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COLUMN

Circulair of uitstel 
van executie?

veranderingen door te voeren, lijkt mij evident. Bouwge-
relateerde bedrijven buitelen dan ook over elkaar heen 
om te verkondigen dat ze circulair bezig zijn. Zo probeert 
een ieder zich te onderscheiden in de markt. Als je  
een paar vakbladen leest, krijg je de indruk dat oplos-
singen om de aarde te redden volop voorhanden zijn. 
Hergebruik van materialen, van wc-potten tot een stalen 
HEA balk. Recycling van allerlei materialen, zoals beton 
naar betongranulaat, wat vervolgens gebruikt wordt 
 in cement-arm beton, resulteert in 70% minder CO2- 
uitstoot. Dat klinkt allemaal goed maar is nog zeker  
niet 100% circulair. De oplossingen die we langs zien 
komen, zorgen ervoor dat we langer kunnen doen met  
de  beschikbare grondstoffen. Het duurt dus langer 
 voordat de grondstoffen op zijn. Dat is goed nieuws  
voor de komende generatie, maar kunnen we het  
ook oplossen voor alle generaties die daarna komen?  
Ik hoop het van harte.

Jan van Leeuwen

Verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van de 
aarde en zorgen dat ons nageslacht nog tot in lengte  
van dagen over een groene aarde huppelt. Dat is een 
nobel streven, dat we met zijn allen graag omarmen.  
De oplossing zit in een circulaire economie, waarin geen 
eindige grondstoffen worden uitgeput en reststoffen 
volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.  

Energietransitie: De gebouwen en woningen die we al 
heel lang maken, zijn regelrechte milieudelicten.  
We pompen er fossiele brandstoffen in die langzaam  
op raken. De verbranding van olie en gas zorgt voor  
veel CO2-uitstoot en draagt bij aan het broeikaseffect 
en dus aan de opwarming van de aarde. We kennen 
de  gevolgen van de klimaatverandering, de stijgende 
zeespiegel en een veranderend weerbeeld. We weten 
het inmiddels allemaal en daarom doen we er ook wat 
aan. Dus bouwen we onze huizen alleen nog maar Nom, 
BENG, Energieneutraal, van gas los, etc. De energie-
transitie is in volle gang. De technische oplossingen  
zijn beschikbaar, het is alleen nog een kwestie van  
keuzes maken: welke techniek past het beste bij het 
project? Nog dikkere isolatie in de gebouwschil of  
een grotere warmtepomp? Meer PV-panelen of een accu 
voor energieopslag?

De volgende crisis is een materialencrisis. De bouw is 
verantwoordelijk voor 40% van het afval. Wat we ons 
met zijn allen ook een beetje laat realiseerden, is dat de 
dikkere isolatielagen en de steeds uitgebreidere installa-
ties die nodig zijn om de Nul op de Meter te realiseren, 
wel heel veel extra materialen vragen. Na de technische 
levensduur van een gebouw houden we een hoop afval 
over. Dus de eindigheid van de bouwgrondstoffen werd 
het volgende probleem om aan te pakken. Gelukkig is  
de bouw niet zo conservatief als vaak gezegd wordt, 
want in een tijdsbestek van enkele jaren lijkt een groot 
deel van de bouwkolom al actief te zijn met hergebruik 
van materialen, Cradle to Cradle, recycling en circulair 
bouwen. Het nut en de noodzaak van recente ontwikke-
lingen zoals materialenpaspoorten, MPG berekeningen 
en Urban Mining worden al bouwbreed erkend. 

Of de motivatie voor verandering intrinsiek is, of voort-
komt uit ondernemerschap, laat ik in het midden,  
maar dat er een gezond verdienmodel nodig is om  
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Tijdelijke, transparante  
constructie naast  
monumentale kerk
Een braakliggende strook aan de noordgevel van de Sint-Niklaaskerk,  
in het centrum van het Belgische Gent, wordt al jaren afgesloten met 
houten schotten. Het is een populaire plek voor wildplassers en er  
verzamelt zich zwerfvuil. Deze ‘dode’ strook wordt nu ingevuld door  
de orangerie RAY, een opvallende, transparante constructie.

Gent is een cultureel veelzijdige stad in het hart van België. 
Deze populaire toeristische bestemming heeft meer dan  
9.800 gebouwen met een grote culturele en historische  
waarde, waarvan er vele als historisch monument 
 beschermd zijn. De Sint-Niklaaskerk, aan de Korenmarkt,  
is hier een duidelijk voorbeeld van. Het kerkgebouw is 
gewijd aan de heilige Nicolaas van Myra en is een goed 
voorbeeld van de Scheldegotiek.

ARBEIDERSHUISJES
Tot 1994 stond er aan de noordgevel van de kerk een rij 
arbeidershuisjes. In dat jaar werden de huisjes ontmanteld 
om de restauratie van de noordgevel mogelijk te maken. 
Het was echter wel de bedoeling om de huisjes later weer 
opnieuw op te bouwen. Daartoe werden alle bouwmate-
rialen opgeslagen. Omdat de kwaliteit van de materialen 
te wensen overlaat, zijn de huisjes tot op heden nog niet 
opnieuw opgebouwd. In 2015 voerde de stad Gent nog een 
haalbaarheidsstudie uit.

Op initiatief van enkele caféhouders aan de overkant  
van de noordgevel, aan Klein Turkije, is in afwachting  
van de herbouw van de arbeidershuisjes een vergunning  
aangevraagd voor het realiseren van een tijdelijke con-
structie. Het is de bedoeling de straat gezelliger te maken 
en op deze manier het zwerfvuil en wildplassen tegen  
te gaan. Ook kan op deze manier een uitbreiding van de 
horecaruimtes worden gecreëerd. 

DAK IN LIJN MET DAKHELLING KERK
Architectenbureau Delmulle Delmulle uit Petegem aan de 
Schelde (B) ontwierp hiertoe een volledig glazen construc-
tie. Het gaat om een smalle, maar lange glazen orangerie 
die grotendeels commercieel kan worden uitgebaat, met 
een bar en ruimte voor recepties, expo’s, een overdekte 
speeltuin of een uitbreiding van de boekenmarkt in de 
Sint-Niklaaskerk. De zijgevel van de kerk blijft zichtbaar  
(dit was een eis van de gemeente). Tegelijkertijd versterkt 
het de ritmiek en zijn gerestaureerde zijgevel.  
Zodoende vormt de orangerie RAY een bijzonder ensemble 
met de gotische kerk. Overigens is er op deze locatie ook 
een groenstrook voorzien.

De tijdelijke constructie werd opgebouwd in een standaard 
kasbouwsysteem. Naast de zichtbaarheid van de gevel,  
waren de kostprijs en de snelheid van bouwen en ont-
mantelen van de constructie belangrijke argumenten om 
voor deze oplossing te kiezen. Om de serre op een goede 
manier in de omgeving te integreren, pasten de ontwerpers  
een aantal architecturale bijzonderheden toe. Het dak 
speelde hier een belangrijke rol in. De helling van het 
dak van de glazen orangerie is namelijk gebaseerd op de 
dakhelling van de sacristie van de kerk. De orangerie ligt 
bovendien in lijn met de ‘voorgevel’ van deze sacristie.  
Het glazen dak sluit daarom qua helling ook perfect aan 
bij de dakhelling van de Sint- Niklaaskerk en de Stadshal 
(Robbrecht & Daem), even verderop. 

JHet Dak van het  aar 2018
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Zo is het glazen gebouw niet zomaar een ‘gelande’ 
serre, maar nestelt het zich in zijn omgeving.  
Het is tenslotte de bedoeling dat het gebouw een 
publieke functie vervult. Ook daarom is gekozen voor 
glas: het is er en het is er niet. Mensen kunnen er vrij 
af en aan lopen. Grote schuifpoorten zorgen ervoor 
dat het gebouw straat wordt, en de straat gebouw.

STAALCONSTRUCTIE
Het Belgische Coatinc Ninove heeft de staalconstructie  
voor dit glazen gebouw verzorgd. Het bedrijf is 
internationaal specialist in het verzinken van staal en 
leverde voor dit project de thermisch en centrifugaal 
verzinkte staalconstructie. Voor het glazen gebouw 
werden in totaal iets minder dan drie ton grote 
constructiecomponenten en individuele profielen 
gegalvaniseerd. Dit was noodzakelijk, omdat in België 
duurzame corrosiebescherming erg belangrijk is,  
met name vanwege weersinvloeden met veel  
regenval. Door het verzinken werd het staal ook tegen 
de zwaarste atmosferische belastingen beschermd.

Sinds begin dit jaar verfraait de orangerie de binnen-
stad van Gent, waar zowel inwoners als toeristen  
van onder de indruk zijn. Wanneer besloten wordt tot 
de herbouw van de oorspron ke lijke bebouwing, zal de 
orangerie RAY worden ontmanteld. Hopelijk duurt dat 
nog een hele tijd. ●

ORANGERIE RAY TE GENT (B)
• OPDRACHTGEVER: MTM GENT (B), STAD GENT (B)
• ARCHITECT:  DELMULLE DELMULLE,  

PETEGEM AAN DE SCHELDE (B)
•  HOOFDAANNEMER  

EN STAALBOUW: DE CLERCQ GEBRS, LOCHRISTI (B)
• LEVERANCIER STAAL: TCC, NINOVE (B)

JHet Dak van het  aar 2018

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nlMeer over onze grondstofbesparende techno- 
logieën en onze vele aanvullende diensten vindt 
u op www.coatinc.com/nl/ware-waardenN
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OOHD
Waarom opleiden?

Waar het ene bedrijf kiest om zijn mensen op te leiden, doet een ander 
bedrijf dit niet. De vraag is dan: welke van de twee bedrijven doet dit het 
beste? Het bedrijf dat constant opleidt, of het bedrijf dat zelden of nooit 

opleidt? Je kunt dit van verschillende kanten bekijken.

Bekijkt men het van de zijde van de branchefondsen, dan is het bedrijf wat zijn personeel 
niet opleidt het beste. Namelijk: wel bijdragen, maar niet vragen. Daarentegen is het 
bedrijf dat opleidt voor het fonds het “duurste”.

Bekijkt men het van de zijde van de medewerkers, dan draagt het bedrijf dat niet opleidt 
niet bij aan de ontwikkeling van de medewerker en aan zijn toekomstmogelijkheden. 
Het bedrijf dat opleidt door middel van scholing vergroot daarentegen het toekomst
perspectief van de medewerkers. 

Het bedrijf dat niet opleidt profiteert van de productiedagen ten opzichte van het bedrijf 
dat wel opleidt. De medewerkers kunnen op deze scholingsdagen niet ingezet worden 
op de werkvloer. Aan de andere kant mag het opleidende bedrijf ervan uitgaan dat hun 
opgeleide medewerkers in staat zijn hun arbeid met de nodige deskundigheid zonder 
fouten uit te voeren. 

Van de zijde van de opdrachtgever bekeken, geen onbelangrijke schakel in deze,  
heeft het opleidende bedrijf ongetwijfeld een grote voorsprong. De opdrachtgever  
kan en mag ervan uitgaan dat de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren in 
staat zijn om deze naar de laatste ontwikkelingen uit te kunnen voeren. 

Wat is het doel van opleiden?
Het doel van opleiden moet zijn: het op peil brengen en houden van actuele kennis om 
het beroep goed te kunnen uitoefenen. 

De branche Hellende Daken (pannen, riet en lei) heeft een eigen arbeidsvoor  
waarden CAO. Met de afspraken uit de arbeidsvoorwaardenCAO en de bijbehorende 
fondsen wordt volop ingezet op het opleiden van medewerkers. Het Opleidings en 
Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OOHD) stimuleert dit en maakt dit mede mogelijk. 

Het blijft moeilijk meetbaar, maar moet niet worden onderschat. Het prettig voelen  
van de medewerker door middel van kennis maakt dat hij zich goed en gewaardeerd 
voelt en hierdoor trots is op zijn vak.  Aan u om te beoordelen welk bedrijf het beste af is, 
 ik persoonlijk weet het wel.

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

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

Nu ook  
VOL-VCA: 

GRATIS

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

Het gratis aanbod bestaat uit:

BHV E-learning only

BHV incl. praktijkdag 

B-VCA E-learning only

B-VCA incl. praktijkdag en officieel examen

VOL-VCA E-learning only

VOL-VCA incl. praktijkdag en officieel examen

Piet Jacobs , opleidingscoördinator Hellende Daken

Benieuwd welke mogelijkheden  
en trainingen het OOHD biedt?  
Neem snel een kijkje op:  
www.opleidingenhellendedaken.nl 

Maak zeker ook gebruik van de gratis 
trainingen die de OOHD Academy  
u biedt. Voor meer informatie kan er 
altijd gebeld worden met het  
OOHDsecretariaat (085 489 90 50). 
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WERKEN IN DE HITTE

Deze zomer stijgt het kwik tot 
 grote hoogten en houdt het 
 warme, droge weer zeer lang aan. 
Op het dak is er geen beschutting. 
Hoe gaan dakdekkers hiermee om?

Belangrijk is dat je niet te veel vocht verliest, dus er moet 
op worden gelet dat regelmatig wat wordt gedronken. 
Ook het eetpatroon moet worden aangepast: niet te veel 
en zeker niet te vet. Het eten van ijsjes is zinloos. IJs geeft 
namelijk wel een koel gevoel, maar vervolgens moet het 
lichaam juist hard werken om het vocht in de maag op 
lichaamstemperatuur te brengen. Je krijgt het dus eerder 
warm dan koud van ijs. Tenslotte is het van belang om 
regelmatig in te smeren (het liefst elke twee uur).

