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COLUMN

Wat is de stip 
aan de horizon?

 Asbestdakenverbod is een duidelijk voorbeeld van een 
maatregel, die tal van ontwikkelingen in gang kan zetten. 
Maar die kansen kunnen alleen gegrepen worden als er 
capaciteit is. Nu al is de markt overspannen, hoe moet 
dan op de nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld?

Ik hoop niet dat u verwacht dat ik in de navolgende 
alinea’s het antwoord zal formuleren, want ik heb dat 
antwoord evenmin. Maar het valt me regelmatig op dat 
in de alledaagse bouwpraktijk de lange termijn wat al 
te gemakkelijk uit het oog wordt verloren. Begrijpelijk, 
want het is vaak al lastig genoeg om op de korte termijn 
de juiste beslissingen te nemen. Dat neemt niet weg 
dat de stip aan de horizon niet uit het oog mag worden 
verloren. Wat is dat voor uw bedrijf? En voor de branche 
in zijn geheel?

In ieder geval moet de kwaliteit van het werk altijd in 
orde zijn. Wie een kwalitatief product levert, is (zeker op 
de lange termijn) ook prijstechnisch de meest  gunstige 
keuze. Maar dat betekent natuurlijk ook dat de kwaliteit 
van het personeel moet worden geborgd. En dat bete-
kent weer: investeren in kennis en kunde, dus: opleiden. 
Ik ben ervan overtuigd dat de partijen die nu  investeren 
in kwaliteit, straks het sterkst zullen staan als het 
 economisch weer minder gaat.

Edwin Fagel

Het is natuurlijk goed nieuws dat de Kredietcrisis voorbij 
is. Deze diepe en langdurige economische dip heeft een 
heleboel ellende veroorzaakt. We beleven nu het andere 
uiterste: een bouwhausse. Er wordt zo veel gebouwd 
dat met name de vraag naar arbeid veel groter is dan 
de markt aankan. In dit vakblad is al meerdere malen 
gewezen op het gebrek aan (vakkundige) handen en 
deze editie is daar geen uitzondering op. Maar wat doe 
je ertegen? Werven, is het devies, en opleiden. Dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de uitvoerende 
bedrijven komen om in het werk en hebben een schrij-
nend tekort aan personeel: de bereidheid om uren te 
besteden aan opleidingen is niet heel hoog.

Een ander effect van de bouwhausse is dat de prijzen 
substantieel stijgen. Projecten die tijdens de crisisjaren 
zijn aanbesteed, kunnen eigenlijk niet meer worden 
uitgevoerd tegen de destijds afgesproken prijzen.  
Andere projecten komen niet eens van de grond,  
omdat de budgetten ver worden overschreden.  
Zzp’ers, die zich nog niet zo heel lang geleden gedwon-
gen zagen hun werk onder kostprijs uit te voeren,  
hebben inmiddels de projecten voor het uitkiezen.  
Ze kunnen de hoofdprijs vragen en zullen dat doorgaans 
ook doen, omdat ze daarmee eindelijk hun pensioen 
kunnen gaan opbouwen en een ziektekostenverzekering 
kunnen afsluiten.

De economische bewegingen zijn in het afgelopen  
decennium kortom veel heftiger geweest dan in pakweg 
de eeuw daarvóór. Economen voorspellen dat na de  
huidige periode van een overspannen economie weer 
een neergang zal komen die in ieder geval dieper is dan 
een normale recessie. Het kan nog jaren duren voordat 
het zo ver is (we lijken ons in cycli van zeven jaar te 
 bewegen). Maar met een president als Trump aan het 
roer van de westerse wereld kan de situatie ook morgen 
al totaal anders zijn.  

Hoe kan de markt zich hierop voorbereiden? De overheid 
heeft een belangrijke rol in het creëren van de optimale 
condities voor een gezonde bouw. De regelgeving op 
het gebied van energiezuinig en luchtdicht bouwen 
biedt bijvoorbeeld kansen voor de markt. En, even los 
van de vraag naar de haalbaarheid en wenselijkheid 
van het verbod op asbestdaken per 2024, ook het 
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Onze garantiepartnersStichting Dakmeester is het landelijk netwerk van KOMO-gecertificeerde 
dakdekkers en producenten van hellende daken. Voor meer informatie over 
Daksysteemgarantie PLUS zie www.dakmeester.nl

RECYCLING BETONDAKPANNEN 
ONDERDEEL VAN 
DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS

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

Daksysteemgarantie PLUS. De maatstaf voor hellende daken.

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

Recycling 
betondakpannen

Kwaliteits- 
normering

Garantiecertificaat

Voor 15 jaar
15 JAAR

Digitaal 
dakdossier

KOMO-
procescertificaat
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Markant gebouw Ottoburg 
krijgt hellend groendak

Het hellende dak van het markante 
gebouw Ottoburg in  Rijswijk is on-
langs voorzien van een groenpakket. 

Het is, met name vanwege de voor dit soort daken unieke oppervlakte 
en hellingshoek, een bijzonder dak, dat tot stand is gekomen door een 
goede samenwerking tussen alle partijen.

 sommige plaatsen een hellingshoek van meer dan 25° heeft. 
Voor een geslaagde uitvoering was een zorg vuldige voorbe-
reiding nodig, alsook de keuze voor het juiste systeem.

