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COLUMN

Een brandende kwestie
onderdaken in Nederland. 
Ook kijken zij naar de 
verwerking, niet 
onbelangrijk. 

Verzekeraars 
 beginnen lang-
zaam ‘warm’ te 
lopen voor zonne-
panelen. Dat gaat 
niet snel. Logisch: 
er moet sprake zijn 
van een grote toe-
passing van producten, 
voordat er zorgen ontstaan bij de 
verzekeraars. Dat begint wat te worden: eind 2015 waren 
er al meer dan 400.000 woningen voorzien van zonne-
panelen (bron Milieu Centraal). Dat lijkt me toch al een 
grootschalige toepassing. Deze branden zullen nu zeker 
de aandacht van de verzekeraars hebben. 

In tegenstelling tot bovenstaand onderwerp is de beves-
tiging van zonnepanelen aan het onderdak iets waar 
weinig verzekeraars zich nog echt zorgen over maken. 
We hebben de afgelopen tijd toch al stormen gehad,  
is het credo tot nu toe. Is dat zo? Hebben we al écht 
 hevige stormen gehad? Volgens mij nog niet. 

De gevolgen van de klimaatverandering, zo staat in hun 
eigen rapporten, zullen wel meevallen m.b.t. wind en 
storm. Hoewel: windkrachten 11 en 12 zullen wel vaker 
voorkomen. Een verwachting om zeker iets te gaan doen 
aan een bewezen/genormeerde bevestigingsmethode 
van zonnepanelen op daken, zoals we ook gedaan hebben 
met de verankering van dakpannen. Daarvan weten we 
dat het echt geholpen heeft om schades te voorkomen!

Hagelbuien, zoals in Someren e.o., die gaan met een 
behoorlijke grote zekerheid meer voorkomen, zeggen de 
deskundigen. Ik ben benieuwd of we daar in de bouw op 
voorbereid zijn en dan bedoel ik niet alleen om schades  
te repareren, maar ook om schades te voorkomen.  
Volgens mij kunnen we nog wat leren van onze 
 oosterburen, daar hebben ze al heel lang ervaring  
met hagelbuien.
En zoals met alles wat gemonteerd moet worden in  
de bouw: ook de verwerking is een wezenlijk onderdeel  
van integrale kwaliteit. Kies dus voor verwerkers met 
(bewezen) verstand van hellende daken.

Will Verwer
Voorzitter Stichting Dakmeester

Het gaat goed met de solar-industrie. Dat wil zeggen:  
er worden steeds meer zonnepanelen op de Nederlandse 
daken geplaatst en we kunnen nu wel aannemen dat  
er door de afname van het gasverbruik een versnelling 
zal komen in de toepassing van zonnepanelen op de 
Nederlandse daken. We hebben meer en goedkopere 
stroom nodig.

Verwachtingsvol zien we de ontwikkelingen van solar 
passeren: modules met hogere rendementen, modules 
met een mooiere esthetische uitstraling, passend bij de 
(dak)omgeving, etc. Mooie ontwikkelingen. Maar hoe kan 
het dan toch gebeuren dat een aantal daken juist door 
deze zonnepanelen in de brand vliegt? Inmiddels hebben 
we het al over 12 woningen waar dit is gebeurd.
Spectaculaire filmpjes op internet. En bijna logischerwijs 
‘weten’ we nu al waar het door komt, namelijk: er vindt 
onvoldoende ventilatie plaats achter de zonnepanelen 
en in deze hete zomer lopen de temperaturen zo hoog  
op dat het dak vlamvat. Gelooft u het? Nou, ik niet! 
Natuurlijk is het weer tijd voor onderzoek, belangrijk voor 
de bewoners van huizen en voor de verzekeraars.
Maar…zou dit niet al eerder onderzocht zijn door bedrijven 
die echt verstand van daken hebben? Of hebben we nog 
steeds niet geleerd dat we bij nieuwe toepassingen altijd 
moeten kijken naar de integrale oplossingen, namelijk 
producten testen in combinatie met de toepassing van 
het product op of in het gebouw? 

Zou de solar-industrie zelf nog altijd alleen testen uit-
voeren op de zonnepanelen zelf, zoals de vuurkorftest  
op de panelen? Deze test zegt alleen iets over de brand-
bestendigheid van het paneel zelf en niet zoals het is 
geïntegreerd in de gebouwde omgeving. 

Ik kan me niet voorstellen dat die kennis er niet is. 
 Sterker nog: er zijn meerdere voorbeelden in Europa  
waar we tegen een hoge prijs hebben geleerd dat er 
kortsluiting kan ontstaan bij de ‘connector’ aan de 
 achterzijde van het paneel en dat juist die verbinding 
100% ‘kortsluitingsvrij’ moet zijn. De prijs van de zonne-
panelen is laag, heel laag. Zouden fabrikanten op dit 
soort zaken dan toch besparen? 

Nou, we wachten het onderzoek maar af. Eén ding weet 
ik nagenoeg zeker: de solar-industrie is nog steeds een 
industrie van uitsluitend produceren van zonnepanelen 
met de hoogste opbrengst. En niet een industrie die ook 
kijkt naar integrale toepassingen. 
Er zijn uitzonderingen op dit gebied, namelijk (hellend) 
dakgerelateerde fabrikanten die wél hun verantwoorde-
lijkheid nemen door het uitvoeren van integrale testen 
op modules, gemonteerd op de verschillende soorten 

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 
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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 
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garantie partners Monier, Velux en Unilin zorgen wij daarom voor garantie 
op materialen, functionaliteit en arbeid. Daksysteemgarantie PLUS wordt 
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15 jaar! 

Daksysteemgarantie PLUS. De maatstaf voor hellende daken.
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Een dak met  
alleen maar details
Kasteel Wamberg, op het landgoed Wamberg bij Berlicum, dateert uit  
de zestiende eeuw. In de loop der tijd is er steeds meer aangebouwd,  
zodat het een mengeling aan stijlen is geworden. Onlangs is het dak  
van dit monumentale gebouw, als onderdeel van een grootscheepse 
renovatie, volledig vernieuwd. Vanwege de vele details was de moeilijk-
heidsgraad van dit werk bijzonder hoog.

Het kasteel heeft een rijke historie. Het was een kapittel 
van de Sint-Jan in Den Bosch, die het zo’n 500 jaar   
geleden als speelhuis liet bouwen. De gegoede familie  
van Rijckevorsel verbouwde het pand zo’n 200 jaar geleden 
tot kasteel heeft en het in de loop der eeuwen verschillende 
malen uitgebreid en verbouwd, al naar gelang de functie 
van het kasteel veranderde. Een deel van het landgoed is nog 
steeds in het bezit van de familie, maar het kasteel werd 
in de jaren ’70 verkocht. Onlangs veranderde het gebouw 
opnieuw van eigenaar en de nieuwe kasteelbezitters 
besloten het gebouw volledig te renoveren. De provincie 
Noord-Brabant geeft prioriteit aan het in stand houden 
van cultureel erfgoed, de werkzaamheden konden daarom 
ondersteunend worden gefinancierd met een subsidie. 
Belangrijk was ook dat de factor ‘tijd’ bij dit project een 
minder dwingende rol kon spelen, omdat de eigenaren 
elders konden verblijven. De insteek was dat goed vakwerk 
belangrijker is dan het halen van een strakke planning.

De indeling aan de binnenkant blijft volledig intact, zo ook 
het nog aanwezige historisch interieur. De buitenschil is 
inmiddels aangepakt: de gevel is deels opnieuw gevoegd 
en het dak kreeg een volledig nieuwe natuurleien dak-
bedekking. Specialist Walter Verhoeven BV werd hiervoor 
ingehuurd en had daarmee een uitdagende, maar ook 
aansprekende klus in haar portefeuille. steilDAK sprak met 
directeur Wim Verhoeven over de werkzaamheden.

NIEUWE NATUURLEIEN DAKBEDEKKING
Kasteel Wamberg heeft verschillende hellende daken, op 
verschillende hoogten, rond een plat dak. De daken zijn 
vrijwel allemaal voorzien van meerdere dakkapellen en/of 
dakramen. De oorspronkelijke dakbedekking, bestaande uit 
Fumay natuurleien, is al zo’n 100 jaar geleden aangebracht 
en mede als gevolg van achterstallig onderhoud begon het 
dak hier en daar gebreken te vertonen. Plaatselijk waren er 
lekkages, die ook houtrot in het houten dakbeschot hadden 
veroorzaakt. De leien zelf waren na ruim 100 jaar broos 
geworden en begonnen te vervilten. 

In samenspraak met Rothuizen Architecten, is een plan opge- 
steld om het gebouw op een verantwoorde manier te restau- 
reren. “Niet alles is vooraf te organiseren,”  vertelt Verhoeven.  
“Je weet niet wat je tegenkomt als je de dakbe dekking ver-
wijdert,” vertelt hij. Het houtrot bevond zich bijvoorbeeld 
op andere een plek dan waar de lekkage zich openbaarde. 
Het dak heeft zeer veel detailleringen en onderbrekingen, 
dus het was voortdurend puzzelen. Monumentenwacht 
Noord-Brabant heeft toezicht gehouden op een kwalitatief 
goede uitvoering van de werkzaamheden.”

Allereerst werd gezocht naar de juiste leisteen. “De oor-
spronkelijke Fumay leisteen is niet meer verkrijgbaar,  
dus we moesten op zoek naar een vergelijkbare natuurlei,” 
aldus Verhoeven. “Kwalitatief gezien is er dan eigenlijk 
maar één optie en dat zijn de Penrhyn leien uit Wales, 
geïmporteerd door Lei Import. Deze hebben de gewens-
te karakteristieke paarse gloed, overeenkomstig met de 
oorspronkelijk toegepaste lei en heeft een gegarandeerde 
kwaliteit. De nieuwe leien gaan zeker weer 100 jaar mee (en  
zijn ook voor 100 jaar gegarandeerd door de leisteengroeve).”

De oorspronkelijke dakbedekking is tot op het dakbeschot 
verwijderd. Waar nodig, is het houten dakbeschot ver-
nieuwd. Verhoeven: “De moeilijkheid bij de verwerking was 
met name de ondergrond. Het is onmogelijk om vooraf 
overal rekening mee te houden, simpelweg omdat je niet 
weet wat je tegenkomt. Op sommige plaatsen moest niet 
alleen het houten dakbeschot worden vervangen, maar 
ook de houten balken. Het dakbeschot had plaatselijk een 
glooiing en het gegeven dat het dak zeer veel onderbrekin-
gen heeft, maakte dat dit een zeer complexe klus was.”

JHet Dak van het  aar 2018

Tekst: Edwin Fagel, Foto’s: Walter Verhoeven bv.
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Het werk behelsde overigens méér dan alleen het vervangen 
van de leien dakbedekking. Zo werd al het lood vervangen 
en werden ook de goten hersteld (terug op afschot ge-
bracht en opnieuw geverfd) en de gehele bekleding werd 
vernieuwd. Ook werden de hemelwaterafvoeren geheel in 
staal vernieuwd en werden bladafscheidingen geplaatst, 
zodat verstoppingen konden worden voorkomen. Men had  
een aparte ruimte ingericht als werkplaats, waar de nodige  
bewerkingen konden worden uitgevoerd. Ook werd het 
platte dak door het bedrijf voorzien van een nieuwe isolatie- 
 laag (5 cm PIR) en een SBS bitumineuze dakbedekking. 

JHet Dak van het  aar 2018

KASTEEL WAMBERG, BERLICUM
• OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
• RESTAURATIE-ARCHITECT: ROTHUIZEN ARCHITECTEN, MIDDELBURG
• DAKDEKKER:  WALTER VERHOEVEN BV LOODGIETERS-  

EN LEIDEKKERSBEDRIJF, NIEUWKUIJK
•  LEVERANCIER  

DAKBEDEKKING: LEI IMPORT, MAASBRACHT

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.”

Vanwege de weersom-
standigheden diende het 
werk in fasen te worden 
uitgevoerd, waarbij men 
in het voorjaar en de 
zomer zo goed kon opschieten, dat het werk aan het eind 
van de zomer kon worden opgeleverd. 

LOGISTIEKE ORGANISATIE
De oude leien moesten vanzelfsprekend worden afgevoerd 
en de nieuwe leien moesten worden gesorteerd. Dat klinkt 
voor de hand liggend, maar op deze locatie was dat niet 
zo eenvoudig als het klinkt. Kasteel Wamberg is namelijk 
omringd door een gracht en de brug over de gracht is de 
enige toegang tot het terrein. De brug is niet sterk genoeg 
voor vrachtverkeer. Aan- en afvoer van materialen (en 
bijvoorbeeld de bouwlift) vond daarom middels aanhang-
wagens en heftrucks plaats, die vanaf de openbare weg 
(op een paar honderd meter afstand) werden geladen en 
gelost. Deze praktijk zorgde ervoor, dat de communicatie 
tussen de verwerker en de verschillende leveranciers zeer 
goed moest verlopen.

Inmiddels zijn de dakwerkzaamheden  
afgerond en ziet het kasteel er vanaf  
de buitenkant weer prachtig uit. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



De wettelijk verplichte opleiding monteur Steigerbouw is nu met subsidie  
te volgen via het Opleidingsfonds voor Hellende Daken (OOHD)  

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. 

De Richtlijn Steigers is bedoeld voor iedereen die in professionele zin te maken heeft met steigerbouw of steigers gebruikt. Het is verplicht 
voor alle steigers die in de bouw worden gebruikt, ongeacht welke hoogte. Tot nu toe is alleen de aluminium rolsteiger uitgezonderd.  
Beschikt iemand over het diploma MBO 2 of MBO 3 steigerbouw, dan voldoet diegene daarmee al aan die eis. Heeft iemand dat diploma niet, 
dan moet er examen gedaan worden om het erkende certificaat te behalen. 

Een steiger wordt gezien als een hoog risicovolle hulpconstructie waarbij eventuele ongevallen kunnen leiden tot ernstig letsel en forse 
 schade. Zowel vanuit Inspectie SZW als vanuit verzekeraars is er een sterke druk om verantwoord op hoogte te werken op veilige steigercon-
structies. Met SZW zijn afspraken gemaakt over de naleving. 

Niet iedereen is hiervan op de hoogte en veel werkgevers 
 laten hun medewerkers zonder opleiding en het bijbeho-
rende certificaat steigers bouwen. Hiermee wordt een groot 
risico genomen, een risico wat niet genomen mag worden! 

Wat doet OOHD voor u? 
Voor het OOHD is veilig werken een belangrijk speerpunt. 
OOHD is voor haar leden op zoek gegaan naar een aanbieder 
van deze opleiding die voldoet aan de wettelijke eisen.  
In deze zoektocht is men uitgekomen op Bouwradius.  
Zij zijn een geschikte opleider die u en uw medewerkers 
volgens de wettelijke normen de opleiding monteur  
steigerbouw aanbiedt. 

Waar en wanneer is de opleiding te volgen 
De opleidingen worden op verschillende data en op een aantal locaties in Nederland 
gegeven. Ook biedt OOHD in samenwerking met Bouwradius de mogelijkheid om  
de opleiding in company te laten plaatsvinden. Met een minimum aantal van 
 8 deelnemers kan deze opleiding speciaal voor uw medewerkers georganiseerd  
worden. Omdat de opleiding op een geaccrediteerde Steigerbouwtrainings- en  
examen locatie moet plaatsvinden, zal de in company-training niet bij u op locatie  
plaatsvinden, maar op een locatie bij u in de buurt. 

Subsidie via het OOHD 
Bedrijven die voor hun medewerkers premieafdracht doen aan het OOHD, krijgen  
subsidie voor deze opleiding. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal 
dagen dat uw medewerker deze opleiding volgt.

Meer informatie of aanmelden 
Wilt u meer informatie over de 
opleiding monteur steigerbouw of 
u medewerkers aanmelden voor de 
opleiding, neem dan contact op met het 
OOHD-secretariaat via info@cao-hd.nl 
of 085 489 90 50. 

Neem ook eens een kijkje op  
www.opleidingenhellendedaken.nl 
welke mogelijkheden en trainingen  
het OOHD u nog meer biedt. 

Monteur Steigerbouw

Mede mogelijk gemaakt door GNL/sectie daken, Vakfederatie Rietdekkers, 
Nederlandse Vereniging van Leidekkers en de Landelijke Belangen Vereniging.

Opleiding 
Monteur 

Steigerbouw  

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

Opleiding Monteur Steigerbouw
Voor wie: Voor iedereen die in professionele zin te maken 
heeft met steigerbouw of steigers gebruikt. 
Is het verplicht: ja, het is voor iedere steigerbouwer 
wettelijk verplicht om een gedegen opleiding te volgen 
en geregistreerd te staan in het Centraal Diploma Register 
voor de steigerbouw. 
Is het behaalde certificaat onbeperkt geldig: nee, 
dat is het niet. Het certificaat is vijf jaar geldig. 

Speciaal voor leden van OOHD*

De wettelijk verplichte opleiding Monteur  

Steigerbouw nu te volgen met OOHD-subsidie  

*Bedrijven die voor hun medewerkers premieafdracht doen aan het 
Opleidingsfonds voor Hellende Daken (OOHD).

Neem geen risico, laat uw medewerkers veilig 

werken en voorkom boetes. 

Zorg dat ze het verplichte certificaat behalen door 

de opleiding Monteur Steigerbouw te volgen! 

Wat biedt het OOHD u:
» Een opleider die aan de wettelijke 

verplichtingen voldoet.
» Subsidie per deelnemer.

» De opleiding is op verschillende 
data en locaties in het land te volgen.

» De opleiding kan ook incompany 
worden gegeven.

Monteur Steigerbouw

Mede mogelijk gemaakt door GNL/sectie daken, Vakfederatie Rietdekkers, 
Nederlandse Vereniging van Leidekkers en de Landelijke Belangen Vereniging.

Opleiding 
Monteur 

Steigerbouw  

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

Opleiding Monteur Steigerbouw
Voor wie: Voor iedereen die in professionele zin te maken 
heeft met steigerbouw of steigers gebruikt. 
Is het verplicht: ja, het is voor iedere steigerbouwer 
wettelijk verplicht om een gedegen opleiding te volgen 
en geregistreerd te staan in het Centraal Diploma Register 
voor de steigerbouw. 
Is het behaalde certificaat onbeperkt geldig: nee, 
dat is het niet. Het certificaat is vijf jaar geldig. 

Speciaal voor leden van OOHD*

De wettelijk verplichte opleiding Monteur  

Steigerbouw nu te volgen met OOHD-subsidie  

*Bedrijven die voor hun medewerkers premieafdracht doen aan het 
Opleidingsfonds voor Hellende Daken (OOHD).

Neem geen risico, laat uw medewerkers veilig 

werken en voorkom boetes. 

Zorg dat ze het verplichte certificaat behalen door 

de opleiding Monteur Steigerbouw te volgen! 

Wat biedt het OOHD u:
» Een opleider die aan de wettelijke 

verplichtingen voldoet.
» Subsidie per deelnemer.

» De opleiding is op verschillende 
data en locaties in het land te volgen.

» De opleiding kan ook incompany 
worden gegeven.