BESCHERMINGSMIDDELEN
In de Arbowet staat nu dat werkgevers schade moeten 
voorkomen door ‘beschermingsmiddelen’ ter beschikking 
te stellen. Denk daarbij aan koud water of hoofddeksels 

We zijn het in Nederland niet zo gewend, maar de tropische  
temperaturen die deze zomer heersten, kunnen leiden tot 
gezondheidsschade. Vooral mensen die buiten fysiek zwaar 
werk verrichten, zoals dakdekkers, lopen dat risico. Er zijn in  
dit verband twee begrippen die vaak worden verwisseld, 
maar wel degelijk iets anders betekenen, namelijk: hitte-
stress en hittebelasting. Hittebelasting is de blootstelling 
van het lichaam aan warmte, waardoor er opwarming  
van het lichaam plaatsvindt. Er is pas sprake van hitte- 
stress wanneer er door deze belasting zogenaamde 
 warmteziekten ontstaan zoals warmtehuiduitslag, 
 hittekramp, hitte-uitputting en, in het ergste geval,  
een hitteberoerte (zonnesteek). 

TROPENROOSTER
De Arbowet noemt geen maximumtemperaturen,  
maar werknemers mogen het werk onderbreken als  
de hitte ‘ernstig en onmiddellijk gevaarlijk’ is voor de  
veiligheid en gezondheid. Schade aan de gezondheid  
kun je oplopen als de lichaamstemperatuur, normaal onge-
veer 37 graden, oploopt tot boven de 38. Er is dan  
kans op hittestress.

Veel dakdekkers beginnen daarom een uurtje eerder met 
werken en stoppen ook wat eerder. Tussendoor worden  
wat meer pauzes genomen. Volgens de cao mogen  
dakdekkers volgens een tropenrooster werken als de  
temperatuur 25° C of meer bedraagt. Bij 40° C mag met  
het werk worden gestopt (met behoud van loon).

tegen de zon. Als er ondanks deze maatregelen nog steeds 
gezondheidsrisico’s zijn, dan moet de werkdag worden 
 verkort, of het werk op warme plekken moet worden 
 afgewisseld met pauzes of werk op koelere plaatsen. 

De FNV heeft een zogeheten Hittestress Calculator  
(zie kader) beschikbaar. Hiermee kan men bepalen of  
de werksituatie nog gezond en verantwoord is. Het gaat 
om een online test waarbij de luchtvochtigheid en de 
hoogte van de temperatuur op de werkplek kunnen  
worden ingevuld. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DE FNV HEEFT EEN HITTESTRESS 
CALCULATOR BESCHIKBAAR

BIJ 40° C MAG MET HET  
WERK WORDEN GESTOPT

Dakdekken 
in tropische 
temperaturen

HITTESTRESS CALCULATOR 
•  BENODIGDHEDEN: EEN THERMOMETER EN EEN VOCHTIGHEIDS-

METER (BEIDE ZIJN VOOR EEN HABBEKRATS BIJ DE DETAIL HANDEL 
VERKRIJGBAAR, VAAK SAMEN IN ÉÉN KASTJE).

•  BEANTWOORD DE VRAGEN VAN DE HITTESTRESS CALCULATOR OP 
WWW.ARBOBONDGENOTEN.NL.

•  DE HITTESTRESS CALCULATOR GEEFT EEN GETAL:  
DE FNV HITTE-INDEX. 

•  AAN DE HAND VAN DE KLEUR IS ZICHTBAAR HOE RISICOVOL DE 
WERKSITUATIE IS. 

•  DE CALCULATOR ADVISEERT OOK OVER DE (ONDER DEZE 
 OMSTANDIGHEDEN) BESTE BALANS TUSSEN WERKEN EN RUSTEN 
(PAUZEREN). 
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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 
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MONIE170695_advertentie_Steildak_Monier-v2.indd   1 11-12-17   15:10



16 17

Van gaatpan 
tot dakraam
Het dakraam zoals we dat tegenwoordig kennen heeft zijn oorsprong 
in de zogeheten gaatpan: een dakpan met een al dan niet verglaasd gat 
erin. Huub Mombers laat in dit artikel de ontwikkeling zien.

Huub Mombers, Dakpannenmuseum te Alem

Ik kan mij zo voorstellen dat de benaming ‘gaatpan’ uw 
aandacht trekt. Toch was deze benaming al bekend in  
de 18e eeuw. Het Dakpannenmuseum heeft in de docu-
mentatie een productoverzicht van diverse modellen van 
een pannenbakkerij uit 1782. Daarin staat vermeld wat  
het bedrijf zoal maakte, zoals ‘Holle pannen Beste Soort’ 
(1ste kwaliteit) en Wrakke pannen (2de kwaliteit). Deze laatste 
pannen werden goedkoper aangeboden en waren vooral 
voor varkensstallen en schuren, of mensen met een  
smalle beurs. 

Maar dan de Vorsten voor den nok en Gaatpannen! Na enig  
speurwerk in archieven kom je er dan achter dat hier 
dak- pannen worden bedoeld waar een groot gat in het 
 middendeel is uitgesneden en waarop een gebogen kap in 
klei wordt geboetseerd. Sommige hebben een sponning, 
andere hebben dat niet en daar zit hem nu het verschil. 
Een ‘sponning’ betekent: hier moet na het droog- en 
bak-proces, dus als de pan klaar is voor gebruik, een glaasje 
gesneden en met kalkspecie vastgezet worden. En dan had 
men een soort van klein dakraampje met daglicht. 

De gaatpannen zonder sponning waren helemaal open en  
dat waren de pannen die voor ventilatie van bijvoorbeeld 
de zolderruimte werden toegepast. De  daglichtpannen 
 waren enigszins terugliggend opgezet, terwijl de ventilatie-
pannen meer doorgebogen werden gemaakt om te voor-
komen dat het in zou regenen. Men sprak ook wel over  
een ‘kappan’ . Er was over nagedacht en heel functioneel. 
Voor grote opslagzolders gevuld met graan of haver plaats-
te men maar wat graag zogenaamde ‘uilenpannen’.  
Dat waren grootformaat dubbele dakpannen met  gebogen 
kap om uilen de gelegenheid te geven naar binnen te 
komen en muizen en ratten te vangen. 

Oud Holle pan met vensterglaasje, 17e eeuw

Oud Holle  Lichtpan, 19e eeuw

MOMBERS OVER DAKPANNEN

Het Dakpannenmuseum in Alem is gevestigd in een voormalig kerkje uit 1719.



18 19

ontluchtingspan. Er wordt dan een pijp variërend van 40 mm  
tot soms 100 mm aangesloten op het inpandig toilet, 
 badruimte of kelderkast, ook als zogenaamde stankafsluiter  
of standpijp voor wastafels en badkuip om het ‘vacuüm-
trekken’ te voorkomen. 

Het huidige dakraam, met zijn knap ontworpen draaimecha - 
nisme en vele mogelijkheden, uitgevoerd in aluminium, 
hout of polyurethaan, heeft ooit een begin gehad –  
de kleidakpan met glaasje - en heeft zeker bijgedragen aan 
de verhoging van ons huidige woongenot! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Dus: gaatpannen zijn dakpannen voor functioneel gebruik. 
De rijke beurs kon zich een wat groter exemplaar voor  
daglicht of ventilatie van de zolderruimte veroorloven,  
omdat die duurder waren. De Duitse dakpannenfabriek  
van Ludowici in Ludwigshafen maakte wel een heel  
bijzonder en groot exemplaar met een breedte van 84 cm! 
Eigenlijk kan een dergelijke formaatgrootte niet,  
omdat klei niet met zich laat sollen en bij het droogpro-
ces zal gaan scheuren - behalve als men Westwalder klei 
gebruikt. Dat had de fabrikant Wilhelm Ludowici ontdekt. 
Dus maakte hij voor degenen met een grote beurs dit 
exemplaar op bestelling. Ze waren nogal kostbaar en zijn 
nu zeer zeldzaam. 

Voor elk dakpanmodel was een ijzeren raam verkrijgbaar 
van 2-pans tot wel 12-pans. Het enige nadeel was dat er 
een raveelbalk of een zogenaamde ‘slaper’ moest worden 
aangebracht, want je kon niet zomaar een gat in het dak 
zagen, het moest wel ondersteund worden. 

De fabrikant bracht zelf ook stalen ramen in de verkoop, 
en dat moest ook wel, want zijn keramische dakpan sloot 
aan bij het geleverde stalen raam en niet bij dat van het 
panmodel van de concurrent. Immers: vier dakpannen  
op het dak in de breedte en in de hoogte moest gelijk zijn 
aan de maat van het raam. 

En toch doet er zich iets merkwaardigs voor. Ondanks dat 
de machinale productie van dakpannen al volop in gang 
was, zijn er rond 1900 pannen gemaakt 
met de mogelijkheid om een glazen ruitje 
inclusief sponning aan te schaffen!  
Wat heeft dat voor zin, zo’n ouderwetse 
lichtinlaat ? De enige mogelijkheid die  
je kunt bedenken, is dat het een 1-ruits- 
pannetje betreft voor wel héél lokaal 
 gebruik onder dak. Bijvoorbeeld een 
 bergkast of WC. 

Ventilatiepannen zien we nog  regelmatig 
ingedekt in dakvlakken, in de meest 
gevarieerde modellen, soms heel kunstig 
ontworpen. Ze dienen voor de nodige 
ventilatie onder de panbedekking en 
dan het liefst van de dakvoet tot aan de 
nok, immers: ventilatie is behoud van je 
dakpannen. Ook veel toegepast – vaak bij 
oudere woningen - is de ventilatiepan als 

Ventilatiepan, model Verbeterde Romeins 
in groen verglaasd, fabrikaat Meeuwissen 
De Valk te Echt, 20e eeuw

Blauw gesmoorde Vlakke Muldenpan, Tegelen, 20e eeuw. Met in de natte klei gesneden 
 opening voor glasvenster (machinale productie!)

Zeldzame Lichtpan, model Vlakke Mulden, fabrikaat Ludowici (D) met zeven stuks pannen van  
Westwalderklei in bruin verglaasd. 84 x 75 cm. 20e eeuw

Uilenpan, dubbel model Oud Holle (geen sponning), blauw gesmoord, 19e eeuw

De benaming gaatpan verdwijnt na 1850 en nu praat  
men over ventilatiepan. Lichtpannen werden  handmatig 
niet meer gemaakt omdat de machinale productie van 
pannen steeds meer terrein won en de fabrikanten 
 leverden vanaf die tijd ook glazen dakpannen in allerlei 
modellen. Wie niet wilde investeren in stalen dakramen, 
nam een flink aantal glazen dakpannen af en zo werd 
voldoende lichtinval op zolders verkregen en spaarde men 
elektrisch leidingwerk uit.

STALEN DAKRAMEN 
Ook stalen, doorgaans gietijzeren (en later gegalvaniseerde) 
dakramen werden op grote schaal geproduceerd.  

Lichtpan, dubbel model Oud Holle, met glasvenster en duimversieringen, 18e eeuw

MOMBERS OVER DAKPANNEN



NU OOK VOOR 
STAALDAK

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

Het ClickFit EVO montagesysteem bestaat uit 4 componenten waarmee u alle gangbare zonnepanelen op elk pannendak kunt monteren. ClickFit 
EVO is super snel en eenvoudig te plaatsen. De revolutionaire haak- en kliktechniek maakt andere gereedschappen overbodig, u heeft aan één stuk 
gereedschap genoeg. Het is niet nodig om te boren in de bestaande dakconstructie, deze blijft volledig intact.
 
Kijk voor meer info op www.esdec.com

Kies voor snel en 
betrouwbaar monteren

    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

MET KLAAS GAAT HET DAK ERAF ...

EN ER NATUURLIJK WEER OP !

Klaas kranen. Op aanhanger of vrachtwagen…

Ze staan al jaren hun mannetje in de dakdekkers- 

wereld. Werkhoogtes van 24 tot en met 50 

meter, hijscapaciteit tot 6.000 kg, met of zonder 

hijsbewijs… U zegt het maar! Snelheid en 

efficiëntie gegarandeerd. En de hoogste kwaliteit 

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

opzicht. Dus ook qua service en reparatie.

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

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl
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NIEUWE CONTRACTVORMEN

Resultaatgericht  
Samenwerken (RGS) vergt  
wederzijds vertrouwen
De markt verandert en daar horen ook nieuwe contractvormen bij.   
Zoals bijvoorbeeld het Resultaatgericht Samenwerken (RGS),  
waarbij grote opdrachtgevers zoals woningcorporaties een langdurige 
samenwerking aangaan met vaste partners op basis van een vooraf  
afgesproken prestatie.

Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en 
conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie.  
In de onderstaande tabel zijn korte omschrijvingen van  
de conditiescores gegeven.

Conditie-
score Omschrijving Toelichting

1 Uitstekende 
conditie

Incidenteel geringe 
gebreken

2 Goede conditie Incidenteel beginnende 
veroudering

3 Redelijke conditie

Plaatselijk zichtbare 
veroudering Functie-
vervulling van bouw-  
en installatiedelen  
niet in gevaar

4 Matige conditie
Functievervulling van 
bouw- en installatiedelen 
incidenteel in gevaar

5 Slechte conditie De veroudering is  
onomkeerbaar

6 Zeer slechte 
conditie Technisch rijp voor sloop

Een opdrachtgever kan bijvoorbeeld als prestatie-eis stellen 
dat de te onderhouden daken gedurende 30 jaar minstens 
voldoen aan conditie 3. Het is raadzaam om af te spreken 
dat de conditie van de daken periodiek zal worden getoetst 
door een onafhankelijke, derde partij.