De samenwerking werd gezocht met dakdekkersbedrijf 
Klomp Daktechniek uit Amsterdam en de partijen die 
binnen de Stichting Roof Update zijn verenigd. Gustaaf 
Groenspecialisten is voorgedragen als aannemer voor het 
aanbrengen van het groen. Dit doordat zij al meerdere 
malen met dit systeem hebben gewerkt en hierbij de 
nodige kennis hebben opgebouwd. Gekozen werd voor de 
toepassing van een sedumpakket in kunststof cassettes 
(80x70 cm) van Sempergreen. Het pakket heeft verzadigd 
een gewicht dat vergelijkbaar is met dat van een pannen-
dak. Constructief hoefden er dan ook geen aanpassingen te 
worden aangebracht. Wel waren de diverse aansluitingen 
aandachtspunten en was het van belang dat het sedum-
pakket snel één geheel zou worden. De logistieke organi-
satie was een flinke puzzel, omdat de ruimte rond het ge-
bouw beperkt was en er met name rekening moest worden 
gehouden met de spelende kinderen van de kinderopvang. 

Het groendak heeft een totale oppervlakte van ruim 1800 m2.  
Daarmee is het, voor zo ver de betrokkenen konden nagaan, 
het grootste hellende groendak van Europa. De aanleg 
ervan past in een algehele verduurzaming van het pand. 
Zo is er bijvoorbeeld een WTW-unit gemonteerd, wordt er 
ledverlichting aangebracht en is de veelheid aan dakdoor-
voeren teruggebracht tot één doorvoer, wat bovendien een 
aanzienlijke verbetering is in het aanzien van het dak. Ook 
zijn er nieuwe, veiligere, daktoegangen gemaakt en maakte 
men van de gelegenheid gebruik om ook het schilderwerk 
aan de gevel uit te laten voeren. 

KEUZE GROENPAKKET
Het oorspronkelijke dak was niet geïsoleerd. Dat was een 
belangrijk argument om in dit geval te kiezen voor een 
groenpakket. Omdat de isolatiewaarden van een groendak 
verschillen per situatie, afhankelijk van de dikte van het 
pakket en andere factoren zoals de vochtigheidsgraad, is 
het vooralsnog niet mogelijk om een cijfer te hangen aan 
de mate waarin het groenpakket isoleert. Dat het pakket 
een isolerende werking heeft, staat echter vast en boven-
dien is de zolderverdieping van het pand niet in gebruik. De 
vloerisolatie van de zolderverdieping zorgt voor de isolatie 
van de rest van het gebouw.

Andere belangrijke argumenten voor de keuze voor een 
groenpakket waren de klassieke argumenten: het groen-
dak draagt bij aan een reductie van de hittestress en 
heeft een luchtzuiverende werking. Het zorgt bovendien 
voor geluidsisolatie van het gebouw en tevens was het 
een zwaarwegend argument dat de uitstraling van het 
dak zeer bijzonder zou worden. Al vanaf het moment dat 
met de werkzaamheden werd begonnen, reageerden de 
buurtbewoners enthousiast. Met name de bewoners die 
uitzicht hebben op de achterzijde van het gebouw vinden 
de aanpassing een duidelijke verbetering.

SEDUMMATTEN
Zoals gezegd werd de volledige dakopbouw tot op het dak-
beschot verwijderd, dus inclusief de tengels en panlatten. 
Als waterkerende laag werd hier vervolgens een vierlaagse 
waterdichte dampopen folie op aangebracht. Vervolgens 
werden de nieuwe stoflatten, tengels en panlatten gemon-
teerd.

Het groenpakket wordt aangebracht in kunststof casset-
tes die op een vergelijkbare manier als dakpannen op de 
tengels en panlatten worden bevestigd. Vervolgens wordt 
het substraat in de cassettes aangebracht. Het substraat 
is opgebouwd uit perlite-korrels, een vulkanisch gesteen-
te, waardoor het pakket licht blijft. Hier bovenop zijn de 
sedummatten aangebracht. Dit gebeurde in de droge 
meimaand, terwijl het voor het pakket belangrijk is dat het 
groen in de eerste periode goed vochtig wordt gehouden, 
zodat de matten aan elkaar groeien en het pakket één ge-
heel wordt. Daarom werden de matten in de eerste dagen 
na de aanleg flink besproeid.

JHet Dak van het  aar 2018

De aansluitingen met de dakkapellen werd bewerkstelligd met 
speciale profielen, vervolgens werden ze op de traditionele manier 
met lood afgewerkt.

In de nok is het veiligheids- 
systeem Flesst aangebracht.

Het is voor het groenpakket belangrijk dat het groen in de eerste 
periode goed vochtig wordt gehouden, zodat de matten aan elkaar 
groeien en het pakket één geheel wordt. Daarom werden de mat-
ten in de eerste dagen na de aanleg flink besproeid.

Ottoburg is een sociaal-cultureel centrum waar meerdere 
functies in zijn verenigd. Zo biedt het onderdak aan een 
kinderopvangcentrum en zijn er o.a. een buurttheater en 
diverse clubs en verenigingen in gevestigd. Het pand stamt 
uit 1914 en is zeer beeldbepalend voor de Esdoornlaan in 
Rijswijk: het gebouw beslaat namelijk een hele zijde van 

de laan. Ook aan de achterzijde kijken bewoners uit op het 
gebouw, met name het dak. Het dak was in al die jaren nog 
niet gerenoveerd en diverse lekkages maakten duidelijk 
dat een grondige renovatie noodzakelijk was. De gemeente 
Rijswijk vroeg Joost Stemkens van Fier Dakcontrol om mee 
te denken over een goede oplossing en hij kwam met een 
gewaagd idee: waarom maken we er geen groendak van? 
Het was in die zin een gewaagd idee, dat het dak op  

Tekst en foto’s: Edwin Fagel
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KUNSTSTOF CASSETTES
Crux van het systeem zijn de kunststof cassettes van 
 Sempergreen. Ze beschikken over puntige opstanden die 
ervoor zorgen dat het pakket onder de helling goed op zijn 
plaats blijft. Verzadigd weegt het pakket ongeveer 55 kg/m2,  
evenveel als een gemiddeld pannendak. De afwatering 
vindt ook op dezelfde manier plaats: de cassettes zijn 
 namelijk op dezelfde wijze voorzien van goten waarlangs 
het water naar de goten en de afvoeren wordt geleid.  
Het hoeft geen betoog dat de waterafvoer vertraagd 
plaatsvindt, in vergelijking met de toepassing van dakpan-
nen. Het pakket bergt zo’n 72 l/m2 (in totaal zo’n 18.000 liter).

