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COLUMN

Feestje

Wij verheugen ons erop om u te mogen ontvangen en 
dat u de weg naar Egmond aan Zee weer weet te vinden. 
Ik spreek denk ik mede namens de bij de genomineerde 
pro jecten betrokken partijen. En namens de sponsoren 
die deze feestavond voor de dakenbranche mede moge-
lijk maken. 

De toegang is gratis. Maar meld u wel aan, dat kan via 
http://www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden.php. 

Graag tot 22 maart!

Palmyra Lindeman

U mag deze column als een officiële uitnodiging 
 beschouwen. We geven op 22 maart 2019 namelijk een 
feestje. Dan organiseren we voor de derde keer op rij 
voor zowel de platte als de hellende dakenbranche de 
prijsuitreiking van het Dak van het Jaar. Ik kan u nu al 
 verzekeren dat het een feest wordt waarbij het succes 
van de dakenbranche centraal staat. 

steilDAK is het platform van de hellende dakenmarkt  
en biedt een mooie afspiegeling van wat er zoal in 
de markt gebeurt. Niet alleen inhoudelijk, maar ook 
commercieel. Het gaat goed met de dakenmarkt en dat 
betekent dat het ook met ons goed gaat. Het afgelopen 
jaar was voor ons zelfs een recordjaar, waarbij de records 
in dikte (die samenhangt met de vele inbreng vanuit  
de markt) verschillende keren werden gebroken.  
Ook kwamen we het afgelopen jaar voor het eerst 
 tweemaandelijks uit, dus zes keer per jaar, waarbij de 
 afzonderlijke nummers ook dikker waren dan bij de 
 eerste twee jaargangen. Dit is het succes van de markt 
zelf en we hopen natuurlijk met z’n allen dat de daken-
markt zich nog lange tijd op deze positieve manier zal 
blijven ontwikkelen.

We hebben het afgelopen jaar op een heel prettige  
manier samengewerkt met de markt om via dit magazine  
de vakinhoudelijke informatie te verspreiden en bij de  
juiste doelgroep onder de aandacht te brengen. Ik wil 
daar onze adverteerders, onze redactieraadleden, redactie- 
medewerkers en onze andere relaties heel hartelijk  
voor bedanken. Zonder hun ondersteuning zou het niet 
mogelijk zijn geweest dit blad uit te geven.  

Dat er ook in het afgelopen jaar veel bijzondere projecten 
zijn uitgevoerd, waar de dakenbranche zich op een posi-
tieve manier heeft weten te onderscheiden, blijkt wel uit 
de nominaties van het Dak van het Jaar 2018. De jury zal  
zich aan het begin van het nieuwe jaar buigen over de  
13 projecten die in steilDAK zijn beschreven: pannendaken, 
glasdaken, leien daken, zonnedaken, ecologische daken 
en noem het maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken, 
of het is mogelijk op het dak. Als u geïnteresseerd bent in 
al deze mogelijkheden, bent u van harte uitgenodigd om 
bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. De  bijzonderheden 
van de genomineerde projecten zullen tijdens deze 
avond voor het voetlicht worden gehouden en natuurlijk 
is het ook een prachtige gelegenheid om de mensen te 
ontmoeten die deze bijzondere projecten hebben gerea-
liseerd. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagavond  
22 maart 2019 in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, 
dus niets belet u om er een dagje aan zee aan vast te 
plakken.
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Amstel Hotel in  
oude luister hersteld
Onlangs is de gebouwschil van het luxueuze Amstel Hotel in Amsterdam 
in de oorspronkelijke staat hersteld. Alleen al op het zinken dak was voor 
deze klus een hoge mate van vakmanschap vereist. Een heel bijzondere 
klus voor specialist Jobse bv uit Middelburg.

is gebaseerd op kleuronderzoek, zodat het oorspronkelijke 
kleurenpallet in ere kon worden hersteld. Tevens zijn, op 
basis van historisch fotomateriaal en voorbeelden elders, 
acht leeuwenfiguren gereconstrueerd en teruggeplaatst 
op het dak.

De werkzaamheden dienden in een relatief korte tijd 
te worden uitgevoerd om overlast tot een minimum te 
beperken. De kamers zijn gedurende de werkzaamheden 
gewoon verhuurd. Dit kon alleen door een intensief  
overleg tussen betrokken partijen. 

ZINKEN DAKEN
Om het gebouw zo veel mogelijk te laten voldoen aan de 
huidige eisen die aan gebouwen worden gesteld, diende 
een isolatielaag te worden aangebracht. Deze ontbrak  
in de oorspronkelijke situatie. De opgave was natuurlijk  

Tekst: Edwin Fagel
Foto’s: Jobse bv en Leen Iseger

Het welhaast iconische Amstel Hotel in Amsterdam is 
als eerste ‘grand hotel’ van Nederland geopend in 1866, 
gebouwd naar ontwerp van architect Cornelis Outshoorn. 
Omdat het pand in de afgelopen 20 jaar meerdere malen 
van eigenaar is gewisseld, is er in die periode weinig aan 
het onderhoud gedaan. Dat heeft zijn effecten gehad: de 
vele materiaalsoorten in de gevel (staal, zink, terracotta, 
hout, baksteen) waren inmiddels door roestende verbin-
dingsijzers aangetast. Verf was gaan bladderen, daardoor 
waren de houten kozijnen aangetast. Het dak was in zeer 
slechte staat. Het ontwerp van het bouwtechnisch herstel 
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Ook de deklijsten, hoekkepers, dakrandafwerkingen en 
sierlijsten boven de losangedaken zijn uitgevoerd in zink. 

Zoals gezegd was dit een bijzondere klus voor het uitvoe-
rende bedrijf. Het materiaal werd op rollen op de locatie 
van Jobse bv in Middelburg geleverd, alwaar de banen op 
maat werden gemaakt en naar Amsterdam vervoerd.

Bijzonder was ook het terugplaatsen van de oorspronkelijke 
leeuwenkoppen die ooit op het dak van het Amstel Hotel 
prijkten, acht in totaal. In de Tweede wereldoorlog zijn deze 
op nooit opgehelderde wijze verdwenen. Aan de hand van  
het historische onderzoek zijn deze leeuwenkoppen gere-
construeerd en in kunststof nagemaakt (oorspronkelijk 
 waren ze vervaardigd uit natuursteen). Vervolgens zijn de 
vier koppen die op de hoeken van het dak zijn gepositio-
neerd bekleed met 25 ponds lood (eveneens door Jobse): 
een zeer intensieve klus, met een fraai resultaat. Nadat ze  
met lood waren bekleed, zijn de leeuwenkoppen groen 
geschilderd. Ook de overige ornamenten zijn door het 
gespecialiseerde bedrijf uitgevoerd in lood of zink.

LOGISTIEK
Was de dakrenovatie in technisch opzicht een hoogstandje, 
ook de logistieke organisatie vergde veel van alle betrokken 
partijen. Zoals bekend is er in het centrum van Amsterdam 
weinig bewegingsruimte voor bouwpartijen, daarom zijn 
de keten op een ponton in de Amstel geplaatst. Deze was 
bereikbaar via een stalen loopbrug. Ook was er nauwelijks 
ruimte voor de opslag van materialen, daarom werden de 
meeste materialen just in time geleverd: direct na levering 
werden de materialen naar het dak getransporteerd.  
Voor eventuele verdere bewerking waren aldaar overdekte 
werkplekken gecreëerd.

Omdat het hotel volledig in gebruik bleef, mocht pas 
vanaf 9 uur ’s ochtends worden gewerkt. Ook diende om 
deze  reden uiterlijk om 14 uur te worden gestopt met het 
 solderen van materialen. Dit vanwege de brandveiligheid. 
Aan het einde van de werkdag werd dan gecontroleerd 
of er als gevolg van de werkzaamheden geen materialen 
waren gaan smeulen.

In totaal hebben de werkzaamheden een jaar en een dag 
in beslag genomen: curieus genoeg precies de bouwtijd die 
men destijds (in 1866) nodig had voor de nieuwbouw van 
het hotel. Het resultaat mag er zijn: met de renovatie en 
restauratie van het markante Amstel Hotel is een bijzonder 
erfgoed weer in ere hersteld. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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DAKRENOVATIE AMSTEL HOTEL TE 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)
Nadat ze met lood waren bekleed, zijn de leeuwenkoppen  
groen geschilderd.

Alleen al op het zinken dak was voor deze klus een hoge mate van vakmanschap vereist.

oorspronkelijke situatie mee zou worden bereikt. Als damp-
remmende laag is onder de isolatieplaat de zogeheten 
Tyvek® AirGuard® Smart van leverancier DuPont toegepast. 
Dit materiaal voorkomt structuurschade en verlies van 
rendement van de isolatie door zich aan te passen aan 
wisselende luchtvochtigheid en daarnaast de vochtigheid 
in bouwelementen te reguleren.

Vermeldenswaard is bovendien dat de zijwangen van de  
dakkapellen zijn voorzien van een structuurmat in com-
binatie met een waterdragende, dampopen folie van 
Rheinzink (VAPOZINC), om voldoende ventilatie en een 
goede afvoer van hemelwater te bewerkstelligen. Als hier 
immers niet voor is gezorgd, zal het zink aan de achterzijde 
corroderen. Op de rest van het dakvlak is d.m.v. een houten 
dakbeschot gezorgd voor voldoende ventilatie onder de 
zinken dakbedekking. 

Het dak is volledig voorzien van een nieuwe, zinken 
 dakbedekking. Het oude zink is ter recycling inge- 
nomen door zinkleverancier Rheinzink. Het bedrijf is  
Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd: momenteel wordt 
zo’n 96% van oud zink gerecycled tot nieuw zink. Het dak is 
verder opgebouwd uit verschillende dakdelen, waarbij ook 
verschillende technieken zijn toegepast: het geheel is op-
gebouwd uit roeven-, fels- en losangedaken. Het grootste 
deel van het dak is uitgevoerd met het losangesysteem.  
De lichthellende dakdelen (615 m2) zijn uitgevoerd als 
 traditionele roevendaken op houten roeflatten.  
De felsdaken (180 m2) bevinden zich met name bij de 
 zijwangen van de dakkapellen, omdat deze bovenin 
 weglopen onder de dakrandafwerking.

De goten zijn eveneens uitgevoerd met zink. In totaal be-
treft het hier zo’n 700 m2: doordat het hotel in het verleden 
een extra verdieping heeft gekregen, bevindt zich tussen 
de tweede en de derde verdieping eveneens een goot.  

 De felsdaken bevinden zich met name bij de zijwangen  
van de dakkapellen.

om de constructie op een manier te isoleren, waarbij  
de dakopbouw zodanig dun zou blijven, dat er ter plaatse  
van de aansluitingen op de dakgoten, dakkapellen en  
andere details geen aanpassingen hoefden te worden 
gedaan. De toepassing van een dikke isolatielaag was  
dus niet mogelijk. 

Gekozen is voor een isolatielaag van 20 mm Kooltherm van  
leverancier Kingspan. Dit is een isolatieplaat op basis van 
resol hardschuim. Het isolerende vermogen van een derge-
lijk dunne isolatieplaat is niet hoog (Rc=1,0), maar men 
redeneerde dat er wel een verbetering ten opzichte van de 



OOHD in 2018 en 2019
Het OOHD kan terugkijken op een succesvol 2018 waarin veel is gebeurd en mooie dingen zijn op-

gezet. Veel werknemers hebben een opleiding gevolgd, ondernemers hebben subsidies ingediend 
en zijn door het OOHD uitbetaald, voor de bedrijven die hier recht op hadden zijn de vouchers 

verstrekt en inmiddels ook al door verschillende bedrijven ingezet voor een opleiding. De OOHD 
Academy is opgezet, er is een aanbieder voor Steigerbouw gevonden en OOHD subsidieert die 

opleiding deels. Kortom: het OOHD heeft u en uw medewerkers veel te bieden. 

OOHD ACADEMY   Begin 2018 is de OOHD Academy opgezet. Dit is een digitale leeromgeving waarmee de werknemers van de leden van de 
aangesloten partijen cursussen kunnen volgen. Dat de Academy een groot succes is, blijkt wel uit de vele werknemers die er al gebruik van 
hebben gemaakt. De grootste voordelen van deze manier van leren is dat je het kan doen wanneer het jou uitkomt en je de medewerkers niet 
een dag kwijt bent op de werkplek. 

De start is gemaakt met de cursussen BHV en VCA. Van deze cursussen zijn verschillende varianten te volgen, zo kun je alleen de e-learning 
volgen maar ook een fysieke training met de bijbehorende erkende certificaten. De OOHD Academy zal in de toekomst gevuld worden met 
meerdere (online) te volgen cursussen.

(ONLINE) BHV CURSUS (KOSTELOOS VIA DE ACADEMY TE VOLGEN VOOR DE AANGESLOTEN LEDEN)   Er kan altijd iets gebeuren. We 
hebben nu eenmaal niet alles in de hand. Goed getrainde hulpverleners kunnen tijdens een calamiteit het verschil maken. Soms zelfs tussen 
leven en dood! De OOHD Academy biedt verschillende mogelijkheden tot het opleiden van een bedrijfshulpverlener binnen uw bedrijf aan. 

(ONLINE) B-VCA EN VOL-VCA (KOSTELOOS VIA DE ACADEMY TE VOLGEN VOOR DE AANGESLOTEN LEDEN)   Wanneer er werkzaam-
heden worden uitgevoerd met een verhoogd risico op lichamelijk letstel, andere gezondheidsrisico’s of milieu gerelateerde issues, dan is het 
VCA certificaat of diploma praktisch vereist. De VCA norm wordt in de meest uiteenlopende branches toegepast. Bij zowel hele grote als hele 
kleine organisaties. Hoofdaannemers leggen dit ook op bij onderaannemers. VCA is de standaard in onder andere de bouw. 

STEIGERBOUW   Sinds 1 januari 2017 is het noodzakelijk voor steigerbouwers om geregistreerd te staan in het Centraal Diploma Register 
voor de Steigerbouw. Dat kan wanneer u uw vakbekwaamheid heeft aangetoond. Steigerbouwers die hun vakbekwaamheid niet kunnen 
aantonen kunnen niet aan het werk. 

Voor het OOHD is veilig werken een belangrijk speerpunt en is daarom voor haar leden op zoek gegaan naar een geschikte aanbieder van  
deze opleiding. Er is een geschikte opleider in Bouwradius gevonden. Deze opleiding zal deels door het OOHD gesubsidieerd worden. 
Binnenkort ontvangen alle aangesloten leden hier uitgebreide informatie over. 

SUBSIDIES   Voor veel opleidingen, trainingen of cursussen wordt er door het OOHD subsidies verstrekt. Veel leden hebben hier dit jaar 
gebruik van gemaakt en hebben subsidieverzoek ingediend. Op de website www.opleidingenhellendedaken.nl is de lijst met opleidingen  
die gesubsidieerd worden te vinden. 

2019   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. Hiermee gaat het bestuur net zoals in 2018 ook in 2019 weer voor u en uw medewerkers aan de slag. Heeft u nog ideeën 
of wensen op opleidingsgebied, schroom dan niet en neem contact op met het OOHD-secretariaat en maak uw wensen kenbaar. 
Het OOHD ziet u en uw werknemers volgend jaar graag om er samen een mooi en leerzaam 2019 van te maken! 

Het OOHD bestuur 

wenst u een..

LEERZAAM EN 

SUCCESVOL  

2019
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VEILIG WERKEN

Soms is een ladder 
een oplossing
Een dak opgaan of herstellen zonder gebruik te maken van ladders  
lijkt een droom. Ladders zijn te mak kelijk en te flexibel in gebruik.  
Het gebruik van ladders is een  oorzaak van veel ongevallen.  
De EG-richtlijn 2001/45, die het veilig werken op hoogte beoogt te  
bevorderen, is bedoeld om het aantal valongevallen terug te dringen. 
Daarnaast hebben we in Nederland het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.  
In dit artikel een opfrissing van deze voorschriften en aandacht voor 
aandachtspunten en hulpmiddelen die het werken op hoogte met een 
ladder veiliger maken.

Gebaseerd op de richtlijn, zijn werkgevers en werknemers 
in 2002 met elkaar overeengekomen dat een ladder alleen 
ingezet mag worden om 1) naar een ander niveau te gaan 
en 2) in uitzonderingsituaties als werkplek: indien aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan (zie Schema 1 en 2).  
De uitzonderingssituatie betreft kortdurende lichte werk-
zaamheden die op wisselende locaties worden uitgevoerd. 

Onder kortdurende wordt verstaan: 4 uur op een ladder en 
6 uur op een trap. Overigens is er bij het gebruik van een 
ladder voor het overbruggen van een hoogteverschil  
wel een beperking: deze afstand mag niet meer zijn dan  
10 meter. Dus een dak dat op een grotere hoogte dan  

Door: Adri Frijters, consultant arbeidsveiligheid bij A3-A 

Uit een analyse van StoryBuilder blijkt dat een val van een 
ladder of trapje behoort tot de top 3 van typen ernstige 
 arbeidsongevallen (zie https://www.rivm.nl/Onderwerpen/ 
V/Veilig_Werken/Infographic_Veilig_Werken). Deze analyse 
laat verder zien dat het verkeerd opstellen van de ladder 
of trap oorzaak is bij 43% van de ongevallen met ladders 
of trapjes. Het uit balans raken van het lichaam door het 
(verkeerd) gebruik - bijvoorbeeld door te ver reiken - is in 
32% van de gevallen de oorzaak van het vallen. De conditie 
van het arbeidsmiddel wordt in 24% van de ongevallen 
als oorzaak aangemerkt. Veel van deze ongevallen kunnen 
voorkomen worden door de juiste maatregelen te nemen. 

DE VOORSCHRIFTEN
Het grote aantal ongevallen met ladders en trappen is ook 
in Europa niet onopgemerkt gebleven. Dit heeft in 2001 
geleid tot de EG-richtlijn 2001/45. Deze is bedoeld om het 
veilig werken op hoogte te bevorderen en beperkt zich niet 
tot ladders en trappen. Ook het werken met lijnen komt 
aan de orde. In dit artikel beperken we ons tot de ladder. 
De belangrijkste delen van de richtlijn zijn opgenomen in 
artikel 7.23 van het Arbobesluit.

