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COLUMN

Het neusje van  
de zalm

Traditioneel zijn de platte en de hellende dakenbranche 
twee verschillende werelden. Daarom hebben beide 
branches een eigen branchevereniging, een eigen CAO 
en een eigen vakblad. Tegelijk zijn veel thema’s en 
 ontwikkelingen vergelijkbaar. Veel dakdekkersbedrijven  
maken zowel platte als hellende daken waterdicht en er 
zijn steeds meer grote leveranciers op de  Nederlandse 
markt actief die zich met hun producten op beide 
 markten richten. Een belangrijk kenmerk van de feest-
avond op 22 maart is dat het beide branches samen-
brengt. Wie weet wat er gebeurt als de neusjes van  
beide zalmen met elkaar in gesprek raken.

Hoe dan ook verheug ik me erop u in Hotel Zuiderduin 
te mogen begroeten. De toegang is gratis en eventuele 
partners en/of relaties zijn van harte welkom. Nu al 
kunnen we, net als bij de Bouwbeurs het geval is, stellen 
dat het aantal bezoekers van de feestavond dat van de 
vorige edities zal overtreffen. Het evenement is duidelijk 
in ontwikkeling en alle voortekenen wijzen erop dat het 
een mooi feest gaat worden. 

Graag tot dan!

Edwin Fagel

Deze column schrijf ik op de terugweg van de Bouwbeurs. 
Misschien ben ik u daar tegengekomen, maar misschien 
ook koos u consequent een ander gangpad of bent  
u helemaal niet naar de beurs gegaan. Ik kan u zeggen: 
in dat laatste geval bent u één van de weinigen geweest. 
De beurs is op het moment van schrijven nog in volle 
gang, maar nu al kan ik veilig stellen dat het lang is gele-
den dat de beurs zó goed werd bezocht. De economie is 
daar natuurlijk een belangrijke factor in, net als het weer, 
dat niet echt uitnodigde om eens lekker op een dak te 
gaan zitten. 

Het is ook een duidelijk signaal dat het internet wel 
 belangrijk is, maar niet zaligmakend. Men blijft de 
 behoefte hebben om de materialen te voelen, uit te 
 proberen en ook om de mensen waar men veelal  
via de mail of telefonisch contact mee heeft eens de 
hand te schudden. 

De aantrekkingskracht van de feestavond voor de daken-
branche, die dit jaar op 22 maart wordt georganiseerd, 
is vergelijkbaar. Nee, er zullen geen demonstraties van 
innovatieve systemen worden gehouden, maar wel biedt 
de avond de gelegenheid om de personen te  ontmoeten 
die een bijzondere prestatie op dakgebied hebben 
geleverd. De zogeheten neusjes van de zalm. Want de 
aanwezigen zijn ofwel betrokken bij een project dat is 
genomineerd voor de titel Dak van het Jaar, ofwel ze 
zijn genomineerd voor de titel Dakenman of -vrouw van 
het Jaar. En dat laatste betekent dat ze zich op de één of 
andere manier zodanig verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de ontwikkeling van het vak, dat dit de redactieraad 
van steilDAK is opgevallen. 

In dit nummer vindt u zowel de lijst genomineerde 
projecten als de lijst genomineerde personen. Bijzonder 
is dat twee genomineerden ook deel uitmaken van de 
jury: Leen Iseger van SKG-IKOB en Jan van Leeuwen van 
BMI Monier. Zij zijn door andere leden van de redactie-
raad naar voren geschoven. Het is natuurlijk een beetje 
dubbel, maar het zou nog vreemder zijn de betekenis van  
deze twee mannen voor de ontwikkelingen in de hellende 
dakenbranche niet te erkennen. Daarom is besloten beide 
heren mee te laten dingen naar de titel. Vanzelfsprekend 
mochten zij in het jury-overleg niet meebeslissen. 

Foto: Bianca
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BMI, uw partner  
voor platte en 
hellende daken!

bmigroup.com

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI helpt u graag
deze tot in elk detail te ontdekken. Kent u BMI al? Wij zijn Icopal en
Monier, maar dan samen! Met onze dakbedekkingssystemen en
bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste
oplossing. Een dak waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan
vertrouwen. Als BMI bundelen we niet alleen onze producten, 
maar ook onze krachten op het gebied van innovatie, duurzaam-
heid en milieuvriendelijkheid. Met extra slagkracht werken we 
samen aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!
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Zelfvoorzienende 
‘boerenschuur’ met 
rieten gevel én dak
In het Gelderse dorp Lunteren staat een bijzondere villa met de contour 
van een boerenschuur. De Nul op de Meter-woning is extreem goed 
 geïsoleerd en voorziet in eigen energie. Zowel in het dak als de gevels  
is Chinees riet verwerkt. In de zuidzijde van de zadelkap bevinden zich  
39 full-black zonnepanelen en 9 full-black zonnecollectoren. 

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen
Foto’s:  Martijn van den Bouwhuijsen, Morren Rietdekkersbedrijf

Op underlayment gevelplaten is ongeveer 100 m2 riet 
geschroefd en op geïsoleerde dakelementen 200 m2 riet 
(30 tot 32 cm dik). Het betreft riet uit het noorden van 
China, dat via de haven van Rotterdam en tijdelijke opslag 
aankwam op de bouwlocatie. Er werd voor Chinees riet 

gekozen vanwege de taaiheid en vetheid. Het hemelwater 
druipt er snel vanaf. 

“De meest bewerkelijke rietdetails waren de knikken bij de 
overgang tussen gevel en dak, twee keer 19,8 meter lang”, 
zegt Marco Morren die samen met zijn tweelingbroer Edwin 
het gelijknamige rietdekkersbedrijf leidt. “We selecteerden 
kort en spits riet en schroefden dat op de gevelplaten, in de 
diagonale lijn van het dak. Daarop stapelden we het dakriet.” 

“Het is een mooi bouwproject,” zegt Morren. “Na de 
 oplevering nemen we het onderhoud voor rekening.  
We controleren dan jaarlijks het riet, sprayen een algen-
werend middel en herstellen, indien noodzakelijk. Op die 
basis kunnen we garanderen dat het riet lang meegaat  
en een hoge Rc behoudt.”

GEEN GASAANSLUITING EN GEEN WARMTEPOMP
Dankzij de 48 elementen op de zuidzijde van het dak voor-
ziet de villa in de eigen energie. Het gaat om drie rijen van 
dertien zonnepanelen voor elektriciteit - BenQ 300Wp- en 
drie rijen van drie zonnecollectoren voor centrale verwar-
ming en warm tapwater – HR Solar Nero 385kWh. De zonne - 
panelen en -collectoren hebben dezelfde afmetingen van 
1,64 x 0,99 x 0,4 meter, waardoor het dakvlak er homogeen 
en strak uitziet. 

Voor de bevestiging van de energie-opwekkende elementen 
zijn verstelbare haken onder de dakpannen geklemd,  

De opgewekte elektriciteit wordt direct gebruikt of aan  
het elektriciteitsnet teruggegeven. Het met zonlicht opge-
warmde water gaat naar buffervaten. Vloer- en wandver-
warming zorgen voor een gelijkmatige binnentemperatuur 
in de 1138 m3 grote woning. Bij een te lage watertempera-
tuur worden de elektrische elementen in de buffervaten 
aangestuurd, zodat het binnen behaaglijk blijft. Met een 
elektrische boiler wordt de temperatuur van het tapwater 
verhoogd, indien gewenst. De Nul op de Meter-woning 
heeft geen gasaansluiting en geen warmtepomp. 

De nok van het dak bestaat uit gecoat zetwerk. Ook onder de  
rijen met zonnepanelen en -collectoren komt gecoat zet-
werk. De dakconstructie zelf bestaat uit een gegalvaniseerd  
stalen portaal en balkenhout haaks erop. Daarop  kwamen 
geïsoleerde dakplaten met een Rc van 8,0 Wm2/K en 
 waterkerende folie. In combinatie met het riet wordt een 
Rc van 9,5 behaald. 

VOORUITLOPEN OP DE MARKT
Een particulier echtpaar bouwt de Nul op de Meter-woning 
grotendeels zelf op basis van een eigen ontwerp.  
Bevriende zzp’ers helpen, wanneer nodig. Het echtpaar, 
waarvan de man werktuigbouwkundig geschoold is, 
bouwde daarvoor al drie woningen voor eigen gebruik; 
bouwwerken die qua duurzaamheid vooruitlopen op de 
markt. Net zoals bij die projecten liet het duo een architect 
de tekeningen maken voor de bouwvergunning. 

Om veilig te werken op hoogte, maken de bouwers onder 
meer gebruik van een steiger en valbeveiliging. Met een 
verreiker en een hoogwerker wordt bouwmateriaal en 
-materieel op hoogte aangereikt. Voor de montage van de 
dakplaten, 1,2 bij 8 meter groot, werd een kraan ingezet. 

Om veilig te werken op hoogte, maken de bouwers onder meer 
gebruik van een steiger en valbeveiliging. Met een verreiker  
en een hoogwerker wordt bouwmateriaal en -materieel op 
hoogte aangereikt. 

In het Gelderse dorp Lunteren staat een bijzondere villa met het 
contour van een boerenschuur. 

Er werd voor Chinees riet gekozen vanwege de taaiheid en vetheid. 
Het hemelwater druipt er snel vanaf. 

die tussen de pannen omhoog steken. Op de dakhaken 
klikten de bouwers kokerprofielen. Na het plaatsen van het  
kabelmanagementsysteem, inclusief optimizers op de 
kokerprofielen, werden de dakelementen met montage-
klemmen geschroefd op de profielen. Tot slot kwamen er 
kunststof eindkappen op de profieluiteinden. Het universele 
4-componentensysteem heet ClickFit Evo Pannendak. 

De dakconstructie zelf bestaat uit een gegalvaniseerd stalen portaal 
en balkenhout haaks erop. Daarop kwamen geïsoleerde dakplaten 
met een Rc van 8,0 Wm2/K en waterkerende folie. 
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Behalve het dak is ook de rest van de woning extreem 
goed geïsoleerd. De in het werk gestorte betonnen begane 
grondvloer rust bijvoorbeeld op een isolatieschuimlaag 
van 30 cm en heeft een Rc van 8,0 Wm2/K. In de voor- en 
achtergevel bevindt zich drievoudig glas. De gevelwanden 
bestaan uit 500 mm dikke Ytong Energy plus wandblokken. 
Door de hoge mate van luchtdichtheid en het gebruik van 
balansventilatie wordt het warmteverlies verder beperkt. 

Het bijgebouw heeft een plat dak met isolatie en bitumen. 
De gevels zijn bekleed met steenstrips die qua kleur mooi 
passen bij het lichtbruine riet en de antraciete aluminium 
kozijnen. In mei 2019 wordt het vooruitstrevende project, 
na een jaar bouwen, opgeleverd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

• TEKENINGEN BOUWVERGUNNING:  ABCV ARCHITECTUUR, LUNTEREN
• DAKPLATEN: UNILIN, OISTERWIJK
• RIETDEKKER:  MORREN RIETDEKKERSBEDRIJF, 

BARNEVELD
• LEVERANCIER RIET:  VERHOEK RIETHANDEL B.V., 

 GENEMUIDEN
• ZONNEPANELEN EN -COLLECTOREN:   ECOLIBRIUM-JAZON, BARNEVELD
• CLICKFIT EVO: ESDEC, DEVENTER

Na de oplevering neemt Morren Rietdekkersbedrijf het onderhoud 
voor rekening. Ze controleren dan jaarlijks het riet, sprayen een 
algenwerend middel en herstellen, indien noodzakelijk.

In de zuidzijde van de zadelkap bevinden zich 39 full-black zonnepanelen 
en 9 full-black zonnecollectoren.
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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

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

RECYCLING BETONDAKPANNEN 
ONDERDEEL VAN 
DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS

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

Daksysteemgarantie PLUS. De maatstaf voor hellende daken.

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

Recycling 
betondakpannen

Kwaliteits- 
normering

Garantiecertificaat

Voor 15 jaar
15 JAAR

Digitaal 
dakdossier

KOMO-
procescertificaat

KOMO

Dakmeesters_adv_steildak_2018.indd   1 22-05-18   12:32
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DAKGOTEN OP AFSCHOT

Groene goten  
deugen niet
De dakgoot is tijdens de werkzaamheden vaak een beetje een 
 ondergeschoven kindje, terwijl het belang van een goed werkende 
 hemelwaterafvoer groot is voor het functioneren van het dak.

beweerd dat het geen enkel probleem zou zijn als er wat 
water in de goot blijft staan (afbeelding 1). En als er dan 
ongewenst wildgroei ontstaat met een muggenpopulatie, 
dan wordt dat vaak ten onrechte afgewimpeld als een 
gebrekkig onderhoud. 

Maar besef dat als er functioneel afschot ontbreekt,  
de ‘groene goten’ bij een geschil geen duurzame trend zijn,  
maar wel degelijk een bouwkundig gebrek! Immers, water 

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

De primaire functie van een dakgoot is natuurlijk om het 
van het dak komende regen- en smeltwater op te vangen  
en af te voeren naar (op bepaalde plaatsen aangebrachte) 
afvoerpijpen, die aangesloten zijn, dan wel uitkomen op, 
de riolering, een regenton, een put of een infiltratiekrat. 
Een dakgoot voorkomt hiermee dat het regenwater direct 
van het dak langs de gevel druipt en/of op de grond valt. 
Gebeurt dit wel, dan ontstaan op deze plek vochtige muren 
en/of ongewenste gaten en plassen op de grondslag. Het 
Bouwbesluit bepaalt niet voor niets in artikel 3.41 t/m 3.45 
dat ieder dak een hemelwaterafvoer moet hebben, zodat 
er voor de  gezondheid geen nadelige situaties kunnen 
ontstaan. Maar wist u dat een dakgoot pas functioneel is 
als er voldoende afschot aanwezig is, zodat het regenwater 
direct naar de afvoer stroomt?

GROENE GOTEN
Een vervuilde dakgoot is vrij eenvoudig te herkennen.  
Bijvoorbeeld wanneer er onkruid of gras groeit in de 
 dakgoot of wanneer er meer muggen dan gebruikelijk 
zijn in en om de woning. Bij een klacht wordt er dikwijls 

in de goot trekt niet alleen vuil aan (afbeelding 2 en 3), 
maar vormt ook een voedingsbodem voor gewassen 
(afbeelding 4) en muggenlarven (afbeelding 5) en het kan 
bovendien leiden tot vorstschade en vroegtijdige degra-
datie van de toplaag. Daarom mag de hoeveelheid water 
die in de goot blijft liggen niet meer zijn dan datgene dat 
als het ware achter de overlap blijft ‘hangen’. Dit verdampt 
namelijk op een normale dag. 

De goot dient dus op afschot aangebracht te zijn  
(richting de hemelwaterafvoer), of minimaal vlak.

DEGRADATIE
Degradatie verschilt van materiaal tot materiaal. Blijft er 
water in de dakgoot staan, dan kunnen zure regen en zuren 
uit rottende bladeren de oxidelaag en uiteindelijk bijvoor-
beeld een zinken goot aantasten. Zink kan ook na enkele 
jaren aan de onderzijde oxideren door continue water-
belasting. Met name indien er in het water ook nog sprake 
is van rode alggroei (afbeelding 6). 

Ook kan blijvend water in de zinken goot leiden tot 
‘witroestcorrosie’. Witroestcorrosie is de aantasting van 
zink aan de buitenzijde van het materiaal omdat het 
 chemische proces, waardoor de beschermende patinalaag 
ontstaat, niet voldoende in werking is getreden. Dit kan 
gebeuren doordat er bijvoorbeeld een flinke hoeveelheid 

water op het zink blijft 
staan. De patina vorming 
blijft hierdoor in het  
stadium zinkhydroxide  
steken. Het gevolg is een 
witte aanslag op het zink,  
of witroestcorrosie. 
Witroestcorrosie is te  
voorkomen door het toe-
passen van een afschot  
van  minimaal 3°. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Afbeelding 4.

Afbeelding 5.

Afbeelding 2.

Afbeelding 3.

Afbeelding 6.

Afbeelding 1.
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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2019

Uitreiking Dak van het Jaar 2018

Op 22 maart 2019 wordt de derde editie van de feestavond voor de 
 dakenbranche georganiseerd in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. 
Tijdens deze avond zullen in twee categorieën (platte en hellende daken) 
de awards voor het Dak van het Jaar 2018 worden uitgereikt.  
Ook zal voor zowel de platte als de hellende dakenbranche de  
Dakenman of -vrouw van het Jaar worden gekozen.

Tijdens de feestavond zal er volop gelegenheid zijn om 
te netwerken. De doelgroepen van Roofs en steilDAK, die 
in beide gevallen de gehele keten van opdrachtgevers, 
 architecten, leveranciers en verwerkers behelst, zullen ook 
tijdens de feestavond aanwezig zijn. Na de prijsuitreiking 
zal DJ Gerard Ekdom een geweldig feest verzorgen.

De toegang tot de feestavond is gratis.  

Aanmelden is vanaf nu mogelijk via  
www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Leen Iseger Karsten Konrad Jan van Leeuwen Jan Rooding Will Verwer

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

Twee zelfstandige vakjury’s, die allebei grotendeels zijn 
 opgebouwd uit de redactieraden van de respectievelijke 
vakbladen Roofs en  steilDAK, zullen zich over de genomi-
neerde projecten buigen. Tijdens de feestavond zullen de 
jury’s de bijzonderheden van de respectievelijke projecten 
bespreken en de winnaars bekend maken. 
 