OOHD
biedt opleiding monteur Steigerbouw
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ASBESTEDAKENVERBOD IS DEFINITIEF

Het asbestdakenverbod,  
een glibberige weg naar 2025
Het aangekondigde asbestdakenverbod per 2024 kent een weg van 
 hindernissen, zoals recentelijk nog is gebleken tijdens een  parlementair 
debat over de asbestdaken. De politiek heeft enigszins tegemoet  willen 
komen aan die hindernissen en heeft daarom de invoering van het 
 asbestdakenverbod met één jaar uitgesteld. Het effect daarvan zal echter 
heel gering zijn. In dit artikel leest u wat de stand van zaken is, met een 
blik op verschillende perspectieven. 

mr.dr. Yvonne Waterman1

Al in de jaren zestig van de vorige eeuw was het weten-
schappelijk mondiaal aanvaard dat blootstelling aan 
asbest ernstig schadelijk kan zijn voor de gezondheid.  
Bij uitstek werd hierbij gedacht aan specifieke asbest-
kankers zoals mesothelioom en asbestgerelateerde 
longkankers. (Tegenwoordig worden nog veel meer andere 
vormen van kankers en immuniteitsziekten in verband ge-
bracht met asbest.) Dit gezondheidsbesef leidde ertoe dat 
in 1994 een asbestverbod van kracht werd in Nederland;  
op zich rijkelijk laat, maar toch nog steeds veel eerder dan 
de meeste Europese landen. 

Het asbestverbod leidde ertoe dat asbesthoudende pro-
ducten (onder meer) niet meer mochten worden ingevoerd, 
geproduceerd, verkocht of bewerkt. Dit luidde het einde  
in van een lucratieve markt in asbestdaken en golfplaten. 
Zo mocht Eternit niet meer haar bekende asbestdakpannen 
maken en moest omzien naar alternatieve grondstoffen. 
Ook is het sinds 1994 niet meer toegestaan om een asbest-
dak te bewerken, bijvoorbeeld ter reparatie wanneer het  
door een storm is aangetast. Saneren en vervangen is dan 
het dure devies. 

Asbestdakpannen beginnen na dertig jaar duidelijk te 
verweren: het cement in de dakpannen brokkelt af en het 
(voormalig hechtgebonden) asbest daarin komt dan vrij.2 
Om deze schade voor de volksgezondheid en het milieu te 
beperken, had de overheid een asbestdakenverbod aange-
kondigd per 1 januari 2024. Waarom 2024? Dat is precies 
dertig jaar na de invoering van het asbestverbod in 1994.
Let wel: de overheid hecht veel belang aan het gezond-
heidsaspect; maar of de enorme kosten opwegen tegen 
de gezondheidswinst, wordt in de media frequent door 
diverse partijen betwijfeld. 

Het asbestdakenverbod betreft nadrukkelijk alleen asbest-
daken die in verbinding staan met de open lucht: asbest-
houdende gevelbekleding en asbesthoudende materialen 
in een gebouw behoeven niet te worden verwijderd.

HET ASBESTDAKENVERBOD
Op dit moment is er nog ongeveer 80 tot 100 miljoen 
m2 asbestdaken aanwezig, waarvan 75% in de agrarische 
 sector. De laatste jaren wordt ongeveer 10-12 miljoen vier-
kante meter van deze daken verwijderd, maar er is nog 
maar zes jaar (tot 1 januari 2025) om het doel te halen. 
Het is evident dat dit niet gaat lukken. Globaal gesproken 
zou je denken dat er ongeveer evenveel nieuwe daken bij 
komen als dat er asbestdaken af gaan. Dat is niet helemaal 
waar. Particuliere daken zullen vrijwel altijd vervangen 
worden door een nieuw dak; maar bij agrarische gevallen is 
dit minder vaak het geval. Daar ligt het soms meer voor de 
hand om een oude schuur met asbestdak geheel te slopen 
en niet te vervangen. 

Op 10 oktober 2018 is de invoering van het asbestdakenver-
bod met een handigheidje verlengd: van 1 januari 2024 naar 
31 december 2024. Dit zou een tegemoet koming  moeten 
zijn aan alle problemen die er zijn om deze  deadline te 
halen. Maar zoals u hierna kunt lezen en zelf kunt conclude-
ren, maakt zo’n jaar extra geen noemenswaardig verschil. 

HET BRAAFSTE JONGETJE IN DE EU-KLAS
Het Nederlandse asbestdakenbeleid past keurig binnen 
de visie van de Europese Commissie om de Europese Unie 
 asbestvrij te maken. (Let wel, de helft van de wereldpro-
ductie aan asbest is terechtgekomen in Europa, circa een 
miljoen ton asbest. Geen klein voornemen dus.) Dat maakt 
ons het braafste jongetje van de klas, maar ook degene 
op wie alle internationale ogen gericht zijn. Nu diverse 
Europese landen al grootscheepse actie ondernemen om 
landelijk asbest te saneren – denk aan Polen, Nederland, 
Engeland, sinds kort België – is het slechts een kwestie van 
tijd totdat de Europese Commissie met concrete doelstel-
lingen en richtlijnen ter zake komt. Een logische volgorde 
zou zijn dat het Nederlandse asbestdakenbeleid dan eerst 
wordt gevolgd, met aansluitend verplichte sanering van 
overheidsgebouwen en vervolgens particuliere gebouwen. 

DE VERVELENDE PRAKTIJK
Alle goede voornemens ten spijt om Nederland vrij te 
 maken van asbestdaken, zijn er toch enige praktische 
 belemmeringen om dat te realiseren. De meest evidente is  
dat de saneringssector eenvoudigweg niet de capaciteit 
heeft om al die daken binnen de deadline te saneren, al zou 
men met man en macht 24/7 werken. Er zijn niet genoeg 
saneerders en gelet op de korte termijn die nog resteert, 
vinden veel bedrijven het niet de moeite lonen om nog 
saneerders op te leiden, certificaten te laten halen, etc. 

De inzet van de saneerders zou efficiënter kunnen worden  
toegepast indien nieuwe, innovatieve methoden van dak-
verwijdering worden toegestaan. Maar dit vergt  langdurige 
en kostbare validatietesten, waarbij van te voren geen  
garantie op succes kan worden gegeven. Menige saneerder 
ziet de grote moeilijkheden bij de enkeling die dit aandurft 
(onder meer door een zeer kritische benadering van over-
heidsinstanties) en bedankt voor de eer in de overweging 
dat het te veel ‘gedoe’ is en zelfs bij succes er te weinig  
tijd is om de geïnvesteerde kosten terug te verdienen. 
 Inmiddels overweegt staatssecretaris Van Veldhoven om 
een eenvoudigere certificering voor asbestdaksaneerders  
in te voeren, om aan deze bezwaren tegemoet te komen. 
Andere voorstellen, bijvoorbeeld om uitstel te verlenen 
voor afgedekte asbestdaken, hebben het parlementaire 
 debat niet overleefd; de staatssecretaris vond het maken 
van onderscheid in de mate van verwering van asbest-
daken te problematisch. 
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rechterlijke macht niet in treedt (de zgn. ‘marginale toetsing’).  
Het werd destijds als een redelijke invulling van beleid 
gezien om brandwerende maatregelen te verlangen van 
boeren; en naar huidige inzichten evenzeer om de verwij-
dering van diezelfde maatregelen te verlangen. In die zin is 
het niet onrechtmatig (geweest) van de overheid jegens de 
boeren om het ene dan wel het andere beleid te voeren of  
na nieuwe inzichten van beleid te veranderen. Dat betekent  
dat de overheid niet verplicht is tot schadevergoeding voor 
de schade die de boeren lijden.

TER AFRONDING
Het asbestdakenbeleid biedt een prachtige kans voor  
dakbedrijven om met nieuwe daken te komen. Denk bij- 
voorbeeld aan ‘groene’ daken, geïntegreerde zonne panelen, 
etc. Maar hun kans komt pas wanneer het oude dak eraf 
gaat, evident. Daarom verwondert het mij dat zij in het 
asbestdakenbeleid en de maatschappelijke discussie 
 daarover toch redelijk vanaf de kantlijn toekijken. Doe mee,  
zou ik zeggen! Waar saneringsbedrijven korting kunnen 
bieden voor schaalvergrotende projecten (‘wij doen gelijk 
de hele straat’), kunnen dakbedrijven toch zeker ook zulke 
initiatieven ontwikkelen? 

1  Yvonne Waterman is gepromoveerd 
op werkgeversaansprake lijkheidsrecht 
 (arbeidsongevallen en beroepsziekten)  
en speciali seert in civiel asbestaan-
sprakelijkheidsrecht. Zij is oprichter van 
Waterman Legal Consultancy en van  
de stichting European Asbestos Forum.

2  Aldus het rapport ‘Erosie van asbestdaken’ van de onderzoek-
bureau’s Geofox-Lexmond BV en Eelerwoude BV uit 2014  
en bevestigd door Jan Tempelman, destijds van TNO.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

er liever eerder dan later bij. Dat voorkomt ook de kans op 
dwangsommen van de lokale of provinciale overheid en  
de ellendige (en overigens ook dure) juridische procedures 
die daarmee typisch gepaard gaan. 

Last but not least: asbest is zo goed als onvergankelijk –  
dit dwingt tot sanering, anders blijft het probleem van 
asbestverontreiniging generaties lang bestaan.

KUNNEN WIJ PROCEDEREN TEGEN DE OVERHEID? 
Het korte antwoord is: begin er niet aan. De overheid  
heeft in het verleden boeren verplicht tot het plaatsen van  
asbest daken. Nu moeten diezelfde daken verplicht en 
tegen hoge kosten worden verwijderd. Dat wringt gevoels-
matig. Menige boer overweegt om de overheid aansprake-
lijk te stellen voor zijn schade.

Maar zo’n rechtszaak heeft weinig kans op succes: de over - 
heid heeft een ruime mate van beleidsvrijheid waar de  

 boerderij ertoe leidt dat een contractuele levering niet 
tijdig kan worden nageleefd. Onverzekerd zijn voor  
schade aan en vanwege het asbestdak is werkelijk niet  
een goede optie. 

Daarnaast is er de (verkoop-)waarde van het betreffende 
pand. Een asbestdak kan een grond zijn om een te hoge 
WOZ-waarde aan te vechten. Maar naarmate 2024 nadert, 
zullen kopers van onroerend goed steeds meer letten  
op de aanwezigheid van een asbestdak – dit zal zeker een 
mindere verkoopwaarde gaan betekenen. Want waarom 
zou de koper zichzelf opzadelen met zo’n oud asbestdak 
dat gesaneerd en vervangen moet worden, terwijl er nog 
uit zo veel andere panden gekozen kan worden die niet 
met dit probleem behept zijn? 

Ook is er het dure prijskaartje dat hangt aan een sanering 
van een asbestdak – naarmate de tijdsdruk groter wordt, 
zal het saneringstarief vermoedelijk toenemen. Dus wees 

Vanuit maatschappelijke kant is de grote hobbel dat de 
gemiddelde particulier het financieel niet of nauwelijks 
kan opbrengen om een ‘nog prima’ dak te verwijderen 
en te vervangen. Het vooruitzicht dat hij het risico loopt 
op  bestuursrechtelijke dwangsommen na 2024 zal hem 
ook niet vrolijker stemmen. (In gevallen van asbestdaken 
in  ernstig verwaarloosde of bouwvallige staat kan een 
 College van B&W overigens nu ook al bestuursdwang 
uitoefenen.) Een verlichting van het financiële probleem is 
deels te vinden in subsidie potjes van de overheid, maar die 
zijn a) al ver leeg en b) vergoeden slechts een fractie van  
de kosten. Deels kan ook soelaas  gezocht worden in  
schaalvergroting: samen saneren en een nieuw dak laten 
plaatsen met de buren, de straat, de wijk, etc. Ik verwacht 
dat wij gaandeweg meer van deze particuliere initiatieven  
zullen zien; en daar liggen mogelijkheden voor de verkopers  
van nieuwe daken. 

Ook rijzen stemmen op over het instellen van maatschap-
pelijke fondsen voor de financiering van asbestdakverwij-
dering. Deze fondsen zouden leningen moeten verstrek-
ken en verzekeraars zouden daar hun medewerking aan 
moeten verlenen. De ervaring leert echter dat fondsen 
welhaast meer juridische vraagstukken creëren dan dat 
zij oplossen; en dat verzekeraars er prijs op stellen om zelf 
uit te maken waar zij hun medewerking (lees: verdiensten) 
aan verbinden. 

IS HET WEL ECHT NODIG? JA!
Argumenten inzake de volksgezondheid en het milieu zul-
len wellicht niet iedere burger en ondernemer aan spreken. 
Toch zijn er prangende redenen om het asbestdak tijdig  
te laten vervangen. 

Zo sluiten steeds meer opstalverzekeraars asbestdaken uit 
van verzekeringsdekking. Dat kan grote financiële proble-
men geven wanneer het dak beschadigd raakt door hagel, 
noodweer of brand. Het is voorzienbaar dat verzekeraars na 
2024 in het geheel geen schade meer willen vergoeden aan 
of vanwege asbestdaken, die tegen die tijd immers illegaal 
zullen zijn. Zeker bij een asbestbrand waarbij de wijde om - 
geving vervuild raakt (denk aan Wateringen), kunnen de 
onverzekerde saneringskosten en andere  schadeposten uit 
hoofde van aansprakelijkheid enorm oplopen. Ook moet  
men stil staan bij bijvoorbeeld het oplopen van vertragings - 
boetes, indien schade aan het dak van een  fabriek of 

ASBESTEDAKENVERBOD IS DEFINITIEF
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vertrokken. Daarnaast is er een wildgroei ontstaan op de 
bouwplaats, met mensen die elkaar niet altijd verstaan  
of begrijpen, met het fenomeen schijnzelfstandigheid  
als extra verstorende factor. Door die krimp en wildgroei,  
in combinatie met de huidige explosiviteit in bouwvolume, 
komt de veiligheid in steeds groter gevaar. Maar dat is niet 
het enige: de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw werpt al 
vele jaren haar schaduw vooruit en zal diep invreten in de 
verhoudingen en verantwoordelijkheden binnen de sector. 
De vraag is of de ondernemers en werknemers binnen de 
GA daar voldoende op zijn voorbereid.”

NLQF
Piet Jacobs schetste de geschiedenis van de vakopleidingen 
van de GA aan de hand van de ontwikkelingen binnen de 
hellende dakenbranche. Ongeveer 35 jaar geleden werd 
branchevereniging HHD opgericht als reactie op de vraag 
van fabrikanten van dakpannen, die constateerden  
dat de verwerking van hun producten op de daken te 
 wensen overliet. Al vrij snel resulteerde dit in de SOHD  
(Stichting Opleidingen Hellende Daken), later werd binnen 
BGA Nederland de samenwerking gezocht met andere 
GA-branches. De opleidingen (BBL 1 en BBL 2) werden  
 uitgevoerd in samenwerking met het Radius College en 
vanuit de respectievelijke  brancheverenigingen werd  
hier jaarlijks in geïnvesteerd. Dit was een goede oplossing, 
maar BGA Nederland kwam helaas niet door de crisisjaren 
heen. In 2014 hield het op te bestaan. 

OPLEIDINGEN

Hellende dakenbranche 
beschikt weer   
over vakopleiding
Op 22 oktober 2018 ging op de locatie van Bouwmensen Limburg in Horst 
het nieuwe opleidingssysteem voor de Gespecialiseerde Aannemerij (GA),  
GAan in de Bouw, officieel van start. Tijdens verschillende spreekbeurten 
werd het opleidingsprogramma toegelicht, aansluitend verrichtte  
Henk Klein Poelhuis de officiële openingshandeling.

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst schetsten achter-
eenvolgens voorzitter Wim van der Maas, projectleider 
Hans Hanssen en bestuurslid Piet Jacobs van GAan in  
de Bouw de achtergrond en de opzet van de opleiding.  
De opleiding is opgezet voor alle beroepen die zijn verenigd 
binnen de branchevereniging Gebouwschil Nederland (GNL).  
Wim van der Maas schetste de moeilijkheden tijdens  
de ontwikkeling van de opleidingen, die voornamelijk  
te maken hadden met het gegeven dat de GA-branches  
klein zijn, waardoor het verwachte aantal leerlingen,  
zeker in de eerste jaren, bescheiden zou blijven.  
Daarom is een systematiek bedacht die wezenlijk verschilt 
van de reguliere opleidingstrajecten, maar die wel resul-
teren in erkende diploma’s.

BRAINDRAIN
Van der Maas gaf aan dat het Economisch Instituut  
voor de Bouw (EIB) onlangs heeft becijferd dat de 
 Gespecialiseerde Aannemerij in de komende drie jaar 
zo’n 7600 nieuwe arbeidskrachten nodig heeft, ongeveer 
fifty-fifty verdeeld over extra en vervangende arbeids-
krachten. Daar werd zelfs aan toegevoegd dat dit een vrij-
wel onmogelijke opdracht is: deze aantallen werden zelfs 
in de hoogtijdagen vóór de kredietcrisis niet gehaald. 

Hij stelde vervolgens dat de kwaliteit van de arbeidskrach-
ten minstens zo belangrijk is als de aantallen. Met name 
m.b.t. dit laatste is het optuigen van de vakopleiding  
een belangrijke stap: “De sector heeft te maken gehad 
met een enorme braindrain. Duizenden medewerkers zijn 

De opleidingen die namens de GA zijn opgetuigd,  
zijn modulair ingericht en leveren, via certificaten, een 
beroepskwalificerend diploma met een NLQF-certificering 
op. De vakopleidingen zijn bestemd voor instromers,  
zij-instromers en de huidige medewerkers (en zzp’ers) 
binnen de branches. In de afgelopen jaren is de bestaande 
lesstof geactualiseerd en in modules verdeeld. Ook zijn  
er vakbekwame docenten aangetrokken die de lesstof op 
de juiste manier kunnen overbrengen.

Sindsdien is gewerkt aan een nieuwe systematiek, op basis 
van het zogeheten NLQF: het Nederlands kwalificatieraam-
werk dat deel uitmaakt van EQF (European Qualification 
Framework). Dit raamwerk regelt dat het niveau van 
opleidingen in heel Europa op hetzelfde niveau wordt 
ingeschaald. Projectleider Hans Hanssen gaf aan dat de 
volgende overwegingen bij deze opzet de doorslag gaven:

1.  Belangrijk is het toekennen van waarde: individueel 
 (vakmanschap), maatschappelijk en economisch  
(de gekwalificeerde werknemer zorgt voor continuïteit 
van het bedrijf).

2.  Binden: de investering bindt de werknemer aan het 
bedrijf en de branche.

3.  Verbinden: partijen die belang hebben bij goed opgeleid 
personeel worden met elkaar verbonden.

4.  Inspelen op de veranderingen in het beroepsonderwijs; 
er is steeds vaker alleen nog maar ruimte voor volume- 
opleidingen. Het behalen van een MBO-diploma is voor 
GA-beroepen nu al niet meer mogelijk.

5.  Inspelen op de veranderende vraag van de werknemer en 
werkgever: in de toekomst zal meer worden ingespeeld 
op de competenties van de individuele werknemer.  
Er wordt geen energie gestoken in wat iemand niet kan, 
maar juist in datgene waar hij of zij goed in is.