10 meter ligt, is met een ladder niet bereikbaar. Als werk-
plek mag een ladder nooit worden gebruikt, tenzij aan-
toonbaar is dat een ander, veiliger hulpmiddel niet moge-
lijk is. De richtlijn geeft aan dat economische argumenten 
geen rol mogen spelen bij het beperken van het valgevaar 
(punt 3 in de overwegingen van de richtlijn). 

Binnen de bouwsector is er een A-Blad gemaakt over het 
gebruik van ladders en trappen. Met het volgen van dit 
A-Blad voldoet men aan de richtlijn, het Warenwetbesluit 
en de Arbowetgeving. Het A-Blad, dat ook buiten de bouw 
goed te gebruiken is, is downloadbaar vanaf de website 
van Volandis (www.volandis.nl).

SOORTEN LADDERS
Er zijn vele soorten ladders en trappen. Deze verschillende 
soorten zijn ontstaan, omdat er ook verschillende vormen 
in gebruik zijn. In de bouw worden vaak houten bouwlad-
ders gebruikt. Die staan vaak vast opgesteld. Ondanks dat 
het schroeven in ladders niet is toegestaan, kunnen deze 
ladders wel heel effectief worden vastgeschroefd zodat  
het omvallen of verschuiven, maar ook het verplaatsen 
effectief wordt voorkomen. 

Naast houten ladders zijn er kunststof ladders (isolerend), 
aluminium (licht) en stalen ladders. Er zijn tweedelige 
ladders en driedelige ladders, ladders met en zonder klap-
grendels, met en zonder uitrektouw. Een bijzondere ladder 
is een reformladder, deze kan in een ‘A’ worden geplaatst. 
Verder zijn er nog uitvouwbare ladders en uitschuifbare 
ladders die gemakkelijk in een auto kunnen worden mee-
genomen. Van belang is dat bij het gebruik de juiste ladder 
wordt gekozen.

Als er onverhoopt geen bruikbare ladder kan worden 
 gevonden, dan loont het de moeite om met een fabrikant 
te bellen en te informeren naar een passende oplossing.  
De gegevens van de fabrikanten zijn te vinden op de  
VSB site (www.vsbnetwerk.nl)

VEILIG OPSTELLEN VAN LADDERS 
Alvorens de ladder te kunnen opstellen, moet deze op 
de werklocatie komen. Geregeld zie je een ladder op een 
auto vastgesjord met touw of bandjes. Onduidelijk is of de 

ladder ook bij een noodstop blijft zitten. Beter is het om 
daarvoor ontwikkelde hulpmiddelen te gebruiken zoals  
een ‘Safe Clamp’ of imperiaalhaak.

Bij het opstellen van ladders kunnen zich problemen 
voordoen. De bomen van de ladder mogen niet kunnen 
wegzakken in de ondergrond of kunnen wegglijden.  
Ook is het met het oog op de zijdelingse stabiliteit van 
belang dat de ladder aan de basis breder is.  
In Nederland is dat al jaren een eis vanuit het  
‘Warenwetbesluit Draagbaar Klimmateriaal’. Deze bestaat 
naast de NEN 131. Sinds januari wordt die verbrede basis 
geëist in de NEN 131. Voor Nederland heeft dit nauwelijks 
consequenties. Meer hierover staat in de flyer die op  
de VSB site is te vinden. 

De verbrede basis kan gerealiseerd worden met een 
horizontale ‘balk’ onder de bomen of, zoals in Nederland 
gebruikelijk, door de bomen aan de onderzijde uit elkaar  
te laten lopen. Is er nog onzekerheid over de zijdelingse 
stabiliteit, dan kunnen er basisverbreders worden  
aangebracht.

Het wegzakken en wegglijden kan vaak voorkomen worden 
door het toepassen van een laddermat die bij diverse 
leveranciers van ladders te koop is. Een laddermat mag 
eigenlijk in geen enkele bus met een ladder ontbreken.  
De ladder moet worden opgesteld onder een juiste hoek 
van 75°. Dit is te checken door met de tenen tussen de 
bomen te gaan staan. Met gestrekte armen moet je dan de 
bomen kunnen vastgrijpen.

Imperiaalklem.

Basisverbreder.

Laddermat. 
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Esdec bv
Londenstraat 16
7418 EE Deventer

085-0702000
www.esdec.com

Opstelling Ladder
•  Is de kadder stabiel 

opgesteld en geborgd 
tegen onderuit- en 
zijdelings wegglijden?

•  Plaatsing onder juiste 
 hellingshoek (65° tot 75°).

•  Steekt de ladder 1 m boven afstapplaats?
•  Is er bij opsteekladders minimaal 3 sporten overlap?
•  Is achter de ladder is minimaal 200 mm vrije 

voetruimte?
•  Is de ladder geschikt voor uit te voeren werkzaam-

heden, voldoende ladders aanwezig?
•  Wordt de ladder door maximaal 1 persoon tegelijk 

gebruikt?
•  Vertoont de ladder geen zichtbare gebreken?

In het Handboek Arbeidsmiddelen (website Volandis) is 
een controlelijst voor ladders opgenomen. Ook op de 
VSB-site staat informatie om ladders te controleren.  ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het opstellen op een ongelijke ondergrond komt de veilig-
heid niet ten goede en moet voorkomen worden. Als het 
echter niet anders kan, dan zijn er bij de ladder passende 
verlengstukken te koop. Let op: een ladder mag nimmer op 
een hellende ondergrond worden geplaatst.

Bij het gebruik van een ladder dient ook aan de bovenzijde 
te worden gezorgd voor voldoende steun, zodat de ladder 
niet wegglijdt. Om de ladder aan de bovenzijde te veran-
keren en om wegglijden tegen te gaan, zijn er vele soorten 
ankers en klemmen ontwikkeld. Deze zijn, mits gekocht bij 
de leverancier van de ladder, afgestemd op de afmeting van 
de bomen van de ladder. Speciaal voor de dakenbranche 
zijn er hulpstukken om de ladder aan de goot vast te ma-
ken, zodat wegglijden aan de bovenzijde wordt voorkomen.

Een specifiek gebruik van een ladder is het gebruik op hel-
lende daken. Gebruik dan een nokhaak om de ladder over 
de nok te hangen. Let hierbij op: de ladder en de nokhaak 
mogen alleen gebruikt worden om over te lopen en niet als 
ankerpunt voor een gordel. Er zijn speciale nokhaken die wel 
als ankerpunt kunnen worden gebruikt, maar deze worden 
op bestelling geleverd.

Bij het opstellen van een ladder of trap op de openbare 
weg moet natuurlijk gezorgd worden dat de ladder of trap 

niet gemakkelijk omver gereden kan worden. Het nemen 
van verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van 
hekken, zal hiervoor vaak nodig zijn. Afzetlint wordt niet 
geadviseerd, omdat dit in de praktijk van vandaag snel 
genegeerd wordt. 

HET GEBRUIK VAN DE LADDER
Ladders en trappen zijn zoals gezegd normaal gesproken 
niet bedoeld als werkplek, maar om je naar een ander 
niveau te verplaatsen. Als toch op de ladder gewerkt moet 
worden, en/of als er spullen moeten worden meegenomen, 
dient men ervoor te zorgen dat deze niet kunnen vallen. 
Dit kan door het gereedschap met bandjes vast te maken 
aan de pols of de kleding. Er zijn heel handige broeken met 
opbergvakken, ook zijn er ‘toolvesten’ te koop, waarmee de 
handen vrij blijven bij het klimmen en het gereedschap 
veilig mee kan. Er zijn zelfs rugtassen te koop, speciaal ont-
wikkeld voor het meenemen van spullen op een ladder. 

Overigens mag nimmer meer dan 10 kg worden meegeno-
men op een ladder. Sta nooit hoger dan de vierde sport van 
boven als je werkt. Sommige ladderfabrikanten hebben 
deze sport gemarkeerd. Wordt de ladder gebruikt waarvoor 
hij is bedoeld, om naar een ander niveau te komen, dan 
moeten de bomen 1 meter boven het te betreden opper-
vlak uitkomen. Om dit te realiseren, is er de ladderuitstap 

ontworpen. Zeker voor het veilig kunnen betreden van 
daken is dit hulpmiddel onmisbaar.

Let er bij het gebruik altijd op dat je tijdens het klimmen en 
dalen altijd drie contactpunten met de ladder hebt (twee 
handen aan de bomen, één voet verplaatsen; twee voeten 
op de sporten, één hand verplaatsen). Ander aandachts-
punt is dat de gebruiker met zijn navel tussen de bomen 
van de ladder blijft. 

AANDACHTSPUNTEN LADDER
Hieronder alle aandachtspunten nog even op een rijtje.

Omgevingsfactoren
•  Is de ondergrond voldoende draagkrachtig,  

vlak en niet glad?
•  Is de opstelplaats voldoende veilig (geen aanrijgevaar, 

automatisch in beweging tredende zonneschermen, 
deuren, etc.)?

•  Is de te beklimmen hoogte niet hoger dan 10 m?
•  Geen werkzaamheden op klimmaterieel bij meer dan 

windkracht 6!
•  Zijn ongeïsoleerde elektrische leidingen minimaal  

2,5 m verwijderd van opstelplaats?
•  Wordt klimmaterieel niet onbeheerd achtergelaten, 

wordt na werktijd de ladder verwijderd?

VEILIG WERKEN

Ladderuitstap.



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
• 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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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.

Twee zelfstandige vakjury’s, die allebei groten-
deels 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)

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 feest-
avond 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 feest-
avond zullen allerlei partijen aanwezig zijn die op de één of  
andere manier professioneel zijn betrokken bij het bouwdeel dak,  
zowel plat als hellend. 



Aafke van der Werf, Koninklijke Woudenberg:
‘Monumenten restaureren én verduurzamen is een uitdaging waar 
wij dagelijks mee bezig zijn. Op advies van de architect hebben we 
het Zilvermuseum daarom voorzien van een isolerende onderdakfolie 
waarmee de stookverliezen door het dak kunnen worden gehalveerd. 
Het monumentale aanzicht bleef daarbij ongewijzigd’. 

Project:  Zilvermuseum Schoonhoven
Uitvoerder:  Koninklijke Woudenberg B.V. Ameide
Energie-uitdaging:  energieverlies via het dak terugdringen
Probleemstelling:  vanwege dakrenovatie aan buitenzijde isolatie toevoegen zonder  
 wijziging in het monumentale aanzicht
Isolatieoplossing:  waterdichte en dampopen isolatiefolie Airflex Permovap15 toegepast  
 aan buitenzijde, zonder goot- en loodaanpassingen
Graag meer info?

Het A-merk isolatiefolie!

Kijk op www.airflex.nl of mail voor projectinfo naar info@airflex.nl

Gespecialiseerd advies en / of isolatieteam nodig? 
Bel +31(0)73 551 05 33 of mail info@airflex.nl

             

Isolerende Reno-Folie

www.airflex.nl

AIF_1014_steildak 4 FC adv_Zilvermuseum_1808.indd   1 20-08-18   14:42

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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info@nelskamp.nl
www.nelskamp.nl

Sigma-pan EasyLife
Revolutionaire besparing in gewicht met reductie van 30%*

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6 · D - 46514 Schermbeck 
Telefoon +49 (0) 28 53/91 30-831
Fax +49 (0) 28 53/37 59 
www.nelskamp.nl

· Betondakpan met extreem laag gewicht van ~ 3 kg/st.
(ofwel 30 kg/m2 tegen normaal 42 kg/m2)

· Minder fysieke belasting voor de verwerker
· 30% meer pannen te laden, dus veel minder vrachtbewegingen
· Minder vrachtbewegingen betekent enorme milieuwinst door CO2 besparing
· Ook toepasbaar bij minder sterke draagconstructies
· Te besparen op hout en daardoor innovatieve daken te ontwikkelen
· Eigenschappen en maatvoering geheel gelijk aan de standaard betondakpannen
· Voldoen aan alle eisen volgens DIN/EN 490-491 en DINplus

(*In vergelijking met normale betondakpannen)

11/2016

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

graniet (33)

zwart (02)

oranjerood (01)

MOMBERS OVER DAKPANNEN

De Oegstgeester dakpan,  
een verrijking voor  
het dakenlandschap
In deze aflevering van Mombers over dakpannen wordt nader  
ingegaan op de Oegstgeester dakpan, een bijzondere dakpan die  
men nog op  monumentale panden kan ontdekken.

Huub Mombers, Dakpannenmuseum te Alem

‘Een dakpan die een vreemdsoortig, doch bevallig aanzien 
heeft’. Dit was het oordeel van een architect omstreeks 
1850 toen de Oegstgeester dakpan op de markt verscheen. 
Als er één dakpan is die ieders aandacht trekt, dan is het 
wel de dakpan uit de plaats Oegstgeest. Waarom vindt 
men deze dakpan zo bijzonder? Hij is mooi van vorm, 
 decoratief, trekt de aandacht en men is verbaasd als men 
hoort dat het eigenlijk een dakpan is. 

DE GESCHIEDENIS
De Oegstgeester dakpan is in 1846 bedacht en ontwik- 
keld in het Belgische plaatsje Niel (vlakbij Antwerpen).  
De bedenker en vormer is de dakpannenfabrikant en  
koopman Victor Josson. Daarom heet hij in België ook 
Jossonpan. Om eerlijk te zijn, is al enige tijd daarvóór in 
 Engeland een soortgelijk model ontwikkeld door ene 
 meneer John Reed. Het was een platte, vlakke dakpan 
 zonder franje, die de vorm had van een boomblad. 

De eerste exemplaren van Josson werden half  machinaal 
vervaardigd op een handpers. Ze zijn vrijwel altijd uitge-
voerd in blauw gesmoord, hoewel naturel rood ook 
 voorkomt en zelfs in bruin geglazuurd, laatst genoemde is  

zeer zeldzaam. Inmiddels 
had Victor Josson een 
compagnon gevonden  
in de persoon van de 
pannenbakker De  Langle.  
In 1850 vroeg fabrikant 
Josson toestemming aan 
de  Nederlandse koning 
 Willem III een fabriek op te  
richten in het Zuid-Hollandse  
Oegstgeest bij Leiden. Hij kreeg die 
toestemming en de fabriek kon gaan produceren,  
de naam van de fabriek was De Nijverheid. Later kreeg 
de pan de naam van de plaats waar hij werd gemaakt, 
 namelijk  Oegstgeester dakpan. 

Doordat de pan aan de bovenzijde rond is, en aan de 
daknok recht diende aan te sluiten met de vorsten, als ook 
de voetpannen boven de dakgoot een rechte lijn moesten 
vormen, leverde de fabriek ook deze halve panhulpstukken 
aan. Tenminste, dat beloofden ze in de folder van toen. 
Maar bij navraag aan experts en dakpankenners is er nooit 
een dergelijk exemplaar gevonden of gezien. Dat betekent 
dus dat je als pannendekker deze nok- en voetpannen 
gewoon met een pannenknijptang moest knippen uit een 
heel exemplaar. 

Blauw Gesmoorde Oegstgeesterpan, ca. 1850.Zeldzame, in bruin verglaasde Oegstgeester pan.
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met op de rugzijde sporen van de bezanding, vanwege  
het lossen uit de vormmal. De latere modellen van  
Oosthoek & Zn. werden gelost met gipsen mallen en die 
zijn veel gladder ‘gestroomlijnd’ van uiterlijk. We mogen 
gerust zeggen dat de Oegstgeester dakpan een verrijking is  
voor het dakenlandschap. Wie in bovengenoemde pro vin-
cies bij monumentale panden de dakbedekking bekijkt,  
kan soms deze bijzondere dakpan ontdekken! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

In 1871 verkochten Josson en De Langle de fabriek aan 
 Willem De Wetstein Pfister, die hem op zijn beurt  
vijf jaar later weer verkocht aan Ahrend D. Angremond. 
Laatstgenoemde verkocht in 1879 zijn fabriek en vertrok 
naar Nederlands-Indië. In 1907 sloot de fabriek zijn deuren 
en kwam er een einde aan de productie van deze zo fraaie, 
en voor Oegstgeest bijzondere, dakpan. Er kwam wel  
een korte doorstart voor dit mooie product bij de firma 
Oosthoek & Zn. in Alphen a/d Rijn (tot 1925). 

Nu is het model Oegstgeester (ten behoeve van restauratie - 
werken) gelukkig weer terug te vinden bij de  producent 
Monier. En het moet gezegd: een dak gedekt met 
 Oegstgeester pannen oogt zeer fraai. Als dan ook nog  
de nok is voorzien van de bijbehorende nokvorsten,  
versierd met Fleuron (bloem)-motief en de hoekkepers 
afgewerkt met kepervorsten, inclusief bladornament is  
het terecht een aanwinst voor het gebouw en een lust  
voor het oog! 

We vinden de pan voornamelijk in de provincies Zuid-Holland, 
Zeeland, Utrecht en af en toe elders, maar dat zijn zeld-
zaamheden. Er is ook export geweest naar overzeese gebie-
den, o.a. Nederlands-Indië. Doorgaans werd de pan gekocht 
voor lieden met de betere beurs omdat de prijs nogal hoog 
was. Uit een gevonden rekening uit 1917 blijkt dat de prijs  
van een Oegstgeester dakpan 40 gulden per 1000 was,  
omgerekend is dat 4 cent per stuk. Dat was duur, want je 
betaalde toen voor een Oud Holle rode dakpan 24 gulden 
per 1000 stuks, dus 2,4 cent per stuk! 

HANDSPINDELPERS
Als we ons zo’n 170 jaar terug verplaatsen, naar het midden 
van de 19e eeuw, dan moet de uitvinding van de handspin-
delpers in 1841 door de broers Gilardoni in de Elzas heel 
opzienbarend zijn geweest. Want men had zo ongeveer 
500 jaar lang Holle dakpannen met de hand gemaakt. En nu  
ineens kon men met de ijzeren pers tussen twee stalen 
platen een ‘kleibroodje’ samendrukken en na persing kwam 
daar een dakpan uit met opstaande randen en reliëfribbels, 
die wij nu kennen als kop- en zijsluitingen voor de brood-
nodige waterkering. 