De twee jury’s zijn tevens verantwoordelijk voor de keuze 
van de nieuwe Dakenman of -vrouw van het Jaar. 

Voor de projecten van steilDAK bestaat de jury uit:

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

De Gouden Dakpan 2018



Dak van het Jaar 2018

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor 
de hele dakenbranche aanwezig wilt zijn, 

volstaat een aanmelding uiterlijk voor 16 maart 2019 
via de website www.dakvanhetjaar.nl

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

Vrijdag 22 maart 2019
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

• Aanvang feestavond 18.45 uur, inloop vanaf 18.00 uur
• Inclusief diner, hapjes en drankjes (tapbier, huiswijn en frisdrank)
• Uitreiking Dak van het Jaar steilDAK
•  Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2018 Roofs
•  Bekendmaking Dakenman- of vrouw 2018 steilDAK
• Uitreiking Dak van het Jaar Roofs
• 22.30 uur optreden Gerard Ekdom
• Einde avond ca. 24.00 uur

Hotel Zuiderduin - Zeeweg 52 - Egmond aan Zee - info@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

Uitreiking 

DakAward 2018

Voor Roofs en steilDAK 

Dak van het Jaar

&

Uitreiking Award 

Dakenman/vrouw 

20182018

Aan het eind 

van de avond zal 

DJ Gerard Ekdom 

(bekend van de 

ochtendshow op 

Radio 10) 

een spetterend 

optreden verzorgen

Vrijdag 22 maart 2019
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Dak van het Jaar 2018
Deze avond wordt u aangeboden door:

De oplossing 
voor platte daken

VEGETATIEDAK MET HET 
UNILIN PDH-SYSTEEM

Een vegetatiedak bestaat uit een systeem van 

baanvormige dakbedekking voor plat- of fl auw 

hellend dak. Bij deze daken is altijd een waterdichte 

en dampdichte onderlaag aanwezig. UNILIN adviseert 

hiervoor het PDH-systeem. Dit zorgt voor een isolerende 

oplossing en biedt een veilige en betrouwbare 

constructie. Deze zelfdragende constructie is bouwfysisch 

verantwoord, eenvoudig en veilig uitvoerbaar en 

daarmee de perfecte oplossing!

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Deze projecten maken  
kans op de titel  
Dak van het Jaar 2018
Op 22 maart 2019 wordt bekendgemaakt welk dak het  
Dak van het Jaar 2018 is. Hieronder vindt u de genomineerde  
daken en de partijen die deze bijzondere daken hebben gerealiseerd.

1. BEVERWAARD, ROTTERDAM

•  Opdrachtgever: Woonstad te Rotterdam
•  Gevels: Wallcare Nederland Bv te Maasdijk
•  Draaiende delen: Verweij Houttechniek te Woerden
•  Asbestsanering: Mshw Support Bv te Rotterdam
•  Bereikbaarheid: Post Steigers te Schiedam
•  Metalen dakpanpanelen: GV Products te Riemst (B)
•  Isolerende folie: Airflex te ‘s-Hertogenbosch

2. DE BASTEI, NIJMEGEN

•  Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
•  Architect: Van Roosmalen Van Gessel Architecten, Delft
•  Constructeur: De Twee Snoeken, ’s Hertogenbosch
•  Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Mertens, Weert
•  Dakdekker: Verkoelen Dakspecialisten Vlakke Daken, 

Weert
•  Dakbedekking: Carlisle Construction Materials, Kampen
•  Isolatie: Blauwplaat, Deventer
•  Daktuin: Jonkers Daktuinen, Venlo

3. WOONWIJK FRISOSTRAAT, BAAMBRUGGE

•  Opdrachtgever: Gemeente Rondevenen, Groenwest
•  Hoofdaannemer: Talen Vastgoedonderhoud, Regio West
•  Dakdekker: Weijerseikhout, Groesbeek
•  Leverancier dakelementen: Unilin Bv, Oisterwijk
•  Leverancier dakpannen: Wienerberger, Zaltbommel

4. KASERNE, ’S-HERTOGENBOSCH

•  Opdrachtgever: Willemspoort Vastgoed Bv,  
’s-Hertogenbosch

•  Architect: Dat (De Architecten Werkgroep) Tilburg, Tilburg
•  Constructeur: Ingenieursburo Vreeswijk, Weerselo  

en Frans Spermon, Rosmalen
•  Hoofdaannemer: D. Hobo & Zn Bouwwerken,  

Nederhemert-Noord
•  Spanten: Metsä Wood, Apeldoorn
•  Glasleveranciers: Schollglas, Barsinghausen (D)

5. MARIËNHOF, AMERSFOORT

•  Opdrachtgever: Mariënhof Beheer, Amersfoort
•  Hoofdaannemer: Bouw- en Restauratiebedrijf  

Van De Burgt & Strooij BV, Amersfoort
•  Dakdekkerswerk: Leidekkersbedrijf D. Koenders, Neede
•  Leverancier leien: Lei Import, Maasbracht

6. OTTOBURG, RIJSWIJK

•  Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk
•  Projectleiding: Fier Dakcontrol, Meijel
•  Dakdekker: Klomp Daktechniek, Amsterdam
•  Advies Dakbegroening: Joru Support, Horst
•  Hovenier: Gustaaf Groenspecialisten, Geldrop
•  Leverancier dakbegroening: Sempergreen, Odijk
•  Leverancier substraat: BVB Substrates, De Lier
•  Inzameling oude dakpannen: Luijtgaarden,  

Standdaarbuiten
•  Valbeveiliging: Flesst, Twello

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2019
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11. NIEUWBOUWVILLA, LEENDE

•  Opdrachtgever: Jasper Van Grootel (Jspr)
•  Architect: Willemsenu, Eindhoven
•  Aannemer: Van Kaathoven Bouw, Oirschot
•  Houten Spanten: De Groot Vroomshoop, Vroomshoop
•  Dakdekker: JVK Daken B.V. Ambachtelijke Dakbedekkingen, 

Breda en Ossendrecht
•  Leverancier zink: Rheinzink, Amsterdam

12. WOONHUIS, VOORHOUT

•  Opdrachtgever: particulier
•  Dakdekker: R.A. Daktechniek, Oegstgeest
• Leverancier: Monier, Montfoort

13. VAN DER MAASSTRAAT ZOETERMEER

•  Opdrachtgever: Woningcorporatie De Goede Woning, 
Zoetermeer

•  Architect: A3 Architecten, Rotterdam
•  Hoofdaannemer : Dura Vermeer, Rotterdam
•  Dakaannemer:Weijerseikhout Groesbeek
•  Dakelementen: Kingspan Geïsoleerde Panelen, Tiel
•   Dakramen: Fakro Nederland, Groesbeek 

Profiled Windows, Middelbeers
•  Zonnepanelen: Zelziuz ZM, Denekamp

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

7. ORANGERIE RAY, GENT (B)

•  Opdrachtgever: MTM Gent (B), Stad Gent (B)
•  Architect: Delmulle Delmulle, Petegem aan de Schelde (B)
•  Hoofdaannemer en staalbouw: De Clercq Gebrs,  

Lochristi (B)
•  Leverancier staal: Tcc, Ninove (B)

8. KASTEEL WAMBERG, BERLICUM

•  Opdrachtgever: particulier
•  Restauratie-Architect: Rothuizen Architecten, Middelburg
•  Dakdekker: Walter Verhoeven BV Loodgieters  

en Leidekkersbedrijf, Nieuwkuijk
•  Leverancier dakbedekking: Lei Import, Maasbracht

9. BUITENPLAATS WISSELOORD, HILVERSUM

•  Opdrachtgever: particulier
•  Dakdekker: Dakrenovatie Holland, Bussum
•  Leverancier Isolatie: Kingspan Insulation Nederland, 

Winterswijk
•  Leverancier Dakbedekking: Eternit, Kapelle-Op-Den-Bos (B)

10. AMSTELHOTEL, AMSTERDAM

•  Opdrachtgever: Intercontinental Amstel Amsterdam
•  Architect: Van Hoogevest Architecten, Amersfoort
•  Hoofdaannemer: Burgy Bouwbedrijf BV, Leiden
•  Dakwerkzaamheden: Jobse BV, Middelburg
•  Leverancier zink: Rheinzink, Amsterdam
•  Leverancier isolatie: Kingspan, Tiel
•  Leverancier dampremmende laag: Dupont De Nemours, 

Mechelen (B)

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2019
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Wie wordt de  
Dakenman of -vrouw  
van het Jaar 2018?
De verkiezing van de Dakenman of -vrouw van het Jaar barst  
weer los. De nominaties van dit jaar zijn vastgesteld en worden  
in dit artikel bekendgemaakt. 

DIT ZIJN DE NOMINATIES
Hieronder vindt u, op alfabetische volgorde,  
de genomineerden van dit jaar:
 

LEEN ISEGER (SKG-IKOB)
Op de achtergrond heeft Leen Iseger een belangrijke  
rol gespeeld bij de totstandkoming van de voor inhoude-
lijke rol van de afgelopen jaar gestarte opleiding hellende 
daken. Tevens was hij in het afgelopen jaar een belangrijke 
kracht achter de in ontwikkeling zijnde BRL voor de  
bevestiging van o.a. veiligheidsvoorzieningen aan  
de ondergrond.

De Dakenman of -vrouw van het Jaar is de verkiezing van 
de persoon die zich in het afgelopen jaar op de één of 
andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de ont-
wikkelingen op het dak. De redactieraad van steilDAK heeft, 
als representatie van de markt, de onderstaande  personen 
voorgedragen voor de onderscheiding. De winnaar is 
vervolgens bepaald door de jury van het Dak van het Jaar 
(die grotendeels is samengesteld uit leden van de redactie-
raad). Dit jaar bestaat de jury uit Leen Iseger (SKG-IKOB), 
Karsten Konrad (Konrad Roof Technology), Jan van Leeuwen 
(BMI Monier), Jan Rooding (Rooding Architecten) en  
Will Verwer (Stichting Dakmeester).
 
Naast de eeuwige roem bestaat uit de prijs uit een  
cover foto en een interview in het aprilnummer van  
vakblad steilDAK. Tot aan de volgende verkiezing krijgt de  
Dakenman of -vrouw van het Jaar middels een vaste  
column een platform in steilDAK om de eigen visie mee uit 
te dragen. De eerste winnaar van de steilDAK Dakenman  
of -vrouw van het Jaaar was John Kouwenberg (2018). 

PIET JACOBS 
Nadat de branche enkele jaren lang niet de beschikking 
had over een eigen opleiding, is die in de loop van het 
 vorige jaar weer gestart. Dit is voor een groot deel te dan-
ken aan de inzet en bevlogenheid van Piet Jacobs.

WILLEM KOPPEN (KOPPEN VASTGOED) 
In 2018 werd in Heerhugowaard de NeroZero-woning 
geopend. In deze woning wordt gewerkt aan comfortabele 
en betaalbare maatregelen om te komen tot een milieu-
vriendelijk en energiezuinige woning. Koppen heeft hiertoe 
verschillende partijen bij elkaar aan tafel gekregen en nu 
al, terwijl de woning nog in ontwikkeling is, zijn duidelijke 
resultaten behaald.)

WALTER DE KONING (STICHTING ERM)
De URL lood, die onder het beheer van de Stichting ERM  
is ontwikkeld en geïmplementeerd, betekent een belang-
rijke stap in kwaliteit van loodtoepassingen in en op 
 (monumentale) gebouwen.

JAN VAN LEEUWEN (BMI MONIER)
Het afgelopen jaar heeft Jan van Leeuwen zich sterk 
 gemaakt voor de ontwikkeling van BIM voor hellende  
daken. BIM is een belangrijke ontwikkeling in de  
hellende dakenbranche, die zorgt voor een hogere  
kwaliteit, minder faalkosten en een snellere verwerking  
op de bouwplaats. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2019



www.brouwerszink.nl

Contactgegevens

Slakweidestraat 16
3630 Maasmechelen (B)

Meridiaan 42 – 44
2801 DA Gouda (NL)

Tel 088 276 8937
Fax 088 276 8939

verkoop@brouwerszink.nl

Sinds 1986 is Brouwers Zink groothandel van maatwerk in zink, 

lood en koper. Bij ons staat service, deskundigheid en kwaliteit 

centraal. Wij leveren in heel Nederland en indien nodig binnen 

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

Check onze laatste aanbiedingen op:
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AAN TAFEL MET… JOS WESSELINK

Samen sta je sterker
In deze nieuwe 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.

georiënteerd en Wesselink, die van buiten de  bouwbranche 
komt, heeft zich inmiddels de wereld van de bouw en de 
gebouwschil eigen gemaakt. Tijd om met hem aan tafel te  
zitten om te praten over zijn kennismaking met de branches 
en, belangrijker nog, de toekomstplannen van de vereniging.

SPEERPUNTEN
De nieuwe start van de branchevereniging werd aange-
grepen om met de leden in gesprek te gaan: wat zijn de 
belangrijkste verwachtingen, wensen en behoeftes van 
de leden en in welke mate zijn de leden bereid om mee te 
werken aan de invulling hiervan? Aan de hand van deze 
 bijeenkomsten zijn vervolgens de speerpunten van het 

Vorig jaar ging branchevereniging Het Hellende Dak (HHD)  
met Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) en 
 Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) op in  
de nieuwe vereniging Gebouwschil Nederland (GNL).  
Als onafhankelijke voorzitter werd Jos Wesselink 
 aangesteld. Wesselink is als adviseur, (interim)directeur  
en/of  onafhankelijk voorzitter al ruim 20 jaar actief  
voor de meest uiteenlopende branche- en beroepsorgani- 
saties. Daarnaast is hij docent aan de Academie voor  
Verenigingsmanagement en mede-auteur van het 
 praktijkboek De vereniging de baas. 

Het afgelopen jaar heeft de vereniging zich op de toekomst 

beleid van de komende vijf jaar vastgesteld. Wesselink sig- 
naleert dat de samenvoeging al direct de beoogde kruis-
bestuiving tot gevolg heeft. “Je ziet dat de verschillende 
branches dezelfde behoeftes hebben. Samen sta je sterker 
in de verwezenlijking daarvan.” 

Wat waren dan de wensen van de leden? Wesselink: “Deze 
hadden vooral te maken met de bevordering van het vak-
manschap binnen de branches en profilering daarvan voor 
de buitenwereld. Dat betekent dus enerzijds het ontwikke-
len van opleidingen, instroom en kennismanagement; an-
derzijds een sterkere profilering van de gebouwschil, meer 
communicatie hierover en een verbetering van het imago 
van de gebouwschil. Daarnaast heeft de branchevereniging 
de taak de leden sterker te maken in hun positie en hun 
ondernemerschap en daarmee is het ook belangrijk om 
invloed uit te oefenen op de wet- en regelgeving. De missie 
van GNL is kortom de ontwikkeling van de aangesloten 
gespecialiseerde aannemers te bevorderen. Duurzaamheid 
en innovatie staan daarbij centraal.”

Dit heeft inmiddels geleid tot vier speerpunten van beleid:

• Interne verbinding
• Externe positionering
• Sociale belangenbehartiging
• Duurzame ontwikkeling

“Het afgelopen jaar hebben we besteed aan het bepalen 
van de visie en de koers, nu zijn we klaar om stappen  
te zetten,” aldus Wesselink. “In de loop van dit jaar zullen  
er daarom verschillende projecten worden gestart.”  
Hierover zal steilDAK nader berichten zodra dit relevant is.

“Gedurende dit proces willen wij het contact met onze 
leden intensiveren,” vertelt Wesselink. “Daarom houden  
we de vergaderingen met onze leden doorgaans niet  
in ons gebouw in Veenendaal, maar op de locatie van de  
leden zelf. Dat is voor mij persoonlijk ook heel interessant 
en leerzaam, ik vind het ontzettend mooi om te zien  
hoe onze leden de zaken intern hebben georganiseerd en 
hoe ze omgaan met vraagstukken zoals personeelsbeleid 
en duurzaamheid.”

Voor het uitvoeren van de projecten zijn de leden gevraagd 
hun bijdrage te leveren. Wesselink: “Eén van de problemen 
van de in GNL verenigde brancheverenigingen was dat de 
leden zich onvoldoende konden vrijmaken om bestuurs-
taken uit te voeren. Ook de lange commitment die een be-
stuursfunctie inhoudt vormde een obstakel. Je ziet dat de  
bereidheid om voor het branchebelang te werken er wel is, 
maar dan op projectbasis. Dan heeft de inzet een duidelijke 
begin- en eindtijd en dan is het voor de leden ook beter te  
behappen. Het bestuur van de GNL is dus compact: veel van  
de taken die voorheen door een bestuurslid werden uit-
gevoerd, zoals bijvoorbeeld deelname aan een commissie, 
worden nu op projectbasis uitgevoerd door onze leden.”

TROTS
Hoe heeft Wesselink zijn eerste jaar als voorzitter van 
GNL ervaren? “Ik ben nieuw in de bouwbranche, maar heb 
natuurlijk ruime ervaring opgedaan in verschillende andere 
branches. Het is mooi om het proces mee te maken en te 
zien hoe de branchevereniging steeds beter gaat functio-
neren. Wat me vooral opvalt, is de no nonsense-mentaliteit 
van de bouwbedrijven. En ook de trots op het vakman-
schap, de passie waarmee de gespecialiseerde aannemers 
hun vak uitoefenen heeft grote indruk op me gemaakt.  
Dat zijn zaken die me trots maken om deze branche te 
mogen vertegenwoordigen.” ●

JOS WESSELINK  
IN ACHT VRAGEN

BURGERLIJKE STAAT? 
GETROUWD, MET MARJAN.

