergroten.  
De gemeente Alphen aan den Rijn en het Opleidings- en ontwikke-
lingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) hebben hier- 
voor de handen ineen geslagen en gaan samen met nieuwe zij- 
instroomprojecten aan de slag. Deze bijzondere samenwerking werd  
op 4 februari bevestigd met een bezoek van wethouder Han de Jager  
(gemeente Alphen aan den Rijn) en Sven Asijee (directeur OTIB) 
aan het bedrijf Ponsioen Installatietechniek, dat goede ervaring 
heeft met de werving van nieuwe vakmensen via zij-instroom.

TNO: KLIMAATMAATREGELEN  
LEVEREN BANEN OP

Op de termijn van 2030 hebben  
klimaatmaatregelen een duidelijk  

positief effect op de werkgelegenheid, 
39.000-72.000 voltijdsequivalenten,  

inclusief indirect effect.’ Dat schrijft TNO  
in opdracht van de Nederlandse Vereniging 

voor Duurzame Energie (NVDE).  
‘De werkgelegenheid uit extra investeringen 

is de grootste component, in totaal betreft 
het 42.000-78.000 vte in 2030  

op jaarbasis. Deze investeringen leiden  
ook tot werk voor bediening  

en onderhoud, 3.000-5.600 vte.’ 

Foto: KiesZon
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Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Met Ubbink Solar Bevestiging en Protectie
Het unieke Ubbink programma Solar Bevestiging en Protectie bevat diverse bevestigings- en 
protectiesystemen en is geschikt voor alle in de markt verkrijgbare zonnepanelen. Ieder dak 
is verschillend en daarom heeft Ubbink, als ervaren dakspecialist, voor iedere daksituatie een 
oplossing ontwikkeld om uw zonnepanelen degelijk te bevestigen!
 
Het verbeterde Ubbink Indakmontagesysteem, waarmee u uw zonnepanelen mooi tussen uw 
dakpannen bevestigt, is nieuw! Net zoals de Solar Kabeldoorvoeren waarmee u uw kabels en 
leidingen op een veilige en gemakkelijke manier door het dak voert. Voor optimale bescherming 
en ventilatie van uw zonnepanelen biedt de nieuwe Solar Vogelschroot een uitkomst!
 
Optimaal bevestigd en klaar voor de zon met Ubbink Solar Bevestiging en Protectie!
 

Nieuw!
Optimaal bevestigd 
en klaar voor de zon!
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Zinkunie B.V. is marktleider in het leveren en fabriceren van zinken, koperen, R.V.S. en loden
artikelen. Daarnaast bieden we dakbedekking, gas, lichtkoepels, hout en pvc. Met ons brede
assortiment streven we naar een one-stop-shop principe. Zo kun je bij ons al het benodigde
dak- en gevelmateriaal in één keer bestellen. Vandaag bestellen is morgen in huis. Voor meer
info kijk op www.zinkunie.nl
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NIEUW FILIAAL!
Zinkunie blijft groeien en opent haar 17e filiaal! Ditmaal in Dordrecht. Vanaf dinsdag 23 april 

2019 ben je van harte welkom en staat de koffie klaar. 
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Greswarenfabriek  
in oude luister hersteld
Onlangs is de cascorestauratie van 
de voormalige Greswarenfabriek in 
Reuver afgerond. Het grootste deel 
van het pand zal worden gebruikt 
als onderwijsinstelling. De restau-
ratie wordt uitgevoerd met respect 
voor het verleden, wat gevolgen 
had voor de dakwerkzaamheden.

De Greswarenfabriek in Reuver is één van de oudste  
industriële gebouwen in Noord-Limburg en tegelijkertijd  
de grootste. Het markante gebouw werd in 1899 gebouwd 
en begin 21ste eeuw gesloten. De veranderingen van  
het gebouw in de loop der jaren zijn duidelijk te zien.  
De constructie heeft het al die jaren volgehouden met 
behulp van noodoplossingen en het plaatsen van  
kolommen om gebroken spanten. 

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Verkoelen Dakspecialisten Weert

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de combinatie 
Maasveste Berben Bouw – Koninklijke Woudenberg Ameide 
(vestiging Maastricht) in opdracht van Stichting Onderwijs 
Midden Limburg (SOML). Deze onderwijsinstelling heeft 
zich ten doel gesteld de leerlingen te helpen hun eigen 
weg te ontdekken. Volgens de website zet SOML in op 
persoonlijke leerroutes voor alle leerlingen, aangepast aan 
competenties en behoeften. Deze nieuwe locatie in Reuver 
zal de twaalfde zijn van de organisatie en wordt optimaal 
op deze filosofie ingericht.

De gemeente Beesel, waar Reuver onder valt, heeft in 2014 
de Greswarenfabriek als industrieel erfgoed op de gemeen-
telijke monumentenlijst geplaatst. Om het gebouw toe-
komstbestendig te maken, is het van zowel de buiten- als 
de binnenkant volledig gerestaureerd. Uitgangspunt daarbij 
was dat enerzijds een verduurzaming werd gerealiseerd, 
anderzijds diende de oorspronkelijke uitstraling gewaar-
borgd te blijven. ‘Behouden gaat vóór vernieuwen’ was bij 
de werkzaamheden een belangrijk adagium. 

Het interieur werd daarom zodanig gerenoveerd,  
dat de oorspronkelijke uitstraling behouden bleef.  
Ook de oorspronkelijke ovens werden bewaard en op een 
nieuw gebruik ingericht. SOML wil zich richten op ‘een 
contextrijke leeromgeving’, wat inhoudt dat leerlingen meer 
onderwijs volgen in het bedrijfsleven. De bedoeling is  
dat SOML na de restauratie beschikt over een gebouw  
met meer grote ruimten, die ze op maat kan inzetten naar 

gelang het onderwijs dat verlangt. Naast de onderwijs-
instelling zijn er ook enkele andere maatschappelijke 
functies in het gebouw gevestigd, zoals de bibliotheek en 
sociaal partner Rendiz.