WEDERZIJDS VERTROUWEN
Op deze manier hebben opdrachtgever en opdracht - 
nemer een gezamenlijk belang. Het is het belang van de 

In de traditionele situatie is er dikwijls een ongezond 
 wantrouwen tussen de opdrachtgever en zijn aannemer.  
Waar de opdrachtgever voortdurend beducht is dat hij te  
veel betaalt, is de aannemer steeds bang dat zijn opdracht-
gever voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten.  
De aannemer (in dit geval: dakdekker) krijgt hierdoor  
niet voldoende ruimte om kwalitatief werk te leveren  
en de opdrachtgever krijgt niet de kwaliteit die hij wil.  
Het RGS-contract gaat uit van een prestatie als eis. Het is 
aan de dakdekker om hier op een juiste manier invulling 
aan te geven. Men koopt kortom niet de inspanning,  
maar het resultaat.

CONDITIEMETING
De dakdekker beschikt over de kennis over wat nodig is  
om het gewenste resultaat te bereiken. Bij het afslui-
ten van een RGS-contract wordt daarom doorgaans een 
 nulmeting van de betreffende daken gemaakt. Zodoende is 
de dakdekker op de hoogte van de staat van het dak,  
welke materialen zijn toegepast en in welke conditie 
die verkeren. Aan de hand hiervan kan een plan worden 
opgesteld voor het langdurig onderhoud. Het is aan de 
dakdekker om te bepalen welke technieken en materialen 
hij hierbij toepast.

In NEN 2767 is vastgelegd waar een dak aan moet voldoen  
om de functie te behouden. Er worden in de NEN verschil-
lende conditiescores onderscheiden, waarmee een verge-
lijking kan worden gemaakt tussen de daken onderling. 
Hiermee verkrijgt men inzicht in onderhoudskosten en 
mogelijke risico’s en kan men meerjarige onderhoudsplan-
ningen opstellen. De conditiescore van bouw- en installa-
tiedelen wordt weergegeven op een zespuntsschaal. 

opdrachtgever dat de daken gedurende de afgesproken 
periode op een goede manier worden onderhouden.  
Het dakdekkersbedrijf dat hiervoor verantwoordelijk is, 
moet daarom in staat worden gesteld om zijn bedrijf op 
een gezonde manier draaiende te houden. Dit bedrijf heeft 
hiertoe een afdekking van zijn kosten en risico’s nodig, 
maar het bedrijf heeft ook winst nodig. Het is van belang 
dat de opdrachtgever het dakdekkersbedrijf deze winst 
gunt. De winst voor de opdrachtgever zit hem dan in het 
feit dat er in principe geen omkijken meer is naar de daken,  
waardoor er minder indirecte kosten zijn. Omdat het dak-
dekkersbedrijf gedurende de afgesproken periode verzekerd  
is van de opdracht, hoeft hij niet meer te concurreren en 
kunnen er lagere eenheidsprijzen worden afgesproken.  
Tenslotte, ook niet onbelangrijk: door deze manier van 
 samenwerken wordt voorkomen dat calamiteiten ontstaan.  
Op de lange termijn gaan de kosten voor het dakonderhoud  
hierdoor omlaag.

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat het dakdekkersbedrijf 
kan aantonen dat het kwalitatief werk levert en dat het 
financieel gezond is. Er moet dus, naast certificatie e.d.,  
de bereidheid en vermogen zijn om open, eerlijk en trans-
parant zaken te doen. De keuze voor een partner voor het 
dakonderhoud wordt doorgaans gemaakt op basis van  
een gedetailleerd plan dat de gehele onderhoudsperiode 

beslaat. Er moet immers overeenstemming bestaan over 
de gewenste kwaliteit van het dak gedurende die periode. 
Als daar overeenstemming over is, kan ook overeenstem-
ming worden bereikt over de wijze waarop die kwaliteit 
wordt bewerkstelligd en het prijskaartje dat daar aan hangt. 

De kwaliteit van de werkzaamheden wordt gedurende de  
gehele afgesproken periode gemonitord, zodat het gesprek 
kan worden aangegaan als blijkt dat de kwaliteit van de  
werkzaamheden niet voldoet aan de wensen van de 
op drachtgever. Vaak is in het RGS-contract opgenomen 
welke stappen in zo’n geval zullen worden genomen. 
Denk daarbij aan bijvoorbeeld een vermindering van het 
aantal te onderhouden panden. Uiteindelijk staat of valt 

het succes van de 
samenwerking met 
het vermogen van de 
betrokken partijen 
om open en eerlijk 
zaken te doen. ●

De dakenbranche is al 
enkele jaren geleden 
voortvarend aan de 
gang gegaan met dit 
onderwerp. In 2015 werd 
het ‘Werkboek Resultaat-
gericht samenwerken’ 
gepubliceerd.
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In hoeverre draagt 
isolatiemateriaal bij 
aan brandveiligheid?

Uit het oogpunt van energiebesparing en verminderde CO2-uitstoot  
worden gebouwen tegenwoordig beter geïsoleerd. Sinds een  
uitzending van Zembla op 18 mei 2018 is er echter opnieuw discussie  
over de brandveiligheid van veel isolatiematerialen. Een overzicht.

Uitgangspunt van de geruchtmakende uitzending van 
Zembla was de brand in de Londense Grenfell-toren,  
op 14 juni 2017. Hierbij stierven 72 mensen. Volgens experts  
speelde de gevel een cruciale rol. Omdat het type isolatie-
materialen dat hier was gebruikt ook veel in Nederland 
wordt toegepast, ging Zembla nader in op de vraag hoe 
het is gesteld met de brandveiligheid.

Het beeld dat uit de uitzending oprees, was alarmerend. 
Uit gesprekken met diverse marktpartijen, onderzoeks-
instituten en adviseurs werd geconcludeerd dat het een 
kwestie van tijd is voordat zich ook in Nederland een 
grote calamiteit voordoet. Dit omdat er op grote schaal 
kunststof (PIR, PUR, EPS) isolatiematerialen worden 
toegepast en er vaak onvoldoende wordt nagedacht 
over de wijze waarop deze in het dak of de gevel worden 
toegepast. De Zembla-uitzending leidde tot Kamervragen 
aan minister Ollongren. In haar beantwoording wees de 
 minister op de bouwregelgeving en op de wenselijkheid 
van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor de 
Bouw (WKB), die uitgaat van een beoordeling van het ge-
rede bouwwerk in plaats van alleen een beoordeling van 
het ontworpen bouwwerk. Een onafhankelijke kwaliteits-
borger moet deze beoordeling uitvoeren en verklaren dat 
het gerede gebouw voldoet aan de bouwvoorschriften.

STIJGENDE BRANDSCHADELAST
Het Verbond van Verzekeraars maakte in een persbericht 
bekend zich grote zorgen te maken over het toenemende 
gebruik van brandbare isolatiematerialen in gebouwen 
en pleitte voor beter toezicht en striktere normen. In een  
persbericht maakte het Verbond van Verzekeraars in  
cijfers bekend dat de brandschadelast de laatste jaren 
stijgt. Jaarlijks is er brandschade bij 1 op de 67 woningen. 
Waar het aantal branden bij particuliere huishoudens  
licht daalt, stijgt helaas het aantal grote bedrijfsbranden 
van 1 miljoen euro schade of meer (in 2016 waren  
dat 150 branden met een totaal schadebedrag van  
470 miljoen euro). Ook het aantal branden bij zorgin-
stellingen stijgt (van 92 in 2015 naar 134 in 2016).

In hetzelfde bericht gaf het Verbond aan dat één  
van de oorzaken van de stijgende brandschadelast  
het veelvuldig gebruik van brandbare materialen is:  
“Goede brandpreventie gaat veel verder dan alleen de 
toegepaste constructiematerialen, maar brandbare 
 materialen zorgen er wel voor dat branden zich sneller 
kunnen uitbreiden dan gewenst. Dat betekent dat het 
moeilijker is om te vluchten en om de gevolgen van een 
brand te beperken (blussen). In Nederland zijn er de laat-
ste jaren de nodige incidenten geweest met brandbaar 
isolatiemateriaal – naast huizen en bedrijven zijn er ook 
branden geweest in een ziekenhuis en scholen, blijkt uit 
een inventarisatie onder brandverzekeraars.”

Als suggestie ter verbetering geven de verzekeraars aan 
dat bij de bouw, daar waar mogelijk, alleen onbrandbare 

constructiematerialen zouden moeten worden gebruikt: 
“Dat moet dan in elk geval gelden voor de hoofddraag-
constructie, de gevel, daken en wanden – inclusief 
 isolatiemateriaal. Het Verbond vindt dat het gebruik  
van schuimkunststof isolatiematerialen moet worden 
vermeden en adviseert Eurobrandklasse A toe te passen.”

Andere oplossingen zouden gezocht moeten worden  
in de toepassing van automatische blusinstallaties, 
 compartimenteringen, zelfsluitende deuren, elektra,  
glas, verdiepingsvloeren en leiding- en kabelschachten. 
Dit met name bij seniorencomplexen waar de zelfred-
zaamheid van bewoners laag is. Verzekeraars  dringen er 
bij de overheid sterk op aan om in een nieuw  Bouwbesluit 
hier extra rekening mee te houden. 

SCHIJNVEILIGHEID?
Namens de fabrikanten van polyurethaan hardschuim 
publiceerde de NVPU een verklaring op haar website.  
De uitzending laat volgens de vereniging zien dat er  
zeker ruimte voor verbetering is, maar men wijst er 
tevens op dat Nederland tot één van de brandveiligste 
landen van Europa hoort. 

De NVPU wijst op het belang van een juist ontwerp  
van gebouwen en het testen op representatief 
 constructieniveau, evenals controle op de uitvoering  
en borging van bouwkwaliteit. 

Ook geeft men aan dat recente testen op realistische 
gevels van de Engelse overheid door BRE Global naar  
het verloop van de Grenfell-brand in 2017 uitwijzen dat 
het gebruikte isolatiemateriaal niet bepalend is geweest 
voor het brandverloop en de catastrofale gevolgen.  
De resultaten van BRE Global zijn recentelijk bevestigd na 
separaat onafhankelijk uitgevoerde vergelijkbare testen 
door Efectis Frankrijk.

Ook de NVPU benadrukt dat tal van andere factoren,  
zoals vluchtroutes, compartimentering, brandover-
slagvoorzieningen en ook de constructie minstens zo 
 belangrijk zijn als de materiaalkeuze: “De brandeigen-
schappen van de constructie worden bepaald door 
het samenstel van de constructie en zijn niet terug te 
 brengen tot een enkel materiaal zoals het soort isolatie. 
De suggestie dat keuzes op basis van de brandklasse  
van isolatiematerialen een gebouw brandveiliger maakt 
zou kunnen leiden tot een schijnveiligheid.”

Na het zomerreces zal in de Tweede Kamer een  zogeheten 
Ronde Tafelgesprek plaatsvinden, waar alle belang-
hebbende partijen aan deel zullen nemen. Wanneer daar 
aanleiding toe is, zal steilDAK hier nader over berichten. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

BRANDVEILIGHEID ISOLATIEMATERIALEN



DE MARKT TREKT AAN EN VERANDERT. ZO OOK KONRAD ROOF TECHNOLOGY B.V. 
DIE OP DE WENSEN EN BEHOEFTEN VAN HUN KLANTEN INSPEELT.

 Omdat particulieren via internet vaak een miskoop begaan, geen levering ontvangen of het verkeerde geleverd krijgen, gaan ze meer voor 

kwaliteit en willen ze waar voor hun geld. Je moet er niet aan denken dat als je lekkage hebt en er een bedrijf of ondernemer komt opdagen 

die geen verstand van zaken heeft. Het is toch wel de bedoeling dat de lekkage wordt opgespoord en ook wordt verholpen. Dit is een van 

de reden waarom er vaker wordt gekozen voor kwaliteit. Complete dakrenovaties is ook geen sinecure. Er moet vaak een oud verweerd, 

verkleurd en soms lek dak verwijderd worden. Het is dan met name wenselijk om er rekening mee te houden dat deze woning bewoond is 

tijdens deze renovatie en je te maken hebt met de bewoners. Deze komen beslist met vragen en hoe positief komt het over als de werknemers 

een professioneel antwoord geven in plaats van dat weet ik niet of dat doen wij altijd zo. Dit geldt niet alleen voor materialen maar ook voor 

uit te voeren werkzaamheden. Goed aangeschreven bedrijven die ook gecertifi ceerd zijn kunnen deze dan ook waar maken. De mensen 

kunnen vertrouwen op kwalitatief goed uitgevoerd werk waar ook nog eens jarenlange garantie op wordt gegeven omdat deze bedrijven 

weten waar ze mee bezig zijn. Werkzaamheden uitvoeren volgens het KOMO-procescertifi caat geeft ook voor het betreffende bedrijf de 

nodige duidelijkheid. Zij worden geacht zich aan de daarvoor geldende regels te houden. Een stapje verder is als je Dakmeester bent een 

daksysteemgarantie gegeven kan worden van 15 jaar op het werk en 30 jaar op de dakpannen.

Hetzelfde geldt ook voor de aannemerij. Vooral deze branche heeft te maken met strakke planningen en moeten erop kunnen vertrouwen dat 

gemaakte afspraken worden nagekomen. Ook dient het werk volgens de nieuwste voorschriften te worden uitgevoerd. Geen enkele aannemer 

is blij met te late oplevering, helemaal niet als er een boete aan vast zit. Ook speelt hier de verkoop mee. Als het een nieuwbouwproject 

betreft willen de nieuwe bewoners ook niet langer wachten dan nodig is om hun nieuwe woning te betrekken. Het werkt zoveel prettiger als 

op de afgesproken datum de oplevering kan plaatsvinden en er met recht geklonken kan worden.