De aansluitingen en detailleringen waren natuurlijk bijzon-
dere aandachtspunten: de kunststof cassette is wel net 
als de dakpan eenvoudig te snijden, maar hoe houd je dan 
het groenpakket op zijn plaats? De leverancier heeft voor 
o.a. de aansluitingen met de dakkapellen speciale profielen 
beschikbaar, waarmee het pakket alsnog afdoende werd 
afgesloten. Vervolgens werden de aansluitingen op de 
traditionele manier met lood afgewerkt. De toepassing  
van deze profielen was niet mogelijk bij de diverse hoek-  
en  kilkepers, eenvoudigweg omdat deze niet recht zijn  
en de toepassing van de profielen dit zou benadrukken.  
Dat zou een onrustig beeld opleveren. Over de oplossing van  
dit soort details kon men pas tijdens de werkzaamhe-
den nadenken, omdat deze delen van het dak tijdens het 
 voortraject niet toegankelijk waren. Men heeft deze detail-
leringen opgelost door ter plaatse van de hoek- en kilkepers 
kantplanken te bevestigen.

Het dak dient door hovenier Gustaaf Groenspecialisten 
 minimaal eens per jaar te worden onderhouden. Daarom 
was het van belang dat er een permanent veiligheidssys-
teem aanwezig zou zijn. Deze is gevonden in de vorm van 
het Flesst-systeem. Dit is een railsysteem dat met behulp 
van kantplanken als versteviging in de nok wordt aan-
gebracht. De oorspronkelijke nok kan zodoende worden 
 gehandhaafd: wie het dak betreedt, kan zich simpelweg  
aanlijnen en zich over het gehele dak oppervlak bewegen. 

De bevestigings-
punten bevinden 
zich aan beide 
zijden van de nok.

LOGISTIEK
Ook in logistiek op- 
 zicht stond het 
team  
voor de nodige uit- 
dagingen. De 
materialen konden 
niet anders dan 
met behulp van 
een kraan naar het 

dak worden gebracht. De Esdoornlaan is echter smal en 
er staan hoge bomen langs de kant van de weg. Naast de 
gebruikelijke vergunningen en (tijdelijke) wegafsluitingen 
was de aanwezigheid van een kinderopvangcentrum een 
complicerende factor. De kraan kon daardoor niet op de 
meest gunstige plek staan, halverwege het pand, omdat 
zich daar de ingang van het kinderopvangcentrum bevindt. 
Deze ingang diende tevens extra te worden afgeschermd 
met behulp van schotten, om de kinderen en hun ouders te 
beschermen tegen eventueel vallende objecten. 

Aan de achterzijde van het gebouw bevindt zich de tuin 
waar de kinderen buiten kunnen spelen. Omdat hiervoor 
een minimale hoeveelheid grondoppervlak nodig is, moest 
daar rekening mee worden gehouden bij de positionering 
van de steigers. Hier werden eveneens extra veiligheids-
schermen geplaatst. Verder moesten de werkzaamheden 
nauwgezet worden gecommuniceerd met de omwonenden.

De werkzaamheden begonnen half februari en zijn eind 
mei afgerond. Alle betrokkenen kunnen terugkijken op een 
succesvol project: het resultaat mag zeer bijzonder worden 
genoemd en het groendak betekent dan ook een aanwinst 
voor de gemeente Rijswijk. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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JHet Dak van het  aar 2018

De kunststof cassettes van Sempergreen 
beschikken over puntige opstanden die 
ervoor zorgen dat het pakket onder de 
helling goed op zijn plaats blijft.

Het onderhoudssysteem
voor hellende daken!

FLESST is en product van LuchtAnkers B.V.  | www.FLESST.nl | info@@esst.nl | 0571-268 251 | Leigraaf 37 7391 AE Twello

Uw leverancier van
SeDUMMaTTen vOOr 
(STerK) HellenDe DaKen 

www.sempergreen.com  

Industriestraat 11, 5961 PG Horst a/d Maas 
Phone - Telefoon: +31(0)77-8514602
info@begroeningstechniek.nl - www.begroeningstechniek.nl

Joru Begroeningstechniek BV
Dak & Gevelbegroening met systeem
In & Outdoor

Begroeningstechniek Joru Support bv - Duurzame toekomst
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OOHD Academy… 
het leerportaal voor dakdekkers

De OOHD Academy is voor ieder een die werkzaam is bij een 
dakdekkers bedrijf waarvan de werkgever is aangesloten bij de 

CAO Hellende Daken. Het is een plek waar je e-learnings kunt  maken 
of je kunt inschrijven voor een training met bijbehorende examen.

Op de OOHD Academy kan in een digitale omgeving een persoonlijk profiel aangemaakt 
 worden. Het profiel geeft een overzicht van de beschikbare e-learnings, trainingen en de 
behaalde certificaten. 

Verscheidene bedrijven hebben al gebruik gemaakt van de Academy en hun werknemers  
een e-learning of training laten volgen en zijn hier zeer enthousiast over. 