Voor de gebouwschil geldt eenzelfde uitgangspunt.  
De scheuren in de gevels werden gerepareerd en waar 
nodig vernieuwd. De zinken omkledingen aan de voorgevel  
geven de contouren aan van de oude gebouwen die 
ertegen aan waren gebouwd. De vloerniveaus werden  
opgehoogd en de stalen ramen werden gerestaureerd.  
Het dak werd eveneens gerestaureerd en extra geïsoleerd, 
de oorspronkelijke dakpannen werden zo veel mogelijk 
teruggeplaatst. 
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De bestaande, houten dakconstructie diende zo veel  
mogelijk bewaard te blijven om de historie van het gebouw 
te laten zien en ook om de indrukwekkendheid van de 
spanten te laten zien en beleven. De huidige eisen zorgen 
ervoor dat de spanten zwaarder belast moesten kunnen 
worden en ze zorgen dus ook voor een zwaardere uitvoering  
van de spanten met de dakconstructie. Dit was een uitdaging  
op zich, omdat de grotere afdracht van belastingen ook 
door de bestaande constructie opgenomen moest kunnen 
worden, wat niet overal het geval was. Deze punten dienden 
dus verzwaard of vernieuwd te worden. 

Respect voor het verleden
Verkoelen Dakspecialisten Weert was voor de dakwerk-
zaamheden het aanspreekpunt. Het bedrijf nam de hele 
planning en organisatie van het dak voor haar rekening  
en stemde deze af met de andere partijen die op de  
bouwplaats aanwezig waren. Geen geringe klus,  
omdat er veel bouwpartners tegelijk aan het werk waren  
en deze werkzaamheden ook met de buurtbewoners  
gecommuniceerd moesten worden. 

Het dak van de Greswarenfabriek heeft een oppervlakte  
van in totaal 2190 m². Het was oorspronkelijk bedekt  
met respectievelijk rode en blauwe vlakke Muldenpannen, 
blauw gesmoorde Kruispannen en blauw gesmoorde  
Tuile du Nord. Erik Maas van het dakdekkersbedrijf vertelt 
dat om te beginnen de bestaande houten kappen dienden 
te worden gerestaureerd, wat een flinke klus was met  
diverse uitdagingen. Na de vernieuwing van de kappen  
werden er isolerende dakplaten van Unilin geplaatst.  
De bestaande dakpannen dienden vervolgens zo veel  
mogelijk te worden teruggeplaatst. 

De nieuwe isolatielaag, bestaande uit prefab geproduceerde  
dakelementen, zorgde volgens Bouwbesluit voor een  
isolatiewaarde van Rc=6. De dakplaten waren op maat 
geleverd zodat optimaal werd aangesloten op alle aan-
sluitingen. Het was geen probleem dat het dakpakket dikker  
werd dan het oorspronkelijke dak, omdat de oude goten  
en dakdoorvoeren niet meer in het dak aanwezig waren, 
dus hoe dan ook moesten worden vernieuwd.

Op de dakelementen werden vervolgens de nieuwe  
panlatten en tengels aangebracht. Het was de bedoeling 
dat de daken hun historische uitstraling zouden behouden 
en daarom is ervoor gekozen de oude dakpannen terug  
te plaatsen. Daarvoor zijn alle individuele pannen optisch 
en akoestisch gecontroleerd, een tijdrovende klus.  
Ongeveer de helft van de oorspronkelijk toegepaste dak pan - 
nen kon opnieuw op het dak worden toegepast. De dakpan-
nen gaan naar verwachting nog decennialang mee. 

Besloten is de zichtdelen zo veel mogelijk te bedekken met 
de oude dakpannen, zodat de uitstraling behouden zou blij-
ven. Eén bouwdeel is zodoende uitgevoerd met bestaande 

en nieuwe vlakke Muldenpannen (natuurrood). Het dakvlak 
aan de voorzijde is uitgevoerd met de bestaande blauw 
gesmoorde Kruispannen. De overige daken zijn uitgevoerd 
met vlakke Muldenpannen (blauwgrijs edelengobe). 

Logistieke organisatie
Rond het gebouw waren gedurende de gehele doorlooptijd 
steigers geplaatst. In de directe omgeving van het pand 
was ook voldoende ruimte voor opslag en hijskranen.  
Het uitdagende zat hem vooral in de planning, de communi - 
catie tussen de bouwpartijen onderling en de communica tie  
met de buurtbewoners. Verkoelen Weert heeft in de loop 
der jaren ruime ervaring opgedaan met dit soort omvang-
rijke projecten en kan dit wel worden toevertrouwd.  
Het project had een doorlooptijd van zeven maanden.  
De daken zijn inmiddels afgerond, het gehele project  
zal naar verwachting in juni 2019 worden opgeleverd.  
De SOML kan dan vanaf het komende schooljaar gebruik 
maken van deze zeer bijzondere locatie. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

RESTAURATIE DAK GRESWARENFABRIEK IN REUVER
• OPDRACHTGEVER:   STICHTING ONDERWIJS  

MIDDENLIMBURG, ROERMOND
• ARCHITECT:  JANSSEN WUTS, BAARLO
• HOOFDAANNEMER:   COMBINATIE KONINKLIJKE  

WOUDENBERG, AMEIDE EN MAASVES
TE BERBEN BOUW, MAASTRICHT

• ADVIES:   HEVO ADVIES & BOUWMANAGEMENT, 
’SHERTOGENBOSCH

• BOUWBEGELEIDING:  STICHTING BOEI, AMERSFOORT
• DAKDEKKER:  VERKOELEN DAKSPECIALISTEN WEERT
• LEVERANCIER DAKPANNEN: BMI MONIER, MONTFOORT
• LEVERANCIER ISOLATIE:   UNILIN, NIEUWERKERK A/D IJSSEL

BIJZONDER WERK IN PALEIS HET LOO

ALLE RUIMTEN WORDEN 
VOLLEDIG GEDEMONTEERD

VAKRESTAURATEURS SINDS 1799  •  WWW.KONINKLIJKEWOUDENBERG.NL

“Vloeren, stucwerkplafonds 
en luxe betimmeringen moeten
eruit. Het paleis wordt volledig 

asbestvrij gemaakt. Daarna plaatst 
Koninklijke Woudenberg alles weer in 

de oude situatie terug.“

Wil jij werken
aan de top? 