Want neemt u van mij aan dat onze voorouders wat 
ontberingen hebben moeten doorstaan tijdens een fikse 
zuidwesterstorm en dat het hele dak toen lekte, tussen de 
Holle pannen door. Want dakbeschot ontbrak, dat was veel 
te duur! De Oegstgeester is ook voorzien van zogenaamde 
palmetten strepen in het oppervlak. Die zitten er enerzijds 
voor de sier, maar wat belangrijker is, dat de pan tijdens 
het drogen en bakken niet krom zou trekken. Iets wat bij 
zijn voorganger, de platte pan van John Reed, wél gebeur-
de, omdat hij eenvoudigweg geen opstaande boorden of 
palmetten had. 

Tegenwoordig kunnen we het droog- en bakproces tech-
nisch volledig sturen en komen kromme dakpannen niet 
meer voor, tenzij het (zoals bij daktegels) wenselijk is i.v.m. 
capillaire werking. De oorspronkelijke pan is te herkennen 

TECHNISCHE GEGEVENS 
• HOOFDGROEP: PLATTE DAKPAN  
• 2E BENAMING:  BEVERSTAARTPAN, HARTJESPAN,  

FRANSE LELIEPAN, ZWANENPOOT  
(NOORD-HOLLAND )

• VERSPREIDINGSGEBIED: BELGIË EN NEDERLAND
• PRODUCTIEPERIODE: 1849 - 1925
• GROOTTE GEMIDDELD: BR. 27 CM. L. 39 CM
• LATAFSTAND: 17 CM
• AANTAL PER M2: 22 STUKS

MOMBERS OVER DAKPANNEN

Nokvorst met Fleuron dakkam, ca. 1850.

Hoekkepervorsten met bladmotief. Links originele vorst ca. 1850 - rechts restauratiemodel. Fabricaat: Kleiwarenfabriek Ginjaar Leiderdorp.



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

licht, simpel, veilig

Gecertificeerd volgens de hoogste Europese 
veiligheidsnorm NEN-EN 13374 klasse C

staander

kantplank
haakbeugel

hek

RSS valbeveiliging

www.rss-roof.com

WIJ ZIJNGENOMINEERD VOOR DAK VAN HET JAAR 
2018

TEL 035 887 26 68 • INFO@DAKRENOVATIEHOLLAND.NL 

WWW.DAKRENOVATIEHOLLAND.NL 

KWALITEIT DOOR VAKMANSCHAP.
DAKPAN RENOVATIE • LEIPAN RENOVATIE • NATUURLEIEN 

PLATTE DAKEN • MONUMENTEN • DAKREINIGING • ISOLATIE 
GOOT- EN GEVELBETIMMERINGEN • LOOD- EN ZINKWERK

Wenst u fijne feesdagen en 
een gelukkig 2019!
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PROJECTBESCHRIJVING

Laurentiuskerk 
Weesp heeft  
nieuwe torenspits
Je maakt het niet vaak mee dat 
de torenspits van een kerk nieuw 
getimmerd wordt. De spits van de 
Laurentiuskerk in Weesp was door 
een felle brand op 8 november 
2016 volledig verwoest. Daarop is 
besloten op maaiveldniveau een 
volledig nieuwe spits te vervaar-
digen en te bedekken. Precies  
twee jaar na de brand is de nieuwe 
torenspits naar boven gehesen.

Het terugplaatsen van de torenspits was landelijk nieuws: 
de operatie was op alle journaals te zien en op Youtube  
zijn er ook mooie beelden van te vinden. Het toeval wilde,  
dat op het moment van de brand plannen in de maak 
 waren voor de renovatie van alle daken van de kerk. 
 Bouwburo Vitruvius uit Asperen werd gevraagd een plan  
te maken voor het herstel van de torenspits.

STALEN RINGDEUVELS
Michel van Meeuwen van het bureau legt uit: “Niet de  
hele houten spits was verloren gegaan. Het bestaande 
 gedeelte werd ontdaan van alle door brand aangetaste 
delen en gebruikt als basis voor de rest van de spits.  
Omdat het in alle opzichten gunstiger zou zijn om het 

werk op maaiveldniveau uit te voeren, werd het bewaard 
gebleven deel digitaal ingemeten en op maaiveld gepro-
jecteerd. De bestaande sporen werden voorzien van een 
 liplas waarop de nieuwe sporen naadloos verbonden 
konden worden. Met behulp van stalen platen en bouten 
werden de nieuwe sporen aan de bestaande sporen beves-
tigd. Het is een achthoekige toren en bij alle acht hoeken  
is zo’n bevestiging tot stand gekomen. Vervolgens werd 
hier het nieuwe houten dakbeschot op bevestigd om  
de leien aan te bevestigen. Gekozen werd voor de  
Spaanse Samaca leien, deze kwamen in de uitstraling 
 overeen met de oorspronkelijk toegepaste leien.”

De werkzaamheden zijn na het vastzetten van de toren 
 afgerond met het plaatsen van een nieuwe haan op de 
 toren. De oorspronkelijke haan was niet in de brand ver-
loren gegaan in de brand, maar in de nacht van de brand 
gestolen. Het kerkgebouw was al niet meer als kerk in 
gebruik. Direct onder de nieuwe spits wordt ter hoogte  
van de klokken een hotelkamer gemaakt.

FASCINATIE VOOR DAKEN OP MONUMENTEN
Loodgieters- en leidekkersbedrijf Walter Verhoeven bv  
uit Nieuwkuijk was verantwoordelijk voor het aanbrengen 
van de nieuwe leien dakbedekking. Het bedrijf heeft er 
 ongeveer 12 weken over gedaan om de klus te klaren.  
Ook alle loodaansluitingen en loden pironnen zijn door het 
bedrijf nieuw gemaakt. 

Tony Müller, voorman bij het leidekkersbedrijf, vertelt:  
“Het is prettig werken bij Walter Verhoeven BV. Het is  
een echt familiebedrijf, al sinds 1880, gespecialiseerd in 
 koper-, lood- en zinkwerk en leien daken. We zijn voor-
namelijk werkzaam in de restauratiesector en hebben een 
fascinatie voor daken op monumenten. Zo heb ik laatst  
het dak van Huize Wamberg in Berlicum gerestaureerd. 

Ook een prachtige klus met 
alleen maar detail werk. 
Bijna een jaar lang heb ik er 
met mijn collega Patrick, een 
leerling loodgieter/leidekker, 
over gedaan voordat deze klus 
geklaard was. Dit project doet 
overigens ook mee met verkie-
zing Dak van het Jaar 2018, hier 
ben ik best trots op. Als je de bovenstaande QR-code scant 
met je mobiel, dan zie je een mooi filmpje van het eind-
resultaat van dit project. 

Tony vervolgt: “We hebben een jong en gezellig team en 
zijn op zoek naar collega’s. Dus als je dit leest en interesse 
hebt om ons team te komen versterken, neem dan snel 
contact met ons op. Ook al ben je niet (helemaal) thuis in 
het vak, ons bedrijf staat open om je een kans te geven dit 
mooie vak te leren.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

FASCINATIE VOOR DAKEN OP MONUMENTEN
Walter Verhoeven BV loodgieters- en leidekkersbedrijf 
(sinds 1880) is een bedrijf dat zich door de jaren 
heen heeft ontwikkeld tot een specialist op het 
gebied van zink, lood, koper en natuursteen leien. 
Wij beschikken dan ook over specifieke kennis van 
de meest uiteenlopende toepassingen van deze 
materialen en bieden een hoge kwaliteit op onze 
werkzaamheden. Ruim 135 jaar ervaring is zichtbaar 
in tal van projecten die met succes zijn afgerond. 
Walter Verhoeven BV is voornamelijk werkzaam in de 
restauratiesector, zoals bijv. kerken, kloosters, land- en 
herenhuizen en overige monumentale gebouwen. Deze 
projecten zijn zeer divers en bevinden zich meest in de 
zuidelijke helft van Nederland.

We zoeken:
(LEERLING) LOODGIETERS EN LEIDEKKERS (40 UUR) 

met een technische achtergrond die nauwkeurig, leergierig en gedreven zijn voor 
teamwerk, maar ook zelfstandig kunnen werken én zonder hoogtevrees.

Je werkzaamheden bestaan uit koper-, lood en zinkwerken in alle voorkomende 
toepassingen alsook het aanbrengen of vernieuwen van leien daken. 

WAT BIEDEN WE
  Een mooie plek in een klein, 138 jaar oud familiebedrijf
  Bijzondere en afwisselende werkzaamheden
  Marktconform salaris volgens CAO Metaal en Techniek
  Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling door bijv. scholing

Leerlingen bieden we de kans zichzelf te ontwikkelen tot een allround vakman op het 
gebied van monumentale daken via diverse BBL opleidingen. (32 uur werken, 8 uur school)

Ben je gemotiveerd om ons team te komen versterken, mail dan je motivatiebrief met CV 
naar coen@walterverhoeven.nl of neem telefonisch contact op met Coen Wouters,  
073-5130049. Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.walterverhoeven.nl. 



De nieuwe standaard in riet 

De uitstraling van natuurlijk riet met veel extra voordelen: onbrandbaar, 
onderhoudsvrij, geen algen- en mosgroei en een constante isolatiewaarde. 
Novariet is op iedere woning toepasbaar in elke dakvorm. 

Onbrandbaar en 
  onderhoudsvrij

Meer info en 
projecten bij u 
in de buurt op: 

novariet.nl



Special luchtdicht bouwen isolatie ventilatie



34 35

Van keramiek  
naar staalplaat
In Zoetermeer zijn dit jaar 120 huizen van de woningcorporatie  
De Goede Woning gerenoveerd tot Nul op de Meter-woningen.  
Onderdeel van de renovatie was de aanpak van de zadeldaken:  
de keramische dakpannen zijn vervangen door stalen sandwich  
dakelementen. Een uitgekiende maatvoering maakte combinaties  
van dakramen met zonnepanelen mogelijk. Dit project is een  
doorontwikkeling van een renovatieaanpak van woningen/daken  
door Weijerseikhout en Dura Vermeer.

Tekst: Joop Wilschut
Foto’s: Weijerseikhout, Groesbeek

De eengezinswoningen rond de Van der Maasstraat in de 
wijk Palenstein zijn gebouwd aan het eind van het jaren 
zestig van de vorige eeuw. Toen speelde energiezuinigheid 
en duurzaamheid nog geen rol. Vandaag de dag wordt 
er van nieuwbouwwoningen vereist dat die aardgasvrij 
gebouwd worden. Dat lijkt op zich geen problemen op 
te leveren. De grote uitdaging ligt evenwel bij bestaande 
woningvoorraad.

De gemeente Zoetermeer heeft zich tot doel gesteld in 
2035 ‘gasloos’ te zijn. Om dat te bereiken is een  
plan de campagne opgesteld, waarin is bepaald dat de wijk 
Palenstein als eerste wordt aangepakt. En binnen deze 
wijk zijn de 120 woningen rond de Van der Maasstraat van 
woningcorporatie De Goede Woning als eerste project aan 
een renovatie en upgrading tot Nul op de Meter-woningen 
onderworpen.

Eén van de uitgangspunten bij de aanpak van de wonin-
gen binnen dit project was de bestaande constructie van 
gevels en daken zoveel mogelijk te handhaven. Duurzaam 
bezig zijn dus door op deze manier nauwelijks materiaal te 
verspillen. Bovendien werkte het gehandhaafde casco mee 
aan de energetische toestand van de nieuwe woning.
Om de woningen is een nieuwe gebouwschil aangebracht, 
bestaande uit geprefabriceerde elementen voor de voor-, 
achter- en zijgevels en voor de zadeldaken. Het ontwerp is 
van de hand van A3 Architecten; de uitvoering is gedaan 
door Dura Vermeer met Weijerseikhout als partij voor de 
daken. Hoewel een Nul op de Meter-renovatie ingrijpend is, 
zijn de bewoners wel in hun woningen gebleven.

DAKCONSTRUCTIES
De bestaande dakconstructie toonde aan dat er energetisch 
wel het één en ander aan de woningen moest gebeuren. 
Op de houten kapspanten liggen houten gordingen van 
160x60 mm en daar overheen dakelementen van het type 
Conex/Abex. Deze elementen zijn opgebouwd uit een 
laag houten tengels van 15x35 mm, een houtwolcement 
plaat van 20 mm dik en opnieuw een laag houten tengels 
van 15x35 mm. Over de bovenste laag tengels zijn houten 
panlatten, 22 x 33 mm, aangebracht en daarop keramische 
dakpannen, type Opnieuw Verbeterde Holle (OVH).

De verbetering van het energieplaatje van de dakconstruc tie 
van de woningen is bereikt door de pannen te vervangen 
door stalen sandwichelementen. Om dat voor elkaar te 
krijgen, is een aantal maatregelen getroffen. De keramische 
dakpannen zijn verwijderd en de gootconstructies aan 
weerszijden van het dak zijn weggehaald. De rest van de 
oude dakopbouw is blijven zitten. Aan de dakvoet zijn de 
bestaande sporen voor de gootconstructie ingekort tot 
boven het buitenblad van de bestaande gevel en de hout-
wolcement platen nog iets verder tot boven de muurplaat. 

JHet Dak van het  aar 2018

De woningen voor en na de  
renovatie. Let op de plaatsing  
van de zonnepanelen met  
één horizontale strook vrij  
voor de dakramen.

Voor

Na
Op de gehandhaafde, oude dakconstructie is extra balkhout 
 aangebracht om een spouw te creëren voor de leidingsystemen.

Met het neerleggen van de prefab dakelementen is het dak  
in één keer waterdicht.
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Vervolgens is er boven de muurplaat balkhout, 220x70 mm, 
aangebracht, bevestigd met hoekankers op de ingekorte 
sporen. Verder zijn er boven de gordingen op de houtwol-
cement platen, nieuwe houten oplegregels 63 x100 mm 
geplaatst. Met dit extra houtwerk is er boven de bestaan-
de dakconstructie spouwruimte gecreëerd voor nieuwe 
leidingsystemen.

De nieuwe prefab dakelementen zijn Kingspan sandwich-
panelen van het type KS 1000 RW met een Rc-waarde 
van 7,37 m2K/W. De beplating bestaat uit zink/aluminium 
gegalvaniseerd staal met een dikte van 0,5 mm voor de 
buitenkant en 0,4 mm voor de binnenplaat. De beplating 
is gecoat in Quadcore RAL 7016. De kern is 120 mm dik en 
bestaat uit PIR isolatieschuim. De nieuwe goten zijn van 
het type Highline en bestaan uit zetwerk van 0,6 mm dik 
gecoat staal.

AANPASSINGEN
De woningen hadden in de oude dakconstructie twee dak-
ramen voor licht onder de kap. Die moesten in de nieuwe 
situatie terugkomen, maar dat heeft om een speciale 
 oplossing gevraagd. Omdat het niet mogelijk bleek om dak- 
ramen prefab in de dakelementen aan te brengen, zijn ze 
ter plekke ingezaagd en ingewerkt. Een bijkomstigheid 
die de zaken nog ingewikkelder maakte, was dat de daken 
volgelegd zijn met zonnepanelen. Het was dus noodzake-
lijk om de plaatsen en de maatvoeringen van de sparingen 
vooraf goed te bepalen om ze tussen de zonnepanelen (met vaste maten) te laten vallen/passen. Dit maatvoering-

probleem is opgelost door in horizontale richting één baan 
zonnepanelen weg te laten. Nadat de dakramen waren 
geplaatst, zijn de tussenruimte niet alsnog ingevuld met 
zonnepanelen.

Een ander punt waar adequate oplossingen voor gevonden 
moesten worden, waren de aansluitdetails van de verschil-
lende geprefabriceerde onderdelen van de nieuwe schil. 
Details bij goot, gevel en dakelementen, bij de kopgevels,  
in de nok en bij de woningscheidende aansluitingen.  
Een goed energetisch plaatje staat of valt bij luchtlekken  
in de schil. In samenwerking met Kingspan en hoofdaan-
nemer Dura Vermeer heeft Weijerseikhout zelf oplossingen 
ontwikkeld, die tot goede resultaten leiden. 

BOUWSNELHEID
In Zoetermeer is voor het aanbrengen van de nieuwe 
dakconstructie een doorlooptijd van drie dagen per woning 
gerealiseerd. De eerste dag zijn de pannen aan de voorkant 
eraf gehaald en de nieuwe dakelementen erop gelegd.  
De tweede dag is hetzelfde gebeurd aan de achterzijde  
van de woning. En de derde dag is gebruikt voor de afwer-
king. In dit ‘tempo’ bleek het mogelijk de daken van de  
120 woningen in een periode van maart tot september  
van dit jaar om te bouwen en hun bijdrage te leveren aan 
Nul op de Meter-woningen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

ZOEKEN NAAR OPTIMALISATIE
Ombouwen van de bestaande woningvoorraad naar  
´gasloos´ en Nul op de Meter is een forse uitdaging, die het  
nodige van alle bouwpartners vraagt. Niet alleen qua 
bouwtijd en kosten, maar ook aan bekwaam en vakkundig 
personeel. Dura Vermeer en Weijerseikhout hebben dat 
gezamenlijk onderkend en zijn al enige jaren met ontwikke-
lingen bezig om het proces van ombouwen te optimaliseren. 
Daarbij zoeken ze naar efficiënte werkwijzen, bijvoorbeeld 
door verwerkingsstappen uit de procedure te halen.  
Door zoveel mogelijk, zo niet alle bouwelementen te pre-
fabriceren, met als achterliggende gedachte: met zo min 
mogelijk (vak)mensen productie te draaien.
In de afgelopen vijf jaar zijn er projecten gerealiseerd,  
waarin steeds een stapje verder is gezet in de richting van  
het optimaal haalbare.Projecten in Nunspeet (2015),  
Abcoude (2017) en Baambrugge (2018). Bij dit project in 
 Palenstein Zoetermeer is men weer verder gekomen en  
beide partners zijn positief over de toekomst.

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, DENEKAMPDe nieuwe gootconstructie is net als de dakelementen gemaakt van gezet en gecoat staal.

Op de ribben van de stalen dakelementen zijn houders bevestigd 
voor het plaatsen van de zonnepanelen.

Het nieuwe dak geeft net als de prefab voorzetgevel de woningen een totaal ander, meer eigentijds aanzien.

JHet Dak van het  aar 2018
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Esthetische luchtdichte  
aansluitingen maken het dak  
het topstuk van het huis
Een juiste aansluiting van componenten op het dak is essentieel bij 
luchtdicht bouwen. Naast goede isolerende eigenschappen kan esthetiek 
tegenwoordig ook niet meer vergeten worden. Woningbezitters willen 
niet alleen een duurzaam en gezond huis, maar een woning die er strak 
en modern uitziet. In de NeroZero woning kan worden ervaren hoe dit  
in de praktijk werkt.