KINDEREN?
EEN DOCHTER VAN 20  
EN EEN ZOON VAN 18.

WAT DOE JE ALS JE NIET WERKT?
MARJAN EN IK ZIJN ZEILERS. WE MAKEN GEEN GROTE 
 TOCHTEN, MAAR GENIETEN ER ENORM VAN OM TOCHTJES 
OVER HET IJSSELMEER TE MAKEN.

FAVORIETE MUZIEK?
ARTIESTEN ALS MANFRED MANN, PINK FLOYD,  
MARK  KNOPFLER… MAAR IK LUISTER OOK GRAAG NAAR 
JAZZROCK-ARTIESTEN ALS SPIRO GYRA EN STANLEY CLARK. 

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?
IK HOU VAN DE ZEE EN DAARMEE OOK VAN EILANDEN.  
DE NEDERLANDSE KUST EN DE WADDENEILANDEN ZIJN 
PRACHTIG, MAAR DE ANTILLEN BIJVOORBEELD OOK.

FAVORIETE STAD?
MONNICKENDAM.

FAVORIETE GEBOUW OF ARCHITECT?
NIET ECHT EEN SPECIFIEK GEBOUW OF ARCHITECT,  
MAAR IK HOU VAN OUDE (VESTINGS)STEDEN MET  HISTORIE. 
DEVENTER IS ZO’N STAD, WAARBIJ VOOR RESTAURATIE-
BEDRIJVEN OOK VEEL EER VALT TE BEHALEN.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP?
OP HOE MIJN KINDEREN ZICH ONTWIKKELEN. EN OP  
HET BOEK DAT IK IN SAMENWERKING MET LEO DE BOER 
HEB GESCHREVEN. 

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



28 29

ACTUALITEITEN BOUWBEURS

LUCHTWARMTEPOMP KAN MET DECORIO HET DAK OP
In het streven om ons fossiele energieverbruik te vermin-

deren, is de warmtepomp een populaire keuze. Voor de 
bewoner is, naast geluidsoverlast, de omvang door plaat-

sing in de tuin of in de schuur, een struikelblok. De nieuwe 
Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30°-55° van Ubbink 
biedt de oplossing. Deze buitenunit staat als een schoor-

steen op het dak, beschermt de luchtwarmtepomp tegen 
alle weersinvloeden en zorgt bovendien voor geluidsver-

mindering door positionering op het dak. 

Het moderne design geeft een strak uiterlijk en  
verhoogt de leefbaarheid van uw wijk. De luchtwarmte-

pomp behuizing is licht in gewicht en modulair,  
zodat men de behuizing eenvoudig stapsgewijs  

monteert en bevestigt. Bovendien is deze geschikt voor  
de meest gangbare typen luchtwarmtepompen en 

 instelbaar voor de meest  gangbare dakhellingen.  
De Decorio Luchtwarmtepomp behuizing is  

medio juni 2019 beschikbaar.

FAKRO KOMT MET SERIE EXTRA GROTE DAKRAMEN
De ingenieurs van FAKRO hebben solide technische op-

lossingen ontwikkeld voor eenvoudige bediening van de 
grote ramen die voorzien kunnen worden van drievou-
dige beglazing. De  dakramen zijn ook toe te passen in 

nieuwbouwwoningen die gebouwd  worden volgens de 
BENG-eisen. Ze zijn traploos te openen tot een hoek van 
45 graden. De ramen zijn robuust van buiten en elegant 
van binnen en gemaakt om een leven lang mee te gaan. 
Bovendien is in het ontwerp al rekening gehouden met 

her gebruik van productonderdelen en materialen.MINISTER OLLONGREN BEZOEKT  
STAND ISOBOUW
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties Kajsa Ollongren bezocht op 7 februari 
de stand van Isobouw tijdens de Bouwbeurs. Zij 
deed dit als onderdeel van een ronde langs circu-
laire producenten en zij liet zich door  directeur 
Wil Kemperman informeren over  nieuwe vuur-
vaste en circulaire isolatie.

DE INDOOR GENERATION
VELUX bracht tijdens Bouwbeurs 2019 haar 
campagne De Indoor Generation onder de aan-
dacht. We brengen 90% van onze tijd binnen 
door zonder voldoende daglicht of frisse lucht. 
We denken er niet meer aan, maar de weten-
schap heeft aangetoond dat dit schadelijk  
kan zijn voor onze gezondheid en ons welzijn. 
De film die men hierover vervaardigde heeft op 
social media hoge ogen gegooid en ook enkele 
prijzen in de wacht gesleept. 

WINNAAR NEDERLANDSE BOUWPRIJS 2019,  
NATUURLIJK VAN HOUT
Het Biosinstrum in Oosterwolde is de winnaar van  
De Nederlandse Bouwprijs 2019 in de categorie gebou-
wen. De prijs is maandag 4 februari feestelijk uitgereikt 
op dag één van de BouwBeurs. De Groot Vroomshoop 
(een onderneming van VolkerWessels) realiseerde al  
het hout dat in het prachtige gebouw verwerkt is,  
van engineering tot en met montage.

Het Biosintrum, ontworpen door Paul de Ruiter Architects, is een energieneutraal gebouw, dat voor meer dan 80% bestaat 
uit biobased materialen. Het gebouw is als kenniscentrum een inspiratiebron voor studenten en professionals die zich 
bezighouden met biobased economy. In het ontwerp is ook de groene inpassing meegenomen in het Ecomunitypark.

NIEUW DESIGN SOLATUBE
Techcomlight, distributeur van Solatube in de 
Benelux, presenteerde op de BouwBeurs de 
verschillende nieuwe designs. Naast de 25 jaar 
oude en ronde koepel, bedoeld om het daglicht 
mee op te vangen, werd er ook een ‘vlakke’ 
 koepel voor hellend dak geïntroduceerd.  
Op deze manier wordt het daglicht op precies 
dezelfde manier getransporteerd, alleen het 
grote  verschil is dat het er visueel anders uitziet. 

DE NEDERLANDSE BOUWPRIJS BELOONT  CIRCULAIR BOU-
WEN EN ONTWERPEN
Op 4 februari zijn, tijdens een feestelijke uitreiking, de winnaars 
bekendgemaakt van De Nederlandse Bouwprijs. De jury van  
de tweejaarlijkse prijs heeft uit 70 inzendingen winnaars en 
genomineerden geselecteerd die een bijdrage leveren aan de  
drie pijlers people, planet en profit. Meer dan ooit stelt de maat-
schappij namelijk kritische eisen als het gaat om energiezuinig-
heid en het (her)gebruik van grondstoffen, om bij te dragen aan 
een circulaire economie. De winnende inzendingen zijn actief 
met dit vraagstuk aan de slag gegaan en hebben daarbij een 
innovatieve, verras sende en grens verleggende aanpak gekozen.



Special
Dakbedekkingen
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SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Al twee eeuwen  
bouwen met zink
Zink is een metaal dat al meer dan 
200 jaar in de bouw wordt toege-
past. Vanaf het moment dat het 
tot platen kon worden gewalst, 
nam het gebruik als bouwmetaal 
exponentieel toe. In dit artikel  
de historie van zink in de bouw.

toegepast als dakbedekking of dakgoot. Het werd zo een 
goed alternatief voor het duurdere koper en het zware 
bladlood. De eerste zinkfabrieken openden hun deuren 
in België en Silezië (Polen), omdat hier ook de zinkmijnen 
aanwezig waren. Door het zink te gieten op een tafel en 
vervolgens bij een temperatuur tussen de 100 en 150°C  
te walsen, verdween de brosse structuur grotendeels.  
Dit walsen (of ‘pletten’, zoals het toentertijd genoemd 
werd) gebeurde pakketgewijs, waardoor verschillende 
diktes werden geproduceerd. Hoe meer platen  gezamenlijk 
werden gewalst, hoe dunner de gemiddelde dikte. Dit is 
ook de oorsprong van de nummering van het zink,  
wat tegenwoordig nog steeds gebruikt wordt (zink 14 en 
zink 16). De meest voorkomende afmeting van een zinken 
plaat was 2 x 1 meter.

NUMMERING PAKKETWALSEN
DE BENAMING VAN HET ZINK DOOR MIDDEL VAN EEN 
NUMMER (ZINK 14, ZINK 16), STAMT UIT DE TIJD VAN HET 
PAKKETWALSEN. DEZE METHODE WERD TOT ONGEVEER 
HALVERWEGE DE 20E EEUW TOEGEPAST. BIJ DIT ZINKPRO-
DUCTIEPROCES WERDEN GEGOTEN, DIKKE PLAKKEN ZINK 
STUK VOOR STUK UITGEWALST TOT EEN DIKTE VAN  
CIRCA 3 MM. AFHANKELIJK VAN DE GEWENSTE EINDDIKTE 
WERDEN VERVOLGENS ZEVEN TOT TIEN VAN DEZE PLATEN 
ALS PAKKET VERDER UITGEWALST. VAN DE ONTSTANE  
PLATEN WERD DE GEMIDDELDE DIKTE BEPAALD. DE UITEIN-
DELIJKE DIKTE WAS NIET ZO EXACT ALS TEGENWOORDIG, 
VANDAAR DAT ER AAN DE GEMIDDELDE DIKTE EEN DIKTE-
NUMMER WERD TOEGEKEND.

TEGENWOORDIG WORDT (TITAAN)ZINK ALLEEN GEPRO-
DUCEERD VOLGENS HET BANDWALSPROCES EN KAN  
DE DIKTE TOT OP DE HONDERDSTE MILLIMETER EXACT 
 WORDEN GEPRODUCEERD. DE OUDE DIKTENUMMERS  
ZIJN ECHTER NOG STEEDS ZO INGEBURGERD DAT DEZE  
NOG ALTIJD WORDEN GEBRUIKT.

DE MEEST GEBRUIKTE DIKTEN ZIJN:
• ZINK 12: 0,65 MM 
• ZINK 14: 0,80 MM 
• ZINK 16: 1,10 MM

Thijs Baneke, RHEINZINK Nederland

Lang voordat zink als een metaal bekend was, werd het al 
(onbewust) gebruikt in messing, een legering van koper 
en zink. Er zijn objecten van messing bekend van 3000 jaar 
voor Christus uit de regio van Babylonië en Assyrië, en van 
1400 tot 1000 jaar voor Christus uit Palestina. 

Al was men in India en China rond het jaar 1000 al in staat 
om zink te smelten en grotendeels te zuiveren, het duurde 
nog tot eind 18e eeuw voordat in de westerse wereld zink 
als een element werd geïdentificeerd. Het was de Duitse 
chemicus Andreas Sigismund Marggraf die in 1746 zink 
isoleerde als een puur metaal. De oorsprong van de naam 
zink is niet geheel duidelijk. Het komt mogelijk van het 
Perzische woord ‘sing’, wat ‘steen’ betekend.

De technieken voor het smelten van zink namen daarna 
een vlucht. De complexiteit van het destilleren van zink zit 
in het feit dat het metaal al bij een relatief lage tempera-
tuur van 907° C verdampt. De kunst was dus om bij het 
smelten van de erts dit gas terug te koelen, voordat het 
met de verbrandingsgassen de oven verliet. In Engeland en 
Duitsland werden eind 18e eeuw verschillende typen ovens 
ontwikkeld, die relatief zuiver zink konden produceren.
Toen in 1805 het proces werd ontwikkeld om zinken bladen 
te walsen, was het materiaal ook geschikt om te worden 

De eerste bekende toepassing van zink als dakbedekking  
is die van de Saint Barthélémey kerk in Luik in 1811.  
In 1818 werd de aanbouw van het Amsterdamse  stadhuis 
voorzien van een zinken dak, een jaar later het  grote 
 arsenaal in Vlissingen. In 1827 werd het dak van de 
 Koninklijke Militaire Academie in Breda met zink bekleed. 
Halverwege de 19e eeuw nam de toepassing van zink een 
vlucht en verschenen in vele Nederlandse steden zinken 
daken, met name door de invloed van Frankrijk.

FRANSE INVLOEDEN
In het midden van de negentiende eeuw kende de stad 
Parijs een aanzienlijke bevolkingsgroei. De bevolking ver-
dubbelde in vijftig jaar tot meer dan een miljoen inwoners. 
Napoleon III gaf de stedenbouwkundige Haussmann de 
opdracht om plannen te maken voor de  grootscheepse 
 verbouwing van Parijs. Complete huizenblokken en 
hele wijken gingen tegen de vlakte om dit mogelijk te 
 maken. Zijn opdracht: verruim de straten, geef lucht aan 
de Parijzenaar en moderniseer de stad. De beroemde 
 Haussmann-gebouwen vormden zo het nieuwe aanzicht 
van Parijs. Voor de daken koos Haussmann zink, een gloed-
nieuw product dat de moderne architectuur vertegen-
woordigde. Er werden veelal mansardekappen toegepast, 
vernoemd naar de zeventiende-eeuwse architect  
Jules Hardouin Mansard. Dit dak werd bekleed met de 
karakteristieke Franse roef, de Tasseaux. 

Deze nieuwe architectuur bereikte ook Nederland,  
waar de bourgeoisie de Franse bouwstijl omarmde.  
Statige villa’s, hotels en andere openbare gebouwen uit  
die tijd werden voorzien van een zinken dak, die nog  
steeds terug te vinden zijn in de residentiële steden zoals 
Den Haag en Amsterdam.

KWALITEIT
In bestekken uit de eerste helft van de 19e eeuw werd veelal 
het verven van zink (blauwgrijs of crème) voorgeschreven. 
Dit had te maken met de matige kwaliteit van het toen 
geproduceerde zink. Ook vond men het materiaal simpel-
weg niet mooi, omdat men het uiterlijk van lood gewend 

was en zink zeer snel verweerde. Veelal werd de levensduur 
ingeschat op twee keer het zinkdiktenummer in jaren.  
Een belangrijke oorzaak van de toenmalige slechte kwaliteit  
van zink was de onzuiverheid. Het materiaal bevatte tot 
1,4% lood, waardoor het zeer bros was en scheurde.  
Het pakket gewalste zink kon bijvoorbeeld alleen in de 
lengterichting worden gevouwen. Een dubbele vouw  
was onmogelijk. Het tegenwoordig geproduceerde 
titaanzink wordt gemaakt van zeer zuiver elektrolytisch 
gezuiverd zink, met de toevoeging van titanium en koper, 
waardoor het zeer sterk en stabiel is geworden. Ook de 
diktetolerantie, die kon oplopen tot 8%, is tegenwoordig 
teruggebracht tot 0,02 mm.

DAKBEDEKKING
De eerste toepassing van zink als dakbedekking was het  
roevendak. Deze techniek was al bekend binnen de toepas-
sing van lood. De zinken platen werden aan beide zijden 
voorzien van een opkanting, waardoor er een bodem van 
ca. 89 cm ontstond. De banen werden tussen houten latten 
geplaatst, waarna de latten werden afgewerkt met roef- 
kappen. Oorspronkelijk werden de roefbanen in de lengte 
aan elkaar gesoldeerd, zelfs over de nok heen. Hierdoor ont- 
stond veel spanning in het materiaal, wat voor scheur-
vorming kon gaan zorgen. Later is men steeds meer gaan 
werken met het onderling inhaken van het zink.

Een ander historisch veel toegepaste techniek is de toe pas - 
sing van ruitvormige losanges: zinken plaatjes die onder ling  
in elkaar haken. Omdat dit systeem alleen bij een  steile dak- 
helling toe te passen is, zie je bij de traditionele mansarde-
kap vaak het steile deel met losanges bekleed, en het vlakke  
gedeelte met roeven. De eerste losanges werden slechts met  
één spijker aan de kop vastgezet, waardoor het niet geschikt  
was voor daken onderhevig aan hogere windbelasting.

Het Amstel Hotel (gebouwd in 1867), ontworpen door 
Cornelis Outshoorn, is nog steeds voorzien van zinken 
losanges.
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WAAR WORDT ZINK TEGENWOORDIG VOOR GEBRUIKT?
•  VERZINKEN VAN STAAL 60%
•  LEGERINGEN VOOR INDUSTRIE  

(ZINKPERS/GEGOTEN  ONDERDELEN) 15%
•  LEGERINGEN (MESSING) 14%
•  ZINK OXIDE EN SULFAAT VOOR O.A. VERF, MEDICIJNEN, 

COSMETICA EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN 8%
•  GEWALST ZINK VOOR DE BOUW (3%)

Bronnen: 
• https://www.zinc.org/basics/ 2019 
•  RHEINZINK, History of Zinc,  

its Production and Usage, Schönnenbeck / Neumann 2015
• Zink in Nederland, M. Stokroos 1983 
• Behoud en herstel, C.F. Janssen 
• Zink en zinken dakbedekkingen, H. Janse

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DAKGOTEN
Dakgoten werden tot ver in de 19e eeuw voornamelijk van 
hout gemaakt, als een rib- of mastgoot. Dit type goot werd 
gemaakt uit een houten rib of stam die met een gootdissel, 
een soort bijl met een gutsvormig blad, werd uitgehakt. Dit 
type goot werd soms met lood bekleed om de levensduur 
te verlengen. Een zware, arbeidsintensieve constructie die 
ook nog veel onderhoud vergde. De komst van zink maakte 
de houten mast overbodig, omdat zink de vorm zelf kon 
aannemen en werd gemonteerd in beugels. De benaming 
mastgoot wordt nog steeds gebruikt. Ook was zink uiter-
mate geschikt om bakvormige goten te bekleden, en als 
kil- of zakgoot te functioneren.