Wij zoeken:
Pannendekkers,

Dakdekkers en Zinkwerkers

Info:  0495 - 543000        www.verkoelen.nl

T 0475 - 53 89 00
F 0475 - 53 89 10

www.maasvesteberbenbouw.nl
info@maasvesteberbenbouw.nl

’t Sittert 6, 6077 NN St. Odiliënberg
 Gronsvelderweg 8, 6247 ER Gronsveld

“Een bouwpartner,  
die thuis is in renovaties”



TEL 035 887 26 68 • INFO@DAKRENOVATIEHOLLAND.NL 

WWW.DAKRENOVATIEHOLLAND.NL 

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

• Rechtstreeks toepasbaar op het dakbeschot.

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

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

• Thermische isolatie 45% minder energieverbruik.

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

• Akoestische verbetering – 16 dB (product alleen).

• Geen dure aanpassing aan details.

KWALITEIT DOOR VAKMANSCHAP

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

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

T  +31 (0)541 - 57 30 00

E  info@vlutters.nl

www.vlutters.nl

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

De dakvoet eenvoudig  
beter luchtdicht geïsoleerd
Wie de Bouwbeurs heeft bezocht, zal zijn opgevallen dat nog meer dan 
voorheen de aandacht op luchtdichtheid is gevestigd. Mavotrans toonde 
een oplossing voor een luchtdichte aansluiting op hellende daken.

De Airtight® dakvoetisolatie is een doorontwikkeling  
waarin meerdere problemen bij de dakvoet, die zich met 
prefab kappen voordoen, worden opgelost. 

Prefab kappen zijn niet meer weg te denken in de bouw. 
 Zelden wordt een hellend dak nog op de bouwplaats 
geheel samengesteld. Dat hellende daken bijna uitsluitend 
nog geprefabriceerd worden, heeft vooral te maken met de 
zeer hoge warmteweerstand die moet worden gerealiseerd. 
Een dikte van 300 mm of meer is geen uitzondering om te 
komen tot een Rc-waarde van 6 (m2.K/W) of hoger en een 
doosconstructie aanbrengen is dan een logische stap. 

Nu is het met prefab daken als met alle prefab  onderdelen: 
de onderdelen zijn kwalitatief veel beter dan wanneer die 
op de bouwplaats tot stand komen, maar het  uiteindelijke 
resultaat is nog afhankelijker van de assemblage. 
 Daksegmenten zoals scharnierkappen steunen op muur-
platen: een constructief knooppunt dat aan hoge eisen 
moet voldoen. De muurplaat zelf is een balk gemonteerd  

Ton Berlee

Mavotrans presenteerde Airtight®, een programma 
 gepatenteerde afdichtingsproducten voor de ruwbouwfase 
met nieuw in het assortiment een vooraf aan te brengen 
isolatie om de dakvoet, of beter gezegd, de ruimte achter 
de muurplaat goed af te sluiten. Het idee om die isolatie 
tussen de muurplaat, de dakvloer en het hellende dak  
aan te brengen vóórdat een prefab kap wordt aangebracht, 
is niet nieuw. De eerste die hiertoe besloot was  
Willem Koppen, u  welbekend van zijn artikelenreeks.  
Later volgde de Bouwrups en nu Mavotrans.  

in F-ijzers. De ondersteuning en de aanhechting van de 
muurplaat op de onderconstructie moet stijf en sterk 
 genoeg zijn. De aanhechting loopt over de volle breedte 
van het dak en moet luchtdicht zijn. Ook moet het detail 
over de volle lengte een grote warmteweerstand hebben, 
terwijl de ontluchting van de gevelspouw eveneens  
gerealiseerd moet worden. Dit zijn zware eisen voor een 
ruw en grof bouwonderdeel. Vooral omdat de omstandig-
heden waaronder de prefab kappen worden geplaatst zeer 
wisselend zijn. 
 
De praktijk
Het plaatsen van de prefab daken is onderdeel van het 
 kritieke pad in de bouwplanning en dat maakt dat er  
weinig tot geen ruimte is om het geschikte weer af te 
wachten. Kou of warmte, regen of droogte zijn geen 
 redenen voor uitstel. De wind wel, het is de kraanmachinist 
die hier leidend is, sowieso de centrale figuur in de op-
eratie. Er gelden strenge regels voor het hijsen: de dak-
segmenten zijn voorzien van hijslussen, die gecertificeerd 
moeten zijn. Daksegmenten zijn vooral groot: wanneer het 
enigs zins waait, vangen de elementen veel wind. Afmetin-
gen van 3x8 m komen voor en in een uitvoering van een 
scharnierkap betekent dat een oppervlakte van bijna 30 
m² met een gewicht van 1 tot 1,5 ton. Dat is dus hetzelfde 
als een licht zeiljacht onder vol zeil in een kraan hangen. 