Zo ook bij Hartog Riet BV, van een aantal medewerkers liep de geldigheid van de  
VCA-certificaten af. Eigenaar Willem den Hartog heeft contact opgenomen met het  
Opleidings- en ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OOHD) met de vraag wat het  
OOHD voor hem en zijn medewerkers hierin kan betekenen. 

Willem: “Het OOHD biedt verschillende mogelijkheden aan voor VCA. Er kan gebruik  
gemaakt worden van de e-learning, maar ook kan er een praktijkdag en een officieel  
examen gevolgd worden. Dit zowel voor VCA-basis, als voor VOL VCA. Ik heb contact  
opgenomen met het secretariaat om de mogelijkheden te bespreken.”

Hartog Riet draagt voor al haar medewerkers premie af en kan daardoor gratis deelnemen  
aan het complete aanbod van e-learnings en trainingen in de OOHD Academy.

Inmiddels hebben Willem den Hartog en een tiental medewerkers de e-learning VCA en de praktijkdag, inclusief examen gedaan. 
 Willem: “Ik vind het erg belangrijk dat mijn medewerkers goed getraind zijn en in het bezit zijn van de vereiste certificaten.  
Het aanbod aan trainingsdata en plaatsen is erg groot, er is altijd wel een plaats bij je in de buurt. Heel fijn! Zo hoefden we niet  
veel te reizen en konden we snel de VCA-praktijkdag en het examen konden volgen. Dit scheelt veel tijd en dus geld.” 

Inmiddels hebben alle medewerkers van Hartog Riet die de training hebben gevolgd het felbegeerde diploma op zak! Willem: “De kwaliteit 
van de training was perfect, dit blijkt ook wel uit het feit dat iedereen geslaagd is. In de toekomst zal ik zeker meer gebruik gaan maken  
van de Academy en hoopt dat het aanbod hierin snel uitgebreid gaat worden. Het is een eenvoudige manier om de medewerkers te trainen 
middels e-learnings. Uiteraard is er voor een aantal cursussen een praktijkdag noodzakelijk, maar wat is dan handiger dan vooraf eerst  
kennis opdoen via een e-learning. Ik raad het iedereen aan!”

Wilt u net als Hartog Riet gebruik maken van de mogelijkheden van de OOHD Academy? Neem snel een kijkje op  
www.opleidingenhellendedaken.nl en maak gebruik van de gratis trainingen die de Academy u biedt.  
Voor meer informatie kan er altijd gebeld worden met het OOHD-secretariaat (085 489 90 50). 

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

Willem den Hartog, eigenaar van Hartog Riet BV
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Brandveiligheid  
en het rieten dak
Regelmatig verschijnen er in het nieuws berichten over een rieten dak 
dat afgebrand is. Vrijwel altijd wordt er dan bij vermeld dat het om een 
dak van riet gaat. Wanneer een woning met een pannendak afbrandt, 
wordt er nooit bij verteld dat het dak gedekt was met pannen. Blijkbaar 
roept een rieten dak nog steeds bij velen de associatie van brandgevaar 
op. Ook is een eerste reactie vaak dat het verzekeren van een rieten dak 
ontzettend duur zou zijn. Maar zijn deze veronderstellingen wel terecht?

Joost Kreuger, Vakfederatie Rietdekkers

Wanneer we kijken naar de geschiedenis van het rieten 
dak, dan heeft deze dakbedekking de schijn tegen. Na een  
aantal grote branden in diverse steden (bijvoorbeeld 
Gouda in 1361 en 1438) aan het eind van de Middeleeuwen, 
waarbij hele gedeelten van die steden werden platgelegd 
door branden in rieten daken, werd besloten geen rieten 

Deze eerste versie van een gesloten constructie stond 
bekend als het ‘spijkerdak’. Het kreeg deze naam omdat het 
riet d.m.v. lange spijkers aan de onderconstructie vastgezet 
werd. Later evolueerde dit systeem in het schroefdak. Bij het  
schroefdak wordt, zoals de naam al doet vermoeden, het 
riet aan de onderconstructie bevestigd d.m.v. schroeven, 
met daaraan ijzerdraad. Bijkomend voordeel van deze 
constructie is dat het riet meegeteld mag worden in de 
Rc-waarde van het dak. Er zit immers geen luchtlaag meer 
tussen het riet en de constructie. De R-waarde van riet in 
een dergelijke constructie is R=1,5, een aanzienlijk aandeel 
in de huidig minimaal vereiste Rc=6 voor dakconstructies.

VERZEKERING
Begin jaren ‘90 onderkende een verzekeraar het geringe 
risico van een rietgedekt schroefdak. Zij was, samen met  
de Vakfederatie Rietdekkers en de brandweer van Arnhem,  
van mening dat een schroefdak prima toegepast kon 
 worden, zelfs zonder toepassing van een additionele 
brandvertrager. Op basis van dat verminderde risico besloot 
deze verzekeraar de premie voor het rieten dak flink naar 
beneden te brengen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de 
populariteit van het rieten dak toenam. Zie ook het kader.

WAAR SCHUILT NU HET ECHTE GEVAAR?
Uiteraard zijn mensen het grote risico. Zij zijn immers  
van grootste invloed op de staat van de woning,  
de apparaten die zij in de woning gebruiken en wat zij 
onder het dak allemaal doen. Wanneer er sprake is van 
brandstichting, betreft het natuurlijk ook altijd een  
mens. Kijken we nu naar welke constructie het meest  
risicovol is, en welke  gebeurtenis verantwoordelijk is  
voor de brand, dan blijkt het traditioneel gebonden  
rieten dak het meest risicovol te zijn. In 9 van de 10 meldin-
gen van brand in een rieten dak betreft het een traditioneel 
gebonden rieten dak en is de brand van binnenuit ont-
staan, vaak rond de  dakdoorvoer van de schoorsteen  
door het riet. 