Voor de energietransitie en het verduurzamen van de 
 gebouwde omgeving zijn energiezuinige toepassingen, 
luchtdicht bouwen en circulaire oplossingen belangrijke 
pijlers. Om het belang van de gebruikers en de leefbaarheid 
in gebouwen te blijven garanderen, zijn  comfortaspecten 
zoals voldoende ventilatie en daglicht echter net zo 
 belangrijk. Dat bijna energieneutrale gebouwen ook 
gezond en comfortabel kunnen zijn, bewijst onder andere 
de NeroZero woning. Dit komt doordat al in een vroeg 
ontwerpstadium is gekeken naar deze aspecten. 

DAKRAMEN LUCHTDICHT MONTEREN
Als onderdeel van de energiezuinige oplossingen zijn in 
de NeroZero woning de VELUX dakramen uitgevoerd met 
drielaagse beglazing met een Uw-waarde van 0,5W/m2K.  
De totale Uw-waarde van de dakramen is 1,0 W/m2K.  
Door de drielaagse beglazing verbetert de oppervlakte-
temperatuur van de binnenruit, waardoor koudeval wordt 
gereduceerd. Door de dakramen verdiept in te bouwen, 
40 mm dieper dan normaal, wordt het dakraam in het 
‘warmere deel’ van het dak gebracht, waardoor de isolatie-
waarde verder wordt verbeterd. Door de toepassing van 
een dampremmende folie aan de binnenzijde is de aanslui-
ting van het dakraam om de omringende dakconstructie 
dampremmend en luchtdicht gemaakt. In combinatie met 
een waterkerend manchet aan de buitenzijde en de goede 
luchtdichtheid van het dakraam was de blowerdoortest in 
de NeroZero woning een succes. 
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Natuurlijk kunnen ook dakramen 
met standaard HR++ beglazing 
worden toegepast. Deze hebben een 
Uw-waarde van 1,3 W/m2K. Door de 
goede zontoetredingsfactor van deze 
binnenruit, kan de kamer in de winter 
opgewarmd worden door de pas-
sieve zontoetreding, waardoor deze 
toepassing eveneens duurzaam is. 
Zeker als er tevens een verduisterend 
plisségordijn wordt toegepast.  
Door de honingraatstructuur, met 
aan de binnenzijde een aluminium 
laag, zorgt dit gordijn niet alleen voor 
een donkere ruimte, maar draagt het 
ook bij aan de thermische isolatie van 
het totale product. 

ESTHETISCHE INTEGRATIE 
 DAKRAMEN MET ZONNEPANELEN
De toepassing van BIPV-panelen op 
het dak van de NeroZero woning  
zijn een goed voorbeeld van hoe al  
in het vroege ontwerp rekening is ge-
houden met daglichtopeningen die 
geïntegreerd worden in het PV-dak. 
Hierdoor kan de zolderruimte nu als 
een volwaardige slaapkamer worden 
gebruikt met voldoende daglicht en 
natuurlijke ventilatie en leveren de 
PV-panelen de maximale opbrengst. 
En ook de buurt is er gelukkig mee, 
want door de esthetische en vlakke 
integratie ziet het dak er ook nog 
eens strak uit. 

HITTEBESCHERMING EN 
 AUTOMATISCHE VENTILATIE
Bij luchtdicht bouwen is automatisch 
luchten belangrijk om de binnen-
luchtkwaliteit te waarborgen. In de  
NeroZero-woning is de nieuwe 
 smarthome-oplossing VELUX ACTIVE 
with NETATMO toegepast.  
Het VELUX ACTIVE-systeem maakt 
gebruik van verschillende algoritmen. Zo meten klimaat-
sensoren de CO2-concentratie, luchtvochtigheid en tempe-
ratuur in huis, waarna het systeem op basis van real-time 
lokale weersvoorspellingen berekent of het openen of 
sluiten van een raam het binnenklimaat verbetert of niet. 
Vervolgens berekent het systeem hoeveel ventilatie er 
nodig is en voor hoe lang. Daarnaast bepaalt het systeem 
wanneer buitenzonweringen en raamdecoratie gesloten 
moeten worden om oververhitting van de woning te  
voorkomen. Oververhitting van duurzame energiezuinige 
gebouwen is een bekend fenomeen. Om te voorkomen dat 
de woning straks veel energie gaat verbruiken voor het  
koelen heeft de overheid het aloude zomernachtkoeling als 

effectieve maatregel bestempeld. Door dakramen boven 
de trapopgang te positioneren en deze te laten communi-
ceren met een kozijn dat in de gevel is geplaatst, wordt op  
een natuurlijke, kostenefficiënte en duurzame wijze de 
temperatuur naar beneden gebracht. Koelere lucht gaat  
‘s nachts door de woning heen, waardoor de temperatuur 
in de ochtend een paar graden omlaag is gebracht.  
Door de verbinding met Apple HomeKit kunnen de produc-
ten via Siri zelfs buitenshuis met de stem worden bediend. 
 Bewoners hoeven dus nergens meer naar om te kijken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Duurzame VELUX Montage

VELUX levert complete montagesystemen voor 
eenvoudige en snelle montage. De installatieproducten 
vullen elkaar aan voor nog meer montagegemak, van 
gootstukken, waterkerende manchetten, isolatie-
frames tot dampremmende folies. 

Daarnaast zijn ze ook verkrijgbaar als volledige 
installatiepakketten. Kijk voor meer informatie op 
www.velux.nl/installatieproducten.

Verdien ook VELUX Rewards op onze installatiepakketten. 
Kijk voor meer informatie op www.velux.nl/rewards.

VEL8197 Adv Special SteilDak_december_v3.indd   1 15/08/2018   15:14



42 43

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN/ISOLATIE/VENTILATIE

Eenvoudige, indicatieve  
meetmethode voor  
luchtdichtheid gebouwen
TNO heeft een vereenvoudigde, 
indicatieve methode bedacht voor 
het bepalen van de luchtdichtheid 
van gebouwen. Bij grote woning-
bouwprojecten worden vaak maar  
enkele huizen op luchtdichtheid 
getest, vanwege het tijdsbestek 
en de kosten. Met deze methode 
wordt het mogelijk alle afgewerkte 
woningen te testen. De methode  
is bovenal indicatief en is te zien 
als een mooie aanvulling op de 
blowerdoormetingen. Het is een 
innovatieve methode en daarom  
is er een internationaal patent  
op aangevraagd.

1) de luchtvolumestroom, 2) het geluidsniveau van het venti- 
latie systeem en 3) de luchtdichtheid van de gebouwschil 
op snelle en betaalbare wijze kunnen worden getoetst. 
Voor deze drie parameters worden eenvoudige meetappa-
ratuur en/of meetprotocollen ontwikkeld. De projectdeel-
nemers zijn TNO, de VLA, Uneto VNI en ACIN. Het project 
wordt uitgevoerd met een Topsector Energiesubsidie van 
het Ministerie van Economische Zaken. 

METHODE
De ATT bestaat uit een drukmeter en een referentievat van 
zo’n 2 á 3 liter en wordt bediend met een app via een direc-
te wifi-verbinding. Nieuwe of gerenoveerde woningen heb-

De AirTighnessTester, kortweg de ATT, is een meetin-
stru-ment dat op basis van de door TNO bedachte metho-
de wordt ontwikkeld door ACIN instrumenten in nauwe 
samenwerking met TNO. Deze ontwikkeling maakt deel  
uit van het TKI-project ‘Securevent’. 
TKI staat voor Topsector Kennis en Innovatie. Het doel van 
dit project is het beter borgen van de integrale prestaties 
van luchtinstallaties in woningen (luchtkwaliteit, geluids- 
comfort en energiegebruik). Een essentiële voor waarde 
hiervoor is de beschikbaarheid van eenvoudige meet-in-
strumenten voor de professionele markt, waarmee  

ben in de meeste gevallen een woningventilatiesysteem  
met tenminste één ventilator (systeem B, C of D). In plaats 
van de fan van de blowerdoor, wordt deze ventilator 
 gebruikt om de woning op over- of onderdruk te brengen. 

Het vat wordt ergens in het huis neergezet. De druk in  
het vat is gelijk aan de druk in het huis met uitgeschakeld 
ventilatiesysteem. Door vervolgens het ventilatiesysteem 
in- en uit te schakelen, ontstaat er een drukverschil tussen 
de woning en het referentievat, waaruit de luchtdoor- 
latendheid berekend kan worden. Om een betrouwbare 
waarde te krijgen, moet dit drukverschil meerdere keren 
bepaald worden. Dit kan eenvoudig door het ventilatie- 
systeem een aantal keren in- en uit te schakelen (5 keer  
10 seconden is meestal genoeg). 

Als het echt alleen om een indicatie gaat, kan men een 
schatting voor de luchthoeveelheid van het ventilatie- 
systeem gebruiken. Als deze indicatieve waarde dichtbij de 
gewenste qv10 ligt, kan de luchthoeveelheid met een daar-
voor geschikt toestel gemeten worden om een preciezere 
waarde voor de qv10 te berekenen. Merk op dat met de ATT 
slechts één Q-dP punt wordt gemeten. De methode werkt 
met een vaste stromings exponent van 0.66. 

Momenteel is in zo’n dertigtal woningen gemeten met 
 zowel de blowerdoor als met de ATT. Voor het overgrote 
deel kwamen beide methodes tot dezelfde conclusies.  
Ook voor de kleinere installateur wordt dit een betaalbaar

instrument dat eenvoudig te bedienen is, en waarmee snel 
een indicatie kan worden gekregen over de luchtdichtheid. 
Deze test kan een nuttige toevoeging zijn naast de officiële 
blowerdoormeting. Daarmee denkt men dat er veel meer 
aandacht zal gaan komen voor luchtdichtheidsmetingen 
en dus ook voor de blowerdoormetingen. 

Naar verwachting komt de ATT medio 2019 op de markt.  
De eerste testresultaten uit het veld worden gepresenteerd 
tijdens het AIVC congres dat 18 en 19 september wordt 
gehouden in Juan-le-Pins (Frankrijk). ●
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“Naar het lek luisteren...en kijken!”
De Ultragraphyx® meetset, een in Nederland ontwikkeld systeem voor ultragrafie 

waarbij ultrasoon geluid wordt gefilmd zodat lekken zichtbaar worden.

Ultragraphyx® kan luchtlekken 
opsporen, aanwijzen en zichtbaar 

maken al tijdens de bouw

Ultragraphyx® voor lekken 
rond voegen, afdichtingen, 
deuren, kozijnen, daken en 

leidingen en zo meer

Handelskade 76
2288 BG Rijswijk

info@acin.nl

Ultragraphyx® is nu 
verkrijgbaar als meetset.
Vraag een demonstratie!

info@acin.nl

Voorkom herstelkosten!Breed inzetbaar! Zien is geloven!
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BENG-eisen  
bekendgemaakt
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zoals in 2015 opgesteld niet realistisch uitgevoerd konden 
worden, de oorspronkelijke BENG-eis zou hiermee veel  
te duur worden.

Bovendien is als gevolg van de nieuwe berekenings-
methode een aantal waarden in de BENG-eis aangepast.  
Zo wordt in BENG 1, de eis voor energiebehoefte, het venti - 
latiesysteem niet meer gewaardeerd. Deze is nog wel 
opgenomen in BENG 2.

DE DRIE INDICATOREN VAN BENG

BENG 1: ENERGIEBEHOEFTE
DE HOEVEELHEID ENERGIE DIE EEN GEBOUW NODIG  
HEEFT VOOR VERWARMING EN KOELING, UITGEDRUKT IN 
‘THERMISCHE’ KWH PER M2 GEBRUIKSOPPERVLAKTE PER 
JAAR. DEZE INDICATOR GAAT OVER HET BEPERKEN VAN DE 
ENERGIEVRAAG VAN HET GEBOUW ZELF. BENG 1 WORDT 
OOK WEL DE ‘SCHILINDICATOR’ GENOEMD, OMDAT HET 
VENTILATIESYSTEEM, WARMTE- EN KOUDE-OPWEKKERS EN 
PV-PANELEN GEEN INVLOED HEBBEN OP BENG 1 (WEL OP  
BENG 2). BIJ BENG 1 ZIJN VOORAL ISOLATIE, INFILTRATIE, 
 ORIËNTATIE, GEBOUWVORM, GLASPERCENTAGE, THERMISCHE 
MASSA EN ZONWERING VAN BELANG.

BENG 2: PRIMAIR ENERGIEGEBRUIK
DE HOEVEELHEID FOSSIELE BRANDSTOF IN KWH PER M2 
GEBRUIKSOPPERVLAKTE PER JAAR DIE NODIG IS VOOR 
 VERWARMING, KOELING, WARM WATER EN INSTALLATIES. 
BENG 2 IS HET TOTALE PRIMAIRE ENERGIEVERBRUIK,  
MINUS DE HOEVEELHEID HERNIEUWBARE ENERGIE OP,  
AAN OF NABIJ HET GEBOUW.

BENG 3: AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE
HET PERCENTAGE HERNIEUWBARE ENERGIE VAN HET 
 TOTALE ENERGIEGEBRUIK. HET GAAT HIER BIJVOORBEELD 
OM ZONNE-ENERGIE, GEOTHERMISCHE ENERGIE EN 
 BODEMENERGIE.

De eisen voor BENG zijn minder streng geworden ten 
opzichte van de waarden die in 2015 werden gecommuni-
ceerd. Met name op social media is daarom kritiek geko-
men op de nieuwe BENG-eisen. Voorlopig is het inschatten 
van de gevolgen voor projecten lastig. De rekensoftware 
waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bere-
kend is immers nog niet gereed. Verschillende software-
huizen zijn de NTA 8800 nu aan het omzetten in rekensoft-
ware. Het ministerie van BZK verwacht dat tegen de zomer 
van 2019 de eerste software op de markt komt. 

Zowel NEN als RVO waarschuwen ervoor om de nieuwe 
BENG-eisen niet met de oude rekensoftware, gebaseerd  
op de NEN 7120, te toetsen. Er kunnen verschillen tot  
20 kWh/m2/jaar voor BENG 1 en BENG 2 optreden. ●
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In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties (BZK) werkt NEN aan de  vernieuwing 
van het stelsel ‘Energieprestatie Gebouwen’ en de  daarbij 
behorende bepalingsmethode. Vanaf 1 januari 2020 gelden  
er namelijk nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuw-
bouw. In plaats van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 
komt een nieuwe bepalingsmethode die is vastgelegd 
in een Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800. 
Deze methode moet voldoen aan de Europese richtlijn 
Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Een eerste (interne) 

versie van de methode is in januari 2018 afgerond 
(90%-versie) en vormde de basis voor een kostenopti-
maliteitsonderzoek in 2018 naar de definitieve eisen voor 
bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG).

NIEUWE REKENMETHODE
Tot 1 januari 2020 kunnen dus de huidige Nederlandse 
normen nog gewoon worden gebruikt, zoals NEN 7120 
‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’,  
NEN 8088 (Bepalingsmethode ventilatie en luchtdoor-

latendheid gebouwen) en NEN 1068 (Rekenmethode ther-
mische isolatie van gebouwen). Per 1 januari 2020 worden 
deze normen in de wetgeving vervangen door NTA 8800.

De nieuwe rekenmethode moet beter aansluiten bij de 
gemiddelde werkelijkheid. Belangrijk uitgangspunt is 
 bovendien dat de administratieve lasten acceptabel zijn  
in relatie tot de beoogde doelen. De nieuwe NTA 8800  
is gebaseerd op de CEN-EPB normen uit 2017. Gekozen is 
voor een NTA in plaats van een norm, omdat een NTA  
veel sneller is te realiseren.

BENG
Tijdens het congres gaf Arine Sijl, projectleider BENG bij  
het ministerie van BZK, een korte toelichting op de 
BENG-indicatoren die met de bepalingsmethode berekend 
kunnen worden. In BENG wordt de energieprestatie van 
een gebouw namelijk uitgedrukt met drie  indicatoren: 
BENG 1, 2 en 3. De concepteisen voor de gemiddelde nieuw-
bouwwoning zijn vastgesteld op 70 kWh/m2/jaar voor 
BENG 1 (energiebehoefte), 30 kWh/m2/jaar voor BENG 2  
(primair fossiel energieverbruik) en 50% voor BENG 3 
 (aandeel hernieuwbare energie). Vanwege de ontwerp-
vrijheid en de betaalbaarheid van de maatregelen zijn 
voor woningen met een ongunstige geometrieverhouding 
andere eisen opgesteld.

De nieuwe BENG-eisen wijken af van de getallen zoals  
deze in 2015 voorgenomen waren. Dit heeft een aantal 
redenen. Zo heeft NEN een uitgebreide kostenoptimalisa-
tietoets  laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat de eisen 

Op 20 november 2018 zijn tijdens het NEN-congres EPG 2.0 de aangepaste 
BENG-eisen bekendgemaakt. BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) 
wordt vanaf 2020 de standaard waaraan nieuwbouwaanvragen moeten 
voldoen. De BENG-eisen hebben grote impact op de bouwkosten van 
 toekomstige projecten.
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Hé, word eens wakker:  
de helft van de  
woningen is te lek!
Willem Koppen, directeur van  Koppen Bouwexperts in Broek op Langedijk, 
is expert op onder andere het gebied van luchtdicht bouwen. Met een 
enorme reeks aan artikelen en publicaties zet hij zich al jaren in om op dit 
gebied bewustzijn te creëren.

Immers, bij een HTV is er 90 graden warmte beschikbaar  
in de radiatoren, waardoor luchtlekken niet echt opvallen. 
De hinderlijke koude lucht die door de gevel komt kan 
 ongedaan gemaakt worden door de grote hoeveelheid 
warmte die de radiatoren kunnen leveren. Dat wordt anders 
als er nog maar 30 graden zit in de vloerverwarming,  
zoals bij een LTV het geval is.

De hinderlijke koude lucht die door luchtlekken naar 
 binnen komt kan niet meer tot een aangename tempera-
tuur worden opgewarmd, omdat er simpelweg onvoldoende 
warmte (vermogen) aanwezig is. Mogelijke gevolgen zijn 
dan bijvoorbeeld tocht, ‘koudeval’ en zelfs het niet meer 
op temperatuur kunnen komen van de (warmtepomp-) 
installatie. 