Bij het hijsen moet gewerkt worden met een uitschuifbare 
evenaar, om de scharnierende  segmenten in een juiste 
hoek te manoeuvreren voor deze op de muur platen kunnen 
worden gezet. Hoe groter het segment, hoe meer stelruimte 
er nodig is om het segment geplaatst te krijgen. Wanneer 
twee segmenten precies tussen betonnen top- gevels 
geplaatst moeten worden, is minimaal 2x50 mm nodig over 
de gehele lengte. Deze naad moet na plaatsing worden 
opgevuld en luchtdicht afgewerkt. De segmenten hebben 
een hoge warmteweerstand, maar als de naden niet worden 
afgedicht, kunnen ze net zo goed met half zo veel isolatie-
materiaal worden voorzien. Het is als het huis isoleren en 
de deuren op een kier laten staan. 

De plaatsing stelt eisen aan de mannen die de segmenten 
naar hun plaats moeten geleiden. De kraanmachinist heeft 
een voorkeur om het segment nog enigszins gevouwen 
boven de plaats van bestemming te hijsen, om het dan 
gecontroleerd te laten zakken waarbij 1 of 2 mannen het 
segment sturen en verder uit elkaar duwen. Ook proberen 
ze het segment zo dicht mogelijk ‘aan’ te leggen. Rust het 
segment met de afschuiflat eenmaal op de muurplaten,  
dan laat het zich alleen geforceerd met hefbomen ‘aan-
schuiven’. Wanneer op de muurplaat, of op de aanschuiflat, 
een rubberprofiel is aangebracht voor de luchtdichting,  
dan is schuiven niet mogelijk en als er dan met veel  
geweld toch geschoven wordt, dan rult het profiel op  
en vormt het een lek. Het afdichten van de aansluiting 
tussen de muurplaat en de vloer gebeurt vrijwel uitsluitend 
met PUR schuim. 

Aanbrengen van isolatie over de gehele breedte van de 
 dakvoet gebeurt vrijwel niet. Dat heeft te maken met het 
takenpakket van de betrokken partijen. De aannemer gaat 
over de isolatie en de onderaannemer over de plaatsing 
van de daksegmenten. Luchtdichting wordt steeds meer 
richting onderaannemer geschoven. Samenwerking en 
 coör dinatie op dit knooppunt in de ruwbouwfase  sluit 
niet aan. Praktijkmetingen wijzen uit dat de dakvoet 
met  afstand het grootste luchtlek is in de woningbouw. 
Vervelend, want eenmaal gerealiseerd is het ook het lek 
wat het moeilijkst is om te herstellen. Met dit gegeven 
zijn Mavotrans en een grote bouwer aan de slag gegaan, 
op meerdere bouwplaatsen is in overleg met betrokkenen 
proef gedraaid. 

Pilotprojecten
In de eerste uitvoeringen is vooral gekeken naar de  
uitvoerbaarheid van het idee. Wat logisch lijkt, is dat niet 
altijd, en als het vervelende bijwerkingen heeft in de  
uitvoering, dan is het draagvlak voor toepassing er niet.  
De isolatie wordt door dezelfde partij aangebracht die ook 
de  muurplaat aanbrengt. Dat is meestal de dakaannemer. 
Wanneer de muurplaat eenmaal is gesteld en bevestigd, 
wordt de  gesealde isolatie aan de muurplaat bevestigd.  
Hoe om te gaan met passtukken en aansluitingen is 
vervolgens uitgewerkt. De eenmaal aangebrachte isolatie 
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Mavotrans - bouwdetail 005
Hellend dak met buitenwand (gootzijde langsgevel)

Hulpmaterialen, afdichtingstechniek en luchtdicht bouwen

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Mavotrans butyltape
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moet ook blijven zitten als de daksegmenten nog niet zijn 
 aangebracht, het kan makkelijk enkele weken aan weer  
en wind worden blootgesteld. Ook van belang is dat de 
krachten van een segment op de muurplaat groot zijn:  
de sealing moet zwaar zijn uitgevoerd. Zonder dat er  
aanvullend bijgestuurd kan worden bij het plaatsen  
van de segmenten, moet de aan sluiting in één keer  
lucht- en warmtedicht zijn. Eventueel bijstellen door  
‘aanschuiven’ moet mogelijk zijn. Tot slot moet de  
oplossing betaalbaar zijn. Aan al deze voorwaarden  
is ruimschoots voldaan, maar daarmee was het product  
er nog niet. Uitvoerende partijen moeten resultaten  
aantoonbaar en navolgbaar kunnen overleggen en  
dus is advies bureau Nieman ingeschakeld. 

Praktijkmeting
Nieman is nauw betrokken bij de Standaarddetails voor  
de bouw van SBR en kent het belang van een goed  
uitgevoerd detail als geen ander. Langgerekte aansluitingen 
met een lage isolatie bijvoorbeeld, leiden tot  aanzienlijk 
meer warmte verlies dan een enkele koudebrug. Deze 
aansluitingen met een lagere warmteweerstand zijn van 
grote invloed op de EPC-berekeningen. Voor alle duidelijk-
heid: de Rc-waarde zegt iets over de warmteweerstand van 
een element, maar niets over de EnergiePrestatie van een 
gerealiseerd gebouw. Je kunt een dak hebben met een  
Rc-waarde van 10 (m2.K/W), maar door slechte aansluitingen  
een EPC van 2. Nu voert Nieman wel luchtdichtmetingen 
aan kozijnen uit op de bouwplaats, maar aan een dakvoet  
in uitvoering waren nog niet eerder metingen gedaan. 
Daarom is een eerste meting gedaan op een project in  
Pijnacker waar Heijmans 26 woningen realiseert.  