In de wetenschap dat traditioneel gebonden rieten  
daken (mede door de steeds strenger wordende  
isolatie-eisen) steeds minder toegepast zullen worden  
en de bestaande traditioneel gebonden rieten daken  
op termijn vervangen zullen worden door schroefdaken,  
zal het aantal uitslaande branden in rieten daken  
steeds verder afnemen.

Het traditioneel gebonden rieten dak is het meest risicovol.  
Schroefdaken zijn brandveilig.

daken binnen de stadsgrenzen meer toe te staan. De rieten 
dakbedekking verdween naar het buitengebied. Daar moest  
het rieten dak concurreren met de steeds populairder en 
goedkoper wordende harde dakpan. Wie het kon betalen, 
nam pannen, want wie wilde nu geassocieerd worden met 
de dakbedekking voor armen?

De daken in het buitengebied werden nog steeds  gedekt 
volgens de toen enig bekende methode, die van het 
 traditioneel gebonden dak. Bij deze constructie wordt 
het riet met ijzerdraad vastgebonden aan de panlatten. 
Er is dan geen harde scheiding tussen binnen en buiten. 
Wanneer het traditionele dak vlam vatte, dan werd door de 
brand zoveel zuurstof aangetrokken, dat de brand al gauw 
onbeheersbaar werd. Het riet zelf is natuurlijk brandbaar, 
net als hout, dat weet iedereen.

CONSTRUCTIE
In 1971 werd voor het eerst een gesloten constructie 
 toegepast, waarbij het riet direct werd bevestigd op  
plaatmateriaal. Hierdoor ontstond een harde scheiding 
tussen het riet en de daaronder gelegen ruimten.  
Zuurstof kon hierdoor bij een brand niet meer van binnen 
aangetrokken worden. Van een grote brand is dan geen 
sprake meer. Het vuur smeult, maar levert door het  
gebrek aan zuurstof geen uitslaande vlammen meer op. 
Hierdoor werd de brand voor de brandweer beheersbaar. 
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HET KAN BETER
Aangaande de detaillering van de schoorsteen in het  
rieten dak kan nog veel verbeterd worden. Het gaat  
dan met name om hoe deze doorvoer door het rietdek-
kersbedrijf brandveilig ingedekt wordt. SBR (SBRCURnet, 
per 1 januari 2018 ISSO) heeft in haar uitgave Detaillering 
gelijkwaardige oplossing ‘Brandveilige Rieten Daken’  
een detail opgenomen hoe een hellend dak-doorvoer voor 
de open haard in een schroefdak uitgevoerd moet worden. 
Hoewel deze bedoeld is voor een schroefdak, kan deze ook 
in een traditioneel dak opgenomen worden. Hiermee zal  
de kans op het ontstaan van brand bij een traditioneel 
rieten dak aanzienlijk verkleind worden.

Voor de bewoner van een rietgedekt pand met een open 
haard geldt natuurlijk ook dat deze daar bewust mee om 
moet gaan. Denk dan bijvoorbeeld aan het tijdig laten 
vegen van de schoorsteen en het laten inspecteren van  
het dak en dan met name de aansluiting op de doorvoer 
van de open haard.

In de moderne woningbouw is een rieten dak (ook met 
open haard) uitstekend toepasbaar. De talloze woningen 
en projecten die in riet uitgevoerd worden laten dit ook 
zien. De panden zijn brandveilig en concurrerend met een 
pannendak te verzekeren. Maar of al deze brandveilige 
daken de schijn van brandgevaar bij het rieten dak ooit 
kunnen wegnemen? De toekomst zal het leren. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Woningen met 
rieten dak 

goed verzekerd 
met Rietpolis

Waarom Rietpolis? 
Samenwerking met Vakfederatie Rietdekkers,
gratis inspectie van uw woning en uitstekende dekking.
(073) 692 47 73 rietpolis@vanlanschotchabot.nl

rietpolis.nl 
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Convenant Recycling 
Betondakpannen  
ondertekend

Bij de dakrenovatie van een tweetal projecten in Venray,  
in totaal ca. 400 woningen, werd onlangs het  
Convenant Recycling Betondakpannen ondertekend.

van dit document. Het convenant werd ondertekend door 
Will Verwer, voorzitter van de Stichting Dakmeester en  
Ton van der Giessen, voorzitter van BRBS Recycling. 

DUURZAME DAKRENOVATIE
De aanwezigen, naast de beide voorzitters ook de wethouder 

Het bijzondere aan het convenant is dat het initiatief 
 hiertoe is genomen door de marktpartijen zelf. 
De Stichting Dakmeester heeft contact gelegd met de 
branchevereniging van recyclebedrijven BRBS en samen 
hebben zij het besluit genomen (uiteraard na overleg met  
hun deelnemers, respectievelijk leden) tot de ondertekening  

van de Gemeente Venray, een bestuurder van opdracht-
gever Wonen Limburg en de directeur van de branche-
vereniging Aedes, konden direct getuige zijn van de 
dakwerkzaamheden die werden uitgevoerd. 

In de Wagnerstraat was Pex Dakbedekkingen bezig met  
de dakrenovatie van woningen van de opdrachtgever  
Wonen Limburg. Even verderop, aan de Griegstraat,  
werkte Gebr. Janssen Beugen aan een vergelijkbaar project 
van dezelfde woningcorporatie. Beide dakdekkersbedrijven 
zijn aangesloten bij Stichting Dakmeester en bij beide  
projecten wordt de gebouwschil volledig vernieuwd. 