Daarom eisen fabrikanten voor een goede werking van 
hun Laagtemperatuur Systemen, zoals bij warmtepompen 
het geval is, een goede luchtdichting. Een qv;10 waarde van 
maximaal 0,40 dm3/s.m2 maar bij voorkeur 0,25 dm3/s.m2. 
Een schril contrast met het Bouwbesluit (en het KOMO- 
attest), waarbij als ondergrens nog een waarde toegestaan 
wordt die circa 10x slechter is.

Wij zien in onze grafiek dat het aantal luchtdoorlatend-
heidmetingen bij gebouwen met Laag Temperatuur 
 Verwarmingen de laatste maanden sterk toenemen met 
die veranderende, scherpere  luchtdoorlatendheidseisen.  
De bouwprofessional die hierop niet anticipeert wacht 
onaangename verrassingen. 

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Deze week hebben wij trendmatig onderzoek gedaan naar  
de laatste 300 luchtdoorlatendheidmetingen die wij heb- 
ben verricht in de periode 2017-2018 bij circa 175 verschil-
lende projecten. Onze conclusie is dat de eis voor de lucht-
dichting steeds scherper wordt en naarmate dat gebeurt, 
de faalkans tot maar liefst 50% toeneemt. Waar komt die 
verandering vandaan?

Onze meetafdeling doet veel metingen aan gebouwen. 
Niet alleen geluid-, ventilatie-, infrarood-, comfort-, maar 
ook luchtdoorlatendheidmetingen. Een meting is bij ons 
nooit op zichzelf staand: wij proberen altijd verbanden te  
leggen en leerervaringen te verzamelen om later weer 
 terug te geven aan de bouwkolom. Wellicht heeft u één  
van onze trainingen of publicaties ooit gevolgd of gelezen. 

DE EISEN WORDEN STEEDS SCHERPER
Scherpere eisen voor de luchtdichting zien wij niet ont-
staan uit het Bouwbesluit of een KOMO-attest, dan wel  
de op handen zijnde Wet kwaliteitsborging voor de 
bouw (Wkb). Wel enigszins vanuit de partijen die al op de 
naderende BENG-eisen anticiperen. Immers, een goede 
gebouwschil waar de luchtdichting onder valt is daarbij 
erg belangrijk. Wij zien de laatste tijd vooral de verande-
ring doordat de gebouwen van het aardgas afgaan en 
dien tengevolge bijna vanzelfsprekend veranderen van 
een Hoog Temperatuur Verwarming (HTV) naar een Laag 
 Temperatuur Verwarming (LTV). En dan zijn het bijvoor-
beeld de warmtepompfabrikanten die volkomen terecht 
een goede luchtdichting eisen.

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN/ISOLATIE/VENTILATIE
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(1)  DE QV;10 GEEFT DE HOEVEELHEID LUCHT PER  SECONDE 
PER M2 GEBRUIKSOPPERVLAK AAN DIE DOOR DE SCHIL 
VAN HET GEBOUW TREKT (INFILTREERT) BIJ EEN DRUK-
VERSCHIL VAN 10 PASCAL TUSSEN DE BINNEN- EN 
BUITENKANT VAN HET GEBOUW. TER VERGELIJKING: 
BIJVOORBEELD EEN DRUKVERSCHIL VAN CIRCA 10 PASCAL 
OVER DE GEVEL ONTSTAAT BIJ EEN KLEINE WINDKRACHT 2.

(2)  HET BOUWBESLUIT STELT IN ARTIKEL 5.4 DAT DE  VOLGENS 
NEN 2686 BEPAALDE LUCHTVOLUMESTROOM VIA 
 “ONBEDOELDE OPENINGEN” IN DE BOUWKUNDIGE 
OMHULLING NIET MEER MAG BEDRAGEN DAN 0,2 M3/S 
(=200 DM3/S). UITGAANDE VAN EEN WONING MET  
EEN VLOEROPPERVLAK VAN 120 M2BETEKENT DAT EEN 
QV;10 WAARDE VAN MAXIMAAL 1,6 DM3/S.M2.

(3)  STICHTING BOUW RESEARCH HANTEERT DRIE KLASSEN 
VOOR DE LUCHTDOORLATENDHEID: 
KLASSE 1: BASIS QV;10 > 0,6 DM3/S.M2 
KLASSE 2: GOED QV;10 TUSSEN 0,3 EN 0,6 DM3/S.M2 
KLASSE 3: UITSTEKEND QV;10 < CIRCA 0,15 DM3/S.M2

Slopen en purren.

Hakken, purren en controleren met endoscoop.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

NAARMATE DE EIS SCHERPER WORDT,  
NEEMT DE FAALKANS TOE 
Uit onze grafiek met het aantal door ons gemeten gebou-
wen is te zien dat bij een qv;10eis van meer dan 0,625 dm3/s.
m2 de meesten nog wel voldoen.
Maar dat wordt anders naarmate de eis strenger wordt.
Bij een QV-10 eis tussen de 0,4 en 0,625 voldoet 1 op de 6 
gemeten gebouwen niet. 
Bij een QV-10 eis tussen de 0,25 en 0,4 voldoet 1 op de 3 
gemeten gebouwen niet.
En bij een QV-10 eis tussen de 0,15 en 0,25 voldoet de  
helft niet. 

Falen is in de meeste gevallen helemaal niet nodig, mits de 
luchtdichting maar in het hele bouwproces serieus wordt 
genomen. Als de waarde niet gehaald wordt, dan blijkt in 
bijna alle gevallen achteraf dat de getroffen voorziening 
er wel zit, maar dat deze niet functioneel is aangebracht 
en derhalve helemaal niet werkt. De gevolgen kunnen 
groot zijn. Wij hebben al meerdere projecten meegemaakt 
 waarbij de fabrikant weigert zijn warmtepomp op te 
leveren bij een luchtdichting boven de qv;10 van 0,40 of 
zelfs 0,25 dm3/s.m2. Hij keurt de prestatie van het gebouw 
(terecht) af en daar wordt de bouwprofessional natuurlijk 
erg klein van. Hopelijk dan meteen klein genoeg om bij al 
die hoekjes en gaatjes te komen om de falende luchtdich-
ting te herstellen Een tijdsintensieve en daarmee kostbare 
aangelegenheid!

Bent u klein genoeg voor dit soort hoekjes?

Word wakker en neem dit thema serieus en maak er 
 desnoods een onderscheidend vermogen van!
Laat u voorlichten en maak de materie grijpbaar door  
de luchtdoorlatendheid zelf consequent te laten meten  
en doe met de rookdetectie ervaringen op. 

Ga vervolgens standaard uit van een qv;10 waarde van  
0,25 dm3/s.m2 en richt het hele bouwproces daarop in.  
Dat is prima te realiseren en dan zit je bijna altijd goed.  
Dat hoeft in de meeste gevallen niet eens extra geld te 
kosten. Het is een kwestie van bewuste bekwaamheid op 
dit thema en vooral functioneel werken. 
En als u die vaardigheid bezit, dan kunt u voor dat deel 
waar u verantwoordelijk voor bent (zoals het dak of  
de gevel) aan uw opdrachtgever een prestatie beloven op 
de mate van luchtdichtheid.  
In de trant van:

“De timmerwerkfabrikant verklaart dat de door hem 
 geproduceerde- en in het werk gemonteerde timmerwerk 
geschikt is om toegepast te worden in een gebouw waar  
de luchtdichtingseis (de qv;10 ) geldt van kleiner of gelijk  
0,25 dm3/s.m2. Het door hem geproduceerde en in het werk 
gemonteerde werk zal niet de reden zijn dat deze lucht-
dichtingswaarde niet wordt gehaald.”
Dat voegt wat toe!
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Isolerende folie voor 
luchtdichte afwerking 
zolderruimte
Na-isolatie van rijtjeshuizen aan de  
binnenkant is (door de aanwezig-
heid van balken en de niet altijd 
gelijke ondergrond) technisch niet 
altijd goed mogelijk met de traditio-
nele isolatiematerialen. Voor deze 
situaties brengt Isobooster het 
zogeheten HDS-systeem op de 
markt. Een gesprek met directeur 
Arthur Horeman.

REFLECTERENDE FOLIES
Isobooster is een isolatiefolie die werkzaam is op basis  
van thermische reflectie. Een isolatiefolie absorbeert 
de warmte of kou niet, maar reflecteert de thermische 
straling. Kenmerkend voor deze isolatiefolie is de reflectie 
van thermische infraroodstraling. Het assortiment bestaat 
uit vier diktevarianten, van 24 tot 56 mm, op rol met een 
werkende breedte van 1,2 m en 12,5 m lang. Er zijn over-
lappingen van 5 cm ingebouwd, wat ervoor zorgt dat de 
banen eenvoudig naast of onder elkaar zijn te monteren 
met naadloze aansluitingen. Door de geringe dikte  
neemt het materiaal weinig ruimte in en is het licht van 
gewicht (850 gr/m2).

De isolatiewaarde die met dit materiaal kan worden bereikt, 
is vastgesteld middels praktijkmetingen. Daarin verschilt 
het materiaal van de traditionele materialen, die R-waarden 
op basis van laboratoriumtesten communiceren. Hierover 
is in het verleden uitgebreid discussie gevoerd.  Meerdere 
fabrikanten van deze isolerende folies hebben diverse 
praktijkopstellingen waarbij woningen met een traditioneel 
materiaal zijn geïsoleerd en andere met een isolerende 
 folie. De besparing in stookkosten is dan de indicatie van 
het voordeel van het gebruik van de isolatiefolie. 

In Nederland is een vakantiepark met ruim 30 bungalows 
(met een inhoud die dubbel zo groot is als die van een 
gemiddeld rijtjeshuis) dat functioneert als een dergelijke 
proefopstelling. Hier staan vier woningen die zijn uitgevoerd 
met de reflectiefolie, de andere woningen zijn op een tradi-
tionele manier geïsoleerd. Op basis van de resultaten van 
metingen aan onderdelen van bestaande woningen, diver-
se proefopstellingen, een rapportage door TNO Eindhoven 
en toetsing op basis van NEN-EN-ISO 6946:2008 durft 
 Horeman te stellen dat de Isobooster T5 een R-waarde van 
4,6 haalt. Horeman: “Wij vinden het belangrijk om de waar-
den die we communiceren ook aan te tonen, de rapporta-
ges van deze waarden zijn beschikbaar voor inzage en we 
nodigen partijen die interesse hebben uit voor een bezoek 
aan een meetwoning, adres op aanvraag beschikbaar.  
Veel andere info is via onze website te vinden.”

De isolatie-eisen worden steeds verder aangescherpt,  
ook voor bestaande bouw. Dat betekent dat veel bestaande 
rijtjeswoningen (van met name de jaren ’70 en daarvóór) 
worden na-geïsoleerd. De fabrikant van de isolatiefolies 
signaleert dat dit in de praktijk veelal voor problemen 
zorgt omdat de situatie ter plaatse dikwijls weerbarstig 
is. Horeman: “Veel oudere rijtjeshuizen hebben aan de 
binnenkant een dakbeschot en houten balken. Traditionele 
isolatiematerialen worden doorgaans geleverd in platen. 
De situatie in deze woningen is daar echter lang niet altijd 
voor geschikt, omdat de ondergrond en de aansluitingen 
niet mooi recht lopen. Eigenlijk is dus met deze materialen 
aan de binnenkant vaak niet echt een goede aansluiting  
te bereiken, waardoor er een aanzienlijke kans is op lucht-
lekken. En zoals bekend vormen luchtlekken niet alleen  
een probleem voor de isolatiewaarde van het gebouw, 
maar deze kunnen ook vocht- en schimmelproblemen 
veroorzaken, met alle negatieve effecten voor het binnen-
klimaat tot gevolg.”
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De Isobooster HDS wordt zoals gezegd aan de binnen-
kant van het dakbeschot aangebracht. Het materiaal is 
eenvoudig te knippen zodat de folie op maat is te  maken. 
De aansluitingen kunnen hierdoor, ook tussen de balken, 
luchtdicht worden uitgevoerd. De aansluitingen en de na-
den van de isolatiefolie worden afgewerkt met een speciale 
tape. De isolatie wordt vervolgens afgedekt met behulp 
van een systeem waarop (standaard witte) afwerkplaten 
middels messing-en-groefverbindingen aan elkaar worden 
gemonteerd. Op de randen worden vervolgens strips ge-
monteerd zodat een fraaie afwerking wordt bewerkstelligd.

VERWERKING
De verwerking van het materiaal is niet moeilijk en voor 
een handige vakman wijst de montage zich normaal  
gesproken vanzelf. De leverancier heeft op de website  
aanvullend heldere montagehandleidingen beschikbaar  
en desgewenst begeleidt men ook op projectbasis.  

Want ook voor deze materialen staat of valt de kwaliteit 
van het product met de kwaliteit van de verwerking.
“Veel gebouweigenaren en woningcorporaties  zullen iets 
moeten doen aan de isolatiewaarde van hun gebouw,” 
besluit Horeman. “De eisen voor de energieprestatie van 
bestaande bouw worden steeds verder aangescherpt. Met 
dit product hebben wij nu een oplossing voor veel situaties 
waar eigenlijk geen goede oplossing voor  voorhanden is.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

NOOT VAN DE REDACTIE
MOMENTEEL WORDT DE MEETMETHODE IN DE PRAKTIJK 
DOOR DE MARKT GEZIEN ALS EEN ONBETROUWBARE 
 METHODE EN WORDEN UITSLUITEND GENORMEERDE 
MEETMETHODES TOEGESTAAN.

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/
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Blauwdruk voor de 
bouw van de toekomst
Duurzaam bouwen is al bijna een modekreet, maar hoe is hier nu op  
een zinnige manier invulling aan te geven? In Heerhugowaard is in 
 samenwerking met enkele vooruitstrevende fabrikanten en leveranciers 
een zogeheten NeroZero demonstratiewoning ingericht. Op 12 september 
organiseerde TNO op deze locatie voor de pers een bijeenkomst, tijdens 
welke de diverse systemen werden toegelicht. Ook werd een intentie-
overeenkomst met de gemeente Heerhugowaard ondertekend.

redenen zijn hier debet aan. Het uitsluitend via advisering 
in beweging krijgen van de (traditioneel denkende) markt 
gaat erg langzaam, in kleine stapjes en kost veel tijd. Om dit  
proces te versnellen, gaan wij nu zelf ook ontwikkelen. 

Wij hebben alle krachten gebundeld, wat heeft geresulteerd 
in de ontwikkeling van de eerste NeroZero-woningen. 
Tijdens de bijeenkomst ondertekende Monique Stam, 
wethouder duurzaamheid van de gemeente Heerhugowaard, 
een intentieovereenkomst met NeroZero bv. Het gaat om 
een woningbouwproject van 42 woningen in de nieuwe 
wijk De Draai. De gemeente Heerhugowaard en de ont-
wikkelaar gaan onderzoeken of deze duurzame woningen 
haalbaar zijn. Wanneer dat volgens de verwachting ook 
zo blijkt te zijn, zullen de gemeente en NeroZero bv een 
gronduitgifteovereenkomst sluiten. Inmiddels heeft een 
woningbouwcorporatie zich al gemeld voor een tweede 
project van enkele tientallen van dit type woningen.

DEMONSTRATIEWONING
De demonstratiewoning in Heerhugowaard toont oplossin-
gen voor zomerkoel, energiezuinig, betaalbaar, gezond en 
aardgasloos wonen. In tegenstelling tot anderen begeven 
wij ons graag in het sociale segment. Daar is namelijk de 
meeste behoefte aan gezonde, comfortabele en energie-
zuinige woningen en daar is de uitdaging het grootst. 
Wij laten ons graag door uitdagingen inspireren en willen 
hiermee betekenisvol zijn door gepassioneerd lef te tonen.

Wij gaan de woningen zelf ontwikkelen door de  bouwketen 
diep in te gaan, met als doel de woningen betaalbaar te 

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

Gedurende de vele jaren van advisering voor de realisatie 
van gezonde, comfortabele energiezuinige woningen 
 hebben wij van de bouwprofessionals alle mogelijke rede-
neringen gehoord waardoor het uiteindelijk toch niet ge-
beurt. ‘De markt vraagt er niet om’, bijvoorbeeld. Of: ‘ik doe 
het al jaren zo’ en ‘ik heb daardoor nooit een woning méér 
verkocht’. Maar ook onbekendheid, drukte en financiële 

houden en de kwaliteit te bewaken. Wij schromen daarbij 
niet om in goed overleg zelfs de bouwprocessen anders  
in te richten en/of directiekopen te doen, zodat  fabrikanten 
een actieve rol kunnen krijgen en prestatiegaranties 
kunnen afgeven. Dat kan ook voor de daken, dakramen en 
zonnepanelen gelden. Alleen degene die een meerwaarde 
toevoegt, of een risico loopt, ontvangt een eerlijk winst- 
en risicopercentage. Dat kan per discipline verschillen. 
Hiermee zijn wij in staat om alle NeroZero woningen in het 
sociale segment uit te voeren. Wij controleren en meten de 
woningen niet steekproefsgewijs, maar vanzelfsprekend 
ieder afzonderlijk en ‘as built’.

TNO helpt ons bij het borgen van de kwaliteit van de 
 installaties met de deelname in het EU-Sphere-project.  
Wij vinden het niet alleen ontzettend leuk om deze 
 woningen te ontwikkelen, er blijkt bovendien een groeien-
de vraag naar te zijn vanuit consumenten, gemeenten  
en woningbouwcorporaties. Het zou ons met zoveel en-
thousiasme niet verbazen als dit alles de blauwdruk wordt 
voor de hedendaagse ontwikkeling: één van de bouwste-
nen in de volgende fase van duurzame ontwikkeling van  
de woningbouw.

PRESENTATIE
Op 12 september organiseerde TNO in de demonstratie-
woning een toelichting aan de landelijke vakpers over de 
hierin thans gerealiseerde tiental innovaties. Er werden  
presentaties gegeven over isolerende binnenzonwering 
(Verosol Fabrics bv), fluisterstille kookafzuiging en vermin-
dering van fijnstofblootstelling door koken (ATAG Benelux), 
leidingen van nieuw materiaal (R-vent Group), de nieuwe 
generaties warmtepompen (Klimaatgarant bv) en WTW 
(Brink Climate Systems) en een versnelde meting van  

de luchtdichtheid van een gebouw (Acin, zie ook Roofs 
september 2018).