Hanssen: “Er is altijd behoefte aan goed gekwalificeerd 
 personeel en deze behoefte zal in de nabije toekomst 
alleen maar toenemen. Het EVC, gericht op het MBO-diplo-
ma, is echter individueel gericht, kostbaar en slechts een 
beperkt aantal ROC’s biedt dit momenteel aan. Daarom is 
gekozen voor NLQF: het is een Europese norm die corres-
pondeert met het MBO-diploma. Het is onafhankelijk en 
voldoet aan strenge eisen, die door een externe auditor 
worden bewaakt. Pluspunt is bovendien dat het een collec-
tieve opleiding is en niet individueel. De deur naar EVC en Wim van der Maas, voorzitter GAan in de Bouw. Piet Jacobs: Bestuurslid GAan in de Bouw.
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te verrichten. Vanaf nu beschikken de respectieve lijke 
GA-branches, waaronder die voor de hellende daken,  
na jaren weer over een eigen vakopleiding. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

MBO staat daarmee nog open, daar kan men individueel 
nog altijd voor kiezen, mits er een ROC is die deze kwalifica-
tie nog voert en EVC aanbiedt. De opleidingen zijn begon-
nen in de locatie van Bouwmensen Limburg in Horst,  
maar kunnen op verschillende locaties worden gegeven.”

TROTS
Piet Jacobs gaf aan ‘apetrots’ te zijn op het resultaat.  
“De weg ernaartoe was vaak moeizaam en heeft me veel 
slapeloze nachten gekost. Met beperkte financiële midde len  
is echter een resultaat neergezet waar de branches mee 
verder kunnen. SVGO-GAan in de Bouw staat open voor alle 
branches die behoefte hebben aan een modulaire beroeps-
opleiding. De vraag van de markt is aan wisselingen  
onderhevig: tijdens de Vakdag 2016 vroegen ondernemers 
zich af waarom men bezig was met de opzet van een 
 opleidingenprogramma: er was toen geen behoefte aan. 
Tijdens de Vakdag 2018 was er juist veel behoefte en kreeg 
ik veelal de vraag waarom het nog niet was geregeld.  
Nu de opleiding er is, zeggen veel bedrijven dat ze de 
 mensen niet kunnen missen. Die laatste houding is  
niet erg slim: goed geschoolde medewerkers kunnen hun 
taak immers veel beter uitvoeren.”

Na de spreekbeurten werden de aanwezigen in de gelegen - 
heid gesteld de opleidingslocatie te bezichtigen. Het was 
de eer aan Henk Klein Poelhuis, oud-voorzitter van de  
AFNL en destijds initiatiefnemer van het opleidingspro-
gramma voor de GA-branches, om de openingshandeling  

Oud-voorzitter AFNL Henk Klein Poelhuis verrichtte  
de officiële openingshandeling.

OPLEIDINGEN

Dé opleider voor de 
gespecialiseerde aannemerij

www.gaanindebouw.nl



  HET KAN ALTIJD BETER! 

Wij streven naar een maximale oplevering voor onze klanten. Dat is alti jd zo geweest en het zal alti jd zo blijven. 
Recent hadden wij een item, in How It’s Done. Over een bedrijf opbouwen en van vijf naar derti g man. Dat vraagt 
veel van ons personeel en de organisati e. Back-offi  ce hoort daar natuurlijk ook bij, richt u op Marja en Ron. 
Meld u bij Ron voor de vakinhoudelijke zaken en off ertes, bij vragen over facturering en overige administrati eve 
aangelegenheden meld u bij Marja. Natuurlijk sta ik ook alti jd voor u klaar, heeft  u vragen stel ze gewoon. 

Afspraak is afspraak, wij komen afspraken na. Goeiemorgen, Goeiemiddag, maar er is meer. Wat op papier wordt 
gezet voeren wij uit. Zoals de off erte beschrijft  voeren wij het door. Geen mitsen en maren. Wij staan ervoor. 
Wij zijn Dakmeester, KOMO gecerti fi ceerd en zijn aansloten bij GNL. De afspraak wordt met ons gemaakt, geen 
externe parti jen, geen andere mensen op de bouwplaats. Steeds een zelfde clubje mannen. Dat geeft  stabiliteit, 
in voor u toch al drukke ti jd. 

Kijk op onze website check het item How It’s Done. Bekijk onze projecten we zijn van alle markten thuis, 
van klein tot groot. U kunt ook het aanvraagformulier op de site invullen, dit kan zowel als parti culier, maar ook 
voor  aannemerij. Vul uw vraag zo volledig mogelijk in, voeg foto’s toe. Wij komen zo spoedig mogelijk met een 
off erte op maat naar uw wensen.

Effi  ciënt werken daar draait het bij ons om, latmachines, eigen kranen, goed gereedschap, alles is in huis 
voor de klant! Wij zijn lekker bezig, bouwen aan onze organisati e. Steeds een stapje erbij. Onder het mott o: 
Het kan alti jd beter!   

Konrad Roof Technology B.V.

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

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

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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MOMBERS OVER DAKPANNEN

Vlakke en platte  
dakpannen
In deze aflevering van Mombers over dakpannen wordt de geschiedenis 
van de vlakke en platte dakpannen uiteen gezet.

Huub Mombers, Dakpannenmuseum te Alem

In het juninummer van steilDAK, waarin het holle dakpan-
model werd besproken, beloofde ik in een volgend artikel 
de vlakke dakpan nader te bespreken. Een belofte die ik 
graag nakom. 

We kunnen dakpanmodellen globaal indelen in twee 
 groepen: hol en plat, of, zo u wilt: vlak. We gaan even terug 
naar de basis, toen onze verre voorouders ‘ontdekten’ dat je 
van klei ook bouwmaterialen kunt vormen, zoals een sim-
pele baksteen, vloerplavuis of dakpan: de basisonderdelen 
waarmee je een huis of gebouw maakt. De stap naar een 
plat dakpanmodel is dan voor de hand liggend. 

We mogen aannemen dat zij al kennis hadden gemaakt  
bij hun buren in Duitsland, Frankrijk en wellicht ook  
de Engelsen. Hoewel, het tegenwoordige België (destijds 

de  zuidelijke Nederlanden), had in eigen bodem leisteen.  
Al deze landen hebben het geluk dat ze zelf dit bouw-
materiaal hebben. En leisteen is een uitstekende natuurlij-
ke dakbedekking. Het was toen alleen weggelegd voor de 
betere standen en rijken. De kloosters en kerk gebouwen 
dekten hun daken met leisteen. Dus toen klei steeds vaker 
werd gebruikt als bouwmateriaal, ging men de daklei 
 kopiëren qua model: vlak en dun. 

Er waren nog wel wat hobbels te nemen, zoals de neiging 
tot kromtrekken, maar al gauw had men de juiste, niet al te 
vette klei gevonden en de juiste dikte: circa 15 tot 20 mm. 
De afmeting ligt meestal tussen 13 en 17,5 cm breed en  
20 tot 25 cm lang. Immers: hoe breder of langer, hoe meer 
kans op kromtrekken, iets wat tegenwoordig met vacuüm 
drogen wordt ondervangen. 

Dus de tegenhanger van een uit natuursteen gevormde 
daklei was gevonden in de keramische daktegel*.  

Originele daktegel, formaat 16 x 27 cm (periode ca. 1280-1300).   
Bijzonder detail: links onderin zit een pootafdruk van hond,  
ontstaan terwijl de natte pan lag te drogen.

Daktegel van Firma Oosthoek met zijsluiting, formaat 15 x 29 cm 
(enkele dekking).

Oegstgeester gesmoorde dakpan (Fabrikant: Nieuw Werklust, 
 Hazerswoude Rijndijk) .

Tuile du Nord dakpan, met enkele zijsluiting  
(Fabrikant: Laumans Tegelen).
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We zitten dan in het eind van de 13e eeuw, dus zo rond 
1280/1290. Hij was een stuk goedkoper en daarmee een 
gunstig  alternatief t.o.v. de bestaande dakbedekkingen, 
zoals riet en leien. Leien waren zoals gezegd duur en moest 
men veelal importeren van ver, per vlot over de rivieren, 
want het wegenstelsel in die dagen was belabberd.  
Vrijwel alles ging over water, want dat hadden we genoeg. 

Het nadeel van een daktegel-dak was wel het gewicht:  
het is namelijk een dubbele dekking. Het aantal te gebrui-
ken tegels varieerden tussen de 60 tot 83 stuks per m2,  
dus een zwaardere en kostenverhogende  onderconstructie 
van daksporen en spanten was onvermijdelijk, ja zelfs 
 dikkere muren i.v.m. zijwaartse druk van het gehele dak 
waren noodzakelijk! 

Daarom is het begrijpelijk dat men veelal koos voor de 
 lichtere holle dakpan. De platte daktegel is wel  toegepast 
in ons land, maar is geen grootgebruiker geworden. Er zijn  

door enkele pannenfabrikanten rond 1900 wel platte 
pannen met een zijsluiting ontworpen, wat een flinke 
gewichtsbesparing opleverde, maar het is geen echt 
groots toegepaste dakbedekking geworden. O.a. de firma 
Oosthoek in Alphen a/d Rijn ontwierp zo’n model met 
zijsluiting. Een hele slimme vondst! Want nu werd de 
dubbele dekking ineens een enkele dekking en dat scheelt 
in gewicht. 

Uiteindelijk is uit de daktegel de vlakke dakpan ontstaan, 
vooral door het machinale tijdperk ná 1880. Overigens 
werd de eerste vlakke dakpan al in 1841 in de Elzas ontwor-
pen, door de gebroeders Gilardoni, met een tot kleipers 
omgebouwde druivenpers: de Rautenfalzziegel. De meest 
bekende vlakke dakpannen zijn: Vlakke Muldenpan,  
Tuile Du Nord met zowel enkele zijsluiting als met  
3-kopsluiting, Platte Friesepan, Kruis- of Bouletpan,  
Holle Muldenpan (vanwege de platte kopsluiting),  
Oegstgeesterpan, Reinlandpan, Hamerpan,  

Lucas IJsbrandszpan, Pan van Helder, Klein Romaansepan , 
Marseillepan , Gotischepan en, niet te vergeten,  
de Rautenfalzziegel, in ons land bekend als de Ruitjespan. 

De jonge generatie platte dakpannen zijn o.a. de Stonewold, 
Astratto, Flachdach, Migeon JPV , Pottelberg Stormpan  
TdN 44 en 993. Mogelijk dat het u nu wat gaat duizelen van 
de modellen dakpannen en is het wellicht een goed idee 
om in de komende edities van SteilDAK deze pannen eens 
nader te bespreken, ze liggen in ons land immers allemaal 
nog steeds op de daken. ●

* Daktegel: niet te verwarren met de huidige benaming voor een 
betonnen tegel die op het platte dak ligt.  De dakpanindustrie 
praat over een leipan. De middeleeuwse pannenbakker had  het 
over een daktegel en deze is van gebakken keramiek. De benaming 
leipan is ook niet juist, omdat een lei een natuurgesteente is en een 
pan is altijd hol, denk maar aan koekenpan, braadpan of duinpan. 
Allemaal hol!

MOMBERS OVER DAKPANNEN

Boulet- of Kruispan (Fabrikant: D & G te Druten, ca. 1900). Blauw gesmoorde Hamerpan (Fabrikant: Hamer & Co. Nijmegen,  
ca. 1910).

Pan Van Helder, Friesland. Formaat 34 x 42 cm. Rautenfalzziegel naar model Gilardoni. Fabrikant: Simons Tegelen, 
ca. 1925.
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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 DakAwards voor het Dak van het Jaar 2018 worden uitgereikt.  
Ook zal voor zowel de platte als de hellende dakenbranche de  
Dakenman van het Jaar worden verkozen.

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

De toegang tot de feestavond is gratis. Aanmelden is  
vanaf nu mogelijk via www.dakvanhetjaar.nl/aanmelden.  
Zoals gebruikelijk, biedt Hotel Zuiderduin kamers aan  
voor gasten van de feestavond. Deze kamers zijn te boeken 
via www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

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

Twee zelfstandige vakjury’s, die allebei grotendeels zijn 
opgebouwd uit de redactieraden van de respectievelijke 
vakbladen Roofs en steilDAK, zullen zich over de genomi-
neerde projecten buigen. Uit de genomineerde projecten 
wordt steeds een shortlist samengesteld en een winnaar 
gekozen. Tijdens de feestavond zullen de jury’s de bij-
zonderheden van de respec tievelijke 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. 

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHEDak van het Jaar 2018

Vrijdag 22 maart 2019
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Deze avond wordt u aangeboden door:

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

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



Met het UA Afdekprofi el met klem voor 
uw verse metselwerk
Het UA Afdekprofi el voorkomt aantasting van vers metselwerk en een 
open spouw tijdens de bouw. Hemelwater, vocht en vuil hebben vrij spel 
wanneer u uw metselwerk niet of niet goed afdekt. Dit kan leiden tot ernstig 
kwaliteitsverlies van metselwerk en spouw. Daarom ontwikkelden wij, in 
nauwe samenwerking met de baksteenbranche, het kunststof Ubbink 
UA Afdekprofi el om uw verse metselwerk tijdelijk af te dekken zodat het bij 
regenval niet gaat drijven, uitbloeien en uitlogen. In combinatie met de nieuwe 
optioneel verkrijgbare afdekprofi elklem bevestigt u het profi el op een veilige, 
gemakkelijke en effectieve manier. U kunt het afdekprofi el en de klem meerdere 
keren hergebruiken. Een kleine investering die grotere bedragen voorkomt bij 
schade en ongevallen. Kortom: makkelijk, preventief, veilig en effi ciënt!

www.ubbink.nl/afdekprofi el

Voorkomen is 
beter dan genezen! 

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

18653 Adv. UA afdekprofiel en klem A4.indd   1 27-09-18   09:33

    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

info@nelskamp.nl · www.nelskamp.nl

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

Sigma-pan EasyLife
Nieuwe lichte betondakpan wegen 3 kg/stuk = 30 kg/m2 

Nieuw 
G-10 PV modules
www.nelskamp.nl

Niets meer missen uit de dakenbranche? 
Neem een abonnement op 

Roofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE
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Met het nieuw ontwikkelde Retentie-element RS 60 en de instelbare  

Run-off control biedt ZinCo een eenvoudige en zeer effectieve  

oplossing om tijdens piekbuien een overbelasting van het rioolstelsel 

te voorkomen. 

W
ij adviseren u graag over de mogelijkheden.         

ZinCo Benelux b.v.   •   Postbus 9092, NL  •  1006 AB Amsterdam   •   Tel. (020) 667 48 52   •   daktuin@zinco.nl   •   www.zinco.nl

De simpelste oplossing  

is vaak de beste
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Jaarabonnement € 50,- excl. 6% btw per jaar 
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 6% btw per jaar

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

Voor meer informatie zie www.roofs.nl
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Duurzame dakramen
Het Rijksbrede programma 
 Nederland Circulair 2050 heeft 
tot doel om vóór het jaar 2050 
een volledig  circulaire economie 
te realiseren. De bouw is nog lang 
niet zo ver, maar onlangs werd 
in Eindhoven een duidelijke stap 
in de goede richting gezet. Bij de 
dakrenovatie van 90 sociale huur-
woningen werden nieuwe VELUX 
 dakramen toegepast die volledig 
zijn  vervaardigd uit gereclaimed 
hout. Ook komt de fabrikant van 
dak ramen met een take back service 
om dakramen terug te nemen in 
plaats van weg te gooien

Tijdens een persbijeenkomst op 10 september 2018 werd 
de toepassing van gereclaimed hout in de dakvensters 
door alle betrokken partijen toegelicht. De persbijeenkomst 
vond plaats op de locatie van A. van Liempd Sloopbedrijven 
in Sint-Oedenrode. Het sloopbedrijf is gespecialiseerd in, 
zoals ze het zelf noemen, ‘het delven van nieuwe grond-
stoffen’. Men scheidt al 30 jaar lang gebruikte bouwmate-
rialen vanuit de ‘circulaire’ gedachte: die houdt in dat deze 
bouwmaterialen in nieuwe toepassingen zijn te hergebrui-
ken. Het hout dat VELUX gebruikte voor de vervaardiging 
van de dakramen die in de wijk Tivoli in Eindhoven zijn 
toegepast, is afkomstig uit 100 jaar oude woningen in de 
Rotterdame wijk Spangen. 

GERECLAIMED HOUT
Tijdens de persbijeenkomst lichtte commercieel manager 
Barthel van Dinther van A. van Liempd Sloopbedrijven  
toe hoe dit hout geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. 
Het hout wordt zorgvuldig beoordeeld en vervolgens 
gescheiden verwijderd. Het gebouw wordt niet zozeer 
gesloopt, als wel gedemonteerd. Het wordt gestript tot 
een zuiver casco, de verschillende materialen worden van 
elkaar gescheiden.

In de locatie wordt het vervolgens verder bewerkt: zo wor den 
bijvoorbeeld spijkers en andere onregelmatigheden uit 
het oude hout verwijderd. Vervolgens wordt het verzaagd 
en verder voorbereid op het productieproces. Het hout 
wordt gelabeld met de houtherkomst en voorzien van het 
FSC Reclaimed certificaat. “De kwaliteit van het hout was 
vroeger beter, met name omdat het niet om gekweekt 

Take back service oude dakramen.
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hout gaat, maar om natuurlijk hout. Het vochtpercentage 
van dit hout is goed en daarmee is het prima geschikt voor 
hergebruik. Het grootste voordeel van het hergebruik van 
hout is dat we de levensduur en opslag van CO2 in het hout 
met 30 tot 40 jaar verlengen.”

Van Dinther gaf aan dat het bedrijf vijf jaar geleden een 
prototype heeft gemaakt van een houten raam uit gerecy-
cled hout, om te laten zien dat het mogelijk is om gebruikt 
hout te verwerken in een nieuw product. VELUX Nederland 
benaderde het sloopbedrijf met de wens om gerecycled 
hout toe te passen in de productie van hun dakramen. 
Besloten werd het traject gezamenlijk verder op te pakken.”

Namens de producent was Ronald Bal aanwezig om de 
innovatie toe te lichten en een exemplaar van een uit 
gerecycled hout vervaardigd dakraam te tonen. “Er zit geen 
verschil in de eigenschappen, kwaliteit of duurzaamheid 
van het tuimelvenster uit gereclaimed hout, in vergelijking 
met een ‘nieuw’ dakraam. Het dakraam uit gereclaimed 
hout is in alle gangbare maatvoeringen te verkrijgen.  
Ook in de prijsstelling ontlopen de uitvoeringen elkaar niet 
zo veel. Het enige verschil is dat we met het ontgonnen 
hout zo’n 30% kunnen besparen in het grondstoffengebruik 
van de productie.”

“Dit renovatieproject is de eerste in een rij,” aldus Bal.  
“Ook andere woningcorporaties tonen interesse in het 
 gebruik van dit dakraam. We zullen in de loop van het 
komende jaar serieus werk maken van deze productinno-
vatie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit type dakramen in de 
toekomst kan helpen met het hergebruiken van grondstof-
fen van bouwmaterialen, waarmee we kunnen bijdragen 
aan de ontwikkeling van circulaire economie.”

Woonbedrijf Eindhoven heeft de primeur. Namens de 
woningcorporatie vertelde Paul Terwisscha van Scheltinga 
dat de dakrenovatie van de Eindhovense wijk Tivoli al was 
gepland. Maar een week eerder hoorde hij van de  innovatie 
en hij vond dat Woonbedrijf Eindhoven hierin moest partici- 
peren. Het was vervolgens eenvoudig het plan (en budget) 

licht aan te passen en in plaats van de bestelde dakramen 
deze innovatie toe te passen. “Wij hebben een rol te vervul-
len in de bewustwording rond het onderwerp duurzaam 
bouwen. Overigens zijn wij van mening dat de BTW op  
dit soort producten zou moeten worden heroverwogen, 
omdat het gaat om hergebruik van de materialen, waar dus 
al eerder BTW over is betaald.”