De uitvoerende dakaannemer is AA-dak. Na selectie van  
een proefwoning, hebben partijen in overeenstemming  
de muurplaat enkel voorzien van de dakvoetisolatie,  
dus niet van rubbers en ook niet ‘afgeschuimd’. Enkele dagen  
later werden de daksegmenten aangebracht en zijn de  
bevindingen genoteerd. De plaatsing van de segmenten 
gaat makkelijker door de glijvlakken. De segmenten  
laten zich na plaatsing ‘schuiven,’ wat als een groot voor-
deel wordt ervaren. 

Aan de binnenzijde is een schot geplaatst en luchtdicht 
aangesloten op de ruwbouw. Met een afzuiging is in de 
ruimte een onderdruk gecreëerd. Wanneer die onderdruk 
een vastgestelde waarde heeft bereikt, wordt vervolgens 
gemeten hoeveel lucht er per seconde nog moet worden 
weggezogen om de onderdruk in stand te houden.  
Die hoeveelheid lucht staat gelijk aan wat er in de ruimte 
door lekkage toestroomt. Aan de uitvoering van de op-
stelling en aan de toegepaste dakvoetisolatie lag het niet, 
maar de overige aansluitingen bleken niet genoeg  
luchtdicht te krijgen om de meting te staven!  

Inmiddels zijn de testen bij SHR afgerond. Ook SHR  
had niet eerder een dakvoet op luchtdichting getest,  
waardoor eerst een testopstelling ontwikkeld en uitgewerkt 
moest worden. Bij de test is eerst de opstelling zelf door-
gemeten op luchtdoorlatendheid en toen die voldoende 
dicht bleek te zijn, kon begonnen worden met het testen 
van de dakvoetisolatie. Er is getest met aaneengesloten 

elementen, zoals die ook in de praktijk 
worden toegepast. Ook de invloed van  
de luchtdichting op de kopse zijden van 
de muurplaat is meegenomen. Het idee is 
dat de PUR-spuit achterwege kan blijven. 
De Airtight bleek ruim voldoende lucht-
dicht. Conclusie: De dakvoet hoeft niet 
langer het grootste luchtlek te zijn. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

LUCHTDICHTE AANSLUITING HELLENDE DAKEN
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AMBACHTELIJKE DAKPANNEN

Een bezoek aan de fabriek 
van Dijkstra Kleiwaren
In de vorige editie van steilDAK publiceerde Huub Mombers een artikel 
over de historische dakpan Lucas IJsbrandsz (van Draaisma De Vries).  
Naar aanleiding van dit artikel werd de redactie van steilDAK benaderd 
door Jaap en Dinie Dijkstra van Dijkstra Kleiwaren. De Lucas IJsbrandszpan 
wordt in hun fabriek namelijk, na ruim een eeuw te zijn weggeweest,  
opnieuw geproduceerd. De auteur en de redactie werden uitgenodigd  
voor een rondleiding in de fabriek in Sneek. 

Dijkstra Kleiwaren is in 1898 opgericht door Sietze Dijkstra 
en zijn zoon Jacob. Omstreeks 1920 werd er aan de  
Oude Oppenhuizerweg een nieuwe fabriek gebouwd.  
De producten bestonden uit bloempotten en drainage-
buizen die voor de inpoldering van de Wieringermeer in 

1934 werden geleverd (het vervoer ging per schip). Na de 
invoering van de plastic buis werd het keramische model 
langzaam van de markt verdrongen en moesten andere 
producten worden ontwikkeld. Tegenwoordig worden  
nog steeds schoorsteenpotten met bijpassende kappen, 
rookgasafvoerbuizen, en ventilatiestenen geproduceerd. 

Inmiddels staat met Jaap en Dinie Dijkstra de vierde gene-
ratie aan het roer. Hoewel hun kinderen wel in het bedrijf 
werkzaam zijn, zullen zij niet het bedrijf overnemen.  
Hun ouders hebben daar wel begrip voor: “Het is heel hard 
werken voor een normale boterham,” aldus Dinie Dijkstra. 
“Wij hebben destijds die keuze gemaakt uit passie voor het  
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product getrokken. Dat is dus de tweede keer dat ze de 
oven ingaan, ze komen er blauw gesmoord weer uit.

Individuele aandacht
De productie van deze historische dakpannen is dus  
een bijzonder tijdrovend en intensief proces, maar het 
resultaat is er dan ook naar. Iedere dakpan krijgt  
individuele aandacht en daarmee wordt de kwaliteit ook 
bijzonder goed in de gaten gehouden. De fabrikant  
produceert diverse oorspronkelijke Friese dakpannen en 
is daarmee de enige fabrikant in Nederland. De karak-
teristieke Lucas IJsbrandsz-dakpan, zoals die in de  vorige 
editie door Huub Mombers werd beschreven, wordt dus  
nog steeds in Friesland geproduceerd. Dat dit wordt 
gewaardeerd, mag blijken uit het gegeven dat momenteel 
op landgoed Bosch en Vaart in Vries een nieuw dak wordt 
bedekt met 11.000 L.Y-dakpannen. Het betreft een  
nieuwbouwwoning die naast het historische koetshuis 
wordt gebouwd: een replica van de oorspronkelijke 
 bebouwing. In een volgende editie van steilDAK zal hier 
uitgebreider op in worden gegaan. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

vak, maar het spreekt niet vanzelf dat onze kinderen dat ook  
doen. Er is dus geen opvolging en we zijn allebei de pen- 
 sioensgerechtigde leeftijd al gepasseerd. Het is dus momen- 
 teel nog de vraag hoe het bedrijf zal worden voortgezet.”