ORNAMENTEN
Al in 1809 werden er objecten van zink gegoten (zoals een 
buste van Napoleon). Het grote voordeel om voor zink 
te kiezen, in plaats van ijzer, was het lage smeltpunt van 
zink. Daarentegen was het materiaal veel stootgevoeliger, 
waardoor het alleen bruikbaar was al versiering. Met name 
vazen, balusters en beelden werden uit zink vervaardigd. 
Eén van de eerste bedrijven die zink tot ornamenten goot, 
was de Koninklijke Fabriek F.W. Braat N.V. uit Delft. 

Door het persen, draaien of drijven van zink konden er orna - 
menten van zink gemaakt worden. Rond 1850 waren er 
diverse fabrieken actief die ornamenten voor de bouw 
maakten. Verschillende ornamenten konden gecombineerd 
worden door deze aan elkaar te verbinden door middel  
van solderen.

Uiteindelijk is zink uitgegroeid tot een zeer veel toegepast 
materiaal in de bouw. Dakgoten en hemelwaterafvoer-
buizen hebben hun kwaliteit de afgelopen decennia, zelfs 
eeuwen, meer dan eens bewezen. Op de daken in oude 
binnensteden is zink veelvuldig te vinden, maar ook in 
modernere architectuur wordt het materiaal toegepast. 
Van zijwangen van dakkapellen tot daken van kerken en 
kantoorgebouwen, de veelzijdigheid van zink maakt het 
mogelijk. Het materiaal heeft met name in de jaren ’90 van 
de vorige eeuw een vlucht genomen doordat de architec-
tuur het materiaal als gevelbekleding heeft ontdekt. Hier-
door ontstonden er nieuwe systemen en tinten grijs (het 
voorgepatineerde zink) die het materiaal nieuw elan geven. 
Het metaal titaanzink evolueert mee met de bouwstijlen 
in de renovatie- en nieuwbouwmarkt. Een puur en eerlijk 
materiaal, al meer dan 200 jaar.

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

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, inmeetwerkzaam- 
heden verrichten en dit uitwerken voor productie. 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
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SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Populariteit rieten 
dak dwingt branche 
te innoveren
De groeiende vraag naar  rieten daken en 
 gevels houden een  risico in voor de kwaliteit 
van het eind resultaat. Dit vanwege het  
gebrek aan vakkundig personeel en  
de schaarste van de juiste  kwali- 
teit riet. Joost Kreuger van de  
Vakfederatie Rietdekkers  
geeft aan hoe de kwaliteit  
geborgd kan blijven.



38 39

Is hier dan niets tegen te doen? Om de kwaliteit van het 
gemaakte werk te kunnen blijven garanderen, zullen 
alle partijen in de branche, maar ook de architect en de 
opdrachtgever, bij moeten schakelen. De leverancier zal op 
zoek moeten gaan naar het geschikte riet. De rietdekker 
moet zich bewust worden van de potentiële gevaren van 
het onjuist indekken van een breuk. Ook zal hij (ingehuurd) 
personeel moeten instrueren de juiste werkwijze te gebrui-
ken en zal hij in overleg met de architect het ontwerp 
moeten bespreken en waar mogelijk aanpassen. Zo kan er 
bijvoorbeeld gekozen worden voor een breuk waarbij het 
hellende dak, met een zogenaamd ‘voetje’ of ’neusje’ over 
de gevel steekt. Deze wijze is makkelijker om te dekken en 
vraagt minder van het te gebruiken riet. Ook zou nog geko-
zen kunnen worden voor het afschuinen van de ondercon-
structie, zodat de rietdekker kan volstaan met minder spits 
en kort riet.

De huidige populariteit van 
rieten daken, en dan met name 
de gebroken kappen waarbij het 
riet vloeiend doorloopt van dak 
in gevel , dwingt marktpartijen 
zodoende tot innoveren. Dat 
dit mogelijk is, blijkt uit diverse 
projecten en praktijkvoorbeel-
den,  waarvan er natuurlijk nooit 
genoeg zijn. ●

 Dit artikel kunt u lezen op  
www.steildak.nl

Joost Kreuger, Vakfederatie Rietdekkers

Het rieten dak mag zich (nog steeds) verheugen op een 
toenemende populariteit. Waar het rieten dak vroeger 
werd gezien als dakbedekking voor de minder welgestelde 
burger, wordt het tegenwoordig gezien als een uitgelezen 
type dakbedekking voor een villa. En niet alleen villa’s,  
maar volledig nieuwe woonwijken worden voorzien van 
een rieten dakbedekking. Het rieten dak is zo van deze tijd 
dat er zelfs een eenheid lijkt te komen in het ontwerp van 
de verschillende woningen.

BREUKKAPPEN
Tegenwoordig zijn het zogenaamde breukkappen die 
populair zijn. Bij deze kap, vroeger mansardedak genoemd, 
loopt het dak over in de gevel. Bij het rieten dak kan deze 
overgang vloeiend verlopen. In het materiaal ontstaat  
geen onderbreking. Het rieten dak ligt, als ware het een 
deken, over de dakconstructie. 

De zogenaamde breukkappen vragen veel vakmanschap 
van het rietdekkersbedrijf. Het is technisch één van de moei- 
lijkst uitvoerbare details van het rieten dak. Daarnaast is 
het risico van een verkeerd uitgevoerde breuk groot.  
Pas wanneer er over de knik is gedekt, weet de rietdekker  
of het rietpakket beneden de knik niet open gaat staan 
of gebreken gaat vertonen. Is dit het geval, dan zal hij zijn 
werk weer af moeten breken tot flink onder de knik en 
opnieuw moeten beginnen.

Naast het vakmanschap is het gebruikte riet voor het 
 maken van de breuk het meest bepalend voor het al dan 
niet slagen van het project. Het riet moet voldoen aan  
specifieke eisen: kort, spits en van goede kwaliteit.   
Omdat er steeds meer projecten met een breuk ontworpen 
worden en het specifieke, voor een breuk geschikte, riet van 
nature al schaars is, worden steeds hogere eisen gesteld 
aan de leveranciers van het riet.

De leveranciers zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe 
gebieden waar kwalitatief goed en geschikt riet groeit voor 
het maken van een breukkap. Het huidige aanbod van het 
geschikte riet lijkt onvoldoende om alle gevraagde breuken 
deugdelijk te kunnen maken.

HOGE VRAAG IS RISICO VOOR KWALITEIT
In het huidige, gunstige bouwklimaat leveren bovenver-
melde knelpunten een gevaar op voor de kwaliteit van de 
gedekte breuken. Er is veel vraag naar woningen met een 
gebroken kap, architecten weten hoe plooibaar het mate-
riaal riet is en hoe schitterend en natuurlijk een rieten dak 
zich in de omgeving inpast. Rietdekkersbedrijven hebben 
het daardoor druk en kennen op dit moment een groot te-
kort aan vakkundig personeel. Tegelijkertijd is door de hoge 
vraag het aanbod aan geschikt riet minder. Uit de markt 
komen nu geluiden dat er rietdekkersbe drijven zijn die on-
geschikte bossen voor de breuk inkorten om deze geschikt 
te maken. Dit betekent dat ze het sterkste gedeelte van de 
rietstengels afzagen waardoor het gedeelte onder de breuk 
fors aan levensduur kan inboeten.

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

www.riet.com
vakfederatie@riet.com

schaal 1:10 2019* Dit detail betreft een principedetail. Maatvoering/uitvoering kan in praktijk afwijken. Overleg hierover met uw rietdekker of de Vakfederatie.
* De eisen- en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers blijven van toepassing.

DETAIL 3: BREUK
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80 mm

'neusje' voor strak eindresultaat en
lange levensduur.
breuk kan ook zonder 'neusje'
uitgevoerd worden.

isolatieplaat
afschuinen

knelling 80 mm 

gevelbekleding

rietpakket

 Rietpakket 300 mm dik

Joost Kreuger,  
Vakfederatie Rietdekkers.



✓ Klein in formaat, groot in aanzien.
✓ Slechts 10,5 pannen en 37,5 kg per m2.
✓ Natuurrood, rood rustiek, matzwart én blauw gesmoord.

Uniek zijn ook de OVH H-10, Flachdach F-10U en 
Vlakke dakpannen G-10 in blauw gesmoord met 10 st per m2!

Dubbele Stormpan SP-10 van Nelskamp 
De enige dubbele Tuille du Nord in blauw gesmoord!

Kijk voor alle kleine en grote modellen in blauw 
gesmoord en tal van bijzondere kleurstellingen op 
www.nelskamp.nl

Natuurrood, rood rustiek, matzwart én blauw gesmoord.

Knikpannen worden handmatig 
op uw wensen samengesteld.

Nelskamp advertentie SP10_A4.indd   1 21-01-19   21:42
WEIK_19-06_adv SteilDAK (210 x 297mm).indd   1 05-02-19   10:37
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Lucas IJsbrandsz-dakpan 
siert de Friese daken
In deze aflevering van Mombers over dakpannen wordt nader  
ingegaan op de Friese Lucas IJsbrandsz-dakpan. Is het misschien  
een kopie van de Gilardoni?

Huub Mombers – Ned. Dakpannen Museum te Alem

Ging het vorige artikel in steilDAK over de Zuid-Hollandse 
Oegstgeesterdakpan, ditmaal gaan we wat noordelijker: 
naar Friesland. In de periode van de industriële vooruitgang 
werden ook daar de handen uit de mouwen gestoken om 
te profiteren van de bouwhoos die in ons land gaande was. 
De steden groeiden, doordat er voldoende werkgelegen-
heid was en, heel belangrijk, de stoommachine had net zijn 
intrede gedaan. En… er werden huizen gebouwd met daken! 

Doordat er aardig wat keramische bedrijven actief  waren  
in die 19e eeuw, zowel de baksteenfabrikanten als de 
 dakpanproducenten, was de vraag naar nieuwe modellen  
ook groot. Niet dat er iets mis was met het model Holle-  
of Verbeterde Hollepan, maar vanuit Frankrijk veroverde  
de Bouletpan (de latere Kruispan) de markt, alsook de  
Tuile Du Nord. Uit Duitsland kwam de Vlakke Muldenpan 
en de Rijnlandpan, omdat architecten vaak opdrachten en 
verzoeken kregen van zowel vermogende particulieren als 
overheidsbouwmeesters, om eens een niet-Nederlands 
model op de daken te leggen. 

Veel gevestigde dakpanfabrikanten bedachten nieuwe 
 modellen en keken daarom ook over de grens. Friesland 
was wat behoudender, omdat men zijn eigen identiteit 
graag vasthield. De Platte Friesepan, de Friesegolfpan  

en de Helderpan waren goed lopende en ver-
trouwde  modellen. Ook zo’n actief keramisch 
centrum was het  Friese stadje Makkum.  
Daar stonden al enkele bedrijven die stenen, 
dakpannen, vloertegels (Estrikken), wandtegels 
en draineerbuizen fabriceerden. 

EEN FRIESE DAKPAN
Jurjen Britzel bedacht in 1879 een geheel nieuw 
panmodel voor Friesland en noemde dat naar een  
verre voorouder van moederszijde, pannenbakker 
Lucas IJsbrandsz. Het panwerk te Makkum droeg 
de officiële naam Lucas Ysbrandsz Britzel & Zoon. 
Het bedrijf was gevestigd aan de Grote Zeilroede 
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Nederlands Dakpannenmuseum te Alem.

JURJEN BRITZEL BEDACHT  
IN 1879 EEN GEHEEL  
NIEUW PANMODEL  
VOOR FRIESLAND
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TECHNISCHE GEGEVENS - LUCAS IJSBRANDSZ-PAN 
LENGTE X BREEDTE: 41 CM X 29 CM
LATAFSTAND: 32 CM
AANTAL PER M: 12,5 STUKS
PRODUCTIE: 1879 - 1914

MACHINAAL EN HALFMACHINAAL.
BIJ DE BEREIDING VAN DAKPANNEN ZIJN NAAST HET 
 HANDMATIG AFSTEKEN VAN KLEI (TICHELEN) EN DROGEN 
NOG TWEE BELANGRIJKE HANDELINGEN NOODZAKELIJK. 
KLEI MENGEN IN DE KLEIMOLEN EN DAKPANNEN PERSEN  
OF VORMEN IN IJZEREN MACHINES. INDIEN ÉÉN VAN DIE 
HANDELINGEN PLAATSVINDT MET EEN MACHINE, IS HET AL 
HALF MACHINAAL, ONDANKS DAT DE KLEI NOG MET PAAR-
DENKRACHT GEMENGD WORDT. WORDT DAN BIJVOOR-
BEELD DE KLEIMOLEN DOOR MIDDEL VAN STOOMKRACHT 
AANGEDREVEN, DAN IS HET VOLLEDIG MACHINAAL.  
DE AANSCHAF VAN EEN STOOMMACHINE WAS KOSTBAAR, 
HET WAS NOG MAAR PAS OP DE MARKT TOEN! MEN WAS 
OVERIGENS ZÉÉR TROTS ALS MEN KON MELDEN DAT EEN 
PRODUCT MACHINAAL WERD GEPRODUCEERD.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

te Wonseradeel-Makkum. Hij introduceerde het model als 
zeer goed sluitend, waterkerend en stormvast. Er was geen 
dakbeschot onder nodig, wat bespaarde op de bouwkos-
ten: heel slim bedacht! En de dakpan werd een succes. Hij 
was wel zwaar en groot: het gewicht bedroeg 3 kg per pan. 
Hij werd gemaakt in zowel rood naturel, blauw gesmoord 
en zwart verglaasd. En hij was relatief duur in aanschaf, 
maar ook weer nieuw en Fries! 

Je ziet, al rijdend door het Friese landschap, dat er boerde-
rijen zijn gedekt met zwart geglazuurde L.Y. pannen,  
met alleen aan de voorzijde/straatzijde en de zijvlakken 
Oud Holle pannen, dit om kosten te besparen. De pannen-
fabriek van Britzel was voor die tijd een middelgroot bedrijf, 
alwaar 23 arbeiders in 1890 werkzaam waren. De kleimolens 
werden aangedreven met paarden en de dakpannen werden 
half machinaal geproduceerd op handspindelpersen.  
Jurjen Britzel overleed in 1914 en het bedrijf werd verkocht. 

Rond 1900 begon Draisma de Vries in Achlum met de 
 productie van een kleiner en lichter model L.Y., met een 

nét iets andere ronding. Draisma De Vries installeerde in 
1886 een 8 PK stoomlocomobiel en op stoom aangedreven 
handspindelpersen, waardoor de productie hoger lag dan 
half machinaal. Al liggend op het dak ziet een geoefend 
oog direct het verschil met de grotere Lucas Ysbrandsz.  
Dit bedrijf maakte zijn model tot 1920. 

DUITSLAND
Hartstikke Fries, dachten de Friezen. Helaas voor hen.  
Zo’n 800 kilometer naar het zuidoosten waren in het (toen) 
Duitse Altkirch in de Elzas de gebroeders Gilardoni – ook 
dakpannenbakkers – al sinds 1841, dus bijna 40 jaar eerder, 
bezig met de halfmachinale productie van panmodellen. 
O.a. de Falzziegel (Sluitpan) en de Rautenziegel (Ruitpan). 
Maar ook met de Schuppenfalzziegel, een soort sluitpan 
met schubmotief. En ook zeer stormvast. 

De Friese Lucas IJsbrandsz-pan heeft wel héél erg veel weg 
van de Gilardoni Schuppenziegel. Ik verdenk Jurjen Britzel er  
wel van dat hij op de Nijverheids- en Wereldtentoonstelling  
is geweest, te Parijs in 1878, en daar heeft ‘geproefd’ wat er  
zoal elders in omringende landen op de markt aan dakpan-

modellen verscheen. We moeten niet vergeten dat in de 
tweede helft van de 19e eeuw in heel Europa van alles ge- 
beurde en men voor het eerst de grens over ging (en soms 
de oceaan) om te kijken en vooral ideeën opdoen naar   
aanleiding van wat er elders werd uitgevonden en gemaakt. 
Denk daarbij aan de uitvinding van de telefoon (1876), 
 elektriciteit, de verbrandingsmotor van Daimler (diesel-
motor, 1860), de eerste oliebron in Pennsylvania (1858),  
de typemachine (1873), de grammofoon (1875), de gloei-
lamp (1880), etc. En wat dacht u van het eerste toiletpapier 
in 1855, om eens wat alledaags te noemen. 

Ook de keramische industrie zat niet stil en men sloeg 
aan het kopiëren, zelfs dakpanmodellen. Dus is het niet 
ondenk beeldig dat de Friese Lucas IJsbrandsz-pan een 
 kopie is van de Schuppenfalzziegel (44 x 24 cm) van 
 Gilardoni uit de Elzas! 

Oordeelt u zelf maar na het bekijken van de  
afgebeelde foto’s!

MOMBERS OVER DAKPANNEN



46 47

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Talentvolle leidekkers 
in het zonnetje gezet
Tijdens de Bouwbeurs organiseerde Lei Import op haar stand een 
 wedstrijd voor jong talent. Op elke beursdag voerden jonge  leidekkers 
naar eigen inzicht een dakvlak van 1 m2 uit met drie verschillende 
 lei soorten. Op de laatste beursdag werd in drie categorieën een prijs 
 uitgereikt: jong talent, meer ervaren talent en een prijs voor het  
meest creatieve werkstuk.