Ook geldt dit voor renovatieprojecten. Denk aan woningbouwcorporaties die tijdig de onderhoudsklussen aan de woningen dienen uit te 

voeren. Meestal gaat dit gepaard met een totale renovatie waardoor er op deze projecten met meerdere onderaannemers gewerkt wordt. 

Een goede afstemming van de werkzaamheden die elkaar soepel opvolgen, waardoor er geen wekenlange pauzes ontstaan, komt alle partijen 

ten goede. Ook hier heeft de hoofdaannemer te maken met een oplevertermijn die ze graag willen nakomen. Een gecertifi ceerd bedrijf heeft 

kennis van zaken en zal hier soepel in kunnen meegaan omdat die weet waarover het praat. De opgedane ervaring zal hierin zeker een grote 

rol spelen. Dit is onze kracht. 

Konrad Roof Technology B.V.

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

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

Marcel de Bruijn, Aannemersbedrijf M. de Bruijn Scherpenzeel:
‘Dampopen en luchtdicht na-isoleren op basis van ‘NO-regret’ 
voorkomt later een hoop ellende. De bewoners merken nu in de 
zomer al verschil in het leefcomfort’.

Project:  Monumentale dakrenovatie te Scherpenzeel.
Uitvoerder:  Aannemersbedrijf M. de Bruijn
Energie-uitdaging:  Verlagen stookkosten en comfort verbetering.
Probleemstelling:  Thermische lekkages door slechte isolatieaanpak. Diverse dakvlakken  
 zonder isolatie of juist met diverse, te lage, isolatievormen. 
Isolatieoplossing:  Gehele dakvlak aan de buitenzijde geïsoleerd met een dampopen 
 en waterdichte isolatiefolie om te komen tot een hogere thermische  
 totaalprestatie, zonder lood- en gootaanpassingen.

Het A-merk isolatiefolie!

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

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

             

Isolerende Reno-Folie

www.airflex.nl

AIF_1003_steildak 4 FC adv_DeBruin_1806.indd   1 14-06-18   13:10
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ACTUALITEITEN

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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Basissysteem, geschikt voor 
daken met constructief 
dakbeschot.

www.snakeline.nl

AGENDA
9-11 oktober 2018
VAKBEURS ENERGIE 2018
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Info: www.vakbeursenergie.nl

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

20-22 november 2018
VAKBEURS RECYCLING 2018
Evenementenhal Gorinchem
Info: www.recyclingvakbeurs.nl

PERSONALIA
AANNEMERSFEDERATIE NEDERLAND
Per 28 juni 2018 is Riek Siertsema de 
nieuwe voorzitter van Aannemersfederatie 
Nederland Bouw en Infra, de koepelorga-
nisatie voor het midden- en kleinbedrijf  
in bouw en infra. Siertsema volgt  
Henk Klein Poelhuis op die per 1 januari j.l. 
afscheid nam als voorzitter van de AFNL. 

RUIMTE WINNEN MET EEN DAKKAPEL 
Natuurlijk daglicht is essentieel voor een gezond leefklimaat in de kamer.  
Door de FAKRO dakkapel toe te passen in de juiste afmetingen wordt een  
kamer voorzien van natuurlijk daglicht en het creëert tevens extra ruimte.  
Dit maakt de kamer ruimtelijker en comfortabeler. Waar een traditionele  
dakkapel een vergunning nodig heeft, doordat het verder dan 60 cm vanaf  
het dakoppervlak komt, blijft de FAKRO dakkapel hier binnen. 

De dakkapel is leverbaar in 4 verschillende uitvoeringen:
• EDD-W: twee dakramen onder en twee dakramen boven
• EDD-E: twee dakramen onder en dichte bovenzijde
• EDT-W: drie dakramen onder en drie dakramen boven
• EDT-E: drie dakramen onder en dichte bovenzijde

HENK KLEIN POELHUIS EERSTE ERELID  
AANNEMERSFEDERATIE NEDERLAND

De leden van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra  hebben 
hun inmiddels oud-voorzitter Henk Klein Poelhuis benoemd tot 

eerste erelid van de organisatie. Dit is tijdens het 10-jarig jubi leum - 
congres van de AFNL in Ede bekend gemaakt. Als blijk van waarde-

ring voor zijn verdiensten  gedurende vele jaren voor mkb-aannemers  
in het algemeen, en de Aannemersfederatie in het bijzonder,  

kreeg Klein Poelhuis het bij het  Erelidmaatschap horende gouden  
insigne  opgespeld en de Oorkonde behorend bij het 

 Erelidmaatschap uitgereikt.

DAKRAMEN BEDIENEN MET JE STEM  
OF MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP
Dakramen die zelfstandig open en dicht gaan op basis van 
het weer en de CO2-concentratie, luchtvochtigheid en tem-
peratuur in huis: VELUX ACTIVE with NETATMO is het eerste 
smarthome-systeem dat de luchtkwaliteit in huis reguleert 
met hightech sensoren en weer-apps. Dakramen, raamdeco - 
ratie en rolluiken zijn door de connectie met de Apple® 
HomeKit™ ook voor het eerst spraakgestuurd te bedienen.

EERSTE OPENBARE ASBESTDAKENKAART  
VAN NEDERLAND
Op 11 juni 2018 lanceerde staatssecretaris  
Stientje van Veldhoven voor Drenthe de eerste  
digitaal openbare asbestdakenkaart van Nederland. 
Op deze kaart kunnen huiseigenaren in Drenthe 
 snel zien of hun dak asbest bevat én of het dak  
geschikt is voor zonnepanelen.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland volgens 
plan verboden. Ter versnelling van de sanering van 
asbestdaken is de Asbestregeling Drenthe in het 
leven geroepen. Hiermee kunnen woningeigenaren 
tegen een lage rente een lening afsluiten voor het 
financieren van asbestverwijdering. De lening kan 
ook gebruikt worden voor de plaatsing van een nieuw 
dak, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Daarmee wordt 
tevens de duurzaamheid gestimuleerd.

CAMPAGNE ‘ENERGIEBESPAREN 
DOE JE NU’
Onlangs is de landelijke campagne 
“Energiebesparen doe je nu” van 
start gegaan. Deze campagne van de 

 Rijksoverheid is opgezet in samenwerking met (o.a.) diverse branche-
verenigingen zoals Holland Solar en NVDE. Doel van deze campagne is  
om meer woningen energiezuinig en duurzaam te maken. Op de website  
kunnen woningeigenaren zich oriënteren op 12 verbeter-opties (waaronder  
zonneboilers en zonnepanelen) voor een energiezuiniger en duurzamer 
huis. Ze kunnen eenvoudig in contact komen met adviseurs en vakkundige 
bedrijven om de (volgende) stap naar een energiezuinig en duurzaam 
huis te zetten.

VLA NIEUWE PARTNER IN ONDERZOEK NAAR FIJN-
STOFREDUCTIE IN EN OM GEBOUWEN  
TVVL en VCCN zijn verheugd dat de Vereniging Leveranciers  
van Luchttechnische Apparaten (VLA) zich als Partner heeft 
aangesloten bij het onderzoek naar fijnstofreductie in 
en om gebouwen. Dit gebeurde door ondertekening van 
de overeenkomst door Erik van Heuveln, Voorzitter VLA 
en John Lens, Directeur TVVL na afloop van de Algemene 
Ledenvergadering van VLA in Bunnik. 

Eerder dit jaar startten TVVL en VCCN met een driejarig 
praktijkonderzoek, waarmee ze nieuwe inzichten opdoen 
in het reduceren van de hoeveelheid fijnstof in en om 
gebouwen. In dit onderzoek worden vijf gebouwen met 
uiteen lopende gebruikersfuncties en op zeer belaste loca-
ties onder de loep genomen en gebruikt als testcase voor 
het verder terugdringen van fijnstof in Nederland. Door dit 
in vijf typen gebouwen te  onderzoeken, ontstaat een palet 
aan maatregelen dat breed inzetbaar is in de gehele ge-
bouwde omgeving en direct invloed heeft op de kwaliteit 
van de woon- en werkomgeving.



De nieuwe standaard in riet 

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

Onbrandbaar en 
  onderhoudsvrij

Meer info en 
projecten bij u 
in de buurt op: 

novariet.nl



SPECIAL METALEN DAKEN

Special 
metalen daken

Foto’s: Jurgen Jacob Lodder
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SPECIAL METALEN DAKEN

Brandveiligheid  
van zinken gevels

Vanwege een aantal branden,  zoals recent die van de Grenfell toren in 
Londen op 14 juni 2017, krijgt brandveiligheid van gevels meer  aandacht. 
Ook voor gevels geldt dat er voorschriften gelden om brand en brand-
ontwikkeling te voorkomen of te beperken. De specifieke aandachts-
punten worden hieronder vrijblijvend besproken. De beoordeling met 
betrekking tot brand veiligheid van een gevel zal altijd door een expert 
moeten  worden gedaan. Foto’s: Jurgen Jacob Lodder
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Thijs Baneke, Rheinzink Nederland

De hoofddoelen van het Bouwbesluit met betrekking tot 
brand is het voorkomen van slachtoffers en uitbreiding  
van brand naar een ander perceel. Het Bouwbesluit stelt 
geen eisen om schade aan een bouwwerk door brand te 
voorkomen. Er gelden twee belangrijke thema’s: 

-  de brandbaarheid van de constructieonderdelen 
 (uitgedrukt in brandklassen);

-  de beperking van branduitbreiding tussen 
 brandcompartimenten.

SPECIAL METALEN DAKEN

BRANDBAARHEID CONSTRUCTIEONDERDELEN
Een bouwwerk moet zodanig zijn gebouwd, dat het ont-
staan van brand voldoende wordt beperkt en het zich niet 
snel kan ontwikkelen. Om dit te bereiken, moeten de mate-
riaalcombinaties in de constructie voldoen aan een brand-
klasse volgens de NEN-EN-13501-1. Ieder materiaal heeft een 
brandklasse, deze brandklassen lopen van A1 (onbrandbaar) 
tot F (uiterst brandbaar).

De gevels van woonhuizen moeten minimaal aan brand-
klasse D voldoen. Zijn er meerdere brandcompartimenten 
aanwezig, of is de zinken gevel hoger dan 13 meter vanaf 
maaiveld gemeten, dan moet de gevel voldoen aan brand-
klasse B. Boven de 13 meter is het voor de brandweer niet 
mogelijk met nor-
male blusmiddelen 
de brand te blussen.

Voor alle andere 
soorten gebouwen 
(met uitzondering 
van een ‘bouw-
werk geen gebouw 
zijnde’, zoals een 
tunnel of viaduct) 
geldt hierbij ook 
dat het onderste 
deel van de gevel (tot 2,5 meter vanaf maaiveld) ook moet 
voldoen aan brandklasse B. Deze onderste 2,5 meter wordt 
beschouwd als brandgevaarlijk, hier kan bijvoorbeeld  
een brandende vuilcontainer onder worden geplaatst.  
Dit voorschrift geldt dus niet voor woonhuizen.

Een gevel moet zoals gezegd minimaal voldoen aan brand-
klasse D. Dit geldt voor de totale opbouw en is dus een 
combinatie van verschillende materialen, die misschien 
niet allemaal dezelfde brandklasse hebben. Dit wordt 
bepaald volgens de EN 13501-1 of een deskundigenoordeel. 
Omdat een zinken gevel geventileerd wordt uitgevoerd, 
worden de materialen in de spouw ook direct blootgesteld 
aan brand. Het komt er in de praktijk dan op neer dat  
alle individuele materialen aan klasse D moeten voldoen. 
Als we nu naar een zinken gevel kijken, zijn er twee opbou-
wen mogelijk, afhankelijk van het gekozen systeem:

Voor de opbouw van een fels, roeven of losange gevel wordt 
een volledig houten beschot als dragende con structie aan-
gehouden. De toegepaste materialen hebben (van buiten 
naar binnen) de volgende brandklassen (zie afbeelding 1): 

•  Fels, roeven, losanges: brandklasse A1;
•  Vurenhout: ongeschaafd, onbehandeld,  

dikte 22 mm: brandklasse D;
•  Vurenhouten stijlen: minimale dikte/breedte 22 mm:  

brandklasse D. Alternatief is een aluminium 
 draag constructie;

•  Ventilatieruimte;

Afbeelding 1

Afbeelding 2

•  Dampopen, waterdragende folie met  brandwerende 
eigenschappen, zoals Polytex Fassade FR of Tyvek Firecurb 
(beiden brandklasse B);

•  Isolatiemateriaal: uitsluitend isolatiemateriaal met 
 minimaal brandklasse D, bijvoorbeeld steenwol  
of glaswol (onbrandbaar), maar ook andere isolatie-
materialen voldoen hieraan.

Voor de opbouw van een paneelgevel (plankpanelen, 
 rabatpanelen, cassettes) geldt de volgende opbouw  
(zie afbeelding 2):

•  Vrijdragend paneel (plankpaneel, rabatpaneel, etc.): 
brandklasse A1;

•  Aluminium gevelprofielen als draagconstructie: 
 brandklasse A1;

•  Ventilatieruimte;
•  Dampopen, waterdragende folie met  brandwerende 

eigenschappen, (bijvoorbeeld Polytex Fassade FR of Tyvek 
Firecurb) brandklasse B;

•  Isolatiemateriaal: Uitsluitend isolatiemateriaal  
met  minimaal brandklasse D, bijvoorbeeld steenwol  
of glaswol, maar ook andere isolatiematerialen  
voldoen hieraan.