De oorspronkelijke dakopbouw wordt tot en met het  
dakbeschot verwijderd, vervolgens worden de daken voor- 
 zien van Unilin sandwichelementen, waarmee de isolatie-
waarde van de daken wordt opgewaardeerd. Op de 
 dakelementen worden nieuwe betondakpannen aan-
gebracht. De verwijderde, oude betondakpannen worden 
aangeboden voor recycling.

De renovatieprojecten van woningcorporatie  
Wonen Limburg, vertegenwoordigd in Venray door 
 bestuurder Wim Hazeu, aan de Wagnerstraat en de 
 Griegstraat in Venray zijn een uitstekend voorbeeld van  
een duurzame renovatie. Niet alleen wordt de gehele 
schil opnieuw geïsoleerd, ook worden er voorzieningen 
geplaatst voor de beschermde stadsvogels. De overstek-
ken zijn zodanig geconstrueerd dat in een later stadium 

 eenvoudig een (geïsoleerde) voorzetgevel voor de woning 
kan worden geplaatst, waardoor er een nog hoger energie-
label bereikt kan worden. 

HET BELANG VAN HET CONVENANT
Bij de Stichting Dakmeester zijn 23 proces-gecertificeerde 
dakdekkersbedrijven aangesloten. Met de ondertekening 
van dit convenant verplichten deze bedrijven zich tot  
het aanbieden van betondakpannen ter recycling. De bij  
de stichting aangesloten dakdekkersbedrijven houden  
de van de daken verwijderde betondakpannen apart en 
bieden ze aan bij bedrijven die voor 100% garanderen dat  
het  materiaal, na bewerking, weer opnieuw gebruikt zal 
worden in beton. Dus ook in nieuwe betondakpannen.  
Zij geven hiervoor een schriftelijke verklaring af.

Namens de branchevereniging van woningcorporatie 
Aedes was de directeur Jeroen Peper bij de ondertekening 
aanwezig. Met de huidige renovatieopdracht van het 
 woningbestand van de woningcorporaties is duurzaam-
heid een belangrijk aandachtspunt. Peper benadrukte  
het belang van een circulaire economie en gaf aan dat de 
woningcorporaties om deze reden een dergelijk initiatief 
van harte ondersteunen. Het convenant is een uitstekend 
voorbeeld van hoe marktpartijen zich achter de circulaire 
economie scharen. 

Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg, was direct 
bereid om bij de ondertekening van dit initiatief aanwezig 

Jeroen Pepers (directeur Aedes) staat de filmploeg van Doe Maar Duurzaam te woord.
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te zijn om te onderstrepen dat dergelijke markt-
initiatieven voor hen als opdrachtgever van groot 
belang zijn. Zij stellen hieraan ook hun eisen bij  
de uitschrijvingen die de corporatie doet voor 
 renovatieprojecten.

Wethouder Martijn van der Putten vertelde dat de 
gemeente Venray duurzaamheid centraal heeft ge-
steld in haar activiteiten. Naast aandacht en budget 
voor de toepassing van wind- en zonne-energie, 
houdt dit ook in dat energiebesparing en recycling 
meer centraal zullen komen te staan. Een initiatief 
als het ondertekenen van een dergelijk convenant past 
uitstekend in deze doelstellingen.

Voor de betrokken dakdekkersbedrijven is het  
Convenant Recycling Betondakpannen een nieuwe  
manier om zich te kunnen onderscheiden in de markt.  
Het convenant betekent immers dat de bedrijven  
aantoonbaar een extra stapje doen in de duurzame doel-
stellingen. De recycling van betondakpannen wordt  
onderdeel van de 15-jarige DakSysteemGarantie die de 
leden van Stichting Dakmeester bieden. 

Voor de recyclebedrijven die zijn aangesloten bij  
BRBS Recycling betekent dit dat zij de aangeboden oude 
betondakpannen nu gaan inzetten als primaire grondstof 
voor nieuw beton. Tot nu toe werden de oude betondak-
pannen veelal gebruikt als basis voor wegverharding, 
hetgeen niet aansluit bij de circulaire doelstellingen.

Om de cirkel rond te krijgen werd er contact opgenomen 
met de belangrijkste fabrikant van betondakpannen: 
 Monier. Namens de fabrikant ondertekende Bert de Ru, 
managing director Monier/BMI Benelux, een intentie-

verklaring om ook gerecycled materiaal in de nieuwe 
betondakpannen te gaan verwerken. Hiermee creëren  
de marktpartijen een situatie van in principe een 
 ‘oneindige’ circulariteit. 

DOE MAAR DUURZAAM
Een filmploeg van het tv-programma ‘Doe Maar Duurzaam’, 
uitgezonden door RTL Z, was aanwezig om de onder- 
tekening in beeld te brengen en de betrokkenen te inter-
viewen. Het televisieprogramma besteedde ruim aandacht 
aan de ondertekening. Dit deed men middels interviews 
met de diverse betrokken partijen, drone-opnamen  
van de beide projecten en een bezoek aan respectie-
velijk recyclebedrijf Baetsen Groep in Veldhoven en de 
 productielocatie van de betondakpannen van Monier  
in Susteren. Ook heeft men de ondertekening van het  
Convenant Recycling Betondakpannen zelf in beeld ge-
bracht. De beelden en interviews werden eind mei  
en begin juni uitgezonden. Het resultaat is via Youtube 
(Dakmeester) of via de website van de Stichting Dakmeester 
te bekijken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Ton van der Giessen (voorzitter BRBS Recycling)  
ondertekent het convenant. Will Verwer  
(voorzitter Stichting dakmeester) kijkt toe.

DE NIEUWE HOLLANDER-V
Winnaar op techniek

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

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

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

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

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

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

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



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

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
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KWALITEITSWAARBORGING NATUURLEIEN

Hoe kunnen  
we de kwaliteit  
van natuurleien 
waarborgen?