Het ambacht leidekken is niet zomaar een vak, stelde 
Johanna Gruijthuijsen, directeur van Lei Import, tijdens de 
prijsuitreiking op vrijdag 8 februari. Om het vakmanschap 
te stimuleren en het aanwezige talent de koesteren,  
werd de Bouwbeurs aangegrepen om een leidekkers-
wedstrijd voor jong talent te organiseren. Op de stand 
stonden steeds twee dakvlakken van 1 m2, de deelnemers 
kregen van 10.30 tot 15.00 uur de tijd om deze ‘daken’  
te bedekken. Hoe ze dat zouden doen, was aan henzelf. 
Het ontwerp en het materiaalgebruik was vrij:  
de deelnemers hadden de beschikking over drie  
soorten leisteen. 

DRIE CATEGORIEËN
Tijdens de wedstrijd bleek de aanwezigheid van een publiek, 
naast de tijdsdruk, een grote stressfactor. Toch hebben 
alle deelnemers een fraai eindresultaat af kunnen leveren. 
Terecht stelde Gruijthuijsen dan ook dat alle deelnemers 
trots konden zijn op hun werk. De prijzen werden in drie 
categorieën onder in totaal negen deelnemers verdeeld:

Jong talent:
• Frederik Bruinsma (F. Bogaerts bv)
• Patrick van Drunen (Walter Verhoeven bv)
• Chevy Theunissen (Hegeraat Leidekkersbedrijf)
• Rob Overboom (Ridder Skins for Buildings)

Ervaren talent:
• Remco Huurneman (D. Koenders Leidekkersbedrijf)
• Dennis Lijten (Jobse bv)
• Mike Ressen (Verkoelen Dakspecialisten)
• Chiel de Ruijter (Pronk Leidekkers)
• Mark Visscher (De Andere Leidekker)

Naast een prijs voor het jonge talent en het meer ervaren 
talent werd er ook een creativiteitsprijs uitgereikt.

HOGE KWALITEIT
De aanpak verschilde per deelnemer duidelijk. Waar de  
één vooraf drie ontwerpen had gemaakt, en tijdens de 
wedstrijd de keuze maakte voor het beste ontwerp,  
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Niet alle winnaars konden tijdens de prijsuitreiking op  
de beursvloer aanwezig zijn: hun certificaat wordt 
 opgestuurd. Al met al was het een geslaagd evenement, 
dat zeker voor herhaling vatbaar is. Het is een mooie 
 manier om het talent dat in de branche aanwezig is in  
het zonnetje te zetten en zodoende de kwaliteit van de 
branche verder te stimuleren. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

maakte de ander het ontwerp al doende, 
 bijna ‘improviserend’. Maar hoe groot ook de 
onderlinge verschillen (in hoeveelheid erva-
ring en in aanpak), de werkstukken verschil-
den nauwelijks in kwaliteit. De ontwerpen 
waren zonder uitzondering fraai en het mate-
riaalgebruik en de technische verwerking 
lieten zien waarom deze deel nemers door 
hun werkgevers waren afgevaardigd om aan 
de wedstrijd mee te doen.

De onafhankelijke jury bestond uit Piet Brand 
( voorzitter Nederlandse Vereniging van 
Leidekkers), Edwin Fagel (hoofdredacteur vak-
blad steilDAK) en Louis Gerdessen  (architect). 
Zij maakten op vrijdagmiddag 8 februari de  

winnaars bekend. Piet Brand wees daarbij op het opleidings - 
programma dat de Nederlandse Vereniging van Leidekkers 
te bieden heeft. 

In de categorie jong talent won Frederik Bruinsma van  
F. Bogaeerts bv. Hoewel Bruinsma slechts acht maanden 
werkzaam is als dakdekker, is zijn werkstuk van hoge 
kwaliteit. De jury was onder de indruk van zijn techniek. 
Bovendien was de snelheid waarmee hij zijn werkstuk wist 
af te ronden opvallend, waarbij geen afbreuk werd gedaan 
aan de kwaliteit van het werk. 

In de categorie ervaren talent ging Dennis Lijten van  
Jobse bv er met de prijs vandoor. Lijten liet met zijn werk-
stuk zien veel verschillende technieken te beheersen.  
Het werkstuk getuigde van liefde voor het vak en het was 
ook als geheel een goed uitgevoerd stukje dak.

Bij de prijs voor het meest creatieve dak was Chiel de Ruijter 
van Pronk Leidekkers de winnaar. Zijn ontwerp van een 
 gewichtheffer getuigde van een grote creativiteit,  
maar ook van een grote beheersing van het vak, want het 
bedenken van een gewichtheffer in leisteen is één ding,  
het op een goede manier uitvoeren een andere. De jury 
vond dat De Ruijter hier op een prachtige manier invulling 
aan had gegeven.

SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Johanna Gruijthuijsen, directeur van Lei Import.

Frederik Bruinsma van F. Bogaerts bv, winnaar in de  categorie  
jong talent.

Chiel de Ruijter van Pronk Leidekkers, winnaar van het meest  
creatieve dak.

De prijsuitreiking op 8 februari.
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SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Keramische pannen  
met inkjettechnologie
Tijdens de BouwBeurs in Utrecht 
introduceerde Lei Import een 
 assortiment keramische  pannen 
met inkjettechnologie op de 
 Nederlandse markt: de BorjaJET. 

Het Maasbrachtse Lei Import, specialist in natuurleien 
dakbedekkingen, heeft het assortiment uitgebreid met een 
grootformaat keramische pan. Bijzonder aan deze pan is  
de inkjet print die wordt meegebakken en afgewerkt met 
een beschermende coating. De print zorgt voor een fraaie, 
authentieke uitstraling. De BorjaJET pan biedt  architecten 
en opdrachtgevers zodoende nieuwe mogelijkheden als 
het gaat om de vormgeving van daken en gevels. De pannen 
hebben door de aanwezige textuur en de  natuurgetrouwe 
print de uitstraling van echt hout, marmer, cement, 
 geoxideerd metaal of natuursteen. Binnen elke kleur zorgen  

21 verschillende prints voor een gevarieerd, niet-repeterend 
eindresultaat. Producent Tejas Borja geeft 30 jaar garantie 
op de print.  

Lei Import speelt met de introductie van deze keramische 
pan onder meer in op de vraag naar gebouwoplossingen 
waarbij gevel en dak uitgevoerd zijn in hetzelfde materiaal: 
“Steeds vaker zien we architectuur die gebaseerd is op  
loft- en schuurwoningen, waarbij gevel en dak uitgevoerd 
zijn in hetzelfde materiaal,” aldus Jasper Boesten van het 
bedrijf. “Er wordt gezocht naar eenheid, waarbij op grote 
schaal juist weer de diversiteit met een uniforme ver-
binding centraal staat. Dit hebben wij gevonden in een 
nieuw materiaal, namelijk de keramische pan met inkjet-
technologie van Tejas Borja.”

VARIATIE
Het betreft een assortiment vlakke dakpannen, die in grote 
afmetingen (de grootste variant is de Tejas Borja FLAT-5XL  
van 457 mm x 510 mm) verkrijgbaar zijn. Dit formaat pannen  
weegt 6,7 kg per pan. De variatie in uitstralingen is bijzon der 
groot, omdat feitelijk te spelen is met zowel het kleuren-
palet, de kleurschakeringen, de prints en het reliëf.  
Zodoende zijn effecten te bereiken die zelfs van dichtbij 
nauwelijks zijn te onderscheiden van de nagebootste ma-
terialen. De pannen zijn als reguliere dakpannen  
te verwerken.

Lei Import verwacht met de introductie van deze innovatie  
vooral een oplossing te bieden voor de meer luxueuze 
 particuliere woningen en bedrijfsgebouwen. De reacties  
tijdens de Bouwbeurs waren enthousiast, dus men 
 koestert zeker verwachtingen voor dit product. Boesten: 
“De fabrikant, een familiebedrijf dat al sinds 1899 actief is,  
investeert voortdurend in Research & Development en 
blijft dan ook voortdurend innoveren. Daardoor is de 
fabrikant pionier in het gebruik van deze technologie en 
de automatisering van productieprocessen. De moderne 
laboratoria op haar eigen terrein voeren geautomatiseerde 
inspecties uit op het hele productieproces. Dit garandeert 
de continue kwaliteit en productie naar internationale 
standaarden en normen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Dakpan en warmte-
collector in één
Nelskamp Dakpannen introduceerde tijdens de Bouwbeurs het  
zogeheten Solar Power Pack (SPP), een dakpan en warmtecollector  
in één. Het is een oplossing voor wie wil investeren in duurzame  
energie, maar geen zonne panelen of -collectoren op het dak wenst.  
Het systeem houdt de uitstraling van het dak in ere.

Zonne-energie opvangen via het hellend dak wordt steeds 
interessanter. Het mooiste is het als dakbedekking en 
zonnepanelen meer één geheel zijn, in plaats van panelen 
bovenop het dakvlak. Nelskamp bedacht twee geïntegreerde 
systemen, zowel voor warm water als voor elektriciteit.

WATERVERWARMING
Met het SPP-systeem is het mogelijk om ‘onzichtbaar’ en 
het gehele jaar energie binnen te halen, dat zorgt voor 
waterverwarming (zowel tapwater als voor verwarming). 
De warmtepomp zorgt ervoor dat de vloeistof met  
6 tot 8 graden lager dan de buitentemperatuur door het 
systeem wordt gepompt. De ‘onzichtbare’ dubbelwandige 
 absorptie-elementen die in de kleur en vorm van de dakpan 
zijn aangebracht, nemen het warmteverschil op. Een boiler 
geeft het verwarmde water af wanneer men dat nodig 
heeft. Bij dit systeem is een gasaansluiting overbodig.

Het betreft een totaalsysteem dat te vergelijken is met 
aardwarmte. Nu ligt echter het energieveld van minimaal 
24 m3 op het dak in plaats van in de bodem. In de zomer,  
bij buitentemperaturen van plus 30 graden, kan het absorp - 
tie element tot wel 85 graden warm worden. Echter het 
hele jaar door, ook bij diffuus licht en regen, wordt warme 
vloeistof binnengebracht in het voorraadvat door opname 
en geleiding.

In Duitsland zijn inmiddels meer dan 50 projecten met  
dit systeem gerealiseerd, waardoor een rijke ervaring  
is opgebouwd en er allang niet meer gesproken wordt  
over een noviteit. 

AANSLUITENDE PRODUCTEN
Naast het SPP-systeem biedt Nelskamp ook PVT-panelen, 
alsmede PVT modules (voor MS-5 pannen) die tegelijk 
elektriciteit én warm water leveren. Daarnaast is een BIPV 
module beschikbaar die tussen de G-10 keramische pannen 
kan worden verwerkt.

De PV-panelen zijn alom bekend en worden dagelijks 
 toegepast. Gezocht wordt naar een hogere opbrengst en 
 rendement en tegelijk wordt de elektriciteit uit fossiele 
brandstoffen goedkoper, terwijl de gasprijs mogelijk zal 

blijven stijgen. De oplossing kan het nieuwe 2Power systeem 
zijn: stroom en warm water uit één systeem, het PVT-paneel.  
Door de warmte van het paneel af te geven aan de vloei-
stof die achter het PV-laminaat is aangebracht, koelt men 
het PV-laminaat, dat daardoor tot wel 15% meer opbrengst 
kan leveren. Daarbij wordt deze warmte gebruikt om tap-
water te verwarmen. Met dit systeem wordt het mogelijk 
om op een eenvoudige en betaalbare manier een label-
sprong te maken of de EPC drastisch te verlagen. 

De panelen in zowel 1Power (alléén PV, dus stroom),  
maar ook als 2Power (PVT, dus ook thermisch), is ook 
beschikbaar als module die integreert met de keramische 
MS-5 dakpannen. Van de buitenzijde is geen verschil te  
zien tussen het 1Power of 2Power, evenals bij de panelen. 
Maar het geeft een veel fraaier aanzicht, waardoor men 
weer beseft waarom de keuze van de dakpan met de 
 gevelsteen zo belangrijk is. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Variabele dakpan  
De Nieuwe Hollander-V 
geïntroduceerd
Met de introductie van De Nieuwe Hollander-V, tijdens Bouwbeurs 2019, 
laat BMI Monier zien hoe oog voor technische details kan leiden  
tot innovatie en een geheel vernieuwd product. De populaire  
Nieuwe Hollander is verbeterd en getransformeerd tot een flexibele,  
variabele, kostenefficiënte keramische dakpan die nog meer ont-
werpvrijheid biedt, makkelijker te leggen is en nog beter bestand is 
 tegen weersinvloeden.

De Nieuwe Hollander, al jaren een populaire dakpan van 
BMI Monier, vormde het uitgangspunt van de innovatie. 
Op basis van marktonderzoek is in kaart gebracht hoe deze 
populaire dakpan verder kon worden geoptimaliseerd.  
Dit heeft geleid tot een flink aantal subtiele verbeteringen. 
Zo is De Nieuwe Hollander-V voortaan uitwisselbaar met 
betondakpannen als Sneldek en Neroma. De panlatafstand 
is variabel gemaakt (van 325 tot 355 mm) en dankzij de 
dubbele ophangnokken is hij makkelijk te leggen. Bovendien 
kan De Nieuwe Hollander-V door de nieuwe verankerings-
voorziening nog sneller verankerd worden.

KLASSIEKE UITSTRALING
De Nieuwe Hollander-V heeft een klassieke uitstraling  
en is een dakpan met een royaal formaat en exclusieve, 
unieke texturen en kleuren. De donkere ‘body’ van de 
 dakpan voorkomt snijlijnen en dat creëert meer ontwerp-
vrijheid. Omdat speciale aansluitpannen niet meer nodig 
zijn, kan bovendien op de kosten worden bespaard.  
Een dakontwerp met sparingen kan simpelweg worden 
gespiegeld zonder extra tekenwerk.

Deze dakpan is nog sneller verwerkbaar en de dakpan  
ligt nog steviger en stabieler op het dak, dankzij de 
 verbeterde ophangnokken en de verankeringsvoorziening 
voor de Euro-panhaak. Daarnaast staat de dakpan garant 
voor een perfecte waterafvoer en winddichtheid.  
De nieuwe kopsluiting biedt bovendien meer flexibiliteit 
en dus ontwerpvrijheid. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

TECHNISCHE GEGEVENS
• AFMETING (LXB): 420 X 267 MM 
• VARIABELE LATAFSTAND: 325 - 355 MM 
• AANTAL PER M2: 12,5 – 13,7 
• WERKENDE BREEDTE: 225 MM +/- 1 MM 
• DAKHELLING MINIMAAL: 20° 
• GEMIDDELD GEWICHT PER M2: 41,3 KG
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ACTUALITEITEN SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

DAK MET SLIMFIX SOLAR
De SlimFix Solar elementen van Isobouw bieden een waterkerend 

 ‘zonnepaneel-platform’, waarop direct alle gangbare  zonnepanelen 
kunnen worden bevestigd. De vormgeving van het SlimFix Solar 

 element is dusdanig dat er naast de waterafvoerende functie altijd een 
goede ventilatie en koeling van de zonnepanelen en de dakpanelen 

wordt gerealiseerd. Dit garandeert de levensduur van de dakconstructie 
en verhoogt het rendement van de zonnepanelen. 

Met SlimFix Solar kan de aannemer/dakdekker nu eenvoudig en snel  
al het voorbereidingswerk verrichten voor de latere plaatsing van de 
zonnepanelen door de installateur. In de tussentijd is het dak water-

dicht. Daar waar geen zonnepanelen komen, kan eenvoudig gecombi-
neerd worden met de SlimFix dakelementen. Een dak met gedeeltelijk 

zonnepanelen en pannenbedekking is eveneens een mogelijkheid.

COMPLEET DAKADVIES MET DAKWIJS
Met het Ubbink DakWijs advies krijgt men een compleet advies voor het  
dak. Dit advies draagt zorg voor een optimale bescherming en langere  
levensduur van het dak en zorgt voor een gezonder binnenklimaat.  
Men ontvangt, naast de materiaalstaat en offerte voor de oplossingen,  
óók de materiaalstaat van de andere dakproducten op de tekening.  
Ubbink zorgt voor een maatwerkadvies. 

DakWijs maakt deel uit van het programma Dakconstructie en Bescherming. 
Een breed assortiment oplossingen voor een optimale dakconstructie. De klant 
levert tekeningen, bestek en projectgegevens aan van het hellende dak en geeft 
daarbij het gewenste advies aan. 

LUCHTREINIGENDE DAKPANNEN
De ClimaLife betondakpannen van Nelskamp  
bevatten een toplaag die wordt aangebracht  

met titaniumdioxide (TiO2) in de micromortel.  
De oppervlaktelaag van de pan met titaniumdioxide  

wordt fotokatalytisch door het UV-licht. Het vuile lucht  
dat het oppervlak van de betondakpan benadert,  

wordt daardoor gereinigd, terwijl de vuildeeltjes die op de 
pan achterblijven eenvoudig door de regen weggespoeld 
worden en geen schade meer toebrengen aan het milieu. 

Bij daglicht kunnen de ClimaLife betonpannen tot  
90% van de schadelijke gassen als koolstofoxide en  

stikstofoxide (NOx) neutraliseren. Als de zon niet  
schijnt, is dat tot 70 procent.