In het geval dat een gevel moet voldoen aan brandklasse B,  
voldoet alleen het vurenhout niet aan deze eisen.  
Als alternatief voor dit hout kan er hier worden gekozen 
voor een aluminium trapeziumpaneel (of van verzinkt 
staal, maar dan wel voorzien van een coating) met een 
aluminium draagconstructie. Ook kan er hout worden 
 toegepast dat brandvertragend is behandeld. Het type 
brandvertrager moet altijd worden voorgelegd aan de 
fabrikant, omdat het mogelijk een negatieve invloed heeft 
op de zinken bekleding.

BEPERKING VAN BRANDUITBREIDING  
TUSSEN BRANDCOMPARTIMENTEN
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de beperking van brand-
doorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen ruimten, 
 bepaald volgens de NEN 6068. Deze WBDBO eis kan 60, 30 
of 20 minuten zijn, afhankelijk van onder andere de aard 
van het gebouw. Het gaat hier om de vlamdichtheid,  
maar ook om voldoende thermische isolatie. Een wand of 
vloer mag bijvoorbeeld niet te heet worden, zodat daar-
door materialen kunnen worden aangestoken.
De verhoogde kans tot branduitbreiding tussen brandcom-
partimenten wordt bij een gevel met name veroorzaakt 
door de geventileerde spouw. Overslag zal zich via de venti-
latieopeningen kunnen verplaatsen en via gevelopeningen 
een bovenliggend brandcompartiment kunnen bereiken. 
Met aanvullende voorzieningen zijn er meer  mogelijkheden 
waarop de gevel brandveilig uitgevoerd kan worden 
volgens de NEN 6068. Dit kan bijvoorbeeld door de spouw 
op te delen in compartimenten, om een snelle brandvoort-
planting te voorkomen. Omdat de spouw actief belucht 
moet blijven, zijn er speciale elementen beschikbaar die 
bij normale omstandigheden spouwventilatie toelaten. 
Bij brand zullen deze elementen opschuimen, zodat de 
vlammen worden tegengehouden. In de Britse regelgeving 
zijn deze elementen verplicht, in Nederland kunnen deze 
in principe worden toegepast op basis van gelijkwaardig-
heid. Voor gelijkwaardigheid gelden echter geen nationale 
richtlijnen en zullen deze dus altijd door het lokaal bevoegd 
gezag beoordeeld worden. ●

LITERATUUR
•  Rapportage Brandveiligheid zinken gevels i.o.v. Rheinzink 

Nederland, DGMR november 2017
•  Rheinzink Technisch Handboek, zesde druk, juni 2017

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

EEN ARTIKEL OVER DE BRANDBAARHEID VAN EEN GEVEL IN 
STEILDAK? DAT LIJKT WAT EIGENAARDIG, MAAR IS OP ZICH 
NIET ZO VREEMD. DE TECHNIEKEN EN KWALITEITEN VOOR 
HET BEKLEDEN VAN EEN ZINKEN DAK ZIJN VRIJWEL GELIJK 
AAN DIE VAN EEN GEVEL. ZINKVERWERKERS ZIJN DAAROM 
OOK DE GESCHIKTE PERSONEN VOOR HET MAKEN VAN  
EEN ZINKEN GEVEL. EN DAARMEE OOK DE JUISTE PERSONEN 
OM EEN GEVEL TE BEOORDELEN. DAAROM – EENMALIG - 
GEVELADVIES IN DIT BLAD.
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Richtlijn voor metalen 
dakbedekkingen  
op monumenten
Monumenten kunnen niet voldoen  
aan dezelfde eisen als die aan 
nieuw gebouwde gebouwen wor-
den gesteld. Voor het aanbrengen 
van metalen dakbedekkingen en 
goten bij monumenten is nu een 
aparte URL van kracht: URL 4011. 
Een gesprek met Walter de Koning 
van Stichting ERM en voorzitter 
van de begeleidingscommissie.

Maar het doel van restauratie is niet alleen conserveren: 
de gebouwen worden in de meeste gevallen gerestaureerd 
met het oog op veranderend gebruik of bijvoorbeeld de 
energieprestaties. Het hangt van het nieuwe gebruik  
of de eisen aan energieverbruik en comfort af welke 
maatregelen gewenst zijn. Aansprekende monumenten, 
zoals bijvoorbeeld Slot Loevenstein en de Van Nelle fabriek, 
zijn allang voorzien van o.a., leidingen en stopcontacten, 
zodat ze kunnen worden gebruikt op de manier die we 
tegenwoordig gewend zijn. Het hoeft geen betoog dat ze 
niet voldoen aan dezelfde eisen die aan nieuw gebouwde 

panden worden gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van 
energiezuinigheid. Het is altijd een kwestie van keuzes:  
wat pas ik aan, wat niet?”

“Het toezicht op (de restauratie van) monumenten  
verschilt dan ook van het reguliere bouwtoezicht.  
In het toezicht zijn er twee trajecten relevant, namelijk  
de eisen van het Bouwbesluit en de vergunning vanuit  
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
Als straks de WKB (Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw) 

De stichting Erkende Restaura-
tiekwaliteit Monumentenzorg 
(ERM) is beheerder van de 
beoordelings- en uitvoerings-
richtlijnen, zoals die worden 
vastgesteld door het Centraal 
College van Deskundigen 
Restauratiekwaliteit. Binnen 
de stichting zijn overheden, 
opdrachtgevers en opdracht-
nemers verenigd. Elke partij 
brengt de kennis en kunde in 

om gezamenlijk en praktijkgericht te werken aan een zo 
hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaure-
ren van monumenten. 

“Het verschilt per situatie welk restauratieniveau mogelijk 
en wenselijk is,” legt De Koning uit. “We accepteren dat 
monumentale gebouwen lang niet altijd voldoen aan het 
Bouwbesluit, omdat een ‘upgrade’ in de meeste gevallen de 
monumentale waarde van deze gebouwen zou aantasten. 

van kracht wordt, is het toezicht op de naleving van het 
Bouwbesluit privaat. Toezicht op de Wabo-vergunning, 
waar werkzaamheden aan monumenten doorgaans onder 
vallen, blijft in handen van de gemeente. Stichting ERM 
biedt diverse tools om toezichthouders te ondersteunen. 
Ook beheert de stichting de website www.monumenten-
toezicht.nl, waar overzichtelijk per bouwdeel de aandachts-
punten op zijn aangegeven en hoe hiermee om te gaan.”

CERTIFICATIE
“Certificatie heeft tot doel de gebruikers te coachen in het 
doen van het goede,” aldus De Koning. “Het certificaat laat 
zien dat het geen toeval is dat het werk goed uitgevoerd 
wordt, maar dat dit het gevolg is van bewust handelen. 
Vergelijk het met een kookboek: dat is eveneens een verza-
meling voorschriften en het vergt oefening om het bakken 
van een taart echt in de vingers te krijgen. Zo moet je ook 
de URL zien. Met het bijbehorende certificaat kan je laten 
zien dat je het vak beheerst. Je werkzaamheden, kennis en 
ervaring voldoen aantoonbaar aan de voorschriften.” 

“De URL 4011 is onderdeel van een uitgebreid stelsel aan 
richtlijnen en bevat de richtlijnen voor zowel zinken, 
koperen als loden dakbedekkingen en goten. Feitelijk is in 
deze URL de kennis vastgelegd die tot diep in de jaren ’70 
gemeengoed was. Door de vergrijzing is veel kennis uit de 
markt weggevloeid. De kennis is er nu nog wel, maar niet 
op schrift gesteld. Op het gebied van de zinken en koperen 
dakbedekkingen en goten was dat grotendeels nog wel 
het geval, maar op het gebied van lood moest veel kennis 
worden achterhaald en alsnog op schrift worden gesteld.”

Dat is nu gebeurd. De URL 4011 is een overzichtelijk docu-
ment geworden waarin per onderwerp de aandachtspunten 
van de respectievelijke metalen daken worden beschreven. 
De onderconstructie, de verwerkingsmethoden, de aan-
sluitingen, het inspectie en onderhoud wordt in de diverse 
restauratiecategorieën beschreven. Het aanbrengen van 
isolerende materialen is eveneens in de URL beschreven, 
omdat dit consequenties heeft voor de detaillering van  
de metalen dakbedekkingen en de vorm van het dak.  
Tenslotte is ook het juist en veilig verwijderen van de mate-
rialen beschreven.

Op basis van de URL 4011 is certificatie op dit gebied mo ge - 
lijk. Er is nu een kwaliteitsstandaard waar men aantoonbaar 
aan kan voldoen. In samenwerking met STABU zijn de tek-
sten uit de URL verwerkt in het Model Restauratiebestek. 
De besteksteksten zijn te downloaden vanaf de website 
van Stichting ERM. Tevens wordt gewerkt aan de beschik-
baarheid van de teksten voor 3D-toepassingen, waarmee 
de details kunnen worden ingevoerd in de CNC.

RESTAURATIELADDER
De URL wordt eveneens gebruikt als basis voor het cursus-
programma van het Nationaal Restauratie Centrum (NRC), 
een cursusinstituut voor de monumentenzorg. De Koning: 
“Regelmatig verzorgt het NRC cursussen en lezingen om 
bewustwording te creëren op het gebied van de bouw-

kundige bijzonderheden van monumentale gebouwen. 
Regelmatig zie je dat monumenten schade oplopen door 
ondeskundigheid van de betrokken partijen. Uitgangspunt 
is dat de in de URL vastgelegde informatie hanteerbaar 
is. Daarom is de URL ook online beschikbaar: de huidige 
generatie is niet meer gewend om informatie op te zoeken 
in naslagwerken. Het fenomeen ‘encyclopedie’ is uitgestor-
ven: informatie is tegenwoordig via Google beschikbaar. 
Wij willen dat de kennis over de juiste bouwkundige be-
nadering van monumentale gebouwen zo breed mogelijk 
wordt verspreid.” 

“Om opdrachtgevers, toezichthouders en verwerkers aan-
vullend bij te staan in het onderhouden en restaureren van 
monumenten, hebben we diverse (online en offline) tools 
beschikbaar,” besluit De Koning. “De Restauratieladder 
is er daar één van. Dit is een praktische vertaling van het 
Charter van Venetië. De Restauratieladder biedt handvat-
ten voor het gesprek tussen het uitvoerende bedrijf en de 
opdrachtgever. Het helpt om de wensen van de opdracht-
gever omtrent het te restaureren pand helder te krijgen.  
Op deze manier kunnen gerichte offertes worden opgesteld 
en teleurstellingen bij de oplevering worden voorkomen.” 

In de Restauratieladder worden drie restauratieniveaus 
onderscheiden: ‘Conserveren/onderhouden’, ‘Repareren’ 
en ‘Vernieuwen’, waarbij de laatstgenoemde categorie is 
onderverdeeld in de subcategorieën ‘Kopiëren’, ‘Imiteren’  
en ‘Verbeteren’. Ook in het overleg met de gemeente kan  
de Restauratieladder worden gebruikt. Op deze manier  
kan beter worden bepaald welke maatregelen nodig zijn 
om tot het gewenste resultaat te komen.

In een vervolgartikel zal nader worden beschreven hoe de 
Restauratieladder in de praktijk kan worden gebruikt. Ook 
zal worden ingegaan op de overige tools die Stichting ERM 
heeft ontwikkeld om te komen tot een kwalitatief verant-
woorde restauratie van monumentale gebouwen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

SPECIAL METALEN DAKEN

Walter de Koning

DOOR DE VERGRIJZING  
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De kracht van De Zinkmeesters

Vakmanschap
Het werken met koper en zink vereist vakmanschap. 
Om de kwaliteit van dit vakmanschap te waarborgen is 
in 1992 De Zinkmeesters opgericht. Een modern gilde 
waarbij de beste koper- en zinkverwerkers van Neder-
land zijn aangesloten, die voldoen aan de strengste 
kwaliteitseisen.

De Zinkmeesters biedt u:
• Standaard 10 jaar garantie op uw uitgevoerde project
•	KOMO	certificering

• Werkzaamheden conform 
 BRL 5212 en URL 0299/09
• Keuring door onafhankelijke 
 instantie (SKG-IKOB)

Kennis – Kunde – Kwaliteit

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
www.nedzink.com

NedZink Think Zink!
Duurzaam, onderhoudsvrij én tijdloos!

Al meer dan honderd jaar produceert NedZink hoogwaardige zinkproducten voor toepassingen 
in de bouwsector.Titaanzink wordt verkocht onder de merknamen NedZink NATUREL, -NOVA, 
-NOIR en -NUANCE en heeft een uitstekende reputatie op de internationale markt.
De producten van NedZink worden wereldwijd toegepast in prestigieuze projecten, zoals het 
onlangs gerealiseerde NAVO hoofdkantoor in Brussel, het grootste dak van titaanzink in Europa!
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Zink is geschikt voor de meest  
uiteenlopende typen daken
Titaanzink wordt in de bouw veelvuldig toegepast, met name als  
dak- en gevelbekleding en bijvoorbeeld in hemelwaterafvoersystemen. 
De markt is nu zo ver dat een breed scala aan uitstralingen kan worden 
gecreëerd. In dit artikel wordt nader ingegaan op het productieproces  
en de verwerkingswijze van het materiaal.