Industrieel erfgoed
Officieel is het pand geen monument, maar het valt zeker te 
verdedigen dat het hier om industrieel erfgoed gaat.  
Wie de dakpannenfabriek in Sneek betreedt, heeft het gevoel 
de negentiende eeuw binnen te stappen. Geen klinische 
fabriekshal, maar een–naar moderne maatstaven–donkere 
ruimte waar een strengpers in staat opgesteld, aangedreven  
door een elektromotor. Hier wordt de klei verwerkt tot 
plakken. De klei is afkomstig uit Duitsland en moet een 
juiste balans in lucht en vochtigheid hebben. De samenstel-
ling van de klei wordt voortdurend gemonitord en wanneer 
nodig aangepast, bijvoorbeeld door toevoeging van zand.

De plakken die de strengpers vervaardigt, worden vervolgens 
gebruikt voor de productie van de dakpannen. Op de eerste 
verdieping (die bestaat uit een stevige, houten vloer) staat 
de sledepers opgesteld. Hier worden de dakpannen met  
de hand geperst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
zelfgemaakte, gipsen mallen. Na het persen worden de 
kleirestanten langs de randen van de dakpan verwijderd. 
Dit doet men met de hand: met behulp van een draadijzer 
(grote fabrikanten gebruiken hiervoor snijkasten).  
Vervolgens worden ze te drogen gelegd. Dit drogen  
heeft tot doel het vocht dat tijdens het vormingsproces 
nodig was te verwijderen zonder dat scheurvorming  
of vervorming optreedt.

Als de pannen voldoende droog zijn, na ongeveer een week, 
kunnen ze de oven in. De dakpannen van Dijkstra Kleiwaren 
worden in ongeveer 36 uur op ongeveer 1050°C gebakken. 
Daarna zijn ze klaar voor de volgende fase: het glazuren.  
De dakpannen worden met de hand geglazuurd en ver-
volgens gaan ze terug de oven in, ditmaal voor 24 uur. 
Wanneer het bakproces is voltooid, hebben de producten 
namelijk een rode kleikleur. Om de gewenste blauw/grijze 
kleur te verkrijgen, worden ze ‘gesmoord’. Bij dit procédé 
wordt alle zuurstof met behulp van gas uit het gebakken 

AMBACHTELIJKE DAKPANNEN
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PRODUCTNIEUWS

Noviteiten op het gebied  
van verticaal transport
Tijdens Bouwbeurs 2019   
presenteerde All-Up uit  
Almelo diverse opvallende  
ontwikkelingen op het  
gebied van verticaal transport.  
Hieronder een overzicht.

Hybride techniek op de Klaas kranen
Op de meeste Klaas kranen is een (extra)  
380 Volt bouwstroomaandrijving mogelijk.  
Standaard worden de kranen aangedreven door  
een dieselmotor, als extra aandrijving is het nu  
mogelijk om op bouwstroom met de kranen  
te werken. Met name in de renovatie en in binnen-
stedelijke gebieden is dit een uitkomst.

Nieuwe Klaas Aanhangerkraan
Binnenkort verschijnt de nieuwe Klaas K400RSX 
aanhangerkraan. Deze kraan heeft indrukwekkende 
prestaties, en is in het segment aanhangerkranen 
innoverend, met een hijslast van maximaal 1600 kg,  
een automatisch telescopeerbare jip middels afstands - 
bediening en de mogelijkheid tot hybride aandrijving.

De aanhangerkraan is zeer snel inzetbaar als  volwaardige 
hoogwerker (ook met verlengde jip), waardoor een 
 werkhoogte ontstaat van 29 meter, met een zijdelings 
bereik van 18 meter.

Nieuwe Paus 24 meter ladderlift
Paus heeft een nieuwe 24 meter ladderlift, deze is gebaseerd  
op de reeds succesvolle Easy 18 meter, zeer compact,  
aandrijving middels Honda benzinemotor, of 230 Volt.  
De ladderlift is leverbaar met verschillende plateaus.  
De lift heeft een inschuifbare dissel, waardoor het werken 
op plekken met een beperkte ruimte mogelijk is. 

Opleidingen
All-Up is een samenwerkingsverband aangegaan met  
de landelijke opleider Blom en er is een speciale cursus  

ontwikkeld: ‘Veilig werken met de Klaas kraan’. Voor alle 
kranen tot 10 ton/meter komen de cursisten 1 dag naar 
Almelo voor een lesprogramma, dit bevat theorie en  
praktijk van de kraan en wordt afgesloten met een examen. 
De geslaagden ontvangen een pasje met certificaat. 

Keuringen
De All-Up monteurs mogen geheel zelfstandig de  keuringen  
uitvoeren volgens T-SPEC, een door TÜV Nederland 
 gefaciliteerd keuringssysteem. Het systeem voorziet in  
een constructie waarmee de kranen en liften van de 
 klanten worden gekeurd. De daarmee belaste medewerkers 
zijn opgeleid tot keurmeester, waarop TÜV Nederland het 
toezicht verzorgt. Bovendien voert TÜV Nederland  jaarlijks 
steekproeven uit om de kwaliteit van de keuringen en  
het niveau van kennis op het gebied van het arbeidsmiddel 
te waarborgen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

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 

meter, hijscapaciteit tot 6.000 kg, met of zonder 

hijsbewijs… U zegt het maar! Snelheid en 

efficiëntie gegarandeerd. En de hoogste kwaliteit 

natuurlijk. Zoals u van All-Up gewend bent. In elk 

opzicht. Dus ook qua service en reparatie.

Meer weten ? 
all-up.nl +31 (0) 546 - 544724



COLUMN

Metalen daken beschermen 
dak, dakgoot en gevel

Metalen daken hebben unieke eigen-
schappen die gunstig zijn voor het dak,  
de dakgoot en/of de gevel. Hoe komt dit?

Eenvoudig: door de kwalitatieve eigenschappen van  
o.a. zink, koper en lood. Met name de unieke eigenschap  
dat deze metalen bij veroudering een zogenaamde  
‘patinalaag’ vormen.