DUURZAME ALUMINIUMDAKEN ZIJN BESTAND  
TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN 
PREFA Daksystemen toonde tijdens Bouwbeurs 2019 
haar aluminium daksystemen. De voordelen liggen voor 
de hand: dit lichte metaal is bestand tegen extreme 
weersomstandigheden, roest niet, is corrosiebestendig 
en onderhoudsarm. Het zijn ideale eigenschappen voor 
een lange levensduur van het dak. 

De aluminiumproducten van PREFA zijn geschikt voor 
nieuwbouwprojecten, maar ook voor renovatie  
van bestaande daken. Met een gewicht van amper  
2,3 tot 2,6 kilogram per vierkante meter kunnen ze 
namelijk ook op oude en zwakke dakconstructies  
geplaatst worden. De fabrikant biedt een materiaal-
garantie van 40 jaar op het aluminiumdak. 

COMPLETE DAKOPLOSSING
Emergo produceert in de geconditioneerde omstandigheden  
van zijn fabriek kwalitatief hoogwaardige en uitstekend  
isolerende dakelementen. Deze zijn aan de binnenzijde  
afgewerkt en reeds voorzien van dakramen en -doorvoe- 
ren. De kant-en-klare elementen worden just-in-time  
op de bouwplaats geleverd en gemonteerd. Na montage  
volgt de verdere afwerking van het dak. Het leggen van dakpannen,  
het aanbrengen van kilgoten, verholen goten en andere toebehoren. Dit kan  
allemaal door de producent worden verzorgd. Emergo Navitect II is een func- 
tionele en fraaie totaaloplossing, bestaande uit een optimaal dakontwerp,  
een gepatenteerd bevestigingssysteem en glas-glas PV-panelen zonder frame.

ZONNEDAKPAN
HanTile ™ is een innovatieve zonnedakpan die het 
uiterlijk van het dak zal verbeteren, aangezien het,  
in tegenstelling tot conventionele zonnepanelen,  
een mooi gebogen ontwerp heeft dat zich kan inte-
greren met bestaande daken. Het betreft niet alleen 
een uitstekend zonnesysteem, maar ook een fraai 
design, dat een conventioneel dak er bijzonder kan 
laten uitzien. De betrouwbare, hoogrenderende 
Hanergy-zonnecellen zorgen voor een zeer efficiënte 
energieproductie en kostenbesparingen.

VAKDIPLOMA 2019 VAN START
Maandag 21 januari is gestart met de opleiding Vakdiploma Rietdekker.  
Negen deelnemers hebben daarom het dak verruild voor het leslokaal.  
In deze week werden zij onderwezen over uiteenlopende onderwerpen:  
bouwfysica, tekeninglezen, wet- en regelgeving, etc. In februari 2020 vindt de 
examenweek plaats. Bij het met goed gevolg afleggen van de examens wordt 
het Vakdiploma Rietdekker uitgereikt. Enkel bedrijven in het bezit van het  
Vakdiploma kunnen lid worden van de Vakfederatie Rietdekkers.
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Investeren in het voor- 
traject loont de moeite

Bij het centraal station van Zaandam zijn 
onlangs 72 woningen gebouwd in de zo-

genoemde Zaanse stijl, woonwijk De Zaag. 
De diverse kleuren en vormen in dak  

en gevel maken dit een bijzonder  
project. Een goede voorbereiding  

was noodzakelijk.

De woningen zijn door Bouwbedrijf Van de Ven gerea-
liseerd. De kleurrijke gevels zijn opgebouwd uit houten 
delen gevelbekleding en de kozijnen zijn uitgevoerd  
in kunststof, afgestemd op de diverse kleuren van de  
gevelbekleding. Het aanbrengen van de dakpannen was 
geen alledaagse klus. Op de daken en enkele gevels zijn 
namelijk in totaal acht verschillende kleuren dakpannen 
toegepast, die eveneens zijn afgestemd op de kleur van  
de gevel bekleding. Hier bovenop zijn zonnepanelen  
aangebracht. 

Bovendien verschillen de daken in hoogte. De logistieke 
organisatie stelde de betrokken partijen voor de nodige 
uitdagingen, omdat de nieuwbouw in het centrum van 
Zaandam werd gerealiseerd, nabij het station. Al met al  
een hele puzzel, die een goede voorbereiding vereiste en, 
hierop aansluitend, een goede samenwerking tussen  
alle betrokkenen. Daarom is ervoor gekozen om bij dit 
project te werken met BIM.

ZAANSE STIJL
Het centrum van Zaandam is bekend vanwege de kenmer-
kende stijl waarin het is gebouwd. De nieuwbouw sluit 
hierbij aan. Dit betekent dat de woningen zijn uitgevoerd 
in een veelheid aan kleuren en ook dat ze zijn uitgevoerd 
met de nodige hoogteverschillen. Hiervoor was het nodig 
om de verschillende partijen in een vroeg stadium bij het 
project te betrekken en hun kennis in te laten brengen. 
Zodoende kon op gelijkwaardige basis met elkaar worden 
overlegd over verschillende situaties en details en,  
hieruit voortvloeiend, de toe te passen oplossingen.

De daken zijn uitgevoerd met de prefab kappen van 
 Bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel. Gekozen is voor de 

 toepassing van de dakpan OVH 206 van fabrikant  
BMI Monier, in acht verschillende kleuren die door  
elkaar werden toegepast. Hier bovenop zijn in een 
 opdak-systeem zonnepanelen toegepast. 

VOORAF INFORMATIE INBRENGEN
De fabrikant van de dakpannen bracht alle relevante infor-
matie in. De afdeling Dakservice van BMI Monier heeft  
de dakvlakken en gevelbekleding gemoduleerd met de 
OVH 206 en de verankerings- en  hoeveelheidsadviezen 
 verzorgd. In de voorbereiding zijn voor start van de werk-
zaamheden enkele kapbesprekingen geweest om met  
de verschillende partijen de uitvoering van de dak- en 
gevelvlakken te bespreken. Ook bijvoorbeeld de  leverancier 
van de zonnepanelen bracht de expertise vooraf in.  
Hierdoor kon in een vroeg stadium bijvoorbeeld gekozen 
worden voor de juiste dakbeugel, die niet op de dakpan  
zou afsteunen (en op deze manier de dakpan beschadigen). 
Dit om verantwoordelijkheden en hieruit voortvloeiend 
garanties op voorhand eenduidig op te kunnen stellen voor 
de opdrachtgever.

De verantwoordelijke dakdekker, Dakdekkers- en 
 leidekkersbedrijf Adriaans uit Haps, is deelnemer van  
de Stichting Dakmeester. Het bedrijf is specialist in  
het aanbrengen van de dakpannen en werd eveneens 
uitgenodigd de expertise in te brengen. 

Alle informatie werd uitgewerkt in een zogeheten  
IFC-model. IFC is een afkorting van ‘Industry Foundation 
Classes’ en behelst een ‘open’ standaard die gebruikt  
wordt bij openBIM. Het is bedoeld om modelinformatie  
uit te wisselen over bouwelementen met al hun kenmer-
kende eigenschappen.  
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Dit 3D-model heeft uiteindelijk geresulteerd in de  realisatie 
van acht proefdaken op de bouwlocatie. Aan de hand 
 hiervan is vervolgens het werk uitgevoerd. Door vooraf  
wat meer tijd en moeite te investeren in de voorbereiding,  
wisten alle partijen waar ze aan toe waren en werden de 
faalkosten tot een minimum beperkt. Goede voorbereiding 
leidt tot verhoging van kwaliteit, vermindering van faal-
kosten en tot een eenduidige (vooraf bepaalde) aanslui-
tende garantie. BMI Monier kan naast de service die al 
wordt aangeboden, vanuit de afdeling Dakservice, met het 
middel BIM en middels de expertise tijdens de uitvoering, 
te bespreken in de kapbesprekingen en bouwbezoeken, 
hier een positieve bijdrage aan leveren.

Omdat het werk zich in het centrum van Zaandam 
 bevindt, was tevens de logistieke organisatie een kwestie 
van  intensief overleg tussen alle betrokkenen. De meeste 
producten werden ‘just in time’ aangeleverd en direct 
verwerkt. Alle betrokkenen zijn zeer te spreken over deze 
werkwijze en het resultaat mag bijzonder fraai worden 
 genoemd. De Zaag is met recht een aanwinst voor het 
Zaanse stationsgebied. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

NIEUWBOUW 72 WONINGEN ‘DE ZAAG’ IN ZAANDAM
• OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ZAANDAM
• HOOFDAANNEMER: BOUWBEDRIJF VAN DE VEN, VEGHEL
• BOUWMATERIALENHANDEL: BOUWCENTER VEGHEL
• DAKDEKKER: DAKMEESTER ADRIAANS, HAPS
• LEVERANCIER DAKPANNEN: BMI MONIER, MONTFOORT
•  LEVERANCIER ZONNEPANELEN:  

SCHOUTEN TECHNIEK BV, ZWAAG
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Marmeren koepel  
op imposant  
grafmonument

de basismuren. De open chhatri’s zorgen voor lichtval 
in het interieur van de tombe. Boven op de koepel en de 
chhatri’s staan vergulde kruisbloemen.

De kruisbloem van de koepel was oorspronkelijk van goud, 
maar werd in het begin van de negentiende eeuw vervan-
gen door een replica van verguld brons. In de kruisbloem 
zijn Perzische en Hindoeïstische motieven zijn verwerkt.  
De kruisbloem heeft bovenop een halve maan, een symbool 
van de islam, met de punten gericht op de hemel.  

Door de spits in het midden van de halve maan te  
plaatsen, wordt een drietand gecreëerd, die verwijst naar 
de hindoeïstische god Shiva.

VIER MINARETTEN
Voor de functie van een minaret bij een moskee (het oproe-
pen van de gelovigen voor het gebed) volstaat één minaret. 
De vier minaretten dienen om de volmaakte symmetrie 
van het bouwwerk te benadrukken. De minaretten zijn 
verdeeld in drie gelijke delen, omgeven door twee balkons. 
Bovenaan de minaret is er nog een laatste balkon met 
daarop weer een chhatri in dezelfde vorm als de anderen. 
Deze gebedstorens zijn iets naar buiten gebogen.  

Dit zorgt ervoor dat ze in geval van instorting niet op de 
tombe  vallen. De vorm creëert van afstand ook een opti-
sche illusie dat ze loodrecht zijn en daarmee wederom de 
 symmetrie benadrukken.

BIJGEBOUWEN
Het complex is aan drie zijden omgeven door gekanteelde 
rood zandstenen muren, alleen de rivierzijde is open.  
De toegangspoort is een monumentaal bouwwerk van 
rood zandsteen en wit marmer. Het mausoleum wordt 

aan de rivierzijde geflankeerd door twee rood  zandstenen 
 gebouwen, de moskee en het gastenverblijf. De twee 
gebouwen zijn vrijwel identiek en vormen elkaars spiegel-
beeld. De gebouwen bestaan uit een langgerekte hal en 
hebben drie koepels. Alleen het westelijk gelegen gebouw 
kon echter als moskee fungeren, aangezien de  islamitische 
traditie voorschrijft dat een moskee in de richting van 
 Mekka moet zijn georiënteerd. Het oostelijke gelegen 
gastenverblijf werd slechts toegevoegd om ook hier de 
symmetrie niet te doorbreken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Met dit artikel wordt een nieuwe rubriek gestart waarbij de voor onze 
branche interessante buitenlandse daken zullen worden belicht.  
Natuurlijk met als oogmerk om aan de hand hiervan de ontwikkelingen 
op de Nederlandse markt te inspireren. Soms zal dit het verhaal zijn van 
een bijzonder ontwerp, soms is de techniek en/of het materiaalgebruik 
opvallend en soms heeft het betreffende dak eenvoudigweg een  
mooi verhaal. We beginnen ambitieus met de beschrijving van een  
wereldwonder: de Taj Mahal.

De Taj Mahal (‘paleis van de kroon’) is een bijzonder 
 mausoleum in het Indiaase Agra. Het is tussen 1632 en 
1648 gebouwd door Shah Jahan, de vijfde heerser van  
het Mogolrijk, als laatste rustplaats voor zijn echtgenote 
Mumtaz Mahal, die in 1631 in het kraambed was  overleden. 
Na de dood van Shah Jahan in 1666 werden ook diens 
resten bijgezet in het grafmonument.

NIEUW WERELDWONDER
De Taj Mahal is één van de meest herkenbare  
gebouwen ter wereld en een symbool van India.  
In 2007 werd het complex verkozen tot een van de  
zeven nieuwe wereldwonderen. Het mausoleum wordt 
jaarlijks door miljoenen bezoekers bezocht: voor velen  
is het gebouw vooral een romantische ode aan de liefde. 
Meer dan 20.000 arbeiders hebben 22 jaar aan het  
bouwwerk gewerkt. Zij werden tijdens hun werkzaam-
heden bijgestaan door zo’n 1000 olifanten. 

Het mausoleum staat op een verhoogd platform aan de 
oever van de Yamuna-rivier. Vier vrijstaande minaretten 

bezetten de hoeken van het platform en het mausoleum 
wordt geflankeerd door twee identieke - in contrasterend 
rood zandsteen opgetrokken – gebouwen: de moskee en 
het gastenverblijf. Het gebouw is bekend om de volmaakt 
uitgevoerde symmetrie, de verfijnde decoraties in de  
vorm van kalligrafieën uit de Koran, de marmeren reliëfs 
en het ingelegde steenwerk en niet op de laatste plaats 
vanwege het subtiele lichtspel, dat het gebouw steeds een 
ander aanzien geeft.

WIT MARMER
De Taj Mahal is opgetrokken uit wit marmer en is ingelegd 
met edel- en halfedelstenen. De marmeren koepel vormt 
het spectaculairste onderdeel van het mausoleum.  
De koepel is 35 meter hoog, ongeveer evenveel als de basis 
lang is. De hoogte van de koepel wordt benadrukt doordat 
deze op een zeven meter hoge cilindervormige ‘trommel’ 
staat. De top van de uivormige koepel heeft een lotus-
motief als decoratie. De uivorm en het lotusmotief komen 
terug in de vier flankerende chhatri’s (kiosken) en de  
vier decoratieve torentjes (guldastas) op de hoeken van  
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Isolatie op basis  
van reflectie
In steilDAK december 2018 is een artikel gepubliceerd over de isolerende 
folie Isobooster HDS (Hellend Dak Systeem). In dit artikel wordt nader 
ingegaan op de werking van het materiaal.

Over isolerende folies wordt al langere tijd  discussie  
gevoerd: welke isolatiewaarde halen de  materialen 
en met welke test kan deze het best worden  
bepaald? Traditioneel worden isolatiematerialen  
 getest volgens de zogeheten ‘hotbox’-methode,  
maar vanwege de specifieke werking van  isolerende 
folies, wordt voor deze materialen een andere 
methode gebruikt. Volgens de ‘Noot van de redactie’ 
die bij het artikel in de decembereditie was opge-
nomen, wordt deze alternatieve methode door 
de markt als ‘onbetrouwbaar’ gezien. De noot van 
de redactie klopt feitelijk, want het verwoordt de 
algemene opstelling van de markt ten opzichte van 
dit soort isolatiematerialen. De vraag is echter in 
hoeverre dat terecht is: de testmethode voor het 
testen van isolerende folies is immers eveneens 
genormeerd (ISO 9869:2014). De isolerende werking 
van deze materialen is gebaseerd op een aantal 
bekende natuurkundige principes. Een nadere be-
schouwing van de werking van de isolerende folie, 
en de wijze van testen van deze materialen, is dan 
ook op zijn plaats.

Isobooster bestaat uit verschillende lagen alumi-
niumfolie, afgewisseld met luchtkussens. De isole- 
rende werking wordt met name verkregen op basis 
van de thermische reflectie of thermoreflectie van 
de aluminiumlaag. Het principe houdt dus in dat 
het materiaal warmte en kou reflecteert. Het is  
een gegeven dat aluminium deze reflecterende 
eigenschap bezit, maar dat is nog geen verklaring 
voor de zeer hoge isolatiewaarden die de fabrikant 
claimt te kunnen realiseren. Die verklaring zit hem 
in een aantal eenvoudige natuurkundige principes 
en de wijze waarop het materiaal daar gebruik 
 van maakt.

Ruwweg kan men stellen dat met deze vinding gebruikt 
wordt gemaakt van respectievelijk de volgende natuur-
kundige principes:

•  Aluminium reflecteert warmte (en infrarood straling); 
•  Warmtereflectie brengt watermoleculen in trilling;
•  Warme lucht stijgt op, droge lucht is zwaarder en zakt  

en blijft hangen;
•  Warme, vochtige lucht beweegt zich via oppervlaktes  

(de buitenmuur) naar boven (het Coanda-effect).
•  Vocht geleidt warmte: droge lucht is dus een goede  

isolator die tot twee keer minder warmte doorgeeft.

THERMISCHE INFRAROOD STRALING
De isolerende folie ontleent zijn werking zoals gezegd aan  
de reflectie van thermische infrarood straling. Zoals wellicht 
bekend, wordt infrarode straling niet door de lucht geab sor - 
beerd, maar doorgelaten. De straling blijft hierdoor intact, 
totdat het door een object of oppervlak wordt geabsor-
beerd. Er gaat dus geen energie verloren (de straling zwakt 
niet af). Veel infrarood straling ontstaat doordat zonlicht 
oppervlakken en objecten opwarmt, waardoor de frequen-
tie van die straling verandert en infrarood ontstaat.  
Daar waar zonlicht wordt geabsorbeerd, blijft infrarood 
dus doorgaan met stralen. 