Zink heeft van zichzelf al een uitstraling waar de  architect 
mee uit de voeten kan. Er zijn fraaie resultaten mee te be rei - 
ken, variërend van statig tot speels en sierlijk. Het materiaal 
is leverbaar in platen, stroken en rollen. Door productont-
wikkeling zijn er inmiddels ook de meest uiteenlopende 
uitstralingen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de gepa ti-  
neerde en de gekleurde varianten, die inmiddels door alle  
gerenommeerde producenten die  
op de Nederlandse markt actief  
zijn worden geleverd. 

PRODUCTIEPROCES
Het productieproces van zink  
voor bouwtoepassingen is een  
uitgebalanceerd proces.  

gesmolten in een speciale smeltoven, zodat het vloeibaar 
wordt. Aan het vloeibare zink worden kleine hoeveelheden 
titaan en koper toegevoegd. Dit is nodig, omdat het zuivere 
zink te zacht is om als bouwmateriaal te gebruiken.  
Door de toevoegingen wordt het materiaal stevig en goed 
vervormbaar. Vrijwel alle zink die in de bouw wordt toege-
past, is titaanzink. Dit is herkenbaar aan de stempeling met 
vermelding van de kwaliteitsaanduidingen en de fabrikant. 
De officiële norm is de EN 988, waar de exacte eigenschap-
pen van titaanzink in staat beschreven.

Er zijn verschillende methodes om van het voorgelegeer-
de titaanzink blad- of bandzink te maken. Er kan  worden 
 gewerkt met walsblokken die door middel van een koud-
walsproces worden uitgewalst tot bladmateriaal.  
Dit proces verloopt in meerdere stappen  
om uiteindelijk tot het eind- 
materiaal te komen.  

Een modernere manier is het continu giet-wals proces.  
Hier wordt het gesmolten zink in een ononderbroken 
proces gegoten, gewalst en opgerold. Dit proces zorgt voor 
minder spanning in het materiaal. Gebruikelijke diktes zijn 
0,8 en 1,1 mm dikte, het traditionele ‘zink 14’ en ‘zink 16’. 
Na het eindwalsen gaan de zinken rollen of coils door  
de strek-richtmachine. Hierdoor worden de laatste  
spanningen uit het materiaal  
gehaald en ontstaat een  
mooie, vlakke plaat.  

Foto’s Rheinzink 

De basisgrondstof is ‘electrolytisch zuiver zink’ met een 
zuiverheid van 99,995 %. Dit wordt in grote blokken 
 geproduceerd uit nieuw en deels gerecycled materiaal.  
Dit materiaal wordt zodanig bewerkt (middels smelten,  
legeren en walsen) dat het geschikt wordt voor  
de diverse toepassingen in de bouw.  
Eerst wordt het materiaal  
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De kwaliteit van uitvoering van zinkwerk is vastgelegd  
in de uitvoeringsrichtlijn URL 0299, hier werken de 
 gecertificeerde zinkverwerkers van de Zinkmeesters mee. 
Voor renovatie is een aparte uitvoeringsrichtlijn ontwikkeld, 
dit is de URL 4011, ontwikkeld door de Stichting ERM. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het zink verkrijgt in dit stadium ook zijn stempeling,  
zodat het materiaal is te identificeren en te traceren.  
De productieomstandigheden zijn bij de A-merken vastge-
legd in nationale en internationale normen en inzichtelijk 
gemaakt middels de bijbehorende keurmerken. 

Naast het zogeheten walsblanke zink, zijn er ook kleur-
varianten op de markt beschikbaar. Het gaat hier doorgaans 
om voorgepatineerde of gecoate zinkproducten. Het voor-
gepatineerde zink wordt door middel van een voorpatine-
ringsproces geproduceerd. Als basismateriaal wordt hier-
voor walsblank titaanzink gebruikt. Iedere zinkfabrikant 
heeft zijn eigen manier van voorpatineren en daarmee ook 
zijn eigen kleurvarianten. Omdat het hier in de basis een 
natuurlijk of semi-natuurlijk (er kan ook kleurstof worden 
toegevoegd) proces betreft, zal deze laag zich in de loop der 
tijd gaan ontwikkelen (doorpatineren). Dit betekent dat de 
laag wat lichter of donkerder kan worden en dat deze door 
externe invloeden, zoals zouten en vervuiling, oneffen kan 
worden. Dit is een natuurlijke ontwikkeling en geeft het 
titaanzink zijn charme. 

Door het productie- en verwerkingsproces zal het zink, 
net als elk ander gewalst metaal, in beperkte mate lichte 
golvingen kunnen vertonen. Deze materiaalgolvingen 
zijn vaak bij een bepaalde lichtval zichtbaar en zeker bij 
walsblank titaanzink beter zichtbaar dan bij gepatineerd 
materiaal. Deze golvingen zijn dus niet te voorkomen.

VERWERKING
Titaanzink heeft specifieke eigenschappen die het mate-
riaal geschikt maken voor toepassing op daken en gevels, 
zowel grote als kleine dakoppervlakken. Het is een ductiel 
(vervormbaar) en kruipvast materiaal, dat daarbij zeer sterk 
is. Daardoor is het goed te vouwen, plooien en solderen, 
zonder dat het beschadigd raakt. Het heeft bovendien een 
lange levensduur, mede doordat het zelf een beschermen-
de patinalaag vormt. Het is bovendien volledig te recyclen, 
iets wat in de praktijk ook werkelijk gebeurt: 96% van het 
zink wordt hergebruikt, een extreem hoog precentage voor 
een bouwmateriaal.

We kennen verschillende methodieken om het zink aan te  
brengen als dakbedekking (of gevelbekleding), die allen een  
eigen uitstraling opleveren: het roevensysteem, het fels sys - 
teem en het losangesysteem. Het roevensysteem en fels - 
systeem kunnen worden toegepast op daken met een 
 dakhelling van minimaal 3°. Het losangesysteem is een zeer  
open systeem, waardoor er een dakhelling van minimaal 
25 graden nodig is. Flauwer kan ook, maar dan worden 
er hogere eisen gesteld aan de waterdichtheid van het 
onderdak. 

Bij een felsdak worden platen zink in de lengterichting 
met zogenaamde staande felsverbindingen aan elkaar 
verbonden. Bij het roevendak worden platen zink traditio-
neel tussen trapeziumvormige houten latten geplaatst, 

die op het dakbeschot worden aangebracht. Tegenwoordig 
worden de houten latten vaak vervangen voor verzinkt 
stalen klik-klangen, waardoor er sneller en maatvaster 
gemonteerd kan worden. Bij een losangedak, tenslotte, 
worden ruit- of trapeziumvormige dakbedekkingselemen-
ten (losanges) in elkaar gehaakt. De losanges worden met 
klangen aan het dakbeschot bevestigd. In veel gevallen,  
en bij een goede voorbereiding, is het mogelijk een groot 
deel van de bewerkingen geprefabriceerd en machinaal  
uit te voeren, waardoor de montagetijd op de bouwplaats 
tot een minimum kan worden beperkt. 

Voor dak- en gevelsystemen en het basismateriaal titaan-
zink is een CE-markering verplicht. Deze markering (in de  
vorm van een prestatieverklaring) geeft aan dat het mate-
riaal volgens een EN norm is geproduceerd. Deze verklaring 
(of een verwijzing hiernaar) moet dus altijd worden  
meegeleverd. Hemelwaterafvoerproducten hebben voor-
lopig nog geen CE-markering, dus hiervoor geldt deze 
verplichting niet.

ZINK 14 EN ZINK 16: WAAR KOMT
DEZE BENAMING VANDAAN?
DE BENAMING VAN HET ZINK DOOR MIDDEL VAN EEN NUMMER 
(ZINK 14, ZINK 16), STAMT UIT DE TIJD VAN HET PAKKETWALSEN.  
DEZE METHODE WERD TOT ONGEVEER HALVERWEGE DE 20E EEUW 
TOEGEPAST. BIJ DIT ZINKPRODUCTIEPROCES WERDEN GEGOTEN,  
DIKKE PLAKKEN ZINK, STUK VOOR STUK UITGEWALST TOT EEN DIKTE 
VAN CIRCA DRIE MILLIMETER. AFHANKELIJK VAN DE GEWENSTE 
EINDDIKTE WERDEN VERVOLGENS ZEVEN TOT TIEN VAN DEZE PLATEN 
ALS PAKKET VERDER UITGEWALST. VAN DE ONTSTANE PLATEN WERD 
DE GEMIDDELDE DIKTE BEPAALD. DE UITEINDELIJKE DIKTE WAS  
NIET ZO EXACT ALS TEGENWOORDIG, VANDAAR DAT ER AAN DE 
GEMIDDELDE DIKTE EEN DIKTENUMMER WERD TOEGEKEND.

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

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

SPECIAL METALEN DAKEN

Walsen van titaalzink.

Station Baarn

Dakopbouw van een Haarlems dak met waklsblank zink,  
aangebracht met behulp van het klik-roeven-systeem.
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Koper voor  
een bijzondere  
uitstraling

De keuze voor koper als dakbedekking is dikwijls een keuze voor een 
opvallend dak. Op de markt zijn verschillende kopersoorten beschikbaar, 
waar spectaculaire resultaten mee zijn te bereiken. In dit artikel een 
overzicht van de productie en verwerking van het opvallende metaal.

Koper is een populair bouwmetaal dat met name op de 
meer bijzondere daken wordt toegepast. Het materiaal is 
gemakkelijk te bewerken. Het heeft een goede vervorm-
baarheid en een hoge rek bij breuk. Verder is het corrosie-
bestendig, heeft het een lange levensduur en is het met 
vrijwel alle bouwmaterialen te combineren. Het is ook 
volledig recyclebaar. Door de diverse verwerkingsmethoden 
zijn de meest uiteenlopende uitstralingen te bereiken.  
Het wordt doorgaans toegepast op daken waar een meer 
luxe uitstraling wordt gevraagd. Het materiaal is dan ook 
wat kostbaarder dan de meeste bouwmaterialen.

BLANK KOPER
Koper wordt gewonnen uit erts, dat voor ongeveer 3% 
bestaat uit koper. Na raffinage ontstaat een materiaal 
met ruim 99% zuiverheid. Dit materiaal wordt tot blokken 
gegoten. De fabrikant die deze blokken inkoopt, smelt dit 
basismateriaal bij een temperatuur van ongeveer 1200° C.  
De in het materiaal aanwezige verontreiniging wordt ver-
brand door zuurstof in het koper te blazen. De overmaat  
aan zuurstof die dan is ontstaan, wordt aan de stof  
onttrokken door hout in het vloeiende koper te steken:  
een oude, maar bewezen methode. 

Het materiaal dat na het verbranden van het hout overblijft,  
bestaat voor 99,9% uit zuiver koper. Dit wordt vervolgens 
middels een continu gietproces tot blokken gegoten. 
Tijdens en na het gietproces wordt het materiaal tot platen 
van 3 meter verzaagd. Deze worden vervolgens gewalst tot 
een dikte van 2 tot 3 cm. De plak van 3 meter wordt hier-
door ruim 100 meter lang. Door het afkoelen en het walsen 
heeft het koper een zogenaamde walshuid gekregen: 
een harde bovenlaag. Deze wordt door middel van frezen 
verwijderd. Daarna wordt het blanke materiaal gewalst tot 
de standaard dikte (0,7 mm). Door het koper tussendoor 
zacht te gloeien en opnieuw te walsen, wordt de gewenste 
kwaliteit en sterkte bereikt.

BEWERKT KOPER
Het blanke koper dat op deze manier wordt verkregen,  
kan vervolgens worden bewerkt. Om voor gepatineerd 
koper de karakteristieke groene kleur te verkrijgen,  
moet het kunstmatig worden verouderd. Het materiaal 
wordt hiertoe eerst grondig gereinigd en vervolgens ruw 
gemaakt. Daarna wordt het materiaal ingespoten met  
een speciale pasta die uit verschillende zoutverbindingen 
bestaat. Zodra het koper hier dun mee is ingesmeerd, 
wordt het in speciale klimaatkamers gelegd.  

Onder nauwkeurig gecontroleerde omstandigheden,  
en onder invloed van de pasta, wordt het materiaal hier 
verouderd. Na een maand of twee hebben zich uit het 
koper kristallen gevormd, die zorgen voor de groene kleur. 
De kleurkwaliteit wordt grondig geïnspecteerd,  
want pati neren van koper is een complex proces. Het totale 
veroude ringsproces neemt zo’n drie maanden in beslag.  
Veel gebruikte afmetingen worden continu geproduceerd 
en zijn daarom relatief snel leverbaar. Speciale afmetingen 
hebben om deze reden echter een langere levertijd.

Geoxideerd koper is matbruin: dit is een eerder stadium 
van het verouderingsproces. Het duurt dan ook minder 
lang om deze bewerking te verkrijgen: het koper wordt  
hier door een bad met een chemische vloeistof gevoerd, 
vervolgens wordt het in een gloeioven verhit, waarna het 
kleureffect is bereikt. Daarna zal het verouderingsproces 
nog wel verder gaan, met name op locaties die sterk  
blootstaan aan weersinvloeden. Kleurverschillen die moge-
lijk tijdens de productie zijn ontstaan, zullen doorgaans 
verdwijnen als gevolg van de weersinvloeden. 

Vertind koper is geen (kunstmatig) verouderd koper, maar 
een koperproduct dat door een bad met vloeibaar tin is 
getransporteerd. Daarna wordt het gedroogd met behulp 
van een blaasinstallatie. Het oppervlak van vertind koper 
ontwikkelt zich onder invloed van de atmosfeer geleidelijk 
naar een matgrijze kleur. Tin veroudert verder nauwelijks 
en beschikt voor het overige over alle eigenschappen die 
andere koperproducten ook hebben. 