De patinalaag is een ondoordringbaar laagje op non ferro  
metalen, wat het metaal mede dicht en bovendien 
 milieuvriendelijk en zeer duurzaam beschermt.  
Blank zink en lood krijgen een extra donker laagje,  
zinkgrijs zeg maar, en koper krijgt in de loop der jaren op 
de daken die hele kenmerkende groene kleur. Deze kleur 
zie je vaak op monumentale gebouwen. Net als echte 
goede natuurleien, met soms wel met een levensduur van 
ruim een halve eeuw, tot zelfs meer dan een eeuw onder 
sommige omstandigheden. 

Het patina is de laag, bestaande uit zinkhydrocar- 
bonaat, die zich vormt op het oppervlak van het  
zink wanneer het, in aanwezigheid van water,  
wordt blootgesteld aan zuurstof (O²) en kooldioxide (CO²) 
in de lucht. Daarom gaan deze metalen zo verschrikkelijk 
lang mee, waarbij het daarna ook gerecycled kan worden. 

Het is dan ook niet voor niets dat vele architecten de  
keuze maken voor natuurleien in combinatie met lood, 
koper of zink. 

Kijk eens naar buiten: bekijk de daken van monumenten  
en tegenwoordig ook erg veel die van de nieuwbouw!  
En zie hoe deze fantastische materialen gewaardeerd 
 worden en schitteren!

Dat zouden er meer moeten doen…

Jurgen van Keulen
JVK Daken

PASSIE VOOR DAKEN

jurgen@jvkdaken.nl Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar !Breda T  076 303 2400 M  06 126 46 899

t

JVK Daken BV   ▪   www.jvkdaken.nl
Dakdekkers  ▪  Leidekkers  ▪  Loodgieters  ▪  Zink- en Koperslagers

PASSIE VOOR DAKEN

jurgen@jvkdaken.nl Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar !Breda T  076 303 2400 M  06 126 46 899

t

JVK Daken BV   ▪   www.jvkdaken.nl
Dakdekkers  ▪  Leidekkers  ▪  Loodgieters  ▪  Zink- en Koperslagers

Breda T 076 303 2400 M 06 126 46 899 jurgen@jvkdaken.nl
Ossendrecht T 0164 745 430 M 06 537 99 335 info@jvkdaken.nl

WWW.JVKDAKEN.NL

Met spoed gevraagd: aantoonbare ervaren 
zink-koper-en loodwerkers en leidekkers

Ook voor uw Schub, Duits-of Oud-Duitse leibedekkingen door geheel Nederland”.
ERM gecertificeerd (erkende restauratie kwaliteit monumenten)/komo- & KvINL-gecertificeerde metalen dakbedekker
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ACTUALITEITEN

AGENDA

14-16 mei 2019
Renovatiebeurs 2019
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.renovatiebeurs.nl

14-16 mei 2019
Vakbeurs Monument
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.monumentenbeurs.nl

15-17 mei 2019
Intersolar Europe
Messe München (D)
Info: www.intersolar.de

13 juni 2019
The Solar Future NL ‘19
De Fabrique, Utrecht
Info: www.thesolarfuture.nl

ZINKUNIE OPENT  
NIEUWE VESTIGING
Zinkunie blijft groeien en opent vanaf  
dinsdag 23 april 2019 haar deuren in  
Dordrecht. Met dit 17e filiaal zit men  
nog dichterbij de klanten in de buurt.  
Het adres is:

Zinkunie BV Dordrecht 
Keerweer 29 
3316 KA Dordrecht

KLIM NAAR HET LICHT
Bezoekers van de Sint Bavo in Haarlem kunnen vanaf 1 mei op  
een zestig meter hoge loopbrug van een duizelingwekkend  
uitzicht genieten. De brug tussen de twee torens van de kerk op  

de Leidsevaart is onderdeel van de toren- en  
gewelventocht ‘Klim naar het licht’. Het bestuur van  
Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo raakte geïnspi-
reerd door het evenement ‘Klim naar de Hemel’ op de 
Grote Kerk in Alkmaar, dat vorig jaar 93.000 bezoekers 
trok. De stichting heeft er vertrouwen in dat zij ook een 
stevige publiekstrekker in handen heeft: in Haarlem 
wordt gemikt op 50.000 tot 100.000 bezoekers.  
Met ‘Klim naar het licht’ wordt tevens de voltooiing van 
de jarenlange restauratie aan de Sint Bavo gevierd.  
De kathedraal is, na de Sint Jan van Den Bosch,  
qua inhoud de grootste kerk van Nederland.

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

VILLA TE LOOSDRECHT IS RIETGEDEKT PAND 
VAN HET JAAR 2018 
Op de ledenvergadering van de Vakfederatie  
Rietdekkers is de uitslag bekendgemaakt van de  
“Pand van het jaar 2018” verkiezing. Tijdens de  
Bouwbeurs in Utrecht van 4 t/m 8 februari 2019 konden 
de bezoekers van de beurs hun stem uitbrengen op één 
van de 14 genomineerde panden. De inzendingen waren 
dit jaar bijzonder divers. Zowel moderne als traditionele 
rietgedekte panden waren vertegenwoordigd. De diverse 
inzendingen gaven niet alleen een mooi beeld van het 
rieten dakenlandschap in Nederland, maar ook wat er  
mogelijk is met riet. Uit de uitslag blijkt dat de stemmers 
de moeilijkheidsgraad van het met riet te dekken object 
en het daarvoor benodigde ambachtelijk vakmanschap  
wisten te waarderen. Maar ook de uitstraling van de  
winnende panden leek veel stemmers te kunnen bekoren.     

1e plaats:  Villa te Loosdrecht.  
Gedekt door Rietdekkersbedrijf H.J. Straver, Lopik.