Omdat de isolerende werking van dit materiaal plaats-
vindt op basis van thermische reflectie of thermoreflectie, 
absorbeert het geen warmte, zoals de traditionele isolatie-
materialen, maar reflecteert het deze: de warmte gaat 
dus terug de binnenruimte in. Dat betekent feitelijk dat de 
constructie de binnenruimte actief verwarmt. 

Het gegeven dat aluminium warmte reflecteert en zo-
doende als isolator kan optreden, wordt breed onderkend: 
vrijwel elk huishouden gebruikt aluminiumfolie om etens-
waren te bewaren. Feitelijk wordt met een reflecterende 
folie hetzelfde principe op grote schaal, namelijk in het 
 gebouw, toegepast. In de bouw maken ook veel produ-
centen van traditionele isolatiematerialen gebruik van 
dit  gegeven om een hogere isolatiewaarde te verkrijgen, 
terwijl het isolatieproduct zo dun mogelijk kan blijven.

COANDA-EFFECT
Het gegeven dat de warmte wordt gereflecteerd, heeft nog 
twee belangrijke andere effecten. Thermische infrarood 
zorgt er immers voor dat water verdampt. Het zogeheten 
Coanda-effect zorgt ervoor dat dit een voortdurend proces 
is. Hierdoor ontstaat aan het oppervlak waar de reflecte-
rende folie is toegepast een laag droge lucht. Deze zorgt 
voor een verdere verbetering van de isolerende werking van 
het materiaal. Vocht geleidt warmte; droge lucht niet en 
fungeert zodanig als een goede isolator.

In een gebouw wordt het reflecterende effect versterkt 
door het zogeheten Coanda-effect. Aan het begin van de 
20e eeuw ontdekte de natuurkundige Henri Coanda dat 

warme, opstijgende lucht altijd langs oppervlaktes  
(bijv. koude buitenmuren) naar boven beweegt,  
het Coanda-effect. Het betekent dat de lucht die langs de 
muur strijkt een onderdruk creëert, zodat de opstijgende 
lucht aan het oppervlak van de muur blijft. Er ontstaat als 
gevolg hiervan een continue luchtstroom langs het opper-
vlak. Dit zorgt ervoor dat de weerkaatsing van de warmte 
voortdurend blijft plaatsvinden en er dus voortdurend 
een laag droge lucht langs de muur ontstaat. De ontstane 
herhalende reflectie van thermische infrarood zorgt ervoor 
dat er veel meer vocht verdampt dan anders het geval zou 
zijn. Mits de waterdamp goed wordt afgevoerd, ontstaat er 
droge lucht. Waterdamp wordt via de spouw afgevoerd: de 
relatieve luchtvochtigheid daalt, wat resulteert in een beter 
binnenklimaat. Ook het materiaal (steen, hout of gips) 
wordt droger en droge materialen nemen warmte beter op 
en geven warmte langzamer af (vergelijk de spekkachel). 

Droge lucht zet uit naarmate het warmer wordt en het 
krimpt bij afkoeling. Dus bijvoorbeeld: 1 kg droge lucht 
neemt bij 27°C 0,85 m3 ruimte in, en bij 9°C is dat 0,8 m3. 
Maar 1 kg vochtige lucht neemt ook meer volume in dan 
eenzelfde gewicht aan droge lucht. Anders gezegd: droge 
lucht is zwaarder dan vochtige lucht. Dat gaat een beetje 
tegen het gevoel in, maar bedacht moet worden dat de  
molecuulmassa van waterdamp lager is dan die van droge  
lucht. Lucht bestaat namelijk voor ongeveer 20% uit zuur - 
stof en voor circa 80% uit stikstof. De gemiddelde molecuul- 
massa van droge lucht is dus 28,8 gram/mol. Als we water-
damp toevoegen, neemt dit de plaats in van de zwaardere 
droge lucht en de soortelijke massa van het mengsel 
neemt af. Dat verklaart waarom waterdamp opstijgt 
 (wolken zakken niet naar beneden) en waarom droge lucht 
niet verplaatst, maar blijft hangen. 

Isobooster
Het Coanda effect

Lorem ipsum
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Een reflecterende folie maakt hier gebruik van. Hiervoor is 
het echter wel belangrijk om bij toepassing van het mate-
riaal een spouw aan te houden van minimaal 8 mm en 
maximaal 30 mm, zodat het materiaal werkzaam kan zijn. 

HOE KAN INFRAROOD VERWARMEN?
DE NATUURKUNDIGEN HUIB BAKKER EN  
HAN-KWANG NIENHUYS VAN HET INSTITUUT VOOR  
ATOOM- EN MOLECUULFYSICA (AMOLF) HEBBEN ONDER-
ZOCHT HOE HET KAN DAT WATER (DE WATERMOLECUUL) 
UITEENVALT (VERDAMPT) ONDER INVLOED VAN INFRAROOD 
STRALING. TOT VOOR KORT DACHTEN FYSICI DAT WATER UIT- 
EENVALT DOORDAT ZUURSTOFATOMEN VAN TWEE WATER-
MOLECULEN ELKAAR ZO DICHT NADEREN DAT EEN WATER-
STOFPROTON (H+) VAN HET ENE NAAR HET ANDERE 
 MOLECUUL OVERSPRINGT. DE PROEVEN WEZEN ECHTER 
ANDERS UIT.

BAKKER EN NIENHUYS ‘BESTOOKTEN’ VLOEIBAAR WATER 
MET INFRARODE LICHTPULSEN MET EEN GOLFLENGTE VAN 
ONGEVEER 3000 NANOMETER. DEZE GOLFLENGTE KOMT 
OVEREEN MET EEN TRILLINGSFREQUENTIE VAN 1014 HERTZ, 
HETGEEN GELIJK IS AAN DE TRILLINGSFREQUENTIE VAN DE 
WATERSTOFATOMEN VAN HET WATERMOLECUUL.  
ZE ZAGEN DAT DE EXTRA TRILLINGSENERGIE VAN DE TRIL-
LENDE ATOMEN DE VERBINDING TUSSEN DE WATERSTOF- EN 
EEN ZUURSTOFATOOM VERZWAKTE EN DEZE UITEINDELIJK 
BRAK, WAARDOOR HET WATERMOLECUUL ‘UIT ELKAAR VALT’. 
DIT EFFECT TREEDT OP BIJ DE ZOGENOEMDE ‘VER INFRA-
RODE STRALING’, JE HEBT ER DUS GEEN EXTREME HITTE OF 
BIJZONDERE APPARATUUR VOOR NODIG. DE MENS STRAALT 
OOK ‘VER INFRARODE STRALING’ UIT.

TESTMETHODE
Wat is nu het effect van toe-
passing van dit type isolatie? 
Volgens fabrikant  Isobooster 
leveren de traditionele 
meetmethodes hierover geen 
bruikbare cijfers op. Net als de 
andere fabrikanten van reflec-
terende materialen meten zij 
de effecten in praktijkopstel-
lingen. De fabrikant heeft in 
Nederland bijvoorbeeld op een 
vakantiepark diverse woningen 
gerealiseerd, waarbij verschil-
lende woningen zijn uitgevoerd 
met gebruik van traditionele 
isolatiematerialen en verschil-

lende met reflecterende isolatiematerialen. Het verschil 
in energiegebruik levert een duidelijke indicatie op van 
de werking. Maar omdat hieruit geen standaard valt af te 
leiden, een Rc-waarde die in elke situatie toepasbaar is,  
is het lastig om deze waarden te communiceren.

Europees is er echter wel degelijk een erkende meet-
methode voor dit soort beschikbaar, namelijk de  
ISO 9869. In Nederland is deze via NEN beschikbaar:  
NEN-ISO 9869-1:2014 en: Thermische isolatie-Bouwelementen- 
In-situmetingen van warmteweerstand en warmtedoor-
latendheid. In deze testmethode wordt gebruik gemaakt 
van een warmtestroommeter. De eigenschappen die op 
deze manier kunnen worden gemeten, zijn: a) de thermi-
sche weerstand/de thermische geleiding van oppervlak 
naar oppervlak (de R-waarde), en b) de totale thermische 
weerstand en transmissie van omgeving naar omgeving 
(de U-waarde, bij een goede definitie van de omgevings-
temperaturen). De waarden die Isobooster communiceert, 
zijn vastgesteld door het Zwitserse testinstituut greenTEG. 
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Effectief isoleren doe je met isolatiemateriaal 
dat het hoogste rendement levert.
Isobooster is het origineel en werkt volgens 
het principe: stuur warmte terug naar waar het 
vandaan komt.

Isobooster is een flexibel isolatiemateriaal dat 
werkt op basis van reflectie, daardoor wordt er 
met een zeer geringe dikte een hoge isolatie-
waarde behaald. Isobooster wordt geleverd op 
rol, is eenvoudig te verwerken en is ruimtebe-
sparend, daar bovenop heeft het ook bijzonder 
goede geluidwerende eigenschappen.

Niet vreemd dat Isobooster er van overtuigd 
is dat het de beste keuze is als het gaat om 
isoleren.

De materiaalopbouw bestaat uit reflecteren-
de folies, afgewisseld met luchtkussenfolie 
van een hoogwaardige kwaliteit waardoor de 
reflecterende werking optimaal is. In het kader 
van luchtdicht bouwen is de zachte verduur-
zaamde polyethyleen  natuurlijk een materiaal 
bij uitstek.

Laat u overtuigen van onze kwaliteit door onze 
adviseurs of door het simpelweg toe te passen.

Isobooster het origineel

PXA Nederland
Ruijgenhoeksepolder 6 
3453 NG De Meern
030 666 6963
http://pxaisobooster.nl/



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

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

GRATIS 
BHV

GRATIS 
VCA

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

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

ACADEMY
advertorial

OOHD
Waarom investeren in scholing  

van uw werknemers?
Daarvoor zijn tal van goede redenen. Goed opgeleide werknemers 

 functioneren en presteren beter, het motiveert werknemers, het houdt 
werknemers scherp. Kortom, scholing verhoogt de productiviteit,  

het is goed voor het imago en de continuïteit van uw bedrijf. 

Ook worden de kwaliteitseisen steeds hoger en de werkzaamheden steeds meer divers, waardoor opleiden van essentieel belang is. 
 Werknemers moeten steeds vaker meerdere disciplines beheersen. Ze worden in de huidige markt uitgedaagd hun talenten te ontplooien, 
beter te worden en zichzelf continu te ontwikkelen. 

Het Opleidingsfonds voor de Hellende Daken (OOHD) biedt verschillende opleidingen en trainingen aan waar uw werknemers (gratis) aan 
kunnen deelnemen. Ook zijn er tal van opleidingen en trainingen waar het OOHD subsidies voor verstrekt. Gezien de eerder genoemde redenen 
kunt u eigenlijk niet meer om opleiden heen, daarbij waarderen werknemers het zeer als er op deze manier in ze geïnvesteerd wordt.  
Hiermee geef je als werkgever aan dat je in hem of haar gelooft doordat je in hun toekomst investeert. 

OOHD Academy 
Iedereen die werkzaam is bij een dakdekkersbedrijf, waarvan de werkgever is aangesloten bij de CAO Hellende Daken kan gebruik maken van 
de OOHD Academy – de digitale leeromgeving van het OOHD. 

Ook in 2019 zijn de opleidingen BHV en B-VCA en VOL VCA weer gratis te volgen via de OOHD Academy. De grootste voordelen van deze 
manier van leren is dat je het kan doen wanneer het jou uitkomt en je de werknemers niet een dag kwijt bent op de werkplek. 
Ook kan er via het OOHD kosteloos een BHV en/of VCA praktijkdag en een officieel examen worden gevolgd. Bij het behalen van de opleiding 
ontvangen de deelnemers het benodigde erkende certificaat. 

Subsidie
Het OOHD bestuur heeft de opleidingen, trainingen en cursussen waarvoor in 2019 subsidie wordt verstrekt vastgesteld. Een overzicht hiervan 
kunt u vinden op www.opleidingenhellendedaken.nl. 

Het doel van het OOHD is het zoveel mogelijk opleiden, het op peil brengen en houden van actuele kennis om het beroep goed te  
kunnen uitoefenen. Heeft u nog ideeën of wensen, laat het ons dan weten! Het OOHD-secretariaat kunt u bereiken op 085 48 99 050  
of via info@cao-hd.nl.  
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Naar, op en van het dak
Tijdens Bouwbeurs 2019 presenteerde Vlutters Tools & Safety een  
nieuwe huisstijl, die gekoppeld is aan de volledige breedte van  
het assortiment producten en diensten van het bedrijf. Een gesprek  
met manager John van der Haak. “De markt weet nog onvoldoende  
wat wij allemaal kunnen bieden.”

Sinds de overname in 2016, van Royal Roofing Materials, is 
Vlutters Tools & Safety eveneens onderdeel van het  
Franse SOPREMA. Een ontwikkeling die volgens Van der Haak  
zeer positief heeft uitgepakt. “We verhuisden samen met 
Royal Roofing Materials bv mee naar een organisatie die 
oog heeft voor de markt en ons de tijd gunt om op die 
ontwikkelingen in te spelen. Wij zijn van oorsprong een 
familiebedrijf en dat brengt een andere dynamiek met zich 
mee. Ons nieuwe moederbedrijf, eveneens een familie-
bedrijf, begrijpt dat gelukkig. Ons bestaansrecht is gelegen 
in het feit dat wij onze klanten ontzorgen en hun werk-
zaamheden veilig laten verlopen met het juiste materieel 
en veiligheidsmiddelen. Meer veiligheid betekent immers 
minder ongevallen, minder schades, een betere werksfeer 
en een hogere efficiency. Net zo belangrijk is het  intensieve 
contact met de klant. Het betekent ook dat niet iedere 
activiteit direct geld oplevert, maar wel klanten helpt  
veilig en efficiënter te werken. Uiteindelijk resulteert dit  
in een hechte samenwerking en een goede klantrelatie,  
die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.”

 “Onze naamsbekendheid is zeer goed en het nieuwe 
moederbedrijf onderkent dat ook,” vertelt Van der Haak. 
“Daarom is er sinds de overname niets veranderd aan de 
oorspronkelijke opzet van ons bedrijf. Wel hebben we sinds-
dien een duidelijke groei doorgemaakt en ook activiteiten 
ontplooid om op de Belgische markt actief te worden.  
Dit gezegd hebbende, signaleren we daarnaast dat,  
hoewel vrijwel iedereen in de markt ons bedrijf kent, 
slechts weinigen op de hoogte zijn van de volledige breedte 
van onze activiteiten. We krijgen vaak verbaasde reacties 
als men merkt dat we naast verticaal transport bijvoorbeeld 
ook veiligheid aanbieden: ‘O, doen jullie dat ook?’ Daar heb-
ben we in de communicatie duidelijk iets niet goed gedaan  
en dat is zonde, want daardoor lopen we opdrachten mis. 
De insteek van de rebranding is dan ook dat het in één 
 oogopslag duidelijk moet zijn wat wij allemaal doen.”

ONTZORGEN
Vlutters Tools & Safety heeft een assortiment gereed-
schappen, materieel en veiligheidsproducten, specifiek voor  
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alle dakwerkzaamheden. Denk daarbij aan de bekende 
opbouwliften, ladderliften en aluminium kranen, maar ook 
biedt men een assortiment veiligheidsproducten voor zo-
wel het platte als het hellende dak. Tevens heeft men een 
uitgebreid pakket aan ondersteunende diensten.

“Wij gaan zo ver in de ontzorging als de klant het wil,” 
 vertelt Van der Haak. “Tijdens de Kredietcrisis namen 
bijvoorbeeld veel klanten de voorbereiding van de werk-
zaamheden en de organisatie van de veiligheidssituatie voor 
eigen rekening. Nu men het weer druk heeft, worden wij 
weer gevraagd om deze werkzaamheden over te nemen. 
Het is wat ons betreft allebei goed: wij bieden dit soort 
 activiteiten als extra service, we leven er niet van.  
Ons belang is dat onze klanten zeker weten dat het goed 
zit als ze ons inhuren van advies tot en met uitvoering. 
 Alles staat of valt dan ook met de kwaliteit van onze tech-
nische dienst en planning, dat is ons ‘vangnet’. Dat zijn  
de mensen die op de achtergrond ervoor zorgen dat de 
machines goed blijven lopen en ook dat de montage en de 
keuring van onze veiligheidssystemen in orde zijn.”

Wat betreft valbeveiliging, introduceerde het bedrijf in 2017 
het assortiment Soprasafe. Vlutters Tools & Safety is even-
eens in dat jaar als eerste KOMO Safety gecertificeerd vol-
gens de BRL 9935 (zie ook Roofs januari 2018). Momenteel 
is het bedrijf nog als enige volgens deze systematiek gecer-
tificeerd, maar volgens Van der Haak zullen andere partijen 
snel volgen. “De insteek van het KOMO-keurmerk is ook 
weer: ontzorgen en duidelijk maken dat we voor kwaliteit 
staan. Met het certificaat dat wij bij ieder project leveren, 
ziet men in één oogopslag dat het systeem voldoet aan 
de geldende (veiligheids)eisen en dat deze kwaliteit ook 
 gedurende de levensduur van het systeem wordt gemoni-
tord en bewaakt. Natuurlijk is er in de markt discussie over 
nut en noodzaak van het keurmerk, maar dat heb je altijd 
bij nieuwe ontwikkelingen. Wij geloven dat de certificering 
en werkwijze de nodige zekerheid en efficiency bieden,  
zodat men zeker weet dat het toegepaste valbeveiligings-
systeem voldoet, op een juiste manier is aangebracht en 
dus veilig is te gebruiken.”