De diverse fabrikanten bieden tevens diverse legeringen,  
waarbij het vloeibare koper wordt vermengd met bijvoor-
beeld zink, tin of aluminium. Ook zijn de producten 
beschikbaar met diverse motieven, waar het materiaal 
verschillende uitstralingen mee verkrijgt.

VERWERKING
Evenals zink wordt koper op het dak en de gevel doorgaans 
aangebracht met behulp van het fels-, roeven- of losange-
systeem. Meer informatie over deze methodieken is  
te lezen in het artikel ‘Zink is geschikt voor de meest 
 uiteenlopende toepassingen’, elders in dit nummer.  
De juiste verwerking van (o.a.) koperen dakbedekkingen  
is vastgelegd in de URL/BRL 5212 ‘Aanbrengen van zinken 
en/of koperen dak-, gevel- en gootconstructies’. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
De torenspits van Collegium Berchmanianum in Nijmegen,  
uitgevoerd door W. van Sonsbeek loodgieters & installateurs uit Nijmegen.
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De productie van lood
Lood heeft vele eigenschappen, die het  
materiaal geschikt maken voor verwerking 
in de bouw. Het heeft een hoge dichtheid,  
is gemakkelijk vervormbaar en corrosie-
bestendig. Het smelten en recyclen is  
daarbij relatief eenvoudig. 

Lood heeft de algemene eigenschappen van metalen: 
het geleidt elektriciteit en warmte en heeft een relatief 
dichte structuur (waardoor het bijvoorbeeld röntgen-
straling en geluid tegenhoudt). Vergeleken met andere 
metalen, heeft lood een opvallend laag smeltpunt: 327 °C.  
Dit maakt het materiaal gemakkelijk in de verwerking  
en geschikt voor de productie van allerlei legeringen:  
het is goed te mengen met andere metalen. Lood wordt 
al eeuwenlang toegepast in de bouw vanwege die 
 eigenschappen. Zo kennen we volledig loden daken en 
wordt hout dat aan weer en wind blootgesteld staat 
afgedekt met lood.

De meest opvallende eigenschap is dat het goed 
vervormbaar is. Dit maakt dat de meest uiteenlopende 
vormen gemakkelijk realiseerbaar zijn. Men kan het  
ook zeer vaak vervormen: het materiaal breekt niet 
snel. Bij een eventuele breuk is het bovendien (middels 
verhitting) weer gemakkelijk te repareren. Eenmaal aan-
gebracht, vervormt (‘kruipt’) het materiaal daarentegen 
vrij snel, met ander woorden: het is minder goed bestand 
tegen belasting. Het hoge eigengewicht van lood maakt 
dan ook dat het zodanig moet worden toegepast  
dat het niet te veel uitzakt onder het eigen gewicht.  
Ook de vermoeiingsweerstand is relatief laag.  
De vermoeiingsweerstand kan worden verhoogd door 
het materiaal te mengen met een kleine hoeveelheid tin, 
koper of zilver. Gewalst bladlood (conform EN 12588)  
met kopertoevoeging is hier beter tegen bestand.

De corrosie van lood verloopt normaal gesproken erg 
langzaam, doordat het materiaal zelf een beschermings-
laag vormt (patina): het metaal vormt (vooral in  vochtige 
lucht) direct een oxidelaag op het oppervlak, dat het 
 onderliggende materiaal beschermt tegen verdere 
 corrosie. Lood is een duurzaam product, dat goed kan 
worden gerecycled.

PRODUCTIE
Het meeste lood wordt, vanwege de uitputting van de 
Europese mijnen, in Noord- en Zuid-Amerika gewonnen. 
Andere grote wingebieden zijn Australië en China.  
Lood wordt in de meeste gevallen gewonnen uit erts, 
waar zich ook andere metalen en stoffen in bevinden. 
Om zuiver lood te verkrijgen, moet het dus van deze stof-
fen worden gescheiden. Men maakt hiertoe eerst een  
mengsel van de erts met water en diverse chemische 
stoffen, daar wordt vervolgens lucht in geblazen.  
Er ont staat dan een stabiele, schuimachtige substantie. 
Het loodmineraal komt hierin naar boven drijven, de 
overige stoffen hechten zich aan het schuim of zinken 
naar de bodem.

Het mineraal moet vervolgens worden getransformeerd 
in het metaal lood. De meest voorkomende methode 
gaat in twee fasen. In de eerste fase wordt het zwavel 
van de erts verwijderd door het in een speciale machine 
met lucht te verhitten. Hierdoor komt het zwavel vrij en 
transformeert het mineraal in loodoxide. Dit loodoxide 
wordt verder bewerkt met behulp van cokes (als hittebron  

en als scheikundige intermediair). Het loodoxide wordt, 
met de cokes en een aantal andere metaalelementen 
 (zoals ijzeroxide) geplaatst in een ontploffingsoven, 
 waarna een serie chemische reacties ontstaat. Het ge smol - 
ten, vloeibare, lood kan vervolgens uit de bodem van de 
oven worden getapt. Dit lood bevat meestal nog elementen 
van een aantal andere stoffen, zoals koper, arsenicum,  
tin, zilver en goud. Om de onzuiverheden vervolgens uit 
het lood te verwijderen, moet het worden geraffineerd.

RAFFINAGE
Het ‘lood’ bevat elementen van verschillende soorten 
metaal, en moet dan ook op verschillende manieren 
 worden behandeld. Om koper te verwijderen, wordt de  
substantie verhit tot net boven het smeltpunt; daar wordt  
de temperatuur constant gehouden. Koper heeft een 
hoger smeltpunt dan lood, en zal als gevolg hiervan naar 
de oppervlakte van de substantie komen; de koperresten 
kunnen nu worden afgeroomd. Elementen als arsenicum 
en tin worden middels oxidatie verwijderd. 

Om goud en zilver uit de substantie te verwijderen, 
wordt het lood gesmolten en met zink vermengd.  
Goud en zilver gaan een verbinding met dit zink aan 
en komen naar de oppervlakte, zodat het kan worden 
 afgeroomd (door de verbinding tussen zink, zilver en 
goud opnieuw onder gecontroleerde omstandigheden  
te verhitten, kunnen deze metalen weer van elkaar 
worden gescheiden). Het overgebleven zink kan middels 
destillatie uit het lood worden verwijderd.

De hierboven beschreven methode om lood te produceren 
is effectief, maar heeft een aantal nadelen: het is een 
intensieve methode, die bovendien op veel manieren ver-
vuild kan raken (waarvoor dure schoonmaakapparatuur 
is vereist). Er zijn dan ook diverse alternatieve manieren. 
De meest voorkomende hiervan is een elektrisch proces, 
waarbij het lood met behulp van elektriciteitsdeeltjes 
van de andere metalen wordt gescheiden.

RECYCLING
Ongeveer 65% van het wereldwijd geproduceerde lood 

(in West-Europa en de VS ligt dat percentage nog hoger) 
wordt niet uit erts gewonnen, maar uit recycling,  
waarbij het materiaal op vergelijkbare wijze als hierboven 
 is beschreven wordt gezuiverd. Lood is een materiaal dat 
gemakkelijk is te recyclen, en dat is ook steeds meer de 
praktijk. Het materiaal kan onbeperkt opnieuw worden 
omgesmolten. Het gerecyclede lood is niet van het nieuw  
gewonnen lood te onderscheiden.

TOEPASSING
Lood wordt in zeer veel producten toegepast. De grootste 
loodgebruiker is de accu. Bijna 70% van de  wereldomzet 
lood wordt hierbij toegepast. In de bouwindustrie is 
bladlood, naast de eerder genoemde toepassing als 
afscherming voor röntgenstraling en geluid, een veel 
 gebruikt materiaal. Dit niet alleen omdat het makkelijk 
vervormbaar is, duurzaam en geschikt voor recycling, 
maar ook omdat het vanwege de zwaarte niet op zal 
waaien. De toepassingen van bladlood zijn bekend: 
schoorstenen (loketten), aansluitingen, dakvensters, dak-
kapellen, voetlood en boven kozijnen, dakdoorvoeren, etc.

Stichting Bouwlood meldt dat het heeft vernomen dat 
er op de Nederlands markt gegoten bladlood wordt 
 verkocht. Gegoten bladlood wordt niet geplet door een  
wals en is daardoor zachter en veel minder sterk van 
structuur. Het is goedkoper te produceren, maar minder 
duurzaam met een groter risico op scheuren en dus  
 lekkage. Het gegoten bladlood voldoet niet aan de 
 Europese kwaliteitsnorm voor bladlood EN 12588. 

Voor de verwerking van lood heeft Stichting ERM een 
nieuwe URL ontwikkeld, die inmiddels van kracht is.  
Zie hierover elders in dit nummer.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DIT ARTIKEL IS TOT STAND GEKOMEN MET  
MEDEWERKING VAN DE STICHTING BOUWLOOD

Foto’s: Jurgen Jacob Lodder
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SPECIAL METALEN DAKEN

Cursus theorie metalen 
gevels en daken

Dit najaar verzorgt Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies op haar locatie in 
Utrecht een zestal cursussen op het gebied van metalen gevels en daken.

•  wat zijn de belangrijkste oorzaken van lekkages;
•  diagonaal of toch horizontaal monteren;
•  welke coating biedt onder welke condities  

de beste bescherming;
•  hoe ontwikkelt men goede gevel- en dakdetails;
•  welke mogelijkheden bieden opbouwsystemen  

en wat zijn daarbij de risico’s;
•  hoe beoordeelt men de vele beschikbare  

sandwich paneelsystemen, wat zijn hun  
mogelijkheden en  beperkingen en hoe  
ontwerpt men daarmee.

In deze cursus zijn de laatste veranderingen in het 
 Bouwbesluit en in de Kwaliteitsrichtlijn reeds verwerkt.  
De geboden informatie kan iedereen die betrokken is  
bij de gevel- en/of dakenbouw problemen (en dus geld) 
besparen en voordeel bieden.

Nieman-Kettlitz is ook de samensteller van het standaard-
werk “Handboek voor duurzame metalen gevels en daken” 
en mede-auteur van de ‘Kwaliteitsrichtlijn voor metalen 
gevels en daken’(in nauw overleg met de branchegroepen 
Dumebo DWS en MDG). De Kwaliteitsrichtlijn dient  
als leidraad voor de cursus. De inhoud sluit aan op de 
 ‘Cursus Metalen Gevels en Daken - Praktijk’. 

CURSUSDATA
De zes lesdagen vinden plaats van 09.30 tot 15.30 uur  
in de cursusruimte bij de locatie van Nieman aan de 
Atoomweg 400 in Utrecht op:

•  woensdag 14 november 2018
•  woensdag 21 november 2018
•  woensdag 28 november 2018
•  dinsdag  4 december 2018
•  woensdag 12 december 2018
•  woensdag 19 december 2018

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De toepassing van metalen gevels en daken heeft de 
 laatste 50 jaar een stormachtige ontwikkeling door-
gemaakt. Naast een duidelijke kwantitatieve groei,  
maakt het materiaal in de laatste 15 jaar ook een enorme 
kwalitatieve groei door: van eenvoudige opslaghal naar 
hoogwaardig kantoorgebouw, van enkel plaatje naar 
hoogwaardige dak- en gevelsystemen. Hierop inspelend 
biedt Nieman-Kettlitz een cursus aan die antwoord biedt 
op vragen als:

•  wat zijn de consequenties van het Bouwbesluit 2012  
voor metalen gevels en daken;

•  wat staat er in de vernieuwde Kwaliteitsrichtlijn  
en wat betekent dit voor de praktijk;

•  hoe beïnvloedt men de esthetische kwaliteit  
van gevels in positieve zin en waaraan moet  
minimaal worden voldaan;

•  wat zijn nog te accepteren maattoleranties;
•  met welke gevel-/daksystemen haalt men  

een RC = 3,5 m2 K/W, of hoger, en hoe kan  
men aan de luchtdichtheidseis volgens het  
Bouwbesluit voldoen;

•  wanneer kan er inwendige- en/of oppervlakte condensatie 
ontstaan en hoe is dit te voorkomen?;
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ACTUALITEITEN SPECIAL METALEN DAKEN

NEDZINK TRANSFORMEERT FABRIEK NAAR STATE-OF-THE-ART, DUURZAME LOCATIE
Donderdag 21 juni was het zover. Burgemeester Henri de Wijkerslooth van gemeente Cranendonck zette de eerste schop in 
de grond bij NedZink. Onder toeziend oog van directeur Egbert Boerrigter, vertegenwoordigers van Koramic en ElvalHalcor, 
medewerkers en genodigden gaf de burgemeester met zijn 
actie het officiële startschot voor Project Olympus 2017-2019.

Tijdens dit twee jaar durende project transformeert 
 NedZink haar fabriek in Budel-Dorplein naar een  
state-of-the-art, duurzame productielocatie. Hiervoor instal- 
leert NedZink onder meer nieuwe machines en moderni-
seert ze de infrastructuur en haar gebouwen. Voor het 
Project Olympus wordt € 20 miljoen geïnvesteerd door de 
joint venture van Koramic en ElvalHalcor.

Kort geleden is het Griekse ElvalHalcor 50% eigenaar 
geworden van NedZink. Het Belgische Koramic bezit de 
andere helft van het bedrijf dat kwaliteitsproducten van 
gewalst titaanzink maakt voor de bouwsector, met name 
voor daken, gevelbekleding en hemelwaterafvoer.  
NedZink blijft een volledig onafhankelijke onderneming 
met eigen dochterondernemingen in Duitsland en België.