In dit artikel wordt nader ingegaan op de systemen en  
de procesveranderingen die in relatie staan tot het dak, 
maar de crux van de woning is nu juist dat het gebouw één 
geheel is, waarbij de systemen met elkaar in verbinding 
staan. Dit werd tijdens de bijeenkomst gedemonstreerd via 
de display van Flexicontrol, waarbij duidelijk werd dat de 
verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, 
terwijl tegelijk ook bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de 
woonkamer wordt gemonitord. 

Bij monde van Marcel Vreeken presenteerde VELUX in 
samenwerking met NETATMO een automatisch systeem 
op basis van CO2-concentraties en temperatuurmetingen. 
Dit zorgt voor daglichttoetreding en maakt dat de  ruimte 
automatisch kan worden gelucht en/of geventileerd,  
 wanneer daar aanleiding toe is. De dakramen zijn voorzien 
van triple beglazing met een U-waarde van 0,5. De locatie 
van een dakraam is belangrijk voor de beleving van die  
ruimte. Bovendien kunnen de dakramen worden geïnte-
greerd met BIPV zonnepanelen van Klimaatgarant Solar.  
Eveneens interessant was het kanaalsysteem van  
Climate Recovery, die zijn vervaardigd uit gerecycled glas, 
zand en soda. Behalve de gemakkelijke verwerkbaarheid 
en het lichte gewicht zorgt dit systeem voor een grotere 
capaciteit en een sterke reductie van het geluid. Durensa 
ontwikkelde een slim systeem om regenwater en energie 
te managen. In verschillende vervolgartikelen zal hierop 
nader worden ingegaan.

De systemen zullen in 
de demonstratiewoning 
voortdurend worden 
gemonitord en wanneer 
daar aanleiding toe is, 
zullen zij worden vervan-
gen voor de nieuwste 
ontwikkelingen. Zo zal de 
woning een aantal jaren 
fungeren als laborato-
rium voor duurzaam en 
comfortabel bouwen.  
De persdag werd door 
een fabrikant als volgt 
 samengevat: “Het was 
een mooie middag, 
waarvan de winst wat mij 
betreft is dat er samen 
wordt gewerkt om de 
bewoner dat te geven 
wat hij verdient.” ●

Dit artikel kunt u lezen op  
www.steildak.nl

Ondertekening van de intentieovereenkomst. Vlnr: Willem Koppen  
(Koppen Bouwexperts), Monique Stam (gemeente Heerhugowaard),  
Maurice Ory (Ory Projectontwikkeling) en (achteraan) Huub Keizers (TNO).

Luchtdichtheidsmeting volgens het nieuwe systeem van Acin.

 Martin Brouwer van de R-Vent Group legt het nieuwe  
kanaalsysteem uit.

Na de ondertekening werd 
 symbolisch een boom geplant.

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN/ISOLATIE/VENTILATIE
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ACTUALITEITEN SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN/ISOLATIE/VENTILATIE

AANMELDEN VOOR GRATIS  
BOUWDETAILWIJZER HANDBOEK BENG

Vanaf heden is een gratis exemplaar van het 
 BouwdetailWijzer handboek BENG te reserveren.  

Dit handboek bevat een uitgebreid onderzoek, 
waarin de impact van de nieuwe BENG-eisen op 

bouwkosten en detaillering in beeld wordt gebracht. 
U kunt het boek, op vertoon van uw persoonlijke 

voucher, ophalen tijdens de BouwBeurs van  
4 t/m 8 februari 2019 in de Jaarbeurs Utrecht.  

Naast het uitgebreide onderzoek naar de  
BENG-eisen die in 2020 van kracht gaan  

(Bijna Energie Neutrale Gebouwen) bevat dit  
boekwerk meer dan 80 hoogwaardige bouw- en 
referentiedetails. Deze details voldoen stuk voor  

stuk aan de actuele eisen op het gebied van  
duurzaamheid en energieprestatie.

WONINGEN IN EMMEN GERENOVEERD NAAR NUL OP DE METER 
In de wijk Emmermeer in Emmen kan woningcorporatie Lefier verder 
met het verduurzamingsplan om in deze wijk haar huurwoningen 
naar Nul op de Meter te renoveren. Nadat Lefier eerder al twee 
NOM-renovaties in deze wijk uitvoerde, hebben in een ander deel van 
de wijk 46 van de 48 huishoudens in deze wijk ingestemd met het 
plan van Lefier om gasloos te gaan wonen. De rijtjeswoningen uit de 
jaren vijftig worden door BAM Wonen gerenoveerd. 

De woningen worden voortaan ‘all-electric’ door het plaatsen van 
 zonnepanelen, een warmtepomp en warmte-terugwin-installatie. 
Deze installaties zorgen ervoor, dat over een heel jaar gezien,  

de woning net zoveel energie opwekt als een huishouden gemiddeld verbruikt. Dit is het derde NOM-project waarbij BAM 
Wonen en Lefier in Emmermeer een renovatie uitvoeren in bewoonde staat.

BURGERHOUT INTRODUCEERT VERLENGDE  
SKYLINE 3000 DAKDOORVOER VOOR GEÏSOLEERDE DAKEN

Door de introductie van een verlengde variant van de Skyline 3000 
dakdoorvoer biedt Burgerhout onderdaks ruim 30 cm aan extra lengte. 

 Daken worden alsmaar dikker doordat er steeds meer nadruk wordt 
 gelegd op de Rc-waarde van woningen. En die waarde is alleen te 

 verbeteren als er meer isolatie wordt toegepast in het dak. Met als 
 resultaat dat daken steeds dikker worden. Dit maakte het werk voor  

de installateur er niet makkelijker op. De verlengde Skyline is ruim  
30 cm langer dan de standaard uitvoering en bespaart zo veel tijd.  
Zo werkt men een stuk efficiënter, want men hoeft niet meer aan  

de slag met verlengstukken. 

LUCHTDICHT BOUWEN MET MAVOTEX® 420 SCHUIMBAND
In het hedendaagse bouwen hebben we te maken met steeds 
uitdagendere prestaties op het gebied van luchtdicht bouwen. 
Het realiseren van een luchtdicht gebouw blijkt in de praktijk 
lastiger dan in theorie. De behoefte aan eenvoudig te verwerken 
luchtdichte afdichtingsmiddelen is groot. Daarom introduceert 
Plaka Nederland een nieuw type schuimband, de Mavotex® 420. 

Het product is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de  
hoogste luchtdichtheidseisen. Dit geslotencellig PVC-schuim-
band is enkelzijdig voorzien van een hoogwaardige acrylaatlijm-
laag en heeft uitstekende luchtdichte eigenschappen. Door de 
eenvoudige indrukbaarheid is het product uitermate geschikt 
om ook de lichtere bouwdelen luchtdicht te monteren.  
Daarnaast is het makkelijk en snel verwerkbaar, wat een bespa-
ring in de arbeidskosten oplevert. Bij slechts 30% samendrukking 
is de band volledig waterdicht en wordt een luchtdichtheid van 
1.000 tot 2.000 Pascal bereikt, waardoor de band geschikt is voor 
toepassing bij luchtdichtheidsklasse 3 (uitstekend). 

VLA METHODIEK GELIJKWAARDIGHEID VERBETERD EN GEACTUALISEERD
Nieuwbouw en bestaande bouw worden na renovatie steeds luchtdichter. De VLA stelt bewoners centraal en staat  
voor gezonde, leefbare woningen. Daarom heeft de VLA in samenwerking met de betrokken adviesbureaus (Peutz,  
Nieman Raadgevende Ingenieurs en TNO) in juli 2018 de VLA Methodiek Gelijkwaardigheid verbeterd en geactualiseerd. 

Door deze actualisatie zijn per 1 oktober 2018 de bestaande gelijkwaar-
digheidsverklaringen vervallen. Een aantal systemen kunnen volgens de 
nieuwe versie niet meer gewaardeerd worden (C4a en D3). Voor overige 
systemen zijn nieuwe verklaringen afgegeven die per 1 oktober geldig zijn. 
Deze nieuwe verklaringen zijn op de website van VLA geplaatst.

Dit betekent:

•  Reeds uitgegeven bouwvergunningen met deze verklaringen blijven ge-
woon geldig en kunnen publieksrechtelijk gewoon worden uitgevoerd.

•  Bouwaanvragen na 1 oktober 2018 kunnen niet meer worden aange-
vraagd met deze verklaringen van gelijkwaardigheid volgens de VLA 
methodiek. Als er toch een keuze wordt gemaakt voor het systeem zoals 
hierboven wordt omschreven, dan zal er een forfaitaire waarde aange- 
houden moeten worden in uw Energieprestatie berekening.

‘WARMTEPOMP IN OUDERE HUIZEN  
WERKT NIET GOED’
Warmtepompsystemen zijn in oudere huizen 
geen goed alternatief voor een cv-ketel. Ondanks 
de wens van het kabinet om huizen zo snel 
mogelijk gasloos te maken, geven zij huisbezit-
ters geregeld het advies om liever een moderne, 
zuinige cv-ketel te nemen. Waterpompen werken 
niet in matig geïsoleerde woningen, maken te 
veel herrie of vreten elektriciteit. “Vaak werkt het 
onvoldoende”, zegt installateur Arjan Cornelissen 
uit Zutphen. De Vereniging Eigen Huis herkent de 
warmtepompklachten. “Daarom streden wij aan 
de klimaattafels vanaf het begin tegen een verbod 
op nieuwe cv-ketels. Een warmtepomp is slechts 
het sluitstuk van de verduurzaming van een huis. 
Eerst moeten we de isolatie aanpakken.”

(Bron: De Telegraaf)

KENNIS DELEN EN ZAKEN DOEN TIJDENS ENERGIEKE VAKBEURZEN
De Brabanthallen vormden 8-10 oktober 2018 het epicentrum van de 
Nederlandse energietransitie: duizenden professionals bezochten daar 
Vakbeurs Energie, Ecomobiel en Industrial Heat & Power om kennis te  
delen, contacten te leggen en zaken te doen. Centraal thema was daarbij  
uiteraard de verduurzaming van Nederland. Met zo’n 15.000 zakelijke 
bezoekers, meer dan 350 betrokken bedrijven en brancheorganisaties 
en een inhoudelijk programma zo omvangrijk, dat voor de uitvoering 
ervan maar liefst 10 theaters en een congrescentrum nodig waren, 
vormen Vakbeurs Energie, Ecomobiel en Industrial Heat & Power samen 
een business-to-business transitieplatform van landelijk belang.



    besparing in gewicht 
met reductie van 30%

easyLife

· Ergonomisch, minder fysieke belasting
· Milieuwinst, meer te laden op een vracht dus besparing vrachtbewegingen en CO2 uitstoot
· Nieuwe toepassingsgebieden door lichtgewicht constructie
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2018, EEN JAAR WAAROP WE TROTS KUNNEN ZIJN!

Een bijzonder goed jaar was 2018. We zijn gegroeid, meer mensen, meer bussen, meer ploegen. 
Ook op kantoor zijn wij gegroeid. We hebben persoonlijke doelen behaald, hijskraan diploma’s behaald. 
Verschuivingen van mensen, alles om optimale teams te creëren. We gaan voor elke klant klein of groot, 
het maakt ons niet uit. Wij zijn dynamisch en dat blijft ook zo. Kijk op onze site voor meer informatie: 
https://www.konrad-rooftech.com
Alles valt of staat met onze teams. Dakdekkers, timmerlui, hijskraanbestuurders. Zij breken af en bouwen 
weer op. Wat zijn zij belangrijk voor ons. Zonder hen geen strategie, geen visie, geen missie. Ik bouw 
op mijn teams, geef ze eigen verantwoordelijkheid, ze denken mee en zeggen waar het op staat. 

“Ik dank onze mannen en vrouw van harte voor het afgelopen jaar!”

Gegroeid naar veertig man. Iets waar ik wel bang voor was toen ik begon. Allemaal dezelfde visie, 
de klant staat centraal. Zo bouw je gezonde relaties op. Niet voor niks komen wij bij buren of 
andere familieleden. Dat zegt iets over onze mensen. Weinig bouw-gerelateerde bedrijven halen 
dit kwaliteitsniveau. 

Ook in 2019 gaan wij er weer vol voor. Pas in het vierde kwartaal is er weer ruimte in onze planning. 
Tot die tijd overvol met werk. Natuurlijk komen wij voor stormschade uw kant op. Druk of niet, 
we blijven service verlenen. Onze teams staan voor uw klaar! 

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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Wonen in een  
‘vrijstaande loft’  
met zinken dak
Jasper en Eva wilden in een groene omgeving wonen én de ruimtelijk-
heid van een loft ervaren. Dat is gelukt met een ruime nieuwbouwvilla  
in het landelijke Leende. Het woon/werkgebouw kreeg een chique,  
natuurlijke uitstraling. De zandstenen combineren fraai met het lariks-
hout en het zink. Het grijze metaal is zowel in de vlakke gevels als het 
gebogen dak verwerkt. Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen

Foto’s: JVK Daken

De opdrachtgever van het bouwproject is Jasper van Grootel 
van het bedrijf JSPR, met vestigingen in Amsterdam en 
Leende. Die onderneming is bekend in de wereld van de-
sign, vanwege exclusieve lampen en meubilair. Van Grootel 
stond onlangs nog op de Dutch Design Week in Eindhoven.

RUIMTE EN LICHT
De wensen van Jasper en Eva – de ruimtelijkheid van een loft 
in een groene omgeving – zijn op een bruikbare en poëtische 
manier vertaald in een eigentijds en duurzaam ontwerp.  
De ruimtelijkheid komt onder meer tot uiting in de grote 
centrale leefplek op de begane grond onder het gebogen dak:  
een keuken van 60 m2 in open verbinding met een woon-
kamer van 58 m2. Verder bevinden zich op de begane grond 
onder meer een slaapkamer en een werkruimte, ook onder 
de getoogde overkapping. De keuken, woonkamer, slaapka-
mer en werkruimte zijn begrensd door een grote vliesgevel, 
waardoor er veel daglicht naar binnen kan vallen. Omdat de  
plattegronden van de woonkamer en de werkruimte zijn 
afgeschuind, maakt de villa een knik naar de tuin toe (21,86°).
Op kelderniveau bevinden zich slaapkamers, badkamers, 
een techniekruimte en een garage. De toiletten, garderobe 
en bijkeuken zijn gesitueerd in een 2,8 hoge bijbouw met 
een plat dak, aan de straatzijde van het gebouw. 

DEGELIJK EN DUURZAAM 
Het gebogen dak reikt van 2,8 tot 5,2 m hoogte en heeft een 
draagconstructie van gelamineerde houten liggers die op 

betonwanden en gelamineerde houten kolommen rusten, 
hart-op-hart 3,0 m. De liggers meten 160 bij 400 mm in 
doorsnede en hebben een radius van 18210 mm. 
Projectarchitect Marrit Winkeler zegt over het ontwerp: 
“Het dak kraagt ongeveer anderhalve meter uit aan drie 
zijden en fungeert zo behalve als regen- en windkering 
ook als zonwering. Met beweegbare aluminiumframes vol 
lamellen van larikshout kan de zoninstraling verder beperkt 
worden in de oostgevel. Het duurzame karakter van de  
woning komt tot uiting in de goede isolatie van de gevel-
wanden en het dak, de WTW-installatie en de zwemvijver: 
een zwembad waarvan het water wordt gereinigd met  
een plantenfilter.” 

GETOOGD ZINKEN DAK
Zink-en leidekkersbedrijf JVK Daken bv heeft het zink 
 aangebracht op het dak en de gevels. In totaal gaat het  
om 300 m2 felsdak, 49 m2 boeilijsten en 75 m2 fels gevel-
bekleding (Rheinzink Patina Graphite Grey). Dat is een  
voorgepatineerde zink met een leigrijs uiterlijk. Het gebo gen 
en geventileerde dak heeft een Rc-waarde van 6,5. Onder de  
zinken bekleding met dubbele staande felsen bestaat de 
opbouw uit een Permo Sec ventilatiemat, 270 mm dikke 
prefab sandwich dakelementen, dampdichte folie, houten 
regelwerk en waterkerend doek. Aan de buitenzijde is er 
een multiplex plafondafwerking van 2 x 9 mm en binnenin 
de woning is de kap geheel voorzien van pleisterwerk.  
De sandwich dakelementen zijn op maat gemaakt. Om de  
kromming van de liggers te volgen, zijn smalle dakelementen  
en speciale vlasstroken plus folie gebruikt, wat het geheel 
isolerend en waterdicht maakt. 

JHet Dak van het  aar 2018

De zinkstroken op het getoogde dak (7,9 m lang en 0,8 mm dik) zijn in de fabriek voorgebogen.

De keuken, woonkamer, slaapkamer en werkruimte zijn begrensd door een grote vliesgevel, waardoor er veel daglicht naar  
binnen kan vallen. Omdat de plattegronden van de woonkamer en de werkruimte zijn afgeschuind maakt de villa een knik  
naar de tuin toe (21,86°).
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AMBACHTELIJKE ZINKDETAILS
De zinkstroken op het getoogde dak (7,9 m lang en 0,8 mm 
dik) zijn in de fabriek voorgebogen. Tussen de stroken hield 
JVK Daken een ruimte van minimaal 5 mm aan vanwege de 
thermische uitzetting van het zink. Het metaal is met een 
dubbele aanhaking aan de klangen op de houten achter-
grondconstructie vastgemaakt, ook vanwege het krimp- en 
uitzetgedrag van het metaal. 

Het zinken dak zit boordevol bewerkelijke details.  
Directeur Jurgen van Keulen van JVK Daken licht toe:  
“Waar het dak een knik maakt, gebruikten we een  
speciaal rondgetrokken en ovaal aanhaak-knikprofiel,  
waar de felsbanen weer zijn aangehaakt. Rondom de 
schoorsteen is een kraag van zinkstroken opgezet,  
en een zinken kap daaroverheen geplaatst. Het voor het 
project ontworpen schuifraam hebben de zinkwerkers 
ingepakt met op maat gemaakt zink. De dakgoten,  
gesitueerd aan de lage zijde van het hellende dak, zijn 
getimmerd met vurenhout en voorzien van vlakke zinken 
bekleding, zinken druiprandprofielen en zinken blad - 
vang roosters. De boeiboorden zijn afgewerkt met vlakke 
zinken bekleding en overlappen met een platte fels.  
Het is een bijzonder project, vanwege de chique en  
duurzame materialen en de uitstraling van het gebouw. 
Het is een prachtige, eigentijdse villa geworden.  
Alles klopt gewoon.”