TOEKOMST
Zoals gezegd heeft de overname door SOPREMA geen 
 andere marktbenadering opgeleverd. Maar vanzelfspre-
kend blijft Vlutters wel in beweging en zich ontwikkelen.  

Zo rolt men bijvoorbeeld de verhuurservice van veiligheid-
producten en materieel voor verticaal transport uit over 
alle verkoopvestigingen van Royal Roofing Materials.  
Men is ook bezig activiteiten in België te ontplooien.  
Dit laatste gebeurt zorgvuldig, via de bestaande connecties 
en in nauwe samenwerking met een aantal wederverkopers. 

Men is nog bezig met meerdere innovaties, die in een later 
stadium aan de markt gemeld worden.

Tijdens Bouwbeurs 2019 presenteerde het bedrijf de nieuwe 
huisstijl en mediacampagne. Deze is zodanig ontwikkeld, 
dat de verschillende activiteiten in één oogopslag zicht-
baar zijn. “Wij bieden producten en diensten ‘naar,  
op en van’ het dak,” vertelt Van der Haak. “Deze drie onder-
delen zijn ieder uitgevoerd in een eigen kleur. Het oude logo  
blijft herkenbaar, maar heeft toch enkele subtiele aan-
passingen ondergaan, waardoor het frisser oogt. Als het 
complete dienstenpakket beter bekend is, ben ik ervan 
overtuigd dat wij in de komende periode een verdere groei 
gaan realiseren.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het werken op een dak gaat gepaard met risico’s. Voor iedere bouwprofessional 

die zijn veiligheid wil waarborgen, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en 

het juiste materieel onmisbaar. Meer veiligheid betekent minder ongevallen, minder 

schades, een betere werksfeer en een hogere efficiency. 

Met meer dan 100 jaar ervaring weet Vlutters Tools & Safety waar ze het over 

hebben. Het bedrijf uit Oldenzaal levert liften, kranen, dakgereedschappen 

en veiligheidsproducten. Bovendien kan Vlutters u bij bovengenoemde zaken 

professioneel adviseren, goede onderhoudsservice bieden en ondersteunen bij 

veiligheidsprojecten. Vlutters helpt om uw werk naar het hoogste niveau te tillen.

T  +31 (0)541 - 57 30 00
E  info@vlutters.nl

www.vlutters.nl

De specialist voor veilig en efficiënt 
werken naar, op en van het dak

Vlutters Tools & Safety: 
vernieuwd en toch vertrouwd
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Ambachtelijke dakdekkers  
de ‘ingenieurs’ van de toekomst!

Wie gaat onze monumenten onderhouden, wie gaan 
straks al die mooie zinken fels-roef en losangedaken aan-
brengen, wie gaan onze daken versieren met de klassieke 
ornamenten en ossenogen, wie gaan die moderne zinken 
en koperen daken en gevels bekleden met felsbanen en 
gevelpanelen, wie gaan de asbestkleien vervangen voor 
die mooie natuurleien, wie o wie gaat aan deze vraag 
voldoen? Juist: deze mensen!

Geef deze vakmensen de eer die ze verdienen, maak de 
jeugd enthousiast, laat ze goed verdienen en leid mensen 
op (wij doen dit in ons eigen opleidingscentrum), laat ze 
met hun handen werken en laat ze een echt en degelijk 
vak leren – voordat het te laat is! Want zij worden de 
‘ingenieurs’ van de toekomst!

Jurgen van Keulen, JVK Daken

Technieken veranderen natuurlijk in de loop der tijden, 
maar met ambachtelijk werk is dat toch anders:  
een eeuw geleden werd het zo gedaan, ze doen het nu 
zo en men zal het ook nagenoeg altijd zo blijven doen. 
Maar wie kan er nog met metaal omgaan? Waar zijn de 
toplassers, waar zijn de vaklieden, wie kan nog fatsoenlijk 
frezen, draaien en (foto)lassen?

Om over ons mooie, ambachtelijke dakvak maar te zwij-
gen: wie kan er nog fatsoenlijk een zinken of koperen dak 
of gevel aanbrengen, wie kan er nog prachtige sierlijke 
dakornamenten maken, wie kan er nog lood drijven? 
Wie kan er nog een goed, machtig mooi natuurleien dak 
maken? Wie kan er überhaupt nog een ‘schoorsteentje in 
het lood zetten’, of een zinken of koperen gootje hangen, 
laat staan solderen zoals het hoort?

Natuurlijk zijn ze er nog wel, dit soort vaklieden: 
 ambachtsmensen met passie en liefde voor hun vak. 
Maar ze zijn een zeldzaamheid geworden. Het zijn de 
ingenieurs van de toekomst, de mensen met aanzien,  
de ‘patrons’, zoals ze in Frankrijk zeggen. Niks ‘een pak 
aan’, niks geen carrière-onzin. Net als de kunstschilders 
van vroeger, gewoon met de handen werken! Er zijn 
 oer-Hollandse vaklieden nodig, nu en in de toekomst.

De mannen met de overall aan zijn straks de belangrijkste 
techneuten in de maatschappij, deze mensen krijgen en 
verdienen het grootste aanzien in de nabije toekomst. 
Zink, koper, lood en natuurleien op monumenten en de 
prachtigste moderne villa’s: dat zijn voor de toekomst 
onze mooiste, sjiekste, meest duurzame materialen voor  
goot, gevel en dak. Dit is een zeer langdurige, niet te 
stoppen hype, overgewaaid vanuit Parijs en Wenen,  
doortrekkend naar de Scandinavische landen waar men 
de prachtigste koperen daken heeft. Waar kijken we  
naar als we in het weekend of tijdens onze vakantie  
in een mooie stad lopen? Inderdaad: monumentale 
gebouwen, kerken, etc.

‘Doe een hoge opleiding, doe een hogeschool, maak carrière.  
Iedereen wil in een pak lopen. Zo is het beeld en zo wordt men  
opgevoed! Maar… waar zijn de echte vaklieden gebleven?  
Ze zijn schaars en zeldzaam geworden.

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
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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



   

Hoofdkantoor | Van Salmstraat 46 | 5281 RS Boxtel | 0411 688 339 | www.zinkunie.nl

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

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

Nieuwe filialen
Zinkunie opent haar deuren in Alkmaar en Heerenveen. Wij verwelkomen u hier graag 

vanaf 11 februari 2019. Meer info zie: www.zinkunie.nl/contact

31012019_SteilDak_advertentie_YDV1.indd   1 31-1-2019   11:35:24

Normaal praten we over dakpannen, kranen, puinbakken. Nu gooien we het over een andere boeg. Vandaag heb 
ik het over dakbedekking. Men begint met het lood- en zinkwerk. Veiligheid boven alles, steigers, we doen wat 
we kunnen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Allemaal helmen op!

Ook brandbeveiliging is een belangrijk onderdeel. Bij bitumen, brengt heel veel brandgevaar met zich mee. 
Het gevaar zit in een klein hoekje. 

Valbeveiliging is ook zo’n ding, alles draait om veiligheid. Wij geven valadvies, raden u aan hoe de schok te breken. 
Dat is niet zo makkelijk want er moet wel voldoende bewegingsvrijheid zijn. 

Wij werken fi jn met Willems Vastgoedonderhoud B.V. samen. Zo maken wij bijzondere renovati eprojecten, 
van groot tot klein, een relati e waar we mee verder kunnen. Nu we het toch over relati es hebben. 
Aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V en ToekomstBouw Andijk zijn ook goed voor ons. Samen maken wij 
een goed product. Goed om zulke relati es te hebben, je kan erop terugvallen. 

Terug naar het bedekken van daken, dit doen onze eigen mensen. Ervaren ti mmerlieden, die veel zelf kunnen. 
Ook dakkapellen, aanbouwen, etc. doen we zelf. Ze doen wat ze kunnen om zo de klant tevreden te stellen. 
En natuurlijk om knap werk af te leveren. 

Ook in 2019 gaan we er de volle bak voor! Wij houden u op de hoogte middels dit bulleti n. De volgende editi e ga 
ik in op onze zonnepanelen en toebehoren. Beloofd een mooi bulleti n te worden. Zonnepanelen, kunt u alti jd bij 
ons aanvragen. Wij staan voor gezonde energie! 

Konrad Roof Technology B.V.
Karsten Konrad

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

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

NIEUWE NORM VOOR VENTILATIE  
VAN GEBOUWEN (NEN 1087) VOOR  
COMMENTAAR GEPUBLICEERD
De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen  
is herzien en nu voor commentaar gepubli- 
ceerd. NEN 1087 wordt aangewezen door het  
Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is  
tot 15 mei 2019.
NEN 1087 geeft de bepalingsmethode voor de nomi-
nale ventilatiecapaciteit van een  ventilatiesysteem, 
de inrichting van een voorziening voor luchtver-
versing, de mate van waarschijnlijkheid van func-
tioneren van het ventilatie systeem. Ook bevat het  
de capaciteit van componenten voor spuiventilatie 
en zomernachtventilatie en de verdunningsfactor. 
Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor 
de bepalingsmethoden naar NEN 1087.

AGENDA

19-21 maart 2019  
SOLAR SOLUTIONS 2019
Expo Haarlemmermeer, Vijfhuizen
Info: www.solarsolutions.nl 

22 maart 2019
FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE
Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

9-11 april 2019 
BUILDING HOLLAND 2019
RAI Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

14-16 mei 2019
VAKBEURS MONUMENT
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.monumentenbeurs.nl

NIEUWE LOCATIES
Op 11 februari 2019 opende Zinkunie haar deuren  
in Alkmaar en Heerenveen. Adressen: 

• Zinkunie BV Alkmaar - Fluorietweg 18 B3  
• Zinkunie BV Heerenveen - Venus 29 

ESDEC INTRODUCEERT UITBREIDING VAN  
CLICKFIT EVO-PORTFOLIO 
Tijdens de achtste editie van de InterSolution in Gent (België) werd de nieuwste innovatie van Esdec geïntroduceerd: de 
Clickfit EVO Spanthaak. 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 ClickFit EVO Spanthaak ge-
bruikt een haak, met bredere bovenplaat, die op een spantbalk of tegenlat kan worden geschroefd. De nieuwste toevoeging 
is zowel installatievriendelijk als multifunctioneel bij  
onvoorziene uitlijning. 

Daar waar de originele dakhaak niet kan worden aangebracht, biedt de ClickFit EVO Spanthaak met bredere bovenplaat  
en verschillende schroefopties de uitkomst. Net als de universele dakhaak, is de ClickFit EVO Spanthaak vervaardigd uit  
het Magnelis® staal, wat bekend staat om zijn uitstekende corrosieweerstand en zelfherstellende eigenschappen.

ESSENT WIL ASBESTDAKEN VERVANGEN  
DOOR TIENDUIZENDEN ZONNEPANELEN
Energiebedrijf Essent wil zonnepanelen plaatsen 
op boerderijen die verplicht hun asbestdaken 
 moeten vervangen. Het concern wil dit doen 
 zonder dat de eigenaar van de boerderij een 
in vestering hoeft te doen. Essent financiert de 
vervanging van het dak en de installatie van de  
zonne panelen. In ruil hiervoor ontvangt het con-
cern wel  twintig jaar lang gratis de groene stroom 
van het dak. Op de zonnepanelen zit een garantie  
van 25 jaar. De agrariër ontvangt dus de stroom 
van de laatste vijf jaar, hoewel het rendement 
van de panelen na twintig jaar wel 20 procent 
afneemt. Op alle Nederlandse asbestdaken die 
vervangen moeten worden, kunnen in totaal 
 zeventien miljoen zonnepanelen worden geplaatst. 
Die zonne panelen samen zouden net zo veel 
stroom produceren als 1,6 miljoen huishoudens 
jaarlijks verbruiken.

JAARBEURS LANCEERT KENNISEVENEMENT BID:  
BUILDING INDUSTRIALIZATION & DIGITIZATION
Binnen de bouw liggen er op het vlak van industrialisering 
en digitalisering nog grote kansen. Jaarbeurs (bekend van 
Bouwbeurs, VSK, Gevel, ESEF, Smart Homes & Intelligent 
Buildings) lanceert daarom BID (Building Industrialization 
& Digitization); een jaarlijks contentgedreven, kennisinten-

sief event met recente 
referentieprojecten en 
de nieuwste en toe-
komstige ontwikkelin-
gen op dit gebied.  
Het event vindt plaats 
op 3 en 4 december 2019.

NIEUWE ONLINE TOOL HELPT BEWONERS AAN EEN GEZONDER BINNENKLIMAAT
VELUX Nederland heeft een nieuwe online tool gelanceerd om mensen bewust te maken van de luchtkwaliteit 
binnenshuis. De tool geeft persoonlijk advies om in huis een betere en gezondere leefomgeving te creëren.  
Door het beantwoorden van een aantal vragen over dagelijkse gewoonten, adviseert de tool over hoe je met klei-
ne veranderingen een groot verschil kunt maken als het gaat om de luchtkwaliteit in huis. Aan de hand van  
de uitkomst biedt de tool handvatten en praktische tips om het binnenklimaat te verbeteren.

STABU EN KETENSTANDAARD GAAN NAUW SAMENWERKEN
De besturen van STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie 
hebben besloten de krachten te bundelen. Beide stichtingen 
 hebben hun sporen verdiend en beschikken over een breed draag-
vlak binnen de bouwkolom. Door de krachtenbundeling ontstaat 
voor gebruikers één sterke organisatie in de bouw- en installatie-
sector voor de promotie en het beheer van het STABU Bestek,  
de ETIM Classificatie, de SALES Standaard voor communicatie 
en de fabrikant-gebonden productspecificaties. Daardoor kan 
de bouw- en installatiebranche beter en efficiënter inspelen op 
versnelling van de digitalisering in de bouwkolom. Verregaande 
standaardisering is hiervoor een randvoorwaarde.

Er komt een overgangsperiode tot 1 juli 2019, waarin een  delegatie 
vanuit beide besturen samen met de huidige directies de prak-
tische samenwerking voorbereidt. Uitgangspunt daarbij is een 
gezamenlijk besturingsmodel, waarin de vertegenwoordigingen 
van beide organisaties zich herkennen. Voor STABU gaat het om 
opdrachtgevers, adviseurs, bouwbedrijven, installateurs en fabri-
kanten. Ketenstandaard richt zich op bouwbedrijven, installateurs, 
groothandel en fabrikanten. De huidige teams integreren op een 
nieuwe locatie in de omgeving van Ede.



Het A-merk isolatiefolie!

www.airflex.nl

Graag meer info?
Kijk op www.airflex.nl of mail voor project informatie
naar info@airflex.nl

Gespecialiseerd isolatieteam nodig of wil je hier graag aan 
deelnemen en opgeleid worden? Bel +31(0)73 551 05 33

Halveer de stookverliezen van een ongeïsoleerd 
dakvlak en houdt het 5°C - 8°C koeler in de 
zomer met Airflex Permovap37!

Dampopen, lucht- en waterdicht (W1)

Toepasbaar op bestaande isolatie

Ideaal voor restauratiewerken van monumenten 

Isolerend vermogen Airflex Permovap37 tot Rc 2

Met geïntegreerde plakstroken voor eenvoudige verwerking 

en ter voorkoming van koudebruggen

Minimale ophoging voorkomt goot- en loodaanpassingen

Ontwikkeld voor verwerking op buitenzijde dakvlak. 

Verkrijgbaar in 2 diktes (15 en 37 mm.)

Isolerende onderdakfolie 
Voor de professional

Energie 
besparend

Eenvoudig te 
installeren

Dampopen
& waterdicht (W1)

Permovap 37

AIF_02_Adv_steildak_1901-1.indd   1 01-02-19   18:39

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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 

Roofs
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Insulation

Insulation

BELOOPBAARHEID

CONSTANT

98%LUCHT

Unidek Platinum
 Kam

eleon

UNIVERSEEL TOEPASBARE THERMISCHE DAKISOLATIE

www.unidek-eps.com
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Jaarabonnement € 50,- excl. 9% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 9% btw per jaar

Digitaal jaarabonnement  € 25,- excl. 21% btw per jaar 

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 23 april 2019

SPECIAL
Zonne-energie en  
zonnewarmte

DAK VAN HET JAAR 2019
Verzamelgebouw  
in Lijnden

INTERVIEW
Dakenman of -vrouw  
van het Jaar 2018

JURYRAPPORT
Welk dak is het  
Dak van het Jaar 2018?

 WWW.PREFA.COM

PREFA DAKPAN R.16
GROTE FORMATEN,

       MAXIMALE EFFICIËNTIE 

Product: PREFA dakpan R.16
Kleur: P.10 antraciet

Locatie: Kirchbach, AT
Uitvoerder: Ladstätter GmbH, Kirchbach

UW CONTACT
Henk Smienk

Regional Manager

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

JHet Dak van het  aar 2018



Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

De revolutionaire 
bouwmethode voor 
luchtdichte daken 
zonder onderconstructie

UNIFAS BIEDT 
DE RUIMTE

Onbegrensde mogelijkheden met Prefab Solutions