ELZINC BIEDT ASSORTIMENT AFWATERING REGENWATER
elZinc biedt nu een volledig assortiment voor afwatering 
van regenwater in vijf afwerkingen conform de technische 
en  esthetische vereisten. De dakgoten en toebehoren van 
het assortiment, alsook de profielen en afwerkingen van de 
 bedekkingen zijn vervaardigd uit titaniumzink, gemaakt door 
elZinc volgens de geldende norm EN988.

Het materiaal is zeer duurzaam en te gebruiken in ieder 
 klimaat. De hoge corrosiebestendigheid van het materiaal  
staat garant voor deugdelijkheid en een lange levensduur 
van de producten.

TWEEDE EN DERDE FASE RESTAURATIEBESTEK
In juli 2018 zijn fase 2 en 3 in de ontwikkeling  
van het model-Restauratiebestek afgerond.  
Aan het model-Restauratiebestek zijn de uit-
voeringsrichtlijnen 3001 (historische houtcon-
structies), 4009 (historisch schilderwerk),  
4013 (historisch parket), 4014 (historisch pannen-
dak) en 5001 (houtaantasting door zwammen en 
insecten) toegevoegd. In fase 3 komen daar de 
URL 4011 (metalen dakbedekkingen en goten)  
en de URL 4012, Historisch metaal nog bij.  
Het model-Restauratiebestek is een directe 
vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen in de 
besteksystematiek van STABU (zowel in OSF  
als in BOUWBREED). Het doel is een verbete-
ring van de kwaliteit van bestekken die worden 
 opgesteld voor het werk aan monumenten  
en waarvoor de systematiek voor nieuwe 
 gebouwen niet voldoet.

‘MOGELIJKHEDEN VOOR CIRCULAIR BOUWEN ONUITPUTTELIJK’
De Caballero Fabriek in Den Haag was op 27 juni j.l het decor van de jaarlijkse Nationale Renovatie en Transformatiedag en 
de uitreiking van de Gulden Feniks. Meer dan 100 geïnteresseerden kwamen naar de dag die NRP organiseerde in samen-
werking met Vastgoedjournaal. Om te leren van de koplopers in circulair bouwen en renoveren én elkaar te ontmoeten. 
De mogelijkheden en kansen voor 
circulair bouwen en renoveren zijn 
onuitputtelijk, zo toonden ook dit  
jaar de vele boeiende presentaties  
van de sprekers.

De dag werd feestelijk afgesloten met 
de uitreiking van de Gulden Feniks. 
Juryvoorzitter Geurt van Randeraat 
maakte de winnaars bekend.  
De prijzen werden door Ton Meijer uit- 
gereikt aan de winnaars: Musis Sacrum,  
Arnhem (Renovatie), Blokhuispoort, 
Leeuwarden (Transformatie) en de 
Kloostertuin, Nijmegen (Gebieds-
transformatie). Allemaal krachtige 
en inspirerende voorbeelden van het 
betekenisvol nieuw leven geven aan 
een gebouw of nieuw stuk stad. 

ERFGOEDPROFESSIONALS STEEDS VAKER OP CURSUS 
Voor het behoud van ons erfgoed is vakmanschap onontbeerlijk.  
De erfgoedsector zet steeds meer in op kwaliteit bij de uitvoe-
ring van restauraties. Het groeiend aantal cursisten van het 
Nationaal Restauratie Centrum (NRC) laat zien dat erfgoed-
professionals bewust kiezen voor goede bij- en nascholing om 
zo hun vakkennis en vakmanschap op peil te houden.  
 
Om de cursisten optimaal te bedienen, opende het NRC onlangs 
de deuren van een nieuwe cursuslocatie, vanzelfsprekend in een 
monument: Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem in Amersfoort.  
 
Het NRC volgt de ontwikkelingen in de erfgoedwereld nauw-
gezet. Op advies van een onderwijscommissie van doorge-
winterde erfgoedprofessionals wordt het cursusaanbod,  
en regelmatig ook de inhoud van afzonderlijke cursussen, 
 aangepast aan de actualiteit. Zo zijn onderwerpen als duurzame 
monumentenzorg en kwaliteitsborging bij restauraties in de 
afgelopen tijd toegevoegd aan het programma. 

KWALITEITSBORGING METALEN  
GEVEL- EN DAKSYSTEMEN
Dumebo DWS onderzoekt in het kader van de 
WKB of er met een eigen deelcertificaat moge-
lijkheden zijn aan te haken op de syste matiek 
van kwaliteitsborging. Er worden borgingsin-
strumenten ontwikkeld waarmee borgers kun-
nen toetsen of bouwwerken voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit. Indien een borger 
voor het dak- en wanddeel gebruik kan maken 
van een deelcertificaat dak- en wandbeplating, 
hoeft hij minder tijd te besteden aan de con-
trole van dit deel van het bouwwerk, hetgeen 
kostengunstig is. Op deze wijze wil Dumebo 
DWS de positie van haar leden versterken.

Samen met producentenvereniging MDG heeft  
Dumebo DWS van de Koninklijke Metaalunie 
bovendien de technische kwaliteitsrichtlijn op 
gebied van metalen gevels en daken ontwik-
keld. Hierin is vastgelegd op welke wijze een 
metalen gevel- respectievelijk dakconstructie 
samengesteld, ontworpen, uitgewerkt en 
uitgevoerd dient te worden om te kunnen 
voldoen aan het Bouwbesluit en aan een 
 verantwoord technisch en esthetisch niveau. 
De kwaliteitsrichtlijn is vrij beschikbaar via  
de website van Dumebo DWS.

SPIJKER JE KENNIS BIJ TIJDENS EEN OPLEIDING!
De Belgische fabrikant van vezelcementleien Eternit 
verzorgt dit najaar een uitgebreid programma cursus-
sen en opleidingen, variërend van het verwijderen 
van asbestcementverwijdering tot het plaatsen van 
geïntegreerde PV-panelen bij pannen en leien en  
het plaatsen van dakvensters in leien. Naast de 
 ééndaagse cursussen biedt men tevens opleidingen 
van meerdere dagen. Deze worden aangeboden  
in vier modules die samen of apart kunnen worden 
gevolgd. Tevens biedt men zaterdagopleidingen 
‘plaatsen van leien’ en ‘zinkbewerking’.
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IBS Consultants richt 
dakadviesbureau op
Met ingang van 1 augustus 2018  
is Wiebe Fokkema toegetreden  
tot IBS Consultants in de functie 
van senior adviseur en directeur 
van het nieuw opgerichte  
IBS DakConsult bv.

IBS DakConsult B.V. is een recentelijk opgestarte zuster-
onderneming van IBS Consultants bv.
Binnen de bouwwereld is geveltechnisch adviesbureau IBS  
een belangrijke speler als het aankomt op gevel- en 
 glastechniek. Ze zijn sterk in het vertalen van de  theorie 
naar praktische uitvoerbaarheid. Als onafhankelijk 
 gevelspecialist kijken zij niet alleen naar de esthetische 
 aspecten en de kosten van de gevel. Ook techniek, veilig-
heid, duurzaamheid, functionaliteit en onderhoud vallen 
onder de expertise van het bureau.

Wiebe Fokkema kan bogen op ruim 30 jaar ervaring binnen 
de dakenbranche. Zo heeft hij ervaring opgedaan binnen 
de diverse bedrijven in vele verschillende management-
functies en met vele verschillende dakbedekkingsmateria-
len. Daarnaast was hij vele jaren, naast oprichter, bestuurs-
lid van de Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP)  
en lid van het College van Deskundigen voor de Isolatie-  
en Dak industrie (IsDa).

Wiebe Fokkema en de directie van IBS Consultants, 
 bestaande uit Kees Isendoorn, Ralph van der Stel en  
Peter de Boer, zijn geen onbekenden voor elkaar. Al meer 
dan 20 jaar hebben de heren een zeer goede, vriendschap-
pelijk band. Het samenbundelen van hun expertise en 
ervaring voelde voor hen als een logische stap op het  
juiste moment. 

Met de oprichting van IBS DakConsult voldoet IBS aan de 
vraag van vele van haar opdrachtgevers, om hen niet alleen 
te ondersteunen bij de gevel maar bij het verstrekken van 
adviezen en oplossingen voor de gehele gebouwschil. ● Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

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!



De optimale isolatieoplossing voor bestaande hellende daken

EUROROOF® RENO: OPTIMALE THERMISCHE ISOLATIE 
ÉN WINDDICHTHEID INEEN
De lat ligt hoog; de komende jaren wacht een groot deel van de woningen 
in ons land op verduurzaming. Vele hebben een niet of slecht geïsoleerd 
hellend dak. Goede isolatie en winddichtheid zijn de eerste voorwaarden 
voor een lager energieverbruik en CO2 reductie.

Recticel Insulation heeft belangrijk nieuws voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties en aannemers: 
Euroroof® Reno, de beste oplossing voor het bestaande hellende dak. Optimale thermische isolatie én 
winddichtheid ineen, standaard Rc 
vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W verkrijgbaar.

TOTAALOPLOSSING VOOR EEN GEMAKKELIJKE EN SNELLE INSTALLATIE
De Euroroof® Reno panelen worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren is reeds 
langer in gebruik, maar Recticel heeft Euroroof® Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor dakisolatie zijn nu optimaal
 in één paneel geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete dakisolatie wordt in een handeling 
aangebracht zonder na schuimen. Dat is winst in tijd en materiaal.

EUROROOF® RENO HEEFT 3 ESSENTIËLE PLUSPUNTEN EN EEN EXTRA OPTIE:
• Sponning aan langszijden, waardoor geen thermische brug. Naschuimen van langszijden niet nodig.
• De dampopen waterwerende onderdakfolie biedt extra gemak en bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden.
• Deze onderdakfolie draagt bij aan de winddichtheid en dus een lager energieverbruik.
Extra optie: een fl exibele laag aan de onderzijde is op aanvraag leverbaar om bestaande oneffenheden van het dak op te vangen en 
convectie te voorkomen.

EEN UITSTEKENDE ISOLATIEOPLOSSING VOOR BESTAANDE HELLENDE DAKEN
Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde is bouwfysisch het meest ideaal. Bovendien zijn er geen bouwwerkzaamheden 
in de woning. Euroroof® Reno is leverbaar in diktes vanaf 51 mm.

• Warmtegeleidingscoëffi ciënt: 0,022 W/mK
•  Standaard lengtes 4800 en 5400 mm, project specifi eke 

lengtes op aanvraag mogelijk
• Breedte 1200 mm (werkend 1180 mm)
• Diktes: zie tabel op www.recticelinsulation.nl
• Licht in gewicht
• Eenvoudig hanteerbaar en te verzagen
• ISSO gecertifi ceerd
• Sponning aan lange zijde
•  Geïntegreerde onderdakfolie, 

met overlap aan langszijde en onderzijde
• 3 vurenhouten tengels 15 x 45 mm (FSC of PEFC leverancier)
• Aangepaste Rectifi x® schroeven per dikte beschikbaar

EXTRA ZEKERHEID BIJ DE JUISTE AANPAK
Pannen, panlatten en tengels er af, nieuwe panelen er op! Ja zo eenvoudig is het. 
De panelen worden van goot tot nok op het (bestaande) dakbeschot van het hellende 
dak aangebracht. Extra zekerheid bij de juiste aanpak geven de verwerkingsrichtlijnen, 
om te borgen dat de Euroroof® Reno panelen optimaal presteren. Een lange levensduur van ieder hellend dak is dan gegarandeerd. 
De volledige verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar op www.recticelinsulation.nl.

DE TIJD IS RIJP VOOR EUROROOF® RENO
De markt voor renovatie en onderhoud neemt in rap tempo én fors toe, met dito investeringen in tijd en geld. Labelverbetering staat hoog 
op de agenda van menig gebouweigenaar, betere dakisolatie en CO2-reductie domineren de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning). 
Wensen van bewoners gaan vooral over comfort en een lagere energierekening.

Het verduurzamen van woningen start met het optimaliseren van de gebouwschil. Warme lucht stijgt op, verlies via het dak is dus het 
grootst. Met een goed geïsoleerde woning is tot 75% energie te besparen. De eerste winst is dakisolatie, de eerste keuze Euroroof® Reno 
van Recticel Insulation, een uitstekende isolatie voor het bestaande hellende dak.

RECTICEL INSULATION
+ 31 488 489 400
verkoopisolatie@recticel.com

recticelinsulation.nl 

advertorial

recticel-euroroof-reno210x297+3mm.indd   1 19-06-18   09:49

Noteer vast in uw agenda:
vrijdag 22 maart 2019

?
Binnenkort meer informatie...
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De volgende keer in steilDAK:

De volgende steilDAK verschijnt op 30 oktober

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

SPECIAL
Veilig werken op hoogte

DAK VAN HET JAAR 2018
Villa ‘Orangerie’ in Hilversum

DAK VAN HET JAAR 2018
Amstel Hotel in Amsterdam

ASBESTDAKEN
Is het Asbestdakenverbod  haalbaar?

JHet Dak van het  aar 2018

PASSIE VOOR DAKEN

jurgen@jvkdaken.nl Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar !Breda T  076 303 2400 M  06 126 46 899
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JVK Daken BV   ▪   www.jvkdaken.nl
Dakdekkers  ▪  Leidekkers  ▪  Loodgieters  ▪  Zink- en Koperslagers
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JVK Daken BV   ▪   www.jvkdaken.nl
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Breda T 076 303 2400 M 06 126 46 899 jurgen@jvkdaken.nl
Ossendrecht T 0164 745 430 M 06 537 99 335 info@jvkdaken.nl

WWW.JVKDAKEN.NL

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

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