TAKE-BACK SERVICE 
Ook zijn VELUX Nederland, BMN Bouwmaterialen en SUEZ, 
specialist in afval- en grondstoffenmanagement een 
samenwerking gestart om de VELUX dakramen terug te 
nemen in plaats van weg te gooien. Aannemers hebben 
daarmee de mogelijkheid om verouderde dakramen apart 
in te zamelen en zo een bijdrage te leveren aan recycling 
van afval in de bouw.

Het is voor het eerst in Nederland dat dakramen gescheiden 
worden ingezameld. De dakramen worden  gedemonteerd 
in een sociale werkplaats. “Door de opbouw van de dak-
ramen kunnen ze relatief eenvoudig weer worden gede mon - 
teerd. Door de grondstoffen zoals glas, hout en kunststof 
te scheiden en te hergebruiken als grondstof voor andere 
producten, verwachten we over de totale levenscyclus van 
een dakraam de CO2-uitstoot met naar schatting 28% te 
reduceren,” aldus Bal.

De inzameling van de gebruikte dakramen vindt plaats  
op twee verschillende manieren. Voor het inzamelen  
van enkele stuks dakramen is een samenwerking gestart 
met BMN Bouwmaterialen. “Wanneer een aannemer  
nieuwe bouwmaterialen bij ons haalt, kan hij direct het 
oude dakraam bij ons inleveren in de BMN Bouwbewust 
Afvalretourstraat. Op dit moment wordt het concept 
getest met een pilot bij onze vestigingen in Zwolle en 

DAGLICHTVOORZIENINGEN

Drachten. Onze ambitie is om het concept hierna landelijk 
uit te rollen,” aldus Petran Verhoef van BMN Bouwbewust.

Bij grotere renovatieprojecten kan de betreffende aanne-
mer bij VELUX Nederland een eigen container voor op de 
bouwlocatie aanvragen. Op deze manier worden in Asten 
en Etten-Leur al dakramen apart ingezameld. “SUEZ heeft 
een logistieke taak op de bouwlocaties. Daarnaast heeft 
het bedrijf een rol om op een juiste manier de materialen  
af te voeren, te verwerken en met diverse partijen te 
 zorgen voor de recycling van glas, hout en kunststof,”  
zo laat Henk-Jan van Doorn, Key Account Manager bij SUEZ 
weten. “Dat is onze expertise en we laten daarmee zien  
dat we door middel van co-creatie veel kunnen bereiken in 
de recycling van bouw- en sloopafval.”

De take-back service is niet kosteloos, maar het is wel goed- 
koper dan wat betaald moet worden voor het afvoeren van 
regulier bouw- en sloopafval. Hierdoor wordt het voor  
montagebedrijven aantrekkelijk om hier gebruik van te   
maken. “Duurzaam ondernemen is een gezamenlijke verant- 
woordelijkheid. We hebben de hulp van aannemers nodig 
om de hoeveelheid bouwafval tegen te gaan en deze 
take-back service te laten slagen. Daarom bieden we deze 
mogelijkheid aan zonder winstoogmerk,” aldus Ronald Bal.

Maar liefst 97% van al het afval dat voortvloeit uit de 
productie van VELUX dakramen wordt momenteel gere-
cycled of gebruikt als hernieuwbare energie. Door samen 
te werken met SUEZ en BMN Bouwmaterialen en de 
dakramen na gebruik te demonteren en de grondstoffen te 
hergebruiken, wordt de circulariteit van het product naar 
een nog hoger niveau getild. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

T.  040 - 280 72 65
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W. www.hodakdakmaterialen.nl

Openingstijden:
Ma. t/m vr. 07:00 - 17:00 uur.
Za. 08:00 - 11:00 uur.

Wij lEvErEn zink zETWErk Op maaT!

Hodak Dakmaterialen is een professioneel bedrijf met passie voor dakmaterialen! Bent u op zoek naar zink zetwerk 
op maat? kom dan langs in onze groothandel in Eindhoven. Hier hebben wij een grote voorraad aan zink materialen 
in standaard maten. zit het juiste product of maat er niet bij? Dan maken wij uw zetwerk op maat. 

Ons vakkundig personeel stelt alles in het werk om uw maatwerk zo spoedig mogelijk te leveren. In de meeste gevallen lukt 
dit zelfs terwijl u wacht!

nU UiT vOOrraaD lEvErBaar
•	 Zink tot 4 meter lengte
•	 NOVA zink
•	 NOIR zink

Al ons maatwerk produceren wij in ons eigen moderne machinepark. Wij zorgen dan dat alles direct voor u klaar staat of 
snel naar u wordt verzonden. Dit uiteraard samen met onze andere producten. Voor meer informatie kijk dan eens op onze 
website: www.hodakdakmaterialen.nl 

SPECIAAL 
VOOR U  

OP MAAT!

NEDZINK 
NOVA

NEDZINK
NOIR

HODak DakmaTErialEn UW SpECialiST in zETWErk Op maaT!

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!
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Brouwers Zink opent 
vestiging in Gouda
Per 28 september 2018 heeft  
Brouwers Zink aan de Meridiaan 
in Gouda een vestiging geopend. 
Vanuit deze nieuwe vestiging zal 
met name de Randstad worden 
bediend. steilDAK sprak met  
directeur Maurice Kerkhofs en  
accountmanager Zuid-Holland  
Edwin van Schaijk.

De opening van de nieuwe vestiging is een nieuwe mijlpaal 
voor het bedrijf. Brouwers Zink is gevestigd in het Belgische 
Maasmechelen, net over de grens, ter hoogte van Sittard. 
De zinkleverancier is dan ook met name actief in het zuiden  
van Nederland. Sinds het opkrabbelde uit de crisis is er een 
gestage groei gerealiseerd en ruim 2,5 jaar geleden kwam 
Edwin van Schaijk de organisatie versterken om namens 
het bedrijf de markt in met name Zuid-Holland te bedienen. 

Dit verliep zo voorspoedig, dat men gaandeweg begon  
te denken aan de opening van een vestiging in de regio. 
“Deze locatie is het gevolg van de gecontroleerde groei  
die we sinds pakweg 2010 hebben weten te realiseren.  
We zijn terug naar de basis gegaan en dat betekent  
eenvoudigweg: kwaliteit leveren, afspraken nakomen, 
transparant zijn en eventuele klachten op een open en 
redelijke manier oplossen.”

AANWEZIGHEID VERSTERKEN
“Het is niet onze bedoeling om overal vestigingen te 
 openen,” aldus Kerkhofs. “De gedachte achter deze vesti-
ging is om onze klanten in de regio sneller van dienst te 
kunnen zijn en het persoonlijk contact met de klanten  
hier te versterken. Gouda is een gunstige locatie, omdat  
de driehoek Den Haag - Utrecht - Amsterdam vanaf hier 

goed en snel is te bereiken. We bevinden ons vlakbij de A12. 
Ons eerste doel is om onze aanwezigheid in de Randstad  
te versterken. Daarna kunnen we ons meer richten op  
de regio’s waar we nog niet of nauwelijks aanwezig zijn: 
het noorden en het oosten van Nederland. Het ligt voorals-
nog niet in de planning om ook in die regio’s vestigingen  
te openen.”

“ DEZE LOCATIE IS  
HET GEVOLG VAN DE  
GECONTROLEERDE GROEI”
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Tijdens de zoektocht naar een geschikte vestigingslocatie 
gaf John Lok van John Lok Zinkwerken in Gouda aan met 
pensioen te willen gaan en het bedrijf over te willen doen. 
Dit was voor Brouwers Zink de ideale gelegenheid om de 
aanwezigheid in de regio te versterken. Men hoefde niet veel 
aan het pand te doen: hooguit werd de ruime opslag locatie 
iets anders ingericht en werden telefoon- en internetver-
bindingen aangepast. Belangrijke voorwaarde was wel dat 
de bestaande klanten van John Lok dezelfde service zouden 
krijgen die ze gewend waren.

Kerkhofs: “De klanten van John Lok zullen dan ook vanuit 
deze locatie op de vertrouwde manier worden bediend. 
Wij zullen vanuit deze locatie onze klanten in de regio 
bedienen en ons proberen ons werkgebied verder uit te 
breiden. Maar ook zullen veel klanten nog gewoon vanuit 
Maasmechelen geleverd krijgen. We zijn een relatief kleine 
organisatie met korte communicatielijnen en kunnen dan 
ook snel reageren als dat nodig is. De opening van de loca-
tie in Gouda verandert in die zin niet zo veel aan de manier 

waarop wij ons op de markt manifesteren. Maar door in de 
regio aanwezig te zijn, kunnen we nog sneller en directer 
reageren op de vraag van de klant. Onze logistieke organi-
satie wordt hiermee flexibeler. We kunnen in Nederland 
onverminderd een 24-uurs-levering realiseren.”

BEKRONING
Edwin van Schaijk geeft aan de opening van het pand  
te zien als de bekroning van het harde werken van  
de afgelopen jaren. “In de loop der jaren hebben we goede 
relaties opgebouwd met onze klanten en bewezen dat  
we een kwalitatieve, betrouwbare partner zijn. We hebben 
in veel gevallen voor onze klanten ook een adviserende rol. 
Het is goed te merken dat we zo goed in de regio zijn  
ingeburgerd, dat deze vestiging gerechtvaardigd is.  
Het is een mooie stap.”

De locatie is sinds de bouwvak operationeel. Op 28 september 
is de nieuwe vestiging van Brouwers Zink feestelijk geopend 
tijdens een borrel voor klanten en relaties. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

“ DOOR IN DE REGIO AANWEZIG 
TE ZIJN, KUNNEN WE NOG  
SNELLER EN DIRECTER REAGEREN 
OP DE VRAAG VAN DE KLANT”

www.brouwerszink.nl

Check onze laatste aanbiedingen op:

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 gecertificeerd.

Slakweidestraat 16
3630 Maasmechelen (B)

Postbus 1032
6160 BA Geleen (NL)

Tel 088 276 8937
Fax 088 276 8939

verkoop@brouwerszink.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
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Veilig werken  
op hellende daken
De regels voor werken op hoogte 
hebben als doel de voorwaarden 
te creëren om veilig en gezond  
te kunnen werken. De gekozen 
oplossing hangt af van de situatie: 
het gebruik van veiligheidssystemen  
is niet verplicht, het veilig werken 
op hoogte wel.

snijwond zijn, dan is voor adequaat optreden en erger te 
voorkomen assistentie vereist. In geval van een particuliere 
opdrachtgever kan afgesproken worden dat de opdracht-
gever meehelpt. Zolang er maar niet zonder assistentie of 
toezicht door één persoon op hoogte wordt gewerkt. 

Omdat alleen werken geen optie is, moet het werk  
worden verdeeld naar fysieke gesteldheid en vaardigheid. 
De personen die zich het makkelijkst op het dak  bewegen 
zijn de aangewezen personen om het dakwerk uit te 
 voeren. Die personen moeten de vaardigheden hebben 
voor zowel het uit te voeren dakwerk als voor veiligheid. 
Personen die de dakwerker(s) ondersteunen, moeten 
 weten wat te doen en hoe het hoort. Gaat het fout,  
dan moeten ze ook weten welke handelingen te verrichten. 
In geval van bedrijfsmatige arbeid moeten die personen 
ook een BHV training hebben gehad. 

Neem, vóór het werk op het dak begint, het werk op de 
grond door, ook afspreken wat te doen als het fout gaat 
hoort daar bij. Draag er zorg voor dat alle onderdelen voor 
aanvang van het werk aanwezig zijn, en dat ze in de goede 
volgorde voorhanden zijn. Enige reserveonderdelen zijn 
beslist geen luxe. Werk met een gereedschapsgordel met 
tas, om de onderdelen voor het grijpen bij de hand te heb-
ben. Voor al het gereedschap op hellende daken geldt dat 
het gezekerd moet zijn met een vallijn die aan het harnas 
bevestigd kan worden. Op het dak is accugereedschap met 
goed werkende opgeladen accu’s een vereiste om niet 
verstrengeld te raken in de snoeren.

Ton Berlee

Wie de aansprakelijkheid op orde wil hebben, zorgt ervoor 
dat aantoonbaar en met de juiste middelen en mensen 
volgens de geldende regels wordt gewerkt. In dit artikel 
bespreken we de te nemen maatregelen op basis van de  
actuele regelgeving (o.a. Bouwbesluit, A-blad Hellende daken,  
Arbocatalogus, EN 13374, EN 517, EN 795). Werkgevers, 
 werknemers, opdrachtgevers en verzekeringsnemers:  
voor alle betrokkenen geldt dat met veilig en gezond 
 werken een gezamenlijk belang wordt gediend.

WERK MINIMAAL MET TWEE PERSONEN
Het veilig werken op hellende daken begint met een goede 
voorbereiding. Hierdoor verloopt het uiteindelijke werk  
zo efficiënt mogelijk en neemt de uiteindelijke werktijd  
op hoogte per project af en daarmee het risico op vallen. 
Geld besparen en veilig werken gaan samen op. 

Het werk door één persoon laten uitvoeren is geen optie. 
Niet alleen gaat het met z’n tweeën drie keer sneller dan 
alleen, alleen werken op hoogte is bovendien onverant-
woord. Wanneer iemand iets overkomt, dat kan ook een 

SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE
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staat het risico van vallen op de veiligheidsvoorzieningen 
onder aan de goot. Daarom moeten daken langer dan 5 m1 
tijdens werkzaamheden ook daartussen beveiligd worden 
(EN 13374).

DAKBREEDTE
Horizontaal gemeten stelt het A-blad dat transport over 
meer dan 5 m1 zonder voorzieningen niet gewenst is. In 
die gevallen moet de aanvoer van materialen mechanisch 
plaatsvinden of moet er een steigervloer worden geplaatst. 
Bij een dergelijke breedte is het werk zodanig omvang-
rijk, dat het aanbrengen van collectieve voorzieningen de 
meest logische veiligheidsmaatregel is. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

WEL OF GEEN COLLECTIEVE VOORZIENINGEN AANBRENGEN
In de A-bladen wordt de omvang en de duur van het 
werk aangehouden om aan te geven wanneer collectieve 
beschermingsmiddelen moeten worden gehanteerd en 
wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen nog verant-
woord zijn. In het A-blad Hellende daken wordt daarvoor 
het aantal uren gehanteerd, waarbij <3 uur als kort werk 
wordt beoordeeld. Repeterend kortdurend werk op één 
project is geen kort werk en voor dat werk moet collectieve 
veiligheid aangebracht zijn. Als leidraad kan aangehouden 
worden dat wanneer een project op het dak meer dan één 
mandag beslaat, er gewerkt moet worden met collectieve 
beveiliging. Dit is in lijn met de bepaling voor het werken 
vanaf een ladder.

De A-bladen stellen de soort beveiliging ook afhankelijk 
van de hoogte van het dak. Daken die hoger liggen dan 10 
m1, gemeten vanaf het maaiveld, moeten collectief bevei-
ligd worden in geval daar werkzaamheden op plaatsvinden. 
Aanvullend geldt voor hellende daken dat wanneer het 
dak, gemeten over het dakvlak, langer is dan 5 m1 er tus-
senliggend ook valbeveiliging moet worden aangebracht 
om ernstig vallen op de valbeveiliging onder aan het dak 
(de goot of lager) te voorkomen.

DAKHELLING
Omdat de regels voor veilig werken branchegebonden zijn, 
gelden voor platte daken andere regels dan voor hellende 
daken. Dat heeft te maken met de aansprakelijkheid van 
werkgevers en de indeling van de wet en regelgeving. Da-
ken steiler dan 60° moeten wat betreft veiligheid als gevel 
worden beschouwd.

In tegenstelling tot platte daken kent een hellend dak 
geen ‘veilige zone’ en is het qua werkvloer ook veel minder 
geschikt dan een plat dak. Op een hellend dak ben je je 
altijd bewust van valgevaar behalve… als je geconcentreerd 
aan het werk bent. En daar schuilt het gevaar. Werk op een 
hellend dak dus altijd gezekerd. Je hoeft maar één keer 
te vallen. De regels voor veilig werken op en aan hellende 
daken staan beschreven in het A-blad Hellende daken.

Hoe steiler het dak, hoe moeilijker het begaanbaar is. 
Wanneer het dak steiler is dan 60° dan wordt het als onbe-
gaanbaar beschouwd, net als een gevel, en moet er vanaf 
steigervloeren gewerkt worden. Daken tussen de 45 en 60 
graden zijn moeilijk begaanbaar omdat de panlatten waar 
personen op staan bij steilere daken steeds minder steun-
vlak bieden. De ruimte tussen het dakbeschot (of folie!) en 

de panlat wordt steeds smaller. Het is uiterst vermoeiend 
om langere tijd op de voorste bal van de voet te staan en 
hoe langer dat het geval is, hoe instabieler de persoon 
staat. Horizontaal gemeten van panlat tot dakbeschot 
wordt 85 mm als minimale afstand noodzakelijk geacht 
om nog verantwoord op te kunnen staan. Daarom moet 
op daken steiler dan 50° met speciale veiligheidsvoorzie-
ningen worden bewerkt, steigervloeren zijn dan de meest 
logische oplossing. Bij minder steile daken, tussen de 5 en 
45 graden, kunnen leuningen en/of netten volstaan.

DAKHOOGTE
De hoogte van het hellende dak wordt uitgedrukt in goot- 
en nokhoogte. Voor de toegang tot het dak is de goot-
hoogte maatgevend. Ook voor hellende daken mag het dak 
aan de goot niet hoger zijn dan 7 m1 om met een ladder te 
betreden. Wanneer het dak hoger is dan 7 m1, werk dan bij 
voorkeur met toegang van binnenuit: een dakluik, dakkapel 
of dakraam. Er moet dan wel een gebouwgebonden anker-
voorziening aanwezig zijn, waar personen zich aan kunnen 
zekeren terwijl ze nog binnen zijn. Andere oplossingen 
bestaan eruit te werken met een laddertoren of het dak 
in de steigers te zetten. Voor de aanvoer van materialen is 
de bereikbaarheid en het gewicht van belang. Materialen 
zwaarder dan 25 kg altijd mechanisch opperen.

DAKLENGTE
De lengte van een dak wordt gemeten over het dak van 
goot tot nok. Wanneer deze lengte langer is dan 5 m1, ont-

SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE



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

licht, simpel, veilig

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

staander

kantplank
haakbeugel

hek

RSS valbeveiliging

www.rss-roof.com

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

De AMAK 60 autokraan vult het gat in tussen de 
aanhangerkraan en de grotere autokraan. Deze 
nieuwe kraan is door zijn kleinere afstelplaats zeer 
geschikt voor het werken in stedelijk gebied. Zowel 
voor platte daken als ook voor hellende daken is dit 
de kraan die u helpt bij het efficiënt werken op de 
bouwplaats en het verlichten van uw werkzaamheden.

De AMAK 60 kan worden opgebouwd op een 4-wiel 
aangedreven Iveco Daily en heeft een totaalgewicht 
van 6,5 ton. Daarnaast heeft de kraan een maximaal 
hefvermogen van 1.800 kg en een hijshoogte van  
32 meter. Zelfs bij een hoogte van 26 meter heeft  
de AMAK 60 nog een hijsvermogen van 250 kg.