VEILIG OP HOOGTE
Van Kaathoven Bouw fungeerde als hoofdaannemer bij 
het project. De aannemer gebruikte een bouwkraan bij het 
maken van de spantconstructie en het leggen van de dake-
lementen. Bij het dekken van het zink gebruikte JVK Daken 
een hoogwerker. Mede door de inzet van steigers, vangnet-
ten en randbeveiliging op het dak-in-aanbouw konden de 
vakmensen veilig op hoogte werken.

Volgens Ruud van der Hamsvoord, calculator en werkvoor-
bereider, was het een apart project door de architectuur en 
bouwtechniek. “De toegepaste materialen waren bijzonder, 
zoals het natuursteen metselwerk in de gevel. Na sortering 
op dikte metselden we de zandstenen, zonder een traditio-
nele draad te gebruiken, tegen een achtergrond met isolatie, 
noppenfolie en een drainairpanel.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

JHet Dak van het  aar 2018

PLAT DAK EN ZINKEN GEVEL
DE BIJBOUW, WAAR DE ENTREE VAN DE WONING ZICH BEVINDT, 
HEEFT EEN ZINKEN GEVEL EN EEN PLAT DAK. EEN LICHTSTRAAT 
MAAKT EEN GROOT DEEL VAN HET DAK TRANSPARANT. HET 
NIET-TRANSPARANTE DEEL HEEFT EEN EPDM BEDEKKING BOVENOP 
RESOLSCHUIM ONDER AFSCHOT OP EEN BREEDPLAATVLOER MET 
BETONOPSTORT (RC-WAARDE = 6,0 M2K/W). TER PLAATSE VAN DE 
ENTREE BEVINDT ZICH EEN OPBOUW MET EPDM EN ISOLATIE OP  
EEN HOUTEN BALKLAAG. 

IN DE GEVELS VAN DE BIJBOUW IS ZINK VERWERKT MET EEN 
 BAANLENGTE VAN ONGEVEER 4,0 M, DIKTE VAN 0,8 MM EN 
 WERKENDE BREEDTE VAN 530 MM. HET GRIJZE METAAL IS STAAND 
GEFELST OP VERTICALE HOUTEN DELEN VAN 22 X 100 MM MET  
10 MM TUSSENRUIMTES. DAARACHTER BEVINDEN ZICH EEN   
HOUTEN RAAMWERK MET ISOLATIE: 40 MM RESOLSCHUIM EN  
140 MM MINERALE WOL. 

• 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 DAKBEDEKKIN-

GEN, BREDA EN OSSENDRECHT
• LEVERANCIER ZINK: RHEINZINK, AMSTERDAM

Onder de zinken dakbekleding met dubbele staande felsen bestaat de opbouw uit een Permo Sec ventilatiemat,  
270 mm dikke prefab sandwich dakelementen, dampdichte folie, houten regelwerk en waterkerend doek. 

PASSIE VOOR DAKEN

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

t

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

PASSIE VOOR DAKEN

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

t

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

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

WWW.JVKDAKEN.NL

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

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

Een bijzondere  
dakrenovatie met lood
Op 14 november organiseerden de bouwpartners een event in de 
 Cuneratoren in Rhenen met als titel: ‘Rijksmonument Cuneratoren Rhenen 
voor 50 jaar gerestaureerd’. Tijdens dit event stond de vraag centraal: 
Hoe maak je een Rijksmonumentale toren vrij van restauratie voor 50 jaar?

In de markt is veel vakmanschap aanwezig, waardoor 
bijzondere projecten tot een goed einde kunnen worden 
gebracht. Met het huidige gebrek aan gekwalificeerde 
vakmensen is het van belang om het aanwezige vakman-
schap ook uit te dragen. Mede met dit doel werd door de 
bouwpartners het Cuneratoren Event georganiseerd, een 
evenement waarbij de diverse aspecten van het project 
tijdens een symposium werden uitgediept. Daarna werd 
een rondleiding verzorgd, waarbij men de gekozen oplos-
singen van dichtbij kon bekijken. Het evenement werd door 
o.a. vastgoedeigenaren en beheerders goed bezocht en 
gewaardeerd.

De Cuneratoren is tussen 2014 en 2017 gerestaureerd.  
Het totale project heeft zo’n 5,6 miljoen euro gekost.  
Met dit project hebben de betrokkenen (Gemeente Rhenen, 
Bouwbedrijf Hoffman, architectenbureau Delfgou en 
 Antea Group) aangetoond dat met de samenwerking  
in bouwteamverband een grootscheepse restauratie  
mogelijk is binnen de gestelde kaders. 

HISTORIE
De bouw van de kerk vond plaats tussen 1482 en 1531.  
In 1897 brandde de toren uit, waarna een algehele 
 restauratie op gang kwam. De toren kreeg toen een 
 gewijzigde bekroning van architect Pierre Cuypers.  
Tijdens een volgende restauratie brak in 1934 brand uit  
en ging het dak van de kerk in vlammen op. Terwijl men 
bezig was deze schade te herstellen stortte een deel van 
het gewelf in. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakten 
de kerk en de toren zeer zwaar beschadigd. De reparaties 
hiervan werden uitgevoerd met materiaal en technieken 
die van onvoldoende kwaliteit waren, vanaf 1968 begon 
een nieuwe restauratieronde. 

Minder dan 50 jaar later bleek dat het nodig was de toren 
opnieuw in de steigers te zetten. Probleem was met name 

dat het toegepaste Etringer tufsteen was aangetast, 
 waardoor soms zelfs brokken naar beneden vielen, wat 
vanzelfsprekend levensgevaarlijk is. Zowel de gevel als het 
dak en de kroon van de toren zijn bij de restauratiewerk-
zaamheden vernieuwd. De restauratie is gefaseerd,  
van boven naar beneden uitgevoerd. De 18 verschillende 
soorten natuursteen, houten elementen en ringanker 
zijn op volledig authentieke wijze hersteld. 

DAKRENOVATIE
Het probleem op het dak van de toren was dat de toege-
paste loodbanen te breed waren, waardoor het lood niet 
voldoende ruimte had om uit te zetten als gevolg van  
het ‘werken’ van het materiaal onder invloed van de 
 temperatuurswisselingen. Het lood was daarnaast aan  
de achterkant gaan oxideren als gevolg van uitloging van 
het in de onderconstructie toegepaste eikenhout.

Bogaerts Leidekkers & Loodgieters uit Ravenstein heeft de 
werkzaamheden uitgevoerd. In totaal is op het dak zo’n 
20.000 kilo lood vervangen. De houten onderconstructie 
moest zodanig worden aangepast, dat er voldoende ruimte 
was voor ventilatie tussen het lood en de  onderconstructie. 
Een goed overleg tussen het architectenbureau en de 
 verwerker was van essentieel belang. Voortdurend moest 
contact worden gehouden over bijvoorbeeld de beste 
 manier om details uit te voeren. Van de diverse details 
werd altijd eerst een proefopstelling uitgevoerd en pas na 
goedkeuring van zowel de architect als de opdrachtgever 
werd het detail daadwerkelijk uitgevoerd. Denk bijvoor-
beeld aan het (d.m.v. felsen) op een verantwoorde manier 
inwerken van de hoeken en ornamenten. 

Naast de restauratie is overigens ook de verlichting 
 vervangen door duurzame LED-verlichting. Deze wijze van 
belichten zorgt voor energiebesparing. Daarnaast is nu  
de mogelijkheid de toren in diverse kleuren te verlichten.

Het dak van de Cuneratoren in Rhenen was genomineerd 
voor de verkiezing Dak van het Jaar 2017. Zie voor een uitge-
breide beschrijving van het project het artikel ‘20.000 kilo 
nieuw lood voor Cuneratoren te Rhenen’ in steilDAK 2017-2. 

De betrokken bouwpartijen stellen dat de Cuneratoren de 
komende 50 jaar probleemloos zal pronken in het centrum 
van Rhenen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

Battenweg 10
6051 AD  Maasbracht

0475-436439
www.lei-import.nl

Restauratie

Cast PMR dakramen

Battenweg 10 | 6051 AD Maasbracht | Tel: +31 (0)475 436439 | Mail: info@lei-import.nl | www.lei-import.nl

■ World of Slate
Lei Import, met meer dan 25 jaar ervaring, 
inmiddels specialist in natuurleien. Altijd 
rekening houdend met belangrijke factoren 
zoals o.a. garantie, duurzaamheid, kwaliteit en 
kwaliteitsborging van de natuurleien.

■ Cast PMR dakramen
Maatwerk Cast PMR dakramen hebben een 
unieke kwaliteit en creëren een optimale 
lichtinval. Geschikt voor alle soorten 
dakbedekkingen.
www.castpmr.nl

■ Productadviseurs
De adviesrol is Lei Import op het lijf 
geschreven. Een enthousiast team werkt 
aan zeer uiteenlopende opdrachten onder 
het motto: “Advies en begeleiding voor het 
natuurleien dak van A tot Z”.

“De kracht van onze kwalitatief 
goede natuurleien daken ligt in het 

verleden, daar moeten wij heden gebruik 
van blijven maken, doen wij dat niet, 

dan zullen wij daar in de toekomst spijt 
van krijgen.”



De dakkapel bestaat uit 
losse componenten en is 
toepasbaar op rechte 
en getoogde daken

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

ONZE RUWBOUW 
DAKKAPEL GEPLAATST 
IN EEN HANDOMDRAAI
UNILIN biedt de oplossing voor deze klus!

   

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

Zinkunie staat dagelijks ruim 7000 installateurs en dakdekkers tot hun dienst. Van 
maatwerk tot toebehoren, we leveren het allemaal. Maar ook bieden we cursussen 
aan op het gebied van zinkbewerking en EPDM. Meer weten? Bezoek onze website 
of bel ons op onderstaand telefoonnummer.

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

CURSUSSEN
Behoefte aan praktijkopleiding op het gebied van zink- en koperwerk van dak- en 
gevelbekleding? Of kennis op doen voor alle soorten EPDM die wij verkopen? 
Kijk dan snel op www.zinkunie.nl/cursussen
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Wenst u fi jne feestdagen
en een gezond 2019!

www.ubbink.nl

PROJECTBESCHRIJVING

Nieuwe koperen  
dakbedekking voor  
markant koepeldak
Wie over de A9 richting Alkmaar rijdt, ziet het markante dak van de 
 kapel van de voormalige Willibrordusstichting in Heiloo al van ver.  
Sinds kort heeft de karak teristieke groene kleur van de gepatineerd 
 koperen dakbedekking plaatsgemaakt voor de meer  ingetogen kleur van 
nieuw koper. Het dak is weer voor lange tijd  probleemloos waterdicht.

Verder zijn er vier musea gevestigd: De Verhalenkamer, 
 Historisch Museum Heiloo, archeologisch museum 
 Baduhenna en het Toverlantaarnmuseum.

WINDBELASTING
De dakbedekking van de kapel is in 1938 aangebracht  
en had normaal gesproken nog decennialang dienst 
 kunnen doen. Door keuzes in het verleden die verkeerd  
zijn uitgepakt, bleek de dakbedekking echter niet langer  
te  voldoen. Op verschillende plaatsen was al lekkage  
ontstaan. Wat was dan het probleem? steilDAK sprak  
hierover met Leo Gouwerok van de Cultuurkoepel Heiloo 
en adjunct-directeur Laurence Heesterbeek van  
Ooijevaar | bevlogen bouwers uit Alkmaar.

“De oude dakbedekking is deels hergebruikt in het interieur  
van het gebouw, namelijk als bekleding van de bars van  
de Cultuurkoepel Heiloo,” laat Heesterbeek zien. “Aan deze  
dakbedekking is te zien wat het probleem was. De oor-
spronkelijke breedte van de gefelste platen was 70 cm. 
 Heiloo ligt in Windgebied 1 relatief dicht bij zee, wat bete-
kent dat het dak onder invloed van veel zeewind staat.  
De breedte van 700 mm van de koperdelen is daar eigenlijk 
te breed voor, de wind zuigt als het ware aan de platen, 
waardoor er aan de platen getrokken wordt. De relatief 
brede koperen platen zijn alleen aan de randen van iedere 
plaat middels klangen aan het dakbeschot bevestigd.  
In het midden van de plaat ontstaat er veel trek van de 
wind. In de loop van de jaren heeft dit de felsen en klangen 
langzamerhand los getrokken. Uiteindelijk is er een aantal 
jaren voor de restauratie tijdens een storm een behoorlijk 
deel van het dak los gekomen. Gelukkig zijn hierbij geen 
slachtoffers gevallen, maar het was een duidelijk signaal 
dat het zo niet langer kon.”

Om gevaarlijke situaties te voorkomen, heeft men toen 
alle platen in het midden vastgeschroefd aan het dakhout. 
Daarmee heeft men, naar later bleek, de uiteindelijke ver-
vanging van het dak slechts uitgesteld. De  schroeven zijn 
namelijk waterdicht ingewerkt met behulp van kunststof 
afdichtingen. Onder invloed van de klimatologische om-

standigheden zijn deze 
ringen na verloop van tijd 
verdroogd. Ter plaatse 
van de schroefgaten is 
lekkage ontstaan, wat 
vanzelfsprekend ten koste 
ging van de kwaliteit van 
het monumentale pand. 

NATUURLIJKE VEROUDERING
Verschillende bouwbedrijven zijn 
door de GGZ-NHN  gevraagd om met een plan te komen 
voor de restauratie en  verdere ontwikkeling van het 
landgoed. Ooijevaar | bevlogen bouwers heeft destijds het 
beste plan gemaakt en is op deze manier betrokken bij de 
herbestemming en  renovatie/ restauratie van de panden 
op het terrein. In nauwe samen spraak met specialist 
Ridder Skins For Buildings is vervol gens gekozen voor het 
volledig verwijderen van de bestaande dakbedekking (zo’n 
1320 m2). De oude, koperen dakbedekking werd zoals gezegd 
gedeeltelijk hergebruikt. Een deel werd in het interieur 
toegepast, een ander deel wordt (in bewerkte vorm) als 
relatiegeschenk uitgedeeld. 

“Het eikenhouten dakbeschot werd waar nodig hersteld,” 
aldus Heesterbeek. “In overleg met de Rijksgebouwendienst 
hebben we de plaatmaat van de koperen dakbedekking 
verkleind naar 53 cm om de trekbelasting door de wind te 
verlagen. Deze zijn vervolgens bevestigd met behulp van 
RVS nagels (8 stuks per m2). Er is een trekproef uitgevoerd 
op zowel de dakbedekking als op de klangen, om zekerheid 
te verkrijgen dat de dakbedekking ook bij een flinke storm 
op zijn plaats blijft.” 

Bewust is gekozen voor een koperen dakbedekking die  
op een natuurlijke manier patenteert. Heesterbeek:  
“We krijgen veel opmerkingen dat men de patinagroene 
kleur mist. Het is wel mogelijk om nieuw koper met behulp 
van een speciale behandeling versneld te verouderen.  
Uit budgettaire overwegingen is besloten deze behande-
ling achterwege te laten. Maar er is ook wel wat voor  
te zeggen om de dakbedekking op een natuurlijke manier 
te laten verouderen. Wij gaan niet meer meemaken  
dat het dak de oorspronkelijke, patinagroene uitstraling 
weer heeft. Overigens krijgen we ook veel complimenten 
over hoe het er nu uit ziet en terecht: ik vind het eind-
resultaat prachtig.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DAKRENOVATIE WILLIBRORDUSSTICHTING/CULTUURKOEPEL HEILOO
• OPDRACHTGEVER: GGZ-NHN 
• AANNEMER: OOIJEVAAR|BEVLOGEN BOUWERS, ALKMAAR
• DAKDEKKER: RIDDER SKINS FOR BUILDINGS, ZWAAGDIJK

De kapel is onderdeel van het complex van de voormalige 
rooms-katholieke psychiatrische instelling Willibrordus-
stichting in Heiloo. De stichting werd in de jaren twintig 
opgericht door de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes. Het complex voor psychiatrische patiënten werd 
tussen 1928 en 1940 gerealiseerd en kende een grote 
 variatie aan gebouwen. In de oorlogsjaren werd het com-
plex door de Duitsers gebruikt als hospitaal. 

In 1997 werd de organisatie on-
derdeel van de geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ) in de provincie 
Noord-Holland. Het gesloten 
karakter van het terrein voldeed 
 inmiddels niet meer aan de eisen 
die gesteld worden aan een moder-
ne psychiatrie. Om die reden zijn 
grote delen van de GGZ instelling  
in 2010 verhuisd. 

Dit was aanleiding om een  
Masterplan voor de herbestemming 
van het Rijksmonument op te stel-
len. Na verschillende scenario’s te 
hebben bekeken, waaronder het  
vestigen van een hotel in het com-
plex, is het terrein in 2015 omge-
doopt tot Landgoed Willibrordus. 
In het hoofdgebouw is nu het 
Willibrordus Business Centrum 
gevestigd. De kapel is omgedoopt 
tot multifunctioneel theater en 

congrescentrum (Cultuurkoepel Heiloo). Onder het grote 
hoge dak van de koepel worden nu optredens van landelijk 
aansprekende artiesten uitgevoerd en worden grote con-
gressen gehouden. Op het Landgoed bevinden zich verder 
opnameklinieken voor forensische psychiatrie, klinieken 
voor langdurige zorg, een gezondheidscentrum, drukkerij 
De Dijk, theeschenkerij De Trog, Restaurant Karakter,  
een hertenkamp en tuincentrum De Buitenkans.  

Foto: Peterbijkerk.eu



Heeft u ook een project voor de rubriek
Dak van het Jaar 2019?

Neem dan contact op met Edwin Fagel 

via 072-5470309 of edwin@lumail.nl

Roofs is het enige objectieve vakblad 
voor de dakensector in Nederland

In Roofs vindt u elke maand een breed scala aan onderwerpen 
over de ontwikkelingen en technieken op het vakgebied daken. 