In de afgelopen decennia is het testen van de kwaliteit van natuur leien 
aan veel veranderingen onder hevig geweest. Anno 2018 zijn we weer be-
hoorlijk teruggeworpen in de tijd. Johanna Gruijthuijsen van Lei Import 
geeft een historisch overzicht en formuleert een visie over hoe de kwali-
teit van natuurleien in de toekomst te borgen.

Johanna Gruijthuijsen-de Wijs, Lei Import 

Het Bouwbesluit 2012 verbiedt om een bouwproduct  
in de handel te brengen dat geen CE-markering draagt.  
Dit Europese merkteken geeft aan dat het product is be-
oordeeld op basis van Europese testen, conform de  
EN-norm. De CE-markering is echter géén keurmerk!

In de vorige uitgave van steilDAK werd Wim Jansen 
 geïnterviewd. Na zijn pensioen als bouwkundige van het 
Aartsbisdom Utrecht is hij voor de Rijksdienst de visuele 
controles gaan uitoefenen. Zeer nuttig. Immers: zijn de 
visuele aspecten van een partij natuurleien niet conform 
de wens van de opdrachtgever, dan is het eindresultaat 
ook anders. De architect mag namens opdrachtgever een 
visuele leikeuring in het bestek vragen.

Er is een spreekwoord dat zegt: ‘De ervaringen van het ver-
leden zijn de lessen voor de toekomst.’ Met natuurleien  
zijn er eveneens ervaringen in het verleden. Bijvoorbeeld  
na de Tweede Wereldoorlog werden er (in dit geval) 
 noodgedwongen natuurleien uit Portugal geïmporteerd. 
Vijftien jaar later bleken deze natuurleien al behoorlijk 
verouderd te zijn. Dit leidde er onder anderen toe, dat een 
groep van gedreven vakbroeders zich verenigde om erva-
ringen uit te wisselen over de kwaliteit van natuurleien en 
hetgeen zij in hun werkgebied tegenkwamen.

Een terugblik: 

TOT 1980
Van de hand van J.A.L. Bom verschenen na de  
Tweede Wereldoorlog richtlijnen voor leibedekking  
die tegenwoordig nog regelmatig worden gehanteerd. 
Omdat er op kwaliteitsgebied toch veel onduidelijkheid 
bleek te bestaan en het zaak was de noodzakelijke kennis 
opnieuw te verwerven en vast te leggen, publiceerde  
de Rijksdienst in 1986 het boek Leien op monumenten.  
Dit boek was geen leerboek, maar een kennisboek en 
herbergt gegevens waarvan de Rijksdienst vond dat ze als 
basis moesten dienen voor de komende generaties.

1980-1999
Na invoering van de nieuwe Monumentenwet in 1988, 
bepaalde de Rijksdienst dat voortaan elke partij natuurlei-
en in het laboratorium moest worden getest, zowel fysisch, 

chemisch als petrografisch, ongeacht het aantal  
vierkante meters. Tot die tijd lag de verantwoordelijkheid 
hiervoor bij de architect. Hij keurde een partij goed, waarna 
monsters ervan werden gecontroleerd bij  gespecialiseerde 
instellingen, zoals de TU Delft en Koning & Bienfait in 
Amsterdam. De kosten hiervan waren echter hoog en de 
wachttijden lang, met stagnaties op de bouwplaats tot 
 gevolg. Tot teleurstelling van de Rijksdienst werden  
daarom de laboratoriumtesten vaak achterwege gelaten,  
met alle risico’s van dien voor de projecten. Niet zelden 
werden namelijk daken gedekt met de verkeerde  
kwaliteit natuurleien.

In 1999 kwam de Rijksdienst daarom met de brochure  
Het restaureren van natuurleien daken op monumenten 
met hierin de bepaling dat leidaken die werden vernieuwd 
voortaan eerst moesten worden getest door het  
Bureau Restauratie Techniek. Deze verplichte controle had 
in de praktijk veel voeten in de aarde, maar nog belang-
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rijker: ze ging voorbij aan de kunde en ervaring van de 
deskundigen (architecten, bouwkundigen, bisschoppelijk 
adviseurs, monumentenwachters en leidekkers), terwijl zij 
in die periode juist veel kennis in huis hadden. Omdat er 
veel kritiek op was, werd de invoering van dit systeem dan 
ook uitgesteld.

2000-2010
De Rijksdienst hield toch vast aan regulering en in januari 
2000 werd de werkgroep Leien (later: de Leikring) opge-
richt met daarin vertegenwoordigers van de branche zoals 
de Vereniging van Leidekkers, vereniging Het Hellende Dak, 
de Monumentenwacht en de gezamenlijke bouwbureaus 
van de bisdommen. De werkgroep kwam met eisen waar-
aan een goede natuurlei moet voldoen.
In 2005 werd besloten om alle natuurleien voor rijks-
monumenten door een onafhankelijk deskundige te laten 
beoordelen. Deze visueel leikeurder kent alle ins en outs van 
het product en wordt voortdurend op de hoogte  gehouden 
van wereldwijde marktontwikkelingen. Belangrijk voor 
hem is het contact met de producent, het regelmatig zien 
van partijen natuurleien uit dezelfde groeve en het overleg 
met de importeur.

2011-2014
Op verzoek van de Rijksdienst werd een certificeringsrege-
ling ontworpen door strategisch adviesbureau Hobéon die 

moest gaan leiden tot productcertificering. Achterliggende 
gedachten om het bureau erbij te betrekken waren: 

-  het leerproces over leisteen voortzetten  
op een plek waar het bestaansrecht had;

- het creëren van historie;
-  kennis verwerven en inzicht krijgen  

in de kwaliteit van leisteen;
-  objectieve vraagbaak voor werkzame partijen  

in de markt zijn;
- een database bijhouden;
- fungeren als sparringpartner binnen de Leikring.