Nu met hoge inruilkorting voor uw oude lift of kraan. Be-
kijk het complete aanbod met investeringsgoederen op:

WWW.VLUTTERSTOOLSENSAFETY.NL

Vlutters Tools & Safety biedt meer:
• Veelzijdig leveringsprogramma

• Kennis & kunde in veilig werken op hoogte

• Technische service 24 uur per dag,  

7 dagen per week

• VCA-gecertificeerde monteurs

Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u  

ons telefonisch bereiken op 0541 - 57 30 00 of  

per email info@vlutterstoolsensafety.nl

Onderdeel van SOPREMA BV en Royal Roofing Materials B.V. 
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Veilig aanbrengen  
van zonnepanelen
Het aanbrengen van zonnepanelen is gelukkig een veel voorkomende 
activiteit. Voortdurend is er aandacht voor het minder opwarmen van de 
aarde. Het zelf opwekken van stroom met zonnepanelen is een mooie 
oplossing voor een veilige en gezonde aarde.

juist. Ook voor een zzp’ers is artikel 3.16 (voorzieningen 
 tegen valgevaar) onverkort van kracht. Hoe het werk dan 
wel moet worden uitgevoerd, is lastig te achterhalen. In 
de wet en de besluiten zul je niets vinden over de wijze 
waarop werk moet worden uitgevoerd. De geaccepteerde 
uitvoeringsmethoden staan beschreven in de Arbocatalogi. 

In de Arbocatalogus van de installatiebranche wordt 
gesteld dat doelmatige voorzieningen moeten worden 
getroffen tegen valgevaar. Met betrekking tot tillen wordt 
verwezen naar methoden om acceptatie te bepalen.

In de bouwnijverheid is gedetailleerde informatie te vinden 
in A-Bladen. In het ‘A-Blad ladders en trappen’ van Volandis 
staat dat er bij het beklimmen van een ladder altijd drie 
contactpunten moeten zijn. Dat is bij het met de hand naar 
boven sjouwen van zonnepanelen onmogelijk en daarmee 
kun je stellen dat het omhooglopen geen acceptabele 
werkmethode is.

In het ‘A-Blad hellende daken’ van Volandis staat dat 
 mate rialen groter dan 1x2 meter, zoals zonnecollectoren  

Adri C.P. Frijters, consultant A3-Arbeidsveiligheidsadvisering, 
A3-A, Coördinator bouwveiligheid bij DSyS / TU-Delft Safety 
& Security institute.

Werken aan een veilige en gezonde woonomgeving is 
belangrijk. Maar daarbij is het van belang dat de veiligheid 
en gezondheid bij het aanbrengen van zonnepanelen aan-
dacht krijgt. Die veiligheid behelst vanzelfsprekend méér 
dan elektrische veiligheid en het goed aansluiten van het 
systeem. Het veilig en gezond aanbrengen van de zonne-
panelen op hellende daken verdient meer aandacht.  
Daken die soms slecht bereikbaar zijn, zijn niet zonder 
gevaar voor de mensen die het werk uitvoeren op het dak. 

WAT IS ER MIS?
Ongevallen halen zelden de krant en als dat wel het geval  
is, dan zijn het de ernstige ongevallen. Vorig jaar viel in  
Hasselt (België) een man naar beneden tijdens het plaatsen  
van zonnepanelen (foto nieuwsblad). Hij heeft de val niet 
overleefd. Op de foto bij het artikel over het ongeval zie je 
een flauw hellend, schuin dak met een dakrandbeveiliging 
die in de mastgoot op stalen beugels heeft gehangen. 
Met deze beveiliging in deze, niet constructieve goot is het 
ongeval welhaast voorspelbaar. 

Ander bezwaarlijk punt is het met de hand uitlopen van de 
panelen van de straat, via een ladder over het hellend dak 
naar de legplaats. De panelen wegen zo’n 18 tot 25 kilo  
en worden onder ongunstige omstandigheden versjouwd. 
Het gebruik van een ladder met dergelijke lasten is niet 
alleen ergonomisch niet verantwoord, maar ook niet veilig.

VOORSCHRIFTEN 
In de branche wordt veel gebruik gemaakt van zzp’ers.  
Voor een zzp’ers die in teamverband werkt, geldt gewoon 
de gehele Arbowet en het Arbobesluit. De gedachte dat 
een zzp’ers de ergonomische regels mag negeren is niet 

en materialen zwaarder dan  
25 kg, mechanisch verplaatst 
moeten worden. Indien de 
panelen binnen de grenzen 
vallen, kan een werkgever zich 
afvragen of het uitlopen van 
zonnepanelen op een schuin 
dak wel voldoende veilig is.  
Dit is een afweging die de werk-

gever moet maken. In dit A-Blad hellende daken is er ook 
aandacht voor de veilige bereikbaarheid van het dak en de 
beveiliging van het dak. Hier is gesteld dat, indien anker-
punten worden gebruikt, de gebouweigenaar de werkgever 
moet overtuigen van de juiste sterkte en bruikbaarheid.  
De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van het gebouw, de gootconstructie en de ankerpunten.

Met betrekking tot het beveiligen is de eis (uit het A-Blad 
hellende daken) dat er, zodra er meer dan 3 manuren wordt 
gewerkt op een dakvlak er doelmatige randbeveiliging 
moet zijn aangebracht. 
Is er minder dan 3 uur werk op een dakvlak, maar is er repe-
titie in een project aan de orde, dan moet er ook bij werk 
dat korter duurt dakrandbeveiliging worden aangebracht.

Doelmatige beveiliging wil zeggen dat een leuningsysteem, 
dat opgehangen wordt aan de gootconstructie, alleen kan  
voldoen als er een traditionele, ‘beloopbare’ goot aan 
het pand zit. Een goot die ook nog eens aantoonbaar in 
goede conditie is. Het aanbrengen van hekwerken in een 
mastgoot die met beugels aan de dakplaat of muurplaat 
is bevestigd, is vermoedelijk niet doelmatig, getuige het 
ongeval in Hasselt.

Oplossingen vragen van de uitvoerende bedrijven inven-
tiviteit. Op basis van een Taak Risico Analyse moet de 
meest veilige werkmethode met de juiste voorzieningen 
worden bepaald.
Zoals bekend mag valbeveiliging niet om puur economische 
reden achterwege blijven. Alleen indien het om techni-
sche reden niet mogelijk is om leuningen te plaatsen mag 
overgegaan worden op een andere methode. Dit overgaan 
moet wel onderbouwd kunnen worden.

Het is een competitieve markt waarin de inkoopcollectie-
ven lage prijzen bedingen en, zo lijkt het, geen oog hebben 
voor de veiligheid en gezondheid tijdens het aanbrengen.
Hiermee negeert de opdrachtgever het Arbo-besluit  
artikel 2.26.

EEN VEILIGE WERKPLEK 
Op elk werk, maar zeker ook bij het aanbrengen van zonne-
panelen, is een goede voorbereiding van groot belang voor 
een veilige en gezonde realisatie. Die voorbereiding start 
bij de opdrachtgever, die in zijn offerteaanvraag oog moet 
hebben voor het veilig monteren en het veilig kunnen 
onderhouden van het systeem. De vraag ‘Hoe vervang ik 
een beschadigde omvormer of een paneel’ moet vooraf 

beantwoord worden en het antwoord moet onderdeel zijn 
van de aanvraag. 

Een goede opdrachtgever weet wat de sterkte is van de 
eventuele ankerpunten, de goten en het dak, of hij doet een  
vooronderzoek. De bereikbaarheid van het dak wordt door 
de opdrachtgever in kaart gebracht en ook de bereikbaar-
heid met materieel wordt beschreven in de offerteaan-
vraag. Denk hierbij aan het opstellen van ladders, rolstei-
gers, dagvoorraad materiaal, auto met gereedschap, etc.

Het is aan de aannemer die de offerte maakt om de infor-
matie die hij krijgt te checken, aan te vullen en zich van de 
situatie op de hoogte te stellen. Uiteindelijk is een veilige 
en gezonde uitvoering vanuit de werkgeversverplichting 
zijn verantwoordelijkheid. Een veilige toegang tot het dak 
wordt opgenomen in de offerte. Het bevoorraden van 
 panelen met gebruikmaking van bijvoorbeeld een ladderlift 
is een methode om zwaar en onveilig werk te voorkomen 
en komt in de offerte te staan.

De dakrandbeveiliging moet doelmatig zijn, dat wil zeggen: 
als een medewerker zijn evenwicht verliest, moet de bevei-
liging de persoon tegenhouden. Een voorbeeld van een 
geteste beveiliging die onafhankelijk van het gebouw altijd 
voldoet is bijvoorbeeld de MTB (Modulaire Triangel Brug) 
van Altrex. Deze brug is op de grond op te bouwen, wordt 
omhoog gelierd en voorziet op goothoogte in de werkvloer 
met valbeveiliging. De dakrandbeveiliging die wordt toege-
past wordt ook geoffreerd. 

Tijdens het werk moet gewerkt worden op de meest veilige 
manier. De werkgever overtuigt zich ervan dat dit ook 
gebeurt en overlegt met de werknemers over de veiligheid 
tijdens het uitvoeren. Hij bezoekt regelmatig de werken  
of laat dit namens hem doen, zodat het toezicht (zoals in 
de Arbowet wordt gevraagd) aantoonbaar plaats vindt.

Het vakmanschap van de medewerkers bestaat niet alleen 
uit het kunnen werken met de materialen, maar ook uit 
het veilig en gezond kunnen werken op hoogte en het 
 veilig en gezond kunnen aanbrengen van de materia-
len. Een VCA diploma voorziet daar niet alleen in. Er zijn 
praktijkscholen waar dit kan worden geoefend (OOHD en 
Tectum). Het doornemen van de Taak Risico Analyse (TRA) 
met de werknemers en het gebruiken van de ervaring die 
de medewerkers hebben, is van belang om te komen tot 
veiliger werken in de solarbranche.
Als dan ook die informatie uitgewisseld wordt, komt de 
branche op een hoger niveau van veilig en gezond werken.

Het veilig en gezond aanbrengen van zonnepanelen is niet 
onmogelijk, maar mag niet alleen afhangen van de werk-
nemers die het fysieke werk doen. Er moet samengewerkt 
en voorbereid worden en er ligt een taak voor de opdracht-
gevers en de gebouweigenaren. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Foto: Nieuwsblad. Situatie 
na een dodelijk ongeval.

De panelen wegen zo’n 18 tot 25 kilo en worden onder ongunstige 
omstandigheden versjouwd.
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waar alle partijen die op 
het dak aanwezig moeten  
zijn, gebruik van kunnen 
maken, biedt in veel gevallen  
een mogelijke oplossing.  
In Bouwbesluit 2012 is  
geregeld dat al in het  
ontwerp rekening dient  
te worden gehouden met 
het veilige onderhoud van 
een bouwwerk. 

A&T Save Up is in de markt 
een bekende oplossing, die 
inmiddels al jarenlang op 
de markt is. Er zijn in de 
loop der jaren diverse aan-
sprekende projecten mee 
uitgevoerd. Een belangrijk 
argument om op het dak 
géén veiligheidsankers toe 
te passen, is het gegeven 

dat veiligheidsankers doorgaans een lelijk beeld op het dak 
veroorzaken. Dat bezwaar wordt door dit systeem onder-
vangen, omdat het anker wordt uitgevoerd met een afdek-
kap in de kleur van het dak. Het anker komt nauwelijks  

SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Valbeveiligingssysteem  
voor veilige onderhoudsfase
Wie werkzaamheden op het dak moet verrichten, doet dit veilig.  
Dat is een kwestie van gezond verstand en ook de wetgeving.  
Op een hellend dak is dat nog niet zo eenvoudig. Een permanent  
valbeveiligingssysteem dat niet de uitstraling van het dak verstoort,  
is in veel gevallen goed toepasbaar.

boven het dakvlak uit en valt daardoor nauwelijks op in  
het totale beeld. 

Het systeem wordt bevestigd op een aantal strategische 
plaatsen op het dak, zodat het aantal benodigde ankers tot  
een minimum wordt beperkt. Men klikt zich, na de ver-
wijdering van het afdekkapje, eenvoudigweg vast aan het 
anker. De afdekkap is eenvoudig te verwijderen en met de 
bijbehorende Musketonhaak kan men zich snel aanhaken.

BEVESTIGING DOOR HET DAKBESCHOT
Het anker bestaat uit een kunststof veiligheidspen die door 
het dakbeschot wordt gestoken en aan de binnenkant van 
het dakbeschot wordt gezekerd. De pen zit hierdoor perma-
nent vastgeklemd in het dakbeschot. Rubberen manchet-
ten zorgen voor een luchtdichte, waterdichte en isolerende 
afwerking. De pen is bovendien voorzien van een kunststof 
isolatiesok, om een koudebrug te voorkomen. Het systeem 
wordt aan de binnenkant afgewerkt met een afdekplaatje. 
Zo wordt dus niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan 
de binnenkant voorzien in een nette oplossing. 

Het gegeven dat het systeem door het dakbeschot wordt 
aangebracht zorgt niet alleen voor een zekere bevestiging 
(het systeem is getest volgens EN 517 en EN 795). Het zorgt 
er ook voor dat het systeem aan beide zijden is te bedienen.  

Dit laatste is van belang in geval er snel hulpverlening 
moet worden geboden. 

IN VERSCHILLENDE SITUATIES TOEPASBAAR
Het anker is toepasbaar in alle typen projecten: platte en 
hellende daken, nieuwbouw en renovatie. Het is tevens 
toepasbaar op oude, monumentale daken. Het systeem is 
dan ook in verschillende lengtes beschikbaar. Voor platte 
daken heeft men de korte uitvoering in het assortiment, 
voor ‘gewelfde’ dakbedekking is er de lange uitvoering.  
Voor daken met een isolatiepakket tot 290 mm biedt men 
het systeem aan met een adapter. 

Het assortiment accessoires is hier vanzelfsprekend op 
 afgestemd. Het assortiment is zo veel mogelijk gestan-
daardiseerd, maar verschillende situaties vragen om 
 verschillende oplossingen. Zo wordt het anker geleverd 
met verschillende typen drukverdeelplaten, afdekkapjes  
en indekstukken, als ook onderpanstukken en doorvoer-
pannen. Bovendien leent het systeem zich ook voor de 
bevestiging van de meeste gangbare ladder- en leuning-
systemen. Deze zijn eenvoudig aan de ankers te klikken 
en zodoende is het systeem ook op te bouwen naar een 
collectief valbeveiligingssysteem. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het dak wordt steeds meer gebruikt voor andere doel-
einden dan alleen bescherming tegen weersinvloeden. 
Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van zonne-energie  
en zonnewarmte. Dat betekent dat er vaker personen op 
het dak aanwezig moeten zijn om inspecties, reparaties  
en/of onderhoud op deze systemen uit te voeren. Met name  
in deze fase kan men nog wel eens voor problemen komen 

te staan in de veiligheidssituatie. Het bouwen van een 
steiger of het huren van hoogwerker is een inefficiënte en 
dure oplossing en in veel gevallen ook niet goed mogelijk. 
De toepassing van een permanent veiligheidssysteem,  

Veilig werken op het hellend dak met Save-Up!
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gebruiksvriendelijk en zitten comfortabel. Uw veiligheid 
is gegarandeerd. Een compleet assortiment van harnas-
gordels en leefl ijnen tot alle aanvullende accessoires 
zoals karabijnhaken, klimhelmen en hoofdlampen.

Edelrid staat bekend om zijn expertise, innovaties én 
oog voor detail. Het ruime Work-Safety assortiment 
bestaat uit duurzame, lichtgewicht klimmaterialen 
volgens de hoogste veiligheidsnormen! Voor het 
veilig en effi cient uitvoeren van uw werkzaamheden 
op hoogte. 

NIEUWE PRODUCTEN EN (DOOR) ONTWIKKELINGEN
Ergodyne biedt al 35 jaar veiligheidsmiddelen voor de 
professionele gebruiker. Waar Ergodyne met één product 
op de markt kwam, staan er inmiddels 124 patenten en 
104 handelsmerken op hun naam. Het motto is ‘’Make the 
Workplace a Better place’’. Ons Ergodyne assortiment 
is uitgebreid met gereedschapsvanglijnen, rugsteunen, 
hijsemmers en meer!

STAAT VOOR KWALITEIT EN IS ISO 9001 GECERTIFICEERD
Wij streven naar kwaliteit en ontwikkelen onze ELLER(safe) 
producten, daar waar nodig, door. Louis Reyners is 
het eerste bedrijf in de hijs- en heftechniek dat een 
ISO 9001:2015 certifi caat heeft behaald. Onze focus ligt 
op de betrouwbaarheid van onze producten en de 
 wensen van onze klanten.

MERKEN
Exclusief importeur en distributeur van sterke A-merken 
o.a. RUD, NITCHI, ENDO, Power Jacks (LMS), Eclipse, 
Edelrid, Camlok, Habegger, CROMOX, Ergodyne & 
PETZL. Heeft naast bovengenoemde A-merken ook een 
eigen huismerk: ELLER hijs- en hefmiddelen, ELLERsafe 
valbeveiliging en BLP kettingwerk & componenten. 
Een betrouwbare range van producten tegen een 
 concurrerende prijs.

EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN OP VOORRAAD
Hierdoor is Louis Reyners in staat snel & compleet uit 
voorraad te leveren.

HEIGHT SAFETY/VEILIG WERKEN OP HOOGTE CATALOGUS
Met trots presenteren wij u de Louis Reyners – Height 
Safety Catalogus 2018/2019. Deze catalogus biedt u een 
compleet en actueel beeld van ons assortiment Persoon-
lijke Beschermingsmiddelen met een aantal nieuwe 
merken, nieuwe producten en doorontwikkelingen.

NIEUWE MERKEN PETZL & EDELRID
PETZL behoeft eigenlijk geen toelichting, al jaren 
wereldwijd toonaangevend als het gaat om industriële 
klimmaterialen. Deze hoogwaardige producten zijn zeer 

Louis Reyners BV | Symon Spiersweg 13a | 1506 RZ | Zaandam | Tel. 075 650 47 50 | www.LR.nl | info@lr.nl

MARK Save A Life is gespecialiseerd in het ontwikkelen 
van reddings- en evacuatiemateriaal. MARK biedt veelzij-
dige en top-kwaliteit afdaalsystemen voor het redden van 
mensen in gevaarlijke situaties en voor de werkveiligheid. 
Naast deze afdaalsystemen bieden zij ook aanvullende 
producten, zoals: harnasgordels en ankerpunten.

advertorial

LOUIS REYNERS BV - EEN GEVESTIGDE NAAM IN NEDERLAND. OPGERICHT IN 1892 EN SINDS 1950 IMPORTEUR/GROOT-
HANDEL EN SPECIALIST OP HET GEBIED VAN HIJS- & HEFMIDDELEN EN VALBEVEILIGING. ONZE PRODUCTEN LEVEREN 
WIJ AAN DE GESPECIALISEERDE VAKHANDEL, VERHUURBEDRIJVEN EN ANDERE WEDERVERKOPERS. DAARNAAST 
BEDIENEN WIJ RECHTSTREEKS DIVERSE  GROTE EINDGEBRUIKERS IN SPECIFIEKE MARKTSEGMENTEN. HIERMEE HEEFT 
LOUIS REYNERS EEN UNIEKE MARKTPOSITIE.

*Actievoorwaarden
•  5% korting op het gehele Height Safety Assortiment t/m zondag 4 november 2018, kijk op onze website voor 

meer PBM acties na 5 november;
• Uitsluitend bij bestellingen via onze website; 
•  Gebruik vouchercode: PBMS18 voor toekenning van de korting. 