RECTIFICATIE
In het artikel ‘Lucas IJsbrandsz-dakpan siert de  
Friese daken’ zijn per abuis de onderschriften onder  
de foto’s achterwege gebleven. Dit gebrek is storend,  
omdat de foto’s de overeenkomst tussen de verschillende 
typen dakpannen liet zien. Hierbij worden foto’s  
opnieuw geplaatst, nu met bijschrift.

Lucas Ysbrandszpan  
in donkerbruin verglaasd  
te Makkum 41 x 29 cm.

model L.Y. van Draisma De Vries te Achlum  
in lichtbruin verglaasd 34 x 23 cm.

Gilardoni Schuppenfalzziegel  
mat zwart verglaasd 44 x 24 cm.  
Altkirch Elzass (D.)

Lucas Ysbrandszpan  
in blauw gesmoorde variant.

NIEUWE DIKTE VOOR ISOEASY PRO HELLEND DAKPLAAT
Kingspan Insulation introduceert de iSoEasy Pro Hellend Dakplaat in een nieuwe dikte van 128 mm. Met deze dikte kan  
eenvoudig en snel een Rc-waarde van 4,5 m2·K/W gerealiseerd worden.  De isolatieplaat is bestemd voor het aan de  
binnenzijde na-isoleren van hellende daken. Deze oplossing combineert isolatie en afwerking, waardoor zolderruimtes snel 
geïsoleerd en afgewerkt kunnen worden. Het betreft een  
PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, die aan  
twee zijden is voorzien van een alu meerlagen complex en 
heeft aan één zijde een stootvaste witte zichtzijde.

De dakplaat is verkrijgbaar als compleet systeem,  
inclusief profielen, schroeven en zwelband.  
Hiermee heeft de aannemer alles wat nodig is om een  
zolderruimte snel te isoleren. Behalve in de nieuwe dikte  
is de iSoEasy Pro Hellend Dakplaat ook verkrijgbaar  
in 60 mm (voor een Rc-waarde van 2,54 m2·K/W),  
82 mm (voor een Rc-waarde van 3,27 m2·K/W) en 100 mm  
(voor een Rc-waarde van 3,87 m2·K/W). 

GENERIEKE  
POORTINSTRUCTIE  
VERPLICHT OP  
ALLE BOUWPLAATSEN
Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) 
verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Een aantal 
organisaties accepteert deze veiligheidsinstructie om 
toegang te krijgen tot de bouwplaats nu al. Het initiatief 
voor de GPI werd eind vorig jaar door de Governance 
Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich 
op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig 
gedrag op bouwplaatsen. Steeds meer organisaties slui-
ten 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 duide-
lijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt 
verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. 
De gloednieuwe Generieke Poortinstructie 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 veiligheids-
gedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven. 
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INTERNATIONALE DAKEN
Het Pantheon in Rome

ASBEST
Asbest en monumenten

De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 25 juni 2019

SPECIAL
Veilig werken op hoogte 

DAK VAN HET JAAR 2019
Crematorium in Alkmaar

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

2 Stichting Dakmeester www.dakmeester.nl

8 Kingspan Unidek www.unidekdakelementen.nl

 Dunnewind-De Lange www.dunnewind-delange.nl

14 Brouwers Zink www.brouwerszink.nl

15 Lei Import bv www.lei-import.nl

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

21 Unilin Insulation bv www.unilininsulation.com

28 Beniso www.airflex.nl

29 Roof Safety Systems www.rss-roof.com

36 Weikhoplex www.weikhoplex.nl

 Wentzel bv/RHEINZINK Nederland www.wentzel.nl

37 Prefa www.prefa.com

50 Nelskamp Dakpannen www.nelskamp.nl

51 Esdec www.esdec.com

54 DenG Solar www.dengsolar.com

60 Zinkunie www.zinkunie.nl

61 Ubbink bv www.ubbink.nl

64 Koninklijke Woudenberg www.koninklijkewoudenberg.nl

 Maasveste www.maasvesteberbenbouw.nl

 Verkoelen www.verkoelen.nl

66 Dakrenovatie Holland www.dakrenovatieholland.nl

67 Royal Roofing Materials www.royalroofingmaterials.com 

77 All Up www.all-up.nl

78 JVK Daken www.jvkdaken.nl

81 Artilan bv www.artilan.nl

83 BMI Group www.bmigroup.com

84 Isobouw www.isobouw.nl

BMI, uw partner  
voor platte en 
hellende daken!

bmigroup.com

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



www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

SlimFix® RenoTwin is speciaal ontwikkeld voor hellende daken waarbij de onder constructie niet 
vlak is (bijvoorbeeld bij oude enkelschalige dakelementen). De combinatie van EPSHR met de 
2-zijdig thermisch refl ecterende dampopen alu-folie geeft het renovatie-element een uitstekende 
isolatiewaarde. Deze samenstelling maakt SlimFix® RenoTwin ook een constructief sterk element 
dat vrijdragend gemonteerd kan worden. Opvullen van de onderconstructie is met SlimFix® 
RenoTwin dan ook overbodig.

De voordelen op een rij
•  Verwerkbaar zonder opvullen van de onderconstructie.
•  Vrijdragend montage mogelijk met een speciale schroef.
•   Langszijde met messing/groef 

 aaneengesloten isolatieschil.
•   2-Zijdige cachering + ingelijmde regels 

 constructief sterk.
•  Goed beloopbaar.
•  Een waterdichte isolatieschil (t/m RC 8.0).
•  Leverbaar op lengte-specificatie.
•   Standaard voorzien van een gootdetail en nokafschuining.

SlimFix® RenoTwin
Constructief sterke na-isolatie op 
bestaande dakelementen

182073_IsoBouw_Adv_SlimFixRenoTwin_Renovatie_297x210_A01_001   1 04/10/2018   10:23