Roofs is daarmee toonaangevend voor de dakenbranche.

Niets meer missen uit de dakenbranche? Neem een abonnement op 
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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

Ontdek de kracht van Dakweb
• Dagelijks de meest recente actualiteiten • up-to-date bedrijfsnieuws 

• up-to-date agenda • zoek een leverancier of product • zoek een dakdekker
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Herstel van een  
mislukte dakrenovatie
Een eerdere renovatie heeft niet het beoogde resultaat gehaald, met als 
gevolg dat de daken van 94 huurwoningen na ongeveer vijf jaar volledig 
moesten worden vernieuwd. Dakdekkersbedrijf Manina uit Meppel  
had er een grote klus aan, maar zag het gevolg met lede ogen aan.  
Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, volgt in dit artikel 
een  nadere beschouwing van het probleem en wordt ook ingegaan  
op de oplossing, waar in deze situatie voor is gekozen.

Ruim vijf jaar geleden zijn onder meer de betreffende 
daken van de 94 huurwoningen gerenoveerd. De bestaande 
pannen zijn verwijderd, over het bestaande dakbeschot is  
een nieuwe harde bovenplaat van 18 mm aangebracht en  
nieuwe tengels en latten. De oorspronkelijke  dakpannen 
zijn vervolgens teruggeplaatst. Als extra isolatie zijn 
 vervolgens isolatiekorrels onder de dakpannen gespoten. 
Dat had een betere isolatie op moeten leveren. Helaas was 
de isolatie niet goed aangebracht en kwam na verloop van 
tijd gedeeltelijk op straat en in de woning terecht.

Ook heeft dit waarschijnlijk gezorgd voor problemen in de 
vochthuishouding van het dak: minder of geen mogelijk-
heid om te ‘ademen’ of te ventileren. 

Na deze dakrenovatie openbaarden zich al snel problemen 
en kwamen er klachten van bewoners: stank, toch nog 
tocht en op sommige plaatsen aantasting van het bestaan-
de dakbeschot. 

Een deceptie voor de bewoners en de betrokken corporatie. 
De gekozen oplossing leek destijds een goede keuze,  
maar dit pakte anders uit. Actie was dus nodig.

HERSTEL
Bouwbedrijf Heijmans werd in de arm genomen om, 
 samen met de corporatie, de mogelijkheden van herstel  
te onderzoeken. Via Heijmans raakte dakdekkersbedrijf 
 Manina betrokken bij de werkzaamheden. Het bedrijf is 
lid van de Stichting Dakmeester. Henk Bouwman van het 
bedrijf vertelt dat het dakdekkersbedrijf vaak ook adviseert 

over de juiste oplossing, maar dat het in dit geval 
zich grotendeels op de uitvoering heeft gericht. 
“Er zijn verschillende scenario’s gemaakt door 
Heijmans, waar nodig hebben we geadviseerd.”  

Om het probleem op te lossen, was een rigoureuze aanpak 
nodig. De volledige dakopbouw, inclusief het dakbeschot, 
moest worden verwijderd. Vervolgens werden goed geïso-
leerde prefab kappen van Linex Prefab Daksystemen op  
een nieuwe opvangligger geplaatst. Deze elementen 
waren voorzien van sparingen, zodat de prefab dakkapellen 
hier vervolgens relatief snel op konden worden geplaatst. 
De kap werd vervolgens voorzien van nieuwe kunststof 
goten van Polytech Kunststoffen. Besloten werd direct ook 
de dakpannen te vernieuwen, omdat die binnen een aantal 
jaren alsnog zouden moeten worden vervangen. Gekozen is 
voor de sneldekpan Glazuron van fabrikant Monier.

Het totale project bestond uit zeven blokken van 12 wonin-
gen en één blok van 10. Naast het vervangen van het dak 
zijn ook de muren en vloeren bij-geïsoleerd. Ook zijn de 
woningen voorzien van nieuwe voordeuren en werd glas 
gedeeltelijk vervangen. Tijdens de werkzaamheden konden 
de bewoners niet thuis blijven. Gedurende deze periode 
kon men op kosten van de woningcorporatie onder meer 

op een nabij gelegen vakantiepark verblijven. Na vijf maan-
den waren alle werkzaamheden afgerond en nu functio-
neren alle woningen weer naar behoren.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Al met al was dit een bijzonder vervelende situatie voor 
alle betrokkenen, maar de corporatie heeft het probleem 
heel correct opgelost. Hoe is een dergelijk probleem in het 
vervolg te voorkomen? Bouwman stelt dat bij de oorspron-
kelijke dakrenovatie niet goed is nagedacht of de gekozen 
oplossing wel de juiste was. “Er is voldoende kennis in de 
markt aanwezig en men had volgens mij kunnen weten 
dat het toepassen van isolatiekorrels in deze situatie geen 
goed idee was. Mijn advies: houd altijd rekening met de 
eventuele gevolgen van de keuzes die je maakt. Daarvoor 
is het belangrijk uitsluitend in zee te gaan met gespeciali-
seerde en bewezen deskundige partijen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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‘Plat’ dak bedekt 
 met dakpannen
Het dak van een woonhuis in Voorhout had te kampen met condens-  
en lekkageproblemen. Toen dakdekker Roy Appelo van R.A. Daktechniek  
uit Oegstgeest poolshoogte kwam nemen, moest hij zich wel even op 
het achterhoofd krabben. Door intensief overleg met diverse partijen is 
de dakrenovatie tot een goed eind gebracht.

in Voorhout en enkele panden van de gemeente Leiden. 
Door deze referenties kwam het bedrijf in beeld om te 
komen kijken naar een dak dat al enige tijd problemen 
kende. Het betreft het dak van een woonhuis in Voorhout 
dat nagenoeg plat is, maar wel is bedekt met dakpannen. 

In het kader van een volledige dakrenovatie werd voor dit 
gedeelte een structurele oplossing gezocht.

HELLING VAN 5 GRADEN
Zoals bekend, worden dakpannen doorgaans toegepast  
op daken met een hellingshoek van minimaal 15 graden. 
Voor flauwere hellingen (7-15 graden) heeft fabrikant 
 Monier het bekende Low Pitch Systeem beschikbaar,  
een combinatie van grootformaat dakpannen en een water - 
dichte, dampdoorlatende onderconstructie. Het systeem 
bestaat uit een onderplaat met een minimale dikte van  
18 mm en een waterkerende laag. 

Maar hoe om te gaan met een dakhelling onder de  
7 graden? Het hele dak van het hier besproken woonhuis  
in Voorhout heeft een helling van 5 graden. Het was 
oorspronkelijk waterdicht gemaakt met behulp van een 
 bitumineuze dakbedekking. De dakpannen zijn er ver-
volgens uit esthetische overwegingen op aangebracht. 
Op zich geen gekke gedachte, het dak werd in  constructief 
opzicht beschouwd als plat dak en is ook als zodanig 
 waterdicht gemaakt. 

Die vlieger ging echter niet op. De waterhuishouding van 
het dak was duidelijk anders dan waarop was gerekend.  
De gebouwschil is letterlijk de huid van het gebouw en 
moet dus in staat zijn om te ‘ademen’. Dat was in de 

JHet Dak van het  aar 2018

Het verantwoordelijke dakdekkersbedrijf is een  jonge 
 organisatie en met vier medewerkers ook relatief klein. 
Toch heeft het bedrijf, dat zich onlangs aansloot  
bij de Stichting Dakmeester, al enkele aansprekende 
 projecten uitgevoerd. Eén daarvan is het bestuurscentrum 

oorspronkelijke situatie niet mogelijk, men had te kampen 
met condensatieproblemen en (ter plaatse van de beves-
tiging van de tengels) lekkages. Het dakdekkersbedrijf 
ging in overleg met Monier en heeft het dak uiteindelijk 
uitgevoerd met het zogeheten Divoroll Preminium WU 
onderdaksysteem. Het betreft een waterdichte, dampdoor-
latende folie, waardoor vocht van binnen naar buiten kan 
uitwasemen. Dit project betekent een primeur voor de 
Nederlandse markt.

De aansluitnaden van deze folie worden waterdicht afge-
werkt door middel van föhnen. De speciale latten van  
2,5 cm dik werden 45 graden gezaagd, op de folie geschroefd 
en vervolgens waterdicht afgewerkt met een speciaal 
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ontwikkelde afsluitingsband. Deze afdichtingsband wordt 
middels föhnen aangebracht op de folie, zodat een wa-
terdichte afsluiting ontstaat. Tenslotte is aan de dakvoet, 
boven de dakgoot, een afwateringsprofiel geplaatst.  
Door de geringe helling stroomt het water namelijk heel 
traag: het profiel moet ervoor zorgen dat het water ook 
echt de dakgoot in stroomt en niet de kans krijgt om door 
te sijpelen in de gevel. Het dak is afgewerkt met Monier 
Rubin 9V dakpannen.

Er hoefde door het dakdekkersbedrijf geen (extra) isolatie-
laag te worden toegepast. De isolatie is aan de binnenkant 
van het dak aangebracht en voldeed nog aan alle eisen en 
wensen. Tijdens de werkzaamheden hoefde enkel hier en 
daar een kleine reparatie te worden uitgevoerd.

GEEN STANDAARD KLUS
Appelo geeft aan dat dit werk beduidend meer tijd en 
 aandacht heeft gekost dan een standaard klus, omdat het 
een nieuwe methode betreft en dus een voor het bedrijf 
ongebruikelijke werkmethode. “Dit systeem vraagt een 
grotere nauwkeurigheid dan het gewone dakpannenwerk,” 
aldus Appelo. “Vooral aan de verwerking van de onderdak-
folie en de waterdichte tengelbevestiging is zorgvuldig 
aandacht besteed. Ook de aansluitingen, zoals bij dak-
doorvoeren en binnen- en buitenhoeken zijn net even iets 
anders dan een dakdekker gewend is. Het is dus niet zo 
dat iedereen die weet hoe een pannendak wordt gemaakt 
direct met het systeem aam de slag kan. Hiertoe dient  
men een training bij de fabrikant te volgen.”

Het werk is inmiddels naar volle tevredenheid afgerond. 
Appelo vertelt dat hij verwacht dit systeem in de toekomst 
nog wel vaker te zullen toepassen: “Er zijn alleen niet zo 
veel pannendaken met een dergelijk geringe helling.  
Wat dat betreft was dit echt een bijzonder werk.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DAKRENOVATIE WOONHUIS IN VOORHOUT
• OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
• DAKDEKKER: R.A. DAKTECHNIEK, OEGSTGEEST
• LEVERANCIER: MONIER, MONTFOORT

JHet Dak van het  aar 2018

DE NIEUWE HOLLANDER-V
Winnaar op techniek

In een sport als de Formule 1 draait het om details. Zelfs de kleinste innovatie kan 

het verschil maken tussen winnen en verliezen. De Nieuwe Hollander is al jaren een 

bijzonder populair dakpanmodel. En toch kon het beter. Samen met onze klanten 

hebben wij de dakpan op essentiële details verbeterd. De licht klassieke, Hollandse 

uitstraling is gebleven, maar onderhuids is er stevig gesleuteld. De Nieuwe Hollander-V 

is een innovatieve variabele dakpan en een echte winnaar. De absolute nummer 1.

MONIE170695_advertentie_Steildak_Monier-v2.indd   1 11-12-17   15:10
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ACTUALITEITEN

CONDUCT TECHNICAL SOLUTIONS BREIDT UIT  
MET NIEUWE HOOFDVESTIGING
Op 1 november heeft het team van Conduct Technical Solutions 
de sleutel in ontvangst mogen nemen van het nieuw te openen 
pand aan de Aalborg 4 te Barendrecht. Op deze locatie zal het 
hoofdkantoor gevestigd worden, met daarbij een magazijn van  
388 m2. Met deze nieuwe locatie in combinatie met het bestaande 
magazijn in Drunen speelt het bedrijf in op de enorme groei die 
het bedrijf doormaakt. De verbouwing zal vier tot zes weken in 
beslag nemen en de verhuizing staat nog dit jaar gepland. 

agenda
23-24 januari 2019
InterSolution 2019 
Flanders Expo, Gent
www.intersolution.be

4-8 februari 2019 
Bouwbeurs 2019
Jaarbeurs Utrecht
Info: www.bouwbeurs.nl

personalia
VELUX Nederland
Andry Schol is bij VELUX Nederland  
in dienst getreden als Channel  
Manager Professionals. Hij is binnen  
de afdeling Marketing & Communicatie  
verantwoordelijk voor de marketing- 
strategie richting alle professionele doelgroepen.

DE DAYLIGHT AWARD 2018 UITGEREIKT
De Daylight Award 2018 is dit jaar toegekend aan  

de Japanse architect Hiroshi Sambuchi en de  
Amerikaanse onderzoeker Greg Ward voor hun  

baanbrekende werk en toewijding aan daglicht. 
Volgens het juryrapport illustreren zij beiden de veel-

zijdigheid van het werken met daglicht: “De gebou-
wen van Sambuchi dienen als een continue inspiratie 
met zijn buitengewone eenvoud en altijd aanwezige 

daglicht. Het werk van computerwetenschapper  
Greg Ward heeft het veld van daglichtmodellering  

veranderd en heeft duizenden ingenieurs en architec-
ten de mogelijkheid gegeven om middels computer-

software te werken met daglicht in hun projecten.”

VERVANGER VOOR LOOD IN DE BOUW  
WINT INNOVATIEPRIJS
Leadax is bekroond met de Veluwse Innovatie Prijs 2018.  
Bij de afsluiting van “De week van het ID” werd zowel  
de publieksprijs als de juryprijs door de loodvervanger  
gewonnen. Het materiaal is gemaakt van gerecycled  
kunststof, in combinatie met aluminium strekmetaal.  
Het product is drie jaar geleden gelanceerd door moeder- 
bedrijf Bitufa, dat gespecialiseerd is in productie van  
waterkerende materialen, en wordt momenteel verkocht  
in 13 landen.

GENERIEKE POORTINSTRUCTIE PER 1 APRIL 2019
Op bouwlocaties van organisaties die aangesloten zijn 
bij Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) 
moet iedereen per 1 april 2019 een GPI (Generieke 
Poortinstructie) gevolgd hebben en voor de bijbeho-
rende toets zijn geslaagd. Vanaf die datum moeten alle 
eigen medewerkers en medewerkers van alle onder-
aannemers en toeleveranciers, die werkzaamheden 
verrichten op de bouwplaats, hun GPI gehaald hebben 
en laten zien om toegang te krijgen tot de bouwplaats. 
Overigens behouden de aangesloten partijen ook de 
mogelijkheid om per bouwplaats aanvullende specifie-
ke veiligheidseisen te stellen.

AKKOORD OVER WET KWALITEITSBORGING BOUW
Nederlandse gemeenten en minister Ollongren zijn het op 
hoofdlijnen eens geworden over de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb). Dat blijkt uit een brief die aan de 
Tweede Kamer is gestuurd. Zo is onder meer afgesproken 

dat de wet 1 januari 2021 ingaat, tegelijk met de Omgevingswet. Verder belooft  
de minister gemeenten financieel bij de invoering te ondersteunen. Met gemeenten  
zal Ollongren afspraken maken over de proefprojecten die nog moeten plaatsvinden.

Pas als is aangetoond dat het nieuwe stelsel werkt, treedt de wet in werking.  
De Eerste Kamer moet nog met de wet instemmen. Eigenlijk zou dat in de zomer  

van 2017 gebeuren, maar toen kon minister Plasterk niet op een meerderheid rekening  
en werd het voorstel niet in stemming gebracht.

(BRON: Cobouw)

AUTOMATISCH TRACEREN EN MATERIEELBEHEER OP LOCATIE
Nanolink is een trackingsysteem dat via Bluetooth Low Energy (BLE) en de app op de smartphone van de medewerker laat 
weten waar het materieel zich bevindt. “Het systeem verstuurt een signaal van de tracker naar de smartphone van de 
dichtstbijzijnde medewerker die de Nanolink-app heeft geïnstalleerd. Het werkt dus anders dan GPS, dat een signaal naar 
een satelliet stuurt, maar het resultaat is uiteindelijk hetzelfde: vertellen waar het gereedschap is,” vertelt Arjen Baas,  
directeur Nanolink Benelux. Het kan tevens dienst doen als instrument voor materiaalbeheer.

DE JET-GROUP ACQUISITIE DOOR  
VELUX IS GOEDGEKEURD
De mededingingsautoriteiten van  
Duitsland en Oostenrijk hebben hun  
goedkeuring verleend aan de acquisitie  
en er worden nu plannen gemaakt  
voor de integratie van JET-Group in  
VELUX Group. “De goedkeuring van onze 
acquisitie van JET-Group betekent dat  
we nu verder kunnen gaan met het  
verder ontwikkelen van onze sterke  
positie in de commerciële markt,”  
aldus CEO David Briggs.
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De volgende steilDAK verschijnt op 19 februari 2019

SPECIAL
Dakbedekking

DAK VAN HET JAAR 2019
62 nieuwbouwwoningen  
in Zaandam

BOUWBEURS 2019
Verslag van de beursvloer

AAN TAFEL MET…
Nieuwe rubriek in steilDAK

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

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

www.monier.nl

De volgende keer  
in steilDAK:
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SlimFix Solar
Het enige dakelement geschikt 
voor alle zonnepanelen
SlimFix Solar is een waterkerend “zonnepaneel-platform” waarop direct alle gangbare 
zonnepanelen en montagesystemen kunnen worden bevestigd. Het systeem bestaat uit speciale 
SlimFix dakelementen gecombineerd met een gepatenteerde waterkerende onderlaag waarmee de 
dakconstructie volkomen waterdicht wordt. De speciale profiellering zorgt voor een gegarandeerde 
ventilatie van de onderconstructie en een optimale ventilatie en koeling van de zonnepanelen. Dit 
verlengt de levensduur van de dakconstructie en verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

• Geschikt voor alle gangbare zonnepaneelsystemen

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

• Perfecte ventilatie en koeling van het zonnepaneel = hoog rendement

• Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie = langere levensduur

• Te combineren met standaard SlimFix dakelementen en pannenbedekking

• Leverbaar voor nieuwbouw (SlimFixXT Solar) en renovatie (SlimFix Solar)

NIEU
W

GEPATENTEERD 
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