LOUIS REYNERS - MEER DAN STAANDAARDPRODUCTEN
Door onze jarenlange ervaring vindt u bij ons altijd een product dat geschikt is voor uw toepassing. Lukt dit niet 
met een standaardproduct, dan verzorgen wij ook maatwerk en passen het product aan op uw specifi eke wensen. 

KEUREN - REPAREREN - CERTIFICEREN 
Onze gecertifi ceerde keurmeesters en een ervaren team van werkplaatsmedewerkers repareren, modifi ceren, 
inspecteren, keuren en certifi ceren.

WILT U INFORMATIE, TECHNISCHE ONDERSTEUNING OF SPECIALE PRODUCT TRAINING?
Onze productspecialisten en verkopers staan dagelijks voor u klaar om snel & vakkundig uw vragen te beantwoorden.

Naast de bovengenoemde A-merken voeren wij sinds 
2007 ons huismerk ELLERsafe. Kwalitatief hoogstaande 
producten tegen een scherpe prijs. Dit assortiment 
meet zich prima met de gerenommeerde A-merken en 
is grotendeels uit voorraad leverbaar!

INTRODUCTIEACTIES
Maak voordelig kennis met het Persoonlijke Valbeveiligingsassortiment van Louis Reyners met de introductiekorting 
van 5%* op alles uit de nieuwe Height Safety Catalogus.
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SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Het belang van testen  
en voldoen aan normen
Werken op hoogte kan gevaarlijk zijn en werkgerelateerd letsel en 
 overlijden is in de bouw dikwijls het gevolg van een val vanaf hoogte. 
 Andere risico’s zijn schade aan gebouwen, reputatieschade  
en een  negatief effect op de productiviteit en winstgevendheid  
(wanneer mensen door letsel moeten verzuimen).

Het is voor wie verantwoordelijk is voor gezondheid en 
veiligheid bij bedrijven niet eenvoudig om de passende val- 
beschermingsmiddelen te vinden (die ook voldoen aan de 
actuele normen) en de juiste mensen veilig op hoogte te 
laten werken. Tony Eijkelhof, Business Development Manager  
voor valbescherming bij MSA Safety, legt uit waarom 
 testen en het voldoen aan de nieuwste valbeschermings-
normen zo belangrijk is. 

“De te kiezen veiligheidsmiddelen zijn een belangrijke 
factor in een goede planning van een veilige werkplek. 
Voordat je een systeem toepast, moet je zeker weten dat 
de systemen waarmee jouw werknemers gaan werken,  
ook aan alle eisen voldoen. Daarom is het testen van 
 producten van het grootste belang, zodat we zeker weten 
dat ze goed functioneren. Ik spreek dagelijks met professio-
nals op het gebied van gezondheid en veiligheid en met  
gebouwbeheerders. Ze stellen allemaal dezelfde vraag: 
welke producten en systemen moet ik kiezen die doen  
wat ze moeten doen? Mijn antwoord is altijd hetzelfde:  
kies producten die het grondigst zijn getest volgens de 
laatste normen.” 

TESTMETHODES
“Bij de productie van valbeschermingsmiddelen moet 
de fabrikant met heel veel dingen rekening houden: van 
gestandaardiseerde testmethodes tot herhaalbaarheid,” 
aldus Eijkelhof. “Het is belangrijk om de valbeschermings-
middelen te onderwerpen aan verschillende tests,  
die afgestemd zijn op uiteenlopende gebruiksomstandig-
heden, waarbij alle onderdelen van de apparatuur worden 
getest. Hieronder staan enkele belangrijke aspecten:

•  Het beoogde doel. Het allerbelangrijkste is begrijpen 
waarvoor een bepaald product moet worden gebruikt. 
Dat bepaalt niet alleen op wat voor manier een  
product wordt getest, maar ook hoe het verdere test-
proces verloopt;

•  Representatieve daktest. Wij voeren uitgebreide testen 
uit op complete en representatieve daksystemen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de ondersteunende 
 constructie (gordingen, dakplaten, systeem van afstands-
stukken, isolatie- en waterbestendige afdekking); 

•  Dynamische valtest. Wij voeren deze test uit door een 
300 kg zware massa 1,5 m te laten vallen vanaf een  
anker dat verbonden is met het daksysteem; 

•  Multidirectioneel testen. We testen overdwars en onder 
een hoek van 45 graden t.o.v. de naad, het profiel of dak-
laag, zodat onder alle mogelijke valhoeken wordt getest.”

DE BESTE WERKWIJZE IMPLEMENTEREN
Eijkelhof vervolgt: “Het doel van het implementeren van 
grondige testprocedures is te voldoen aan de laatste normen  
op dit gebied. Dit biedt het beste veiligheidsniveau. 
 Daarom moeten valbeschermingsmiddelen altijd voldoen 
aan de laatste EU-OSHA-normen. Werkgevers in de bouw 
en bepaalde industrietakken kunnen echter veel meer doen 

om gevaren te elimineren die tot valgerelateerde (en soms 
fatale) ongevallen leiden. Voldoen aan de laatste normen  
is niet voldoende, je moet nog strenger zijn.”

MAATREGELEN OM EEN VAL TE VOORKOMEN
Er zijn enkele aanbevolen maatregelen die de opdrachtge-
ver kan nemen om de veiligheid van mensen die op hoogte 
werken, te garanderen. Onderstaande lijst is beslist niet 
volledig en als industrietak moeten we altijd bezig zijn onze  
valbeschermingsprogramma’s te verbeteren. 

•  Het belangrijkste is: weet wat er op het spel staat. U bent 
verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van 
uw werknemers;

•  Kies het beste systeem. Dat betekent dat u zichzelf een 
aantal belangrijke vragen moet stellen:  
• Beschikken we op alle niveaus over mensen die  
    voldoende getraind zijn? 
• Is er een beleid dat ons vertelt hoe wij moeten  
   omgaan met valgevaar? 
• Hebben we alle (val)gevaren op onze locatie 
    geïdentificeerd? 
• Zijn wij systematisch bezig deze gevaren te elimineren  
   in volgorde van belangrijkheid?

•  Zodra u deze vragen hebt beantwoord, kunt u een 
 grondige analyse maken van alle valgevaren, ook in de 
buurt van zijkanten en randen, hijszones en lichtkoepels;

•  Beoordeel deze lijst met gevaren en actualiseer deze  
lijst minimaal jaarlijks;

•  Documenteer en implementeer passende beschermings-
maatregelen. Hieronder vallen ook procedures, protocollen 
en uitrusting;

•  Betrek werknemers die op hoogte werken erbij. Het is  
niet alleen belangrijk dat u de gevaren kent bij het 
 werken op hoogte: juist de werknemers die het risico 
lopen, moeten ze kennen. Als u ze betrekt bij het identi-
ficeren en het oplossen van deze gevaren, zullen ze meer 
bereid zijn mee te werken en zullen ze eerder gevaren 
herkennen en er beter op reageren. 

DE HELE INDUSTRIE IS VERANTWOORDELIJK 
Eijkelhof besluit: “Natuurlijk weten we wat de risico’s zijn 
als we niet de juiste tests uitvoeren of ons niet aan de 
 laatste normen houden. Deze risico’s worden nog duide-
lijker in een tijd waarin steeds meer mensen op hoogte  
moeten werken - van daken tot elektriciteitsmasten, 
 kranen, e.d. Bij MSA willen we de boodschap uitdragen  
dat iedereen die verantwoordelijk is voor gezondheid  
en veiligheid, producten moet eisen die getest zijn en  
meer dan voldoen aan de laatste normen. Alleen dan aan-
vaarden we dat normen steeds weer worden aangescherpt 
en kunnen we de veiligheid van de gebruiker echt op de 
eerste plaats zetten.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



Raar eigenlijk, die voortdurende discussie over veilig 
werken op hellende daken. De vraag of er veiligheids-
voorzieningen nodig zijn, wordt nog al te vaak met ‘nee’ 
beantwoord. De vraag of men zich realiseert dat er 
bij dakonderhoud wel degelijk kosten moeten worden 
gemaakt om veiligheid in te kopen, wordt vaak niet eens 
gesteld. Er zijn ruwweg twee keuzes: 

1 -  Gebouwgebonden voorzieningen aanbrengen  
bij aanbouw of renovatie van het object. Oftewel:  
de investering vooraf doen.

2 -  Voorzieningen inkopen voor periodiek onderhoud aan 
het dak om dit onderhoud veilig te kunnen uitvoeren. 
Oftewel: de kosten achteraf betalen.

Welke van de twee het wordt, is logischerwijs mede 
afhankelijk van de onderhoudsbehoefte. Met andere 
woorden: wie moet er wanneer en waarvoor het dak op? 
Vergeet daarbij ook niet de eventuele overlast die het 
gekozen veiligheidssysteem met zich meebrengt. Zo is een 
steiger bij een winkel op de straat al snel storend voor het 
winkelend publiek. Heb je deze informatie eenmaal boven 
water, bijvoorbeeld door het opstellen van een RI&E,  
dan volgt het plan van aanpak. Daarin dient eerder 
 genoemde vraag ook te worden meegenomen. 

Interne bedrijfskosten
Je kunt dit ook eenvoudig berekenen in een TCO-model. 
Maar dan moet ook echt alles worden meegenomen.  
Dus ook dat de interne bedrijfskosten stijgen wanneer er 
geen gebouwgebonden voorzieningen zijn. Het managen 
van de veiligheid en de controle hierop is één. Maar denk 
ook aan het maken van afspraken met steigerbouw, hoog-
werkers of andere bedrijven die materiaal en materieel 
leveren om de toetreding veilig te maken. 

Voorbeeld
Klus: reparatie aan een verholen goot langs een dakkapel. 
Goothoogte: 7 m, nokhoogte: 12 m.
In de achtertuin van het betreffende object kan een steiger 
opstelling worden gerealiseerd om het dak te betreden.

Toekomstvaste oplossing
Als je een dergelijke reparatieklus twee á drie keer volgens 
de regels moet uitvoeren voor een woning, heb je voor 
hetzelfde geld een gebouwgebonden systeem, zoals de 
valbeveiliging van Flesst. Sterker nog: je houdt zelfs geld 
over, terwijl je altijd een veilige toetreding voor het hele 
dak hebt aan beide zijden! Want wat nou als de directe 
omgeving verandert? Kan er dan bij een aanbouw nog 
steeds een steiger of andere voorziening worden geplaatst 
om onderhoud uit te voeren? Met Flesst kun je jezelf vanaf 
de opstelplaats borgen om het hellende dak te betreden. 
Slim, snel en veilig. Je bent al veilig als je vanaf de ladder 
het dak op stapt. De loopwagen in de rails volgt alle 
bewegingen die je op en over het dak maakt. Flesst geeft 
je niet alleen een veilig, geborgen gevoel maar vooral de 
zekerheid dat je ’s avonds weer gezellig bij het gezin kunt 
aanschuiven voor het avondeten!

Het onderhoudssysteem voor hellende daken!
Exact op de onderhoudsbehoefte van het dak aan te passen

Geen onderbreking van uw dak, geen aantasting van RC waarde isolatie

Voldoet volledig aan de eisen van het nieuwste Bouwbesluit

Enige valfactor 0 systeem ter wereld

Het enige systeem ter wereld waarbij door meerdere personen tegelijkertijd aan twee 
zijden van het dak gewerkt kan worden

VVoorzien van het Flesst Connection System waardoor de dakbetreder zich al kan 
aanlijnen vóór dat hij het dak betreedt

Flesst vervangt de traditionele nokconstructie

Geschikt voor elk schuin dak en elk type dakafwerking

Geen jaarlijkse keuringskosten

Uitbreidbaar met tal van accessoires zoals; loopwagens, daksteigers, lichtgewicht ladders

Bestaande steigers of ander klimmateriaal kunnen in de toekomst gewoon gebruikt worden
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Verkoelen kiest 
voor permanente 

valbeveiliging van Flesst

Verkoelen Dakspecialisten in Weert 
biedt integrale dakdienstverlening voor 
zowel hellende als platte daken en alle 

typen bedekking. Dat kan zink, koper, 
pannen of leien zijn, maar net zo goed 

bitumen of kunststof. Veiligheid en 
efficiënt onderhoud zijn in die inte-

grale aanpak en totaalontzorging van 
cruciaal belang. “We denken vanuit de 
beheer- en onderhoudsvraagstukken 

van onze klanten op langere termijn”, 
aldus Algemeen Directeur Erik Maas. 

“Dat is precies de reden dat we sinds jaar 
en dag met Flesst samenwerken. Zij zijn 
onze partner als het gaat om permanente, 
gebouwgebonden valbeveiliging op hellende 
daken. Hierbij zijn dakbetreders via een 
veiligheidslijnen aan een robuust en fraai 
aluminium railsysteem gekoppeld dat in 
de nok van het dak over de hele lengte 
wordt aangebracht. We hebben als erkend 
installateur al heel wat systemen met succes 
mogen aanbrengen. Groot voordeel van het 
Flesst-systeem is verder dat het niet alleen 
tijdens een renovatie of bij nieuwbouw kan 
worden aangebracht, maar ook achteraf.” 

Eigen plek in infocenter 
“Onlangs hebben we nog gezamenlijk 
een geweldig project van Woningstichting 
St. Joseph te Boxtel uitgerust met het 
Flesst-systeem. Dit project is inmiddels 
voorzien van alle benodigde voorzieningen 
om het onderhoud in de toekomst niet 
alleen veilig maar zeker ook kostenefficiënt 
te kunnen uitvoeren. Voortaan kan het 
tijdelijke materieel dus gewoon thuis blijven! 
Om onze relaties te kunnen informeren en 
tegelijkertijd de werking te kunnen demon-
streren, heeft Flesst in ons eigen infocenter 
een prominente plek gekregen. ‘Klaar voor 
de toekomst met Verkoelen en Flesst’ zou je 
kunnen zeggen.” 
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SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Aantoonbaar veilige 
voorzieningen
Veilig werken op hellende daken staat in toenemende mate in de 
 belangstelling. De valveiligheid is daarbij speerpunt. Het verschil met 
platte daken is dat hellende daken aantoonbaar onderhoud kennen:  
bij hellende daken wordt immers veel meer water (en dwingender 
 geconcentreerd) samengebracht en hellende daken zijn veel minder 
begaanbaar. De benadering van hoe dat onderhoud veilig is uit te voeren 
verschilt dan ook duidelijk. Vooralsnog zijn dakhaken de meest gebruikte 
en geëigende oplossing. In dit artikel wordt ingegaan op het waarom.

Ton Berlee

Gebouwen met hellende daken gaan zeer lang mee, 
helemaal wanneer de bedekking duurzaam bestendig is. 
Monumentale panden hebben dan ook meestal een hellend 
dak, ook omdat de techniek om goede platte daken te 
maken nog geen 75 jaar oud is. Valveiligheid bij onderhoud 
aan hellende daken is nog niet zo lang actueel. In enkele 
landen, zoals Duitsland, waar de schoorsteenvegers een 
positie hebben, is al heel veel langer aandacht voor het 
veilig bereiken van schoorstenen. Ons land kent nauwelijks 
een traditie, ladderhaken voor leibedekkingen zijn vanuit 
het oogpunt van realisatie van die daken bekend. De laat-
ste jaren zijn vanuit arbeidsomstandigheden de regels voor 
veilig onderhoud aan bouwwerken verscherpt. Het was een 
belangrijke stap toen het onderhoud aan het gebouw ook 
onderdeel van de bouwregelgeving werd (1993). Dat zorgt 
ervoor dat personen die dat onderhoud moeten uitvoeren, 
dat veilig moeten kunnen doen. En wanneer daar gebouw-
gebonden voorzieningen voor noodzakelijk zijn, dan moeten 
die aan en op het gebouw worden aangebracht (2012). 

VERSCHILLENDE DISCIPLINES
Nu is onderhoud aan een gebouw een nogal ruim begrip. 
Een inspectie vanaf de grond, het reinigen van de goot, 
glasbewassing of kleine reparaties, schilderen of riet opste-
ken... Het is niet verwonderlijk dat onderhoud in meerdere 

soorten en maten is ingedeeld. Er is zelfs een vak ‘facility 
management’ dat zich ermee bezighoudt. Ook al omdat er 
bij de uitvoering van het onderhoud verschillende branches 
en disciplines betrokken zijn. 

De Arbeidsomstandighedenwet schrijft voor dat werk-
gevers, vóórdat de werkzaamheden aanvangen, een risico- 
inventarisatie gemaakt moeten hebben en moeten aan-
geven hoe de risico’s voor de uitvoerende werknemers tot  
een aanvaardbaar minimum te beperken. (dit laatste is de  
evaluatie van de inventarisatie, samen de RI&E). Voor veel 
voorkomende werkzaamheden werken werkgevers en 
werknemers dat gezamenlijk uit in de A-bladen, zodat niet 
voor ieder klusje opnieuw een RI&E gemaakt moet worden. 
Dat maakt ook dat de werknemers geschoold, getraind en 
uitgerust kunnen worden met een set middelen waar keer 
op keer mee gewerkt kan worden. Dat is voor een glazen-
wasser anders dan voor een inspecteur. 

Arbeidsomstandigheden gaan niet alleen over valveilig-
heid, het gaat over werkhouding, kleding etc. De mate 
waarin veilig werken is voorgeschreven en georganiseerd 
grijpt op zeer veel vlakken in elkaar. Bij veiligheid gaat de 
meeste aandacht uit naar risico’s die blijvend letsel of zelfs 
overlijden tot gevolg hebben. Brandveilig werken, elektro-
cutie, verstikking en in geval van daken… vallen. Minder 
aandacht gaat er uit naar de risico’s die bij langdurige 
blootstelling gevaren opleveren, zoals bijvoorbeeld te zwaar 
tillen, zonbelasting en fijnstof. Het gaat veel te ver om op 
al deze onderdelen in te gaan, bovendien handelt deze spe-
cial van SteilDAK over valveiligheid. Toch is het van belang 
valveiligheid niet los te zien van de veiligheid als geheel.  
De regels die valveilig werken beschrijven geven namelijk 
aan wie waarvoor, wanneer actie moet ondernemen. 

Even de zaken in dat opzicht op een rijtje: 
•  Valveiligheid is de verantwoordelijkheid van de werkgever. 

Een zzp’er is werkgever en werknemer in één persoon. 
•  Een opdrachtgever mag verwachten dat een werkgever 

de veiligheid onder controle heeft. Een professionele  
opdrachtgever heeft de verplichting toe te zien op veilig  
werken en er mag niet bezuinigd worden op veilig werken.  
Deze verplichtingen staan niet in de wet, op z’n best in 
jurisprudentie en kan deels worden afgeleid uit eerdere 
ongevallen. Het bekendste voorbeeld is in deze het  
ongeval in de Amercentrale. Daarbij is de opdrachtgever 
niet veroordeeld.

•  Op een gebouw zijn valveiligheidsvoorzieningen niet 
verplicht. Alleen wanneer voorzienbaar onderhoud  
mogelijk is wanneer er gebouwgebonden voorzieningen 
zijn aangebracht. 

Het is daarom voor een gebouweigenaar/opdrachtgever 
verstandig om de onderhoudsbehoefte aan een pand vast 
te (laten) stellen en daarmee de onderhoudswerkzaamhe-
den die in tijd verricht moeten worden. Voorzieningen voor 
veilig werken vallen dan toe aan meerdere werkzaamheden, 

waardoor het onderhoud als geheel voordeliger en efficiën-
ter wordt. Een dergelijke inventarisatie is gebouwgebonden 
en overstijgt meerdere disciplines. 

GEBOUWGEBONDEN VOORZIENINGEN
Wanneer op een gebouw gebouwgebonden  voorzieningen 
zijn aangebracht, die gebruikt moeten worden voor het 
 onderhoudswerk, dan moet de werkgever van degene die 
het onderhoud uitvoert zich ervan vergewissen dat de 
voorzieningen deugdelijk zijn. De voorzieningen moeten 
daarom aantoonbaar en navolgbaar deugdelijk zijn aan-
gebracht en in een goede staat verkeren. De beste voor-
zieningen zijn collectieve bouwkundige voorzieningen,  
zoals bordessen, balustrades, trappenhuizen, dakluiken etc. 
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dakhaak belast met 1,5-2,5 en 6 KN, waarbij de uitwijking 
wordt gemeten en beoordeeld. Wanneer de dakhaak  
de kracht weerstaat, wordt deze van een uniek nummer 
voorzien, waardoor gebruikers direct kunnen zien dat  
de voorziening getest is. 

De gekeurde en genummerde dakhaken worden opgeno-
men in de ORIE, zodat toekomstige dakbetreders direct 
kunnen zien waar de voorzieningen zijn aangebracht en 
wat de conditie van de voorzieningen is. Dit is op internet 
te raadplegen, want op het dak uit moeten zoeken hoe 
veilig te werken... dat is niet meer van deze tijd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

door daartoe gecertificeerde bedrijven gebeuren. De gehele 
kerk is in de steigers gezet en rondom het dak is op goot-
hoogte een steigervloer geplaatst. Bij het verwijderen  
van de asbesthoudende leien maakt het gecertificeerde 
bedrijf gebruik van de dakhaken. Oplettende toeschouwers 
lichten Inspectie SZW in die na vaststelling van de werk-
wijze direct het werk stillegt. Het gecontroleerd verwijde-
ren van asbesthoudend materiaal mag namelijk beslist 
niet met Persoonlijke Beschermingsmiddelen gebeuren. 
Collectieve veiligheid en mechanisch opperen is vereist, wat  
het uitvoerende bedrijf ook wordt opgelegd. Inspectie SZW  
eist aanvullend dat de bestaande dakhaken gekeurd 
 worden, om er zeker van te zijn dat ze aantoonbaar voldoen 
aan de vigerende eisen. 

AANTOONBAARHEID
Het uitvoerende leidekkersbedrijf, Willem van Boxtel bv uit 
Nijmegen, een ander bedrijf dan het bedrijf dat de oude 
asbesthoudende leien verwijdert en afvoert, schakelt  
haar leverancier van dakhaken Bové in om de dakhaken 
te keuren. De op het dak aanwezige dakhaken zijn van 
dezelfde firma en zijn aangebracht naar de regels van de 
Monumentenwacht. Met draadeinden van roestvaststaal 
zijn deze door het dakbeschot en de sporen aangebracht 
en ze zijn zichtbaar aan de binnenzijde. 

Eerst wordt vastgesteld hoeveel een dakhaak kan hebben  
en hoeveel deze vervormt onder belasting. Daartoe wordt 
een haak uit het dak verwijderd en in een opstelling 
geplaatst, identiek aan de opbouw van het dak van de 
kerk. Opeenvolgend wordt de haak met 1,5; 2,5 en tot slot 
6 KN belast, waarbij de vervorming wordt gemeten. Na de 
 belasting van 6 KN wordt de haak weer ontlast en gekeken  
of de dakhaak of de bevestiging onherstelbare schade 
heeft opgelopen. Tot slot wordt de haak belast tot bezwij-
ken (ca. 35 KN).

Nu is vastgesteld dat de op het dak aanwezige dakhaken 
deugdelijk zijn, herleidbaar zijn, en aangebracht volgens  
de op dat moment geldende regels, is er een grondslag 
voor de keuring. Met de vaststelling dat de dakhaken voor 
keuren belast kunnen worden, en de vervorming aangeeft  
of dat verantwoord is, kunnen de overige dakhaken op het 
dak belast worden. Daarvoor is een hydraulische dakset 
ontwikkeld, waarmee grote krachten opgewekt kunnen  
worden over een klein oppervlak. De kracht is door de 
 hydrauliek uitstekend te doseren, wat nauwkeurig meten 
mogelijk maakt. De dakhaak (en een klein deel  eronder) 
wordt vrijgemaakt van de leibedekking, waarna de trekstang  
op het dakvlak wordt aangebracht. Aanvullend wordt de 

onderzoeken wat een val van een persoon voor impact 
heeft op daken en mensen. Ze zijn eisen gaan stellen aan 
dakhaken en aan de wijze van bevestigen aan het dak.  
De regels van de MW hebben ertoe geleid dat heel veel 
monumentale daken volgens een vast patroon zodanig  
zijn voorzien van ladderhaken, dat deze geheel bereikt 
kunnen worden. Zij zijn ook monumenten gaan inven-
tariseren op onderhoudsbehoefte, bezoekersfrequentie 
en onderhoudswerkzaamheden. Zij noemen dat een 
Objectgebonden Risicoinventarisatie en Evaluatie (ORIE). 
De wachters worden getraind en uitgerust met de juiste 
middelen. Er zijn speciale klimteams die de torenspitsen en 
de transen inspecteren en reinigen. De MW is ook vandaag 
de dag actief bezig met valveiligheid en de ontwikkelingen 
op dat gebied. Eén van de onderdelen is de keuring van 
de bestaande voorzieningen waardoor deze voor gebruik 
 aantoonbaar en navolgbaar veilig zijn. Hoe belangrijk dat  
is bleek recent bij een project in Arnhem. 

De Evangelisch Luthersekerk aan de Spoorwegstraat te 
Arnhem krijgt een nieuwe bestemming en wordt daartoe 
verbouwd. Onderdeel van de verbouwing is het vervangen 
van de asbesthoudende leien door natuursteen leien.  
Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal 
mag uitsluitend onder gecontroleerde omstandigheden 

Wanneer het niet anders kan, dan moeten voorzieningen 
getroffen worden die het mogelijk maken dat personen 
zich kunnen verankeren. Deze ankerpunten moeten even-
eens aantoonbaar deugdelijk bevestigd zijn. Op zijn best is 
dat aan de voorzieningen zelf af te zien, of anders moeten 
er actuele keuringsrapporten overlegd kunnen worden. 
De enige ankervoorziening voor hellende daken die in de 
bouwregelgeving bekend is, is de ladderhaak waarvoor ook  
een Europese norm is opgesteld: de bekende NEN EN 517. 
De andere ankerpunten vallen met de EN 795 onder de 
verordening voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen. 

Er wordt nu in Europees verband gewerkt aan een norm 
waar de overige gebouwgebonden ankervoorzieningen, 
 zoals rails, kabels etc. onder de bouwregelgeving gaan 
 vallen. Naar verwachting wordt de kracht die de ankers 
moeten kunnen weerstaan, gelijkgesteld aan die een 
ladder haak moet kunnen weerstaan. 

MONUMENTENWACHT
In Nederland is op het gebied van valveilig werken op 
 hellende daken jarenlang de Monumentenwacht (MW)  
de voortrekker geweest. Begin jaren negentig is de MW 
gaan onderzoeken hoe de wachters jaarlijks veilig en 
verantwoord de daken konden betreden. Zij zijn zelf gaan 

SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE
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ACTUALITEITEN SPECIAL VEILIG WERKEN OP HOOGTE

WERKEN OP HOOGTE VANUIT EEN WERKBAK
Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde 
werkbak. Inspectie SZW heeft een flyer opgesteld waarin u leest wat u moet doen om veilig vanuit werkbakken te werken. 
Dergelijke machines moeten voor personenvervoer zijn bedoeld en ingericht, en op een juiste manier worden gebruikt.  
Iedereen die in een werkbak staat, moet er van op aan kunnen dat veiligheid is gegarandeerd. Daarvoor zijn regels opgesteld. 

ONDERZOEKSRAAD: PRIJSCONCURRENTIE IN 
BOUW GAAT TEN KOSTE VAN DE VEILIGHEID
De veiligheid in de bouwsector wordt ondergeschikt 
gemaakt aan de prijsconcurrentie. Dat oordeel velt de 
OVV na onderzoek naar de instorting van een parkeer-
garage op Eindhoven Airport. De onderzoekers baseren 
hun conclusies op een reeks incidenten in de bouwsec-
tor. Met eerdere conclusies en aanbevelingen is weinig 
gedaan. Het afwentelen van schuld krijgt prioriteit 
boven verbetering van veiligheid, vindt de OVV.

Bij het verwerven van opdrachten gaat de laagste prijs 
boven het verbeteren van de veiligheid. “Een sterke 
sturing op prijs kan onwenselijke gevolgen hebben 
voor de (constructieve) veiligheid van een gebouw,” 
schrijft de OVV. De raad deed onderzoek naar het 
bouw ongeluk op Eindhoven Airport in mei vorig jaar. 
Bouwvakkers ontsnapten toen aan de dood.

STILLEGGING VAN WERKZAAMHEDEN OP BOUWLOCATIES TILBURG
De Inspectie SZW heeft op 2 oktober zo’n dertig bouw- en infralocaties in Tilburg gecontroleerd op eerlijk, 
gezond en veilig werk. Op 22 werkplekken heeft de Inspectie SZW de werkzaamheden tijdelijk moeten 
stilleggen, omdat er grote risico’s waren dat werknemers vallen, worden aangereden of worden bloot-
gesteld aan gevaarlijke stoffen. De Inspecteurs vonden geen overtredingen van regels op het gebied van 
beloning of arbeidstijden.

SAMENWERKING TUSSEN IVM EN LEARNLINQ  
BIEDT ONLINE LEEROPLOSSING 
De compleet ingerichte veiligheidsbibliotheek is beschik-
baar in het leermanagementsysteem (LMS) van LearnLinq. 
Dankzij deze combinatie heeft men eenvoudig de veilig-
heidstrainingen binnen het bedrijf op orde. Het LMS biedt 
onder andere oplossingen voor compliance management. 
(Verplichte) kwalificeringen van personeel kunnen eenvou-
dig geautomatiseerd worden met LearnLinq. Het systeem 
zorgt ervoor dat men altijd zicht heeft op de kwalificaties 
van het personeel en dat iedereen altijd up-to-date is op 
het gebied van opleiden en kwalificaties.

TENNET GECERTIFICEERD OP TREDE 3  
VAN DE VEILIGHEIDSLADDER
TenneT verzoekt en moedigt haar leveranciers aan om zich 
te laten  certificeren tegen de Veiligheidsladder (Safety 
Culture Ladder). Het bedrijf heeft zich dit jaar zelf ook laten 
certificeren en onlangs is het Trede 3 certificaat uitge-
reikt. Binnen de organisatie wordt hard gewerkt aan het 
bevorderen van het veiligheidsbewustzijn voor zowel haar 
eigen organisatie als haar keten, en het verbeteren van het 
daaraan gerelateerde gedrag. Het Veiligheidsladder-certifi-
caat levert hier een belangrijke bijdrage aan. Om nog meer 
leveranciers te motiveren de stap te zetten richting certifi-
catie is TenneT aanwezig op de door NEN georganiseerde 
VHL Veiligheidsdag op 27 november 2018 om een workshop  
te verzorgen en om vragen van leveranciers over de Veilig-
heidsladder te kunnen beantwoorden.

STICHTING VEILIG WERKEN OP HOOGTE EN  
DNV GL BESTENDIGEN SAMENWERKING
De Stichting Veilig Werken op Hoogte (SVWOH) en certifi-
cerende instelling DNV GL bestendigen de samenwerking 
vanaf 1 januari 2018. Met de nieuwe overeenkomst kan 
gericht verder gebouwd worden aan de kwaliteit van  
opleidingscertificaten (via eind- en toetstermen), examens 
en de registratie van diploma’s en persoonscertificaten  
in het Centraal Diploma Register (CDR) en Certcheck  
(www.certcheck.nl). De vakbekwaamheid en veiligheids-
perceptie van medewerkers die betrokken zijn bij het 
werken op hoogte kan zo verder worden verbeterd.
 
Het overleg dat tussen beide partijen plaatsvond, heeft 
geleid tot een samenwerking die een einde maakt aan  
de onduidelijkheid over het certificeren van personeel dat 
actief is in de steigerbouw en over andere beroepen die 
onder het werkterrein van de SVWOH vallen.

KERCKEBOSCH VCA CONGRES 2018
Op 31 oktober 2018 vindt op De Landgoederij Bunnik het Kerckebosch 
VCA Congres plaats. De nieuwe VCA 2017/6.0 is verschenen. Wat bete-
kenen de wijzigingen in de checklijst voor de dagelijkse praktijk?

Onderwerpen die tijdens deze dag aan de orde komen zijn:
•  De nieuwe VCA checklist en toekomst VCA;
•  Van VCA naar ISO 45001;
•  Alcohol- en drugsgebruik: de gevolgen op de werkvloer;
•  Programma VGM-bewustzijn en -gedrag. Wat werkt (niet)?
•  Implementatie ISO 45001;
•  Voorlichting en instructie laaggeletterden;
•  De interne audit. Wat is er veranderd?
•  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen.

Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

T: +31 (0)30 691 2075
E: info@snakeline.nl

Kantoor Culemborg

Achter de Vismarkt 10
4101 AD Culemborg

T: +31 (0)345 77 87 86
E: info@snakeline.nl
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Architectonisch  
bijzondere villa krijgt  
nieuwe dakbedekking
Op de voormalige buitenplaats Wisseloord in Hilversum staat een 
 bijzondere villa. Ooit was het een grote orangerie, maar in 1959 maakte 
de architect Robert Magnée er zijn eigen woonhuis van. Het werd   
tegelijk zijn ‘visitekaartje’: een prachtig ontwerp met een zeer 
 kenmerkend dak, bijzondere overstekken en luifels en grote  glaspartijen. 
Onlangs werd het dak gerenoveerd met behulp van de de nieuw 
 geïntroduceerde TECTA-leien van de Belgische fabrikant Eternit.

De villa is in meerdere opzichten bijzonder te noemen.  
Het is omgeven door veel groen (het Corversbos en  
het Spanderswoud). Het ligt aan de rand van villapark 
Trompenberg en toch ook dicht bij het centrum. Het pand 
is vanaf de openbare weg niet te zien. Een oprijlaan leidt 
naar het huis op een zonnige plek tussen de bomen.  
Het huis ligt op een hoger gelegen stuk grond en heeft 
een grote tuin op het zuiden. Rondom zijn er drie grote 
terrassen aangelegd (waarvan één met buiten-openhaard). 
De kavel meet in totaal 1600 m2.

DIKKERE DAKOPBOUW
De orangerie is in de afgelopen jaren bij de tijd gebracht. 
Belangrijk hierbij was dat het ontwerp van  Magnée in ere 
zou worden gehouden. Voor het dak betekende dit dat het 
dak werd voorzien van zowel een nieuwe isolatielaag als 
een nieuwe dakbedekking. Daarbij mocht geen afbreuk 
worden gedaan aan de uitstraling. Een interes sante klus 
voor het gespecialiseerde bedrijf Dakrenovatie Holland  
uit Bussum. Het bedrijf heeft zich in de loop der jaren 
 gespecialiseerd in de renovatie jaren van ‘30 woningen. 
Doorgaans is men betrokken bij het volledige proces,  
van advies tot uitvoering alsmede het onderhoud.  
steilDAK sprak met Leon Simonse van het bedrijf.

“Het dak werd extra geïsoleerd tot een Rc van 4,0,” vertelt hij. “ 
De oorspronkelijke dakbedekking van bitumineuze shingles 
werd verwijderd en ook de oorspronkelijk toegepaste  
XPS isolatie werd van het dak gehaald. In plaats van de 

oor spronkelijke isolatielaag werd een Therma TP10 Renova 
Dakplaat van Kingspan toegepast met een dikte van 80 mm.  
Dit is een PIR hardschuim isolatieplaat, aan twee zijden 
voorzien van een aluminium laag. De dakopbouw werd 
hierdoor niet dikker en kwam dus juist overeen met de 
oorspronkelijke situatie. Daardoor hoefden we de details en 
aansluitingen niet aan te passen. De overstekken hoefden 
niet te worden aangepast, de goten werden vervangen. 
Hierdoor bleven de architectonische overstekken intact.  
De oude zinken dakgoten zijn vervangen en de schoorste-
nen zijn voorzien van een zinken bekleding met felsbanen. 
We hebben door de isolatie de ramen aan de binnenzijde 
opnieuw moet aftimmeren. De randdetailleringen die oor-
spronkelijk zijn uitgevoerd in aluminium zijn nu uitgevoerd 
met behulp van authentiek lood.”

DAKBEDEKKING
Zoals gezegd zijn de oorspronkelijk toegepaste bitumen 
shingles van het dak verwijderd. In de planningsfase is de 
mogelijkheid onderzocht om zonnepanelen op het dak 
toe te passen. De conclusie was echter dat dit afbreuk zou 
doen aan de uitstraling van het dak. Enerzijds zou deze op-
lossing te veel afwijken van de oorspronkelijke situatie en 
anderzijds was de toepassing van opbouw-zonnepanelen 
esthetisch niet wenselijk. Bovendien was er met deze bos-
rijke omgeving het risico dat door de val van de bladeren de 
opbrengst van het systeem nadelig zou worden beïnvloed. 

JHet Dak van het  aar 2018

Tekst: Edwin Fagel, Foto’s: Eternit.
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Voor de dakbedekking zijn verschillende opties overwogen. 
Belangrijk was dat het dak de oorspronkelijke uitstraling 
zou behouden, maar dat hoefde niet per sé met hetzelfde 
materiaal. Terwijl het project liep, bereidde de Belgische 
fabrikant Eternit de introductie voor van de nieuwe vezel-
cementlei TECTA. Bijzonder aan deze leien is de techniek 
waarmee de leien worden beschermd tegen invloeden van 
buitenaf, namelijk met gebruikmaking van een speciale, 

beschermende coating. Zie voor een uitgebreide beschou-
wing over dit product het artikel ‘Verzegelde vezelcement-
lei behoudt uitstraling’ in steilDAK juni 2018.

Gekozen werd voor de Umbra TECTA (bruin gevlamd).  
Deze innovatie werd gezien als de ideale oplossing voor 
de situatie. Niet alleen heeft deze vezelcementlei de juiste 
(bruine) kleur en uitstraling, ze behoudt deze uitstraling 
ook door de unieke ‘verzegelende’ coating voor een langere 
periode: de levensduur van het dak wordt ermee verlengd. 

GROENE OMGEVING
Logistiek had het project ook nog wat voeten in aar-
de  vanwege de lommerrijke ligging van de Orangerie. 
 Materialen en gereedschappen konden niet zondermeer  
bij de woning worden gebracht. Er moesten rijplaten 
 worden uitgelegd zodat de groene omgeving en de tuinen 
niet beschadigd zouden raken. Hier moest ook bij de 
opbouw van de steigers rekening mee worden gehouden. 
Dakrenovatie Holland heeft ook dit aspect netjes verzorgd 
en naar tevredenheid van de klant afgerond.

Het dak van de luxe villa in Hilversum is  zodoende weer 
helemaal up-to-date. De isolatiewaarde is flink verbeterd 
en ook qua uitstraling is het dak weer zo goed als nieuw. 
Mede door de toepassing van de Tecta is een bijzonder 
fraai resultaat bereikt waarmee het gebouw van  
Robert Magnée weer voor vele jaren bewaard kan blijven. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

JHet Dak van het  aar 2018

DAKRENOVATIE VILLA WISSELOORD TE HILVERSUM 
OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
DAKDEKKER: DAKRENOVATIE HOLLAND TE BUSSUM
LEVERANCIER ISOLATIE:  KINGSPAN INSULATION NEDERLAND  

TE WINTERSWIJK
LEVERANCIER DAKBEDEKKING: ETERNIT TE KAPELLE-OP-DEN-BOS (B)
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BEDRIJFSNIEUWS

Esdec Innovation Center  
jaagt duurzaamheid  
en innovatie aan
Producent van montagesystemen voor zonnepanelen Esdec heeft op  
10 oktober het Innovation Center in Deventer feestelijk in gebruik  
genomen. In het centrum, met een totale oppervlakte van 9000 m2,  
zijn een nieuw research & development-lab en een trainingscentrum 
voor installateurs gevestigd.

groei ook dit jaar aanhoudt. Met het centrum wil het bedrijf  
bijdragen aan de innovatie in de zonne-energiebranche en, 
meer in het algemeen, de verduurzaming van Nederland. 
De feestelijke openingshandeling werd, in aanwezigheid 
van ruim 80 klanten en relaties van het bedrijf, verricht 
door het voltallige directieteam van Esdec, bestaande  
uit Stijn Vos (chief executive officer), Dieuwke Boersma 
(chief technology officer), Rudolf Hoeffelman  
(chief commercial officer) en Boudewijn Nijdam  
(chief financial officer). 

Cruciaal voor de veiligheid van zonnepanelen is een juiste 
plaatsing en bevestiging van de systemen. Daarvoor is het 
nodig dat installateurs bekend zijn met de veiligheidseisen 
die gepaard gaan met de montage van zonnesystemen. 
Vanzelfsprekend dient men ook de vaardigheden te be-
heersen om de systemen op een in alle opzichten verant-
woorde manier te kunnen monteren. In het Innovation 
Center kunnen startende installateurs worden getraind en 
ervaren installateurs kunnen aanvullende kennis opdoen 
over zaken als windbelasting, brandveiligheid en aarding 
van systemen. Hiertoe heeft men speciaal ontwikkelde 
trainingsprogramma’s ontwikkeld, waarmee installateurs 
kunnen oefenen met verschillende montagesystemen  
op verschillende typen daken, plat en hellend, met verschil-
lende ondergronden. Deze staan allemaal opgesteld in  
het trainingscentrum.  

“Eén van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse 
zonne-energiesector is het vinden en aanwenden van 
 voldoende arbeidskrachten,” stelde Vos. “Alle seinen staan 

Esdec is marktleider op het gebied van montagesystemen 
voor zonnepanelen. Het bedrijf produceert en levert  
twee soorten bevestigingssystemen: ClickFit voor toepas-
sing op hellende daken en FlatFix voor toepassing op  
platte daken. Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 2004 
een sterke focus op innovatie. In 2017 werd het bedrijf de 
Solar Innovation Award toegekend.

GROEI SOLARBRANCHE
Aanleiding voor de opzet van het innovatiecentrum is de 
sterke groei van de markt voor zonnepanelen. Vorig jaar zijn  
er in Nederland drie miljoen zonnepanelen geïnstalleerd: 
dit is 60% meer dan in 2016. De verwachting is dat deze 

op groen om van zonne-energie in het komende decennium 
de belangrijkste energiebron van Nederland te maken. 
Zonder voldoende arbeidskrachten is die missie echter 
onbegonnen werk. Als fabrikant leveren we een bijdrage 
door via innovatie de installatietijd van zonnepanelen 
te verkorten en via training van installateurs voldoende 
arbeidskrachten beschikbaar te krijgen. Samen met  
onze partners willen we dus het tekort dat er is aan 
 professionele solar installateurs terugdringen.  
Met hen (en met samenwerkende fabrikanten) willen  
wij in dit nieuwe centrum bovendien innovatie en  
co-creatie stimuleren.”

TESTAPPARATUUR
In het innovatiecentrum is ook het development center, 
aangevuld met een R&D lab, gevestigd. Men laat zodoende 
in het centrum zien wat het aan productontwikkeling doet 
en hoe het bedrijf de producten aan allerlei testen onder-
werpt. In klimaatkasten wordt de invloed van het weer op 
de systemen gemeten. De stevigheid en stabiliteit van  
de systemen worden getest door middel van trektesten. 
Innovaties kunnen snel worden getest met behulp van 
3D-printers. Vos: “Om onze positie als marktleider te 
 behouden, draait de innovatiemotor op volle toeren.  
Niet voor niets is ons R&D-team in het afgelopen kalender-
jaar uitgebreid van 2 naar 15 voltijdskrachten.”

Bij innovatie hoort feedback. Bijkomend doel van het 
innovatiecentrum is dan ook het faciliteren van de dialoog 
tussen de belanghebbende partijen op het gebied van 
zonne-energie, met name de technische groothandels die 
systemen distribueren en de installateurs die ze plaatsen. 
Daarom zijn er in het centrum altijd  productontwikkelaars 
aanwezig waar men mee in gesprek kan gaan. Met de 
 opening van het Innovation Center wordt kortom een 
 nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de branche  
voor zonne-energie. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

MELD U AAN OP  WWW.ESDEC.COM/INNOVATIONCENTER

Kies voor snel en 
betrouwbaar monteren

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

Het Esdec Innovation Center biedt installateurs de mogelijkheid om te trainen op het snel en betrouwbaar installeren van solar 
montagesystemen. De trainingsprogramma’s voorzien in trainingen voor zowel de beginnende als de ervaren installateur. Daarnaast 
bieden we ook commerciële trainingen voor verkoopmedewerkers aan. Geïnteresseerd in het volgen van één van onze trainingen, of 
wilt u samen een (klant)event organiseren?
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ISOLATIE

De eerste klap is  
een daalder waard
Het dak van het Zilvermuseum in  
Schoonhoven, gevestigd in de voormalige  
Havenkazerne, is onlangs voorzien van  
nieuwe isolatie. De uitdaging hier was  
om de benodigde isolatiewaarde te  
behalen zonder het aanzicht van het  
monumentale pand aan te tasten.

Monumentale dakrenovatie te Scherpenzeel.

Het museum toont een overzicht van Nederlands zilver. 
Techniek, geschiedenis, keurmerken, historisch en heden-
daags zilver. Het ambacht van goud- en zilversmid wordt 
sinds 2013 beoefend in het museum: in een eigen zilver-
smederij werken jonge goud- en zilversmeden en bezoe-
kers kunnen er ook zelf de technieken van een edelsmid 
toepassen. Het museum organiseert diverse wisselten-
toonstellingen en evenementen per jaar.

Onlangs is besloten tot de dakrenovatie van een vleugel 
van het museum. In deze vleugel had men last van tocht 
en warmteverlies via het dak. Daarom werd besloten tot 
isolatie van het dak. Alleen: hoe doe je dat, zonder de dak op - 
bouw significant dikker te maken? Dat heeft gevolgen voor 
de aansluitingen en ook de uitstraling van een pand veran-
dert als de dakopbouw te dik wordt. De zichtlijnen van het 
monumentale gebouw worden immers anders. Als vuis t-
regel wordt daarom gehanteerd dat het dak na restauratie 
niet meer dan 50 mm mag afwijken van de oude situatie. 

VERBETERING ISOLATIEWAARDE
Besloten is om op deze plek een isolerende Reno-folie van 
leverancier Airflex toe te passen. Importeur Jules Keser van  
de leverancier vertelt dat de toepassing van een  dergelijke 
isolatiefolie al snel resultaat heeft. “Het betreft een isolatie- 
 folie die de isolerende waarde ontleent aan de combinatie 
van producten die zowel warmteverlies door geleiding, 
convectie en reflectie isoleren. In dit geval werd de folie 
aan de buitenzijde aangebracht, maar toepassing aan de 
binnenzijde is ook mogelijk. Daardoor hoefden de goten en 
aansluitingen niet te worden aangepast.”

Een reflectiefolie is een isolatiemateriaal dat zijn werking 
heeft doordat het straling reflecteert. Een constructie 
 verliest een groot deel van de warmte via straling. Keser: 
“De isolatiewaarde van reflectiefolies is sterk afhankelijk 
van de constructieve situatie. Hellingshoek, flux en lucht-
dichting zijn bijvoorbeeld variabelen die invloed kunnen 
hebben op de werkelijke thermische waarde. De waarden 
worden behaald door toepassing van de folie inclusief 
twee luchtlagen van 20 mm aan weerszijden van de isola-
tiefolie. In zo’n geval kun je een niet geïsoleerde constructie 
van Rc=0,5 al eenvoudig en snel naar een Rc-waarde van 
1,5 tot 2,5 brengen. Zodoende wordt tevens voldaan aan de 
minimale Rc=1,3 bij restauraties van monumentale panden 
en is een verbetering van 50 tot 60% op de stookverliezen 
door dat oppervlak al snel gerealiseerd. Wil een klant naar 
de hoogste Rc-waarden, dan worden de oplossingen verder 
naar de binnenkant van de constructie gevonden (ook hier-
voor hebben wij oplossingen in het assortiment).”

“De vochthuishouding (dampregulatie) van de constructie 
is een ander element waar rekening mee moet worden 
gehouden. In oude gevels moet de kalkmortel een bepaal-
de vochtigheidsgraad behouden: oude kalkmortels kunnen 
niet tegen overtollig vocht, of juist de afwezigheid ervan. 
Door te douchen, koken en ademen ontstaat er vocht,  
het is niet de bedoeling dat dit in de constructie opgesloten 
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raakt. De constructie van monumenten moet kortom goed 
kunnen blijven ademen. De luchtdichtheid die met een 
reflectiefolie wordt gerealiseerd, was in dit geval een ander 
argument om voor deze toepassing te kiezen. Het betreft 
namelijk een ‘ademende’ folie: deze is luchtdicht en water-
kerend (W1) maar laat wel damp in beide richtingen door.”

MONUMENTEN
Keser vertelt dat hij met de folie in aanraking kwam door de 
aanschaf van zijn huidige woning: een voormalig koetshuis 
in het centrum van Sint Michielsgestel. Toen hij het kocht, 
moest het in zijn geheel worden gerenoveerd en zijn wens 
was om dit te doen met behoud van de monumentale 
waarde van het gebouw. Het materiaal volgt de vorm van de 
bestaande kap, wat betekent dat de extra isolatie geen effect 
heeft op de uitstraling van het dak. Hij krijgt daarom veel 
complimenten van voorbijgangers. Keser kan uit eigen erva-
ring vertellen dat het comfort in de woning aanzienlijk is ver-
beterd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Ook bij 
andere monumentale panden, zoals het voormalige klooster 
van Woningstichting St Joseph in Boxtel, is het product van 
waarde geweest. Tijdens de afgelopen zomer meldden be-
woners spontaan dat het bionnen zeker 5°C koeler was dan 
vorig jaar. Dit opvallende resultaat werd gerealiseerd doordat 
de reflectiefolie immers ook warmte reflecteert.

Bij het Zilvermuseum is men blij met het resultaat.  
De stookverliezen door het dak konden worden gehalveerd 
en het monumentale aanzicht bleef daarbij ongewijzigd. 
De snelle verwerking was bovendien voor de uitvoerende 
partij (Koninklijke Woudenberg bv te Ameide) belangrijk, 
omdat het dak binnen een dag weer waterdicht moest  
zijn. Het materiaal kan met name in dit soort situaties, 
waarbij de isolatiewaarde van een monumentaal pand 
moet worden verbeterd, van waarde zijn. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
Isolatie dak kasteel Stapelen te Boxtel van Woningbouwcorporatie  
St Joseph. Leo Veroude (links) en Marco Verbeek.

Renovatie en isolatie dak Zilvermuseum te Schoonhoven.

Monumentale restauratie buitenplaats De Kleine Ruwenberg,  
Restaurateur Mari Schellekens.

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
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ACTUALITEITEN

VAKBEURS ENERGIE SUCCESVOL
De Brabanthallen vormden 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 verduur-
zaming 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 congres-

centrum nodig waren,  vormen Vakbeurs Energie, Ecomobiel en Industrial Heat & Power samen een business-to-business 
transitieplatform van landelijk belang. 

AGENDA
13-14 november 2018 
BESTELAUTO EXPO 2018 
Expo Houten
Info: www.bestelauto-expo.nl

20-22 november 2018
ASBESTOS 2018 
Evenementenhal Gorinchem
Info: www.asbestos-int.com

30 november 2018
BELGIAN ROOF DAY 2018
Brussels Kart Expo, Brussel (B)
Info: www.belgianroofday.be

PERSONALIA
VMRG

Per 1 september jl. is Hans Zwaanenburg 
aangetreden als nieuwe directeur  

van de VMRG.
Zwaanenburg was hiervoor  

algemeen directeur bij de NBvT  
(Nederlandse Branchevereniging  

voor de Timmerindustrie).

‘GARANTIE CERTIFICAAT’ DAKVENSTERMEESTERS MONTAGE KEURMERK
Monteurs die via het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk één of 
 meer dere montagetrainingen met succes hebben gevolgd, ontvangen een 

 persoonsgebonden pas alsmede een certificaat.  
Met ingang van oktober 2018 kunnen deze certificaat-
houders ook certificaten ‘afgeven’

Het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk zet zich in 
voor kwaliteitsbewaking en verbetering op het gebied 
van de montage van daglichtproducten in het hellend 
of platte dak, zowel dakramen, daglichtsystemen, 
 lichtkoepel, lichtstraten, dakserres, daktoetredingen  
en dakkapellen. Monteurs worden getraind en 
 geëxamineerd door certificeringsinstituut SKH.  
De persoonscertificatie vormt een logische aanvulling 
op de (CE-)certificaten van de producten.

Vanaf 1 oktober 2018 kunnen certificaathouders 
 gebruik maken van een speciaal ontwikkelde  appli- 
catie om zodoende de opdrachtgever ook een 

 ‘Garantie Certificaat’ te kunnen geven. Middels een online applicatie zullen monteurs moeten ‘aantonen’ dat de  montage 
van het betreffende daglichtproduct, maar ook het product zelf, voldoet aan het Bouwbesluit. Indien aan alle punten is 
 voldaan, genereert de applicatie een ‘Garantie Certificaat’, voorzien van een uniek registratienummer dat automatisch 
wordt verstuurd naar de opdrachtgever, monteur en Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Daarnaast wordt er een 
compleet rapport incl. foto’s van de montage meegestuurd.Het ‘Garantie Certificaat’ geeft de opdrachtgever een garantie 
van 10 jaar op zowel de montage als het product.

UNETO-VNI WORDT PER 15 JANUARI 2019 TECHNIEK NEDERLAND
UNETO-VNI gaat verder onder de naam Techniek Nederland. Het bestuur van de vereniging heeft dat  
op 6 september in een speciale vergadering besloten. De vereniging voor ondernemers in de installatie-
branche en de technische detailhandel voert de nieuwe naam in op 15 januari 2019.
 
Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI: ‘Het begint bij techniek. Techniek maakt ons land schoner,  
veiliger en sterker. Onze sector is onmisbaar voor de energietransitie die we in het Klimaatakkoord hebben 
afgesproken. Maar óók voor het oplossen van andere grote maatschappelijke vraagstukken, zoals mobili-
teit, langer zelfstandig thuis wonen, verstedelijking en toenemende complexiteit van onze infrastructuur. 
De maatschappelijke relevantie zal de komende jaren dus alleen maar groeien. Zo’n sector verdient een 
glasheldere naam met een herkenbare klank. Daarom heten we voortaan Techniek Nederland.’ 

KABINET KOMT MET DEFINITIEF VERBOD OP ASBESTDAKEN
Daken met asbest moeten na 2024 helemaal uit Nederland zijn ver-

dwenen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel 
van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. 

De plannen voor een verbod op asbestdaken lagen er al een paar 
jaar. Dat het nu definitief is geworden, is volgens Van Veldhoven 

goed nieuws. Ze noemt asbest een grote bedreiging voor de gezond-
heid. “De hoogste tijd om vandaag nog met saneren te beginnen.”

ORIËNTEREND ONDERZOEK NAAR OORZAAK  
BRANDEN OP DAKEN MET ZONNEPANELEN
Er komt een onderzoek naar de oorzaak van branden op 
 daken met zonnepanelen. De Rijksdienst voor  Ondernemend 
 Nederland (RVO) heeft op initiatief van Holland Solar besloten 
een dergelijk onderzoek uit te voeren.
 
Een brand op een dak met zonnepanelen wordt al snel 
 toegeschreven aan de zonnepanelen of de installatie ervan. 
Holland Solar wil weten of dat ook daadwerkelijk zo is en  
wat daarvan dan de dieper liggende oorzaak is. Dit is voor  
de sector belangrijk, maar ook bijvoorbeeld voor de brand-
weer. Het onderzoek zal moeten worden uitgevoerd door  
een  onafhankelijke partij met voldoende expertise over  
zonne-energie. Het ziet er naar uit dat ECN, part of TNO,  
het onderzoek gaat uitvoeren.
 
Met de enorme groei van het aantal daken met zonne- 
panelen is het niet onlogisch dat er nieuwe vragen komen. 
Holland Solar zet zich in om de kwaliteit van de zonne- 
energiesector onverminderd hoog te houden. Branden  
waarbij zonnepanelen betrokken zijn komen weinig voor, 
maar krijgen in toenemende mate aandacht in de media.

DE VELUX GROUP KOOPT  
JET-GROUP VAN EGERIA
Het Deense VELUX A/S en de  Amsterdamse  
investeringsmaatschappij Egeria hebben 
 overeenstemming bereikt over de verkoop van 
JET-Group aan de VELUX Group. De overname  
van JET-Group, in Europa marktleider in indu-
striële dakraamsystemen, past in de groeistrate-
gie van de VELUX Group en haar ambitie om  
de activiteiten in daglichtoplossingen voor de  
utiliteitsbouw uit te breiden. De overname van  
JET-Group is na de koop van de Amerikaanse  
dakraamfabrikant Wasco Products Inc. in april jl. 
de tweede acquisitie van de VELUX Group  
dit jaar. De overeenkomst is onder voorbehoud 
van goedkeuring van Duitse en Oostenrijkse 
mededingingsautoriteiten.
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 18 december

SPECIAL
Duurzaam en Luchtdicht bouwen / 
Isolatie / Ventilatie

DAK VAN HET JAAR 2018
Amstel Hotel in Amsterdam

DAK VAN HET JAAR 2018
Turfdak Gorinchem

MONUMENTENZORG
Het Model Restauratiebestek voor 
monumenten

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

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

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

 aaneengesloten isolatieschil.
•   2-Zijdige cachering + ingelijmde regels 

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

SlimFix® RenoTwin
Constructief sterke na-isolatie op 
bestaande dakelementen

182073_IsoBouw_Adv_SlimFixRenoTwin_Renovatie_297x210_A01_001   1 04/10/2018   10:23

De FOS panhaken nu nog sneller 
verwerkt met de FOS ClipHOLSTER.
FOS is al ruim 100 jaar dé specialist 
in de ontwikkeling en productie van 
panhaken en vorsthaken. 
De FOS producten worden via de 
bouwmaterialenhandel geleverd.

www.fos.de

Dakpannen verankeren
           steeds
makkelijker. > 

> > FOS panhaak 409®-2

FOS kwaliteitslogo

duidelijke inslagdiepte

geribbelde punt

geoptimaliseerde haaklengtes

JHet Dak van het  aar 2018
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