Sinds mei 2011 werden dan ook alle natuurleien  
voor  Rijksmonumenten gekeurd volgens de  
‘Certificeringsregeling Visuele Partijkeuring leien  
van monumentenkwaliteit’, zoals die is vervat in  
Brochure 13 – Techniek Rijksdienst, uitgegeven door  
de Rijksdienst-RACM in 2009.

In 2014 besloot de Rijksdienst om ook voor andere 
 restauratieonderdelen een Uitvoeringsrichtlijn Restauratie  
uit te vaardigen. Deze richtlijn – een basis voor 
 kwaliteitsbewaking die gold voor zowel Maasdekking als 
Rijndekking – is op 1 januari 2015 ingegaan. De stichting  
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) 
zorgde voor de aansturing.

2015
Dinsdag 10 maart, vergadering van de Leikring in Amersfoort.
De Europese wetgeving heeft de Nederlandse ingehaald 
waarmee het doel waarvoor de Leikring werd opgericht 
verloren is gegaan. De consequentie hiervan was dat  
niet alleen meer dan tachtig jaar aan praktijkervaring  
aan de kant werd gezet, maar ook de kennis van in het  
restauratievakgebied gelouterde en gepassioneerde 
 werkers. Gelukkig was er ook iets positiefs te melden op  
de bijeenkomst in Amersfoort: er werd namelijk tevens  
het initiatief genomen om de visuele leikeurders te certi-
ficeren, zodat kennis van natuurleien voor het nageslacht 
behouden blijft. 

Woensdag 11 maart 2015, 
vergadering stichting ERM in Gouda.
De Bouwproductenverordening valt onder internatio- 
nale regelgeving en heeft dus een bovennationaal  
karakter. Deze verordening beschouwt Brochure 13 –  
Techniek Rijksdienst (het keuren van natuurstenen leien) 
als een privaat initiatief dat niet meer bij werkzaam- 
heden aan overheidsgebouwen mag worden toegepast. 
Eén van de grote veranderingen houdt in dat leien geleverd 
en getest moeten zijn op basis van Europese regelgeving. 
Voor natuurleien geldt de NEN-EN 12326-1:2014 en  
NEN-EN 12326-2:2011. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid 
niet meer bij de Rijksdienst, maar bij provinciebesturen, 
gemeenten, architecten, leidekkers en importeurs.

De leidekker of directie kan volgens het Protocol voor  
het visueel keuren van natuursteenleien in Maas- en  
Rijndekking 2006 ter controle een visuele keuring laten 
uitvoeren door een onafhankelijke deskundige. Uit het 
keuringsverslag moet blijken dat de partij geschikt is voor 
toepassing op monumenten. Dit verslag dient vóór de 
 levering van de leien op het werk te worden verstrekt  
aan de leverancier aan de opdrachtgever. Na levering  
krijgt de opdrachtgever een Certificaat van Oorsprong,  

KWALITEITSWAARBORGING NATUURLEIEN

dat is gebaseerd op Europese richtlijnen. Tenslotte dient  
de partij leien afkomstig te zijn uit één groeve en bij 
 voorkeur in één keer te worden afgeleverd.

ANNO 2018
Weerspiegelen Europese normen ook de kwaliteit  
van natuurleien? Het antwoord op deze vraag is nee.  
Een CE-markering is namelijk geen keurmerk. Beschouw 
haar eerder als een bijsluiter, als een geharmoniseerde norm  
die is vastgelegd in een Declaration of Performance (DoP), 
ofwel een prestatieverklaring.

Hoe kunnen wij dan wel de kwaliteit waarborgen?  
Door alsnog eigen keuringen te laten uitvoeren door  
een onafhankelijk visueel leikeurder, die voldoet aan de 
oude eisen van de Rijksdienst voor Monumentenzorg.  
Want wat in het verleden aan kennis, kunde en kwaliteit  
is opgebouwd, mag niet verloren gaan en biedt een  
solide basis. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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‘ Nieuw leven’ voor 
een eeuwenoud dak
Het eerste deel van de restauratie van De Mariënhof in Amersfoort  
is afgerond. Het gaat om het enige gebouw met een leien bedekking, 
inclusief een aansluitend dakje van een trappentoren. Het zadeldak  
met een sporenkap is nu geïsoleerd en er is een zesde dakkapel  
toegevoegd. De oude leien zijn vervangen door nieuwe Duitse natuur-
steen leien, gelegd in de Oudduitse dekking. En er is het nodige lood-
werk onder handen genomen.

Tekst: Joop Wilschut
Foto’s: Leidekkersbedrijf D. Koenders, Neede

De Mariënhof, gelegen aan de rand van de historische bin - 
nenstad van Amersfoort, dateert van 1478. Het is van oor-
sprong gebouwd als een klein klooster en enige jaren later 
uitgebreid met een kapel. Tot 1611 heeft het dienst gedaan 
als klooster voor verschillende orden, maar is toen tot 1932 
een Burgerweeshuis geworden. Aansluitend is het  
tot 1949 een jeugdherberg geweest en na een grondige 
restauratie heeft het tot 1988 als locatie gediend voor de 
Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. In 1990 is  
De Mariënhof opnieuw gerestaureerd en is er tussen kloos-
ter en kapel een nieuw deel aangebouwd. Vanaf die tijd is 
er in het gebouw horeca gevestigd en van 1994 tot 2008  
het Culinair Museum. Momenteel is het een bekende  
vergader-, congres- en evenementenlocatie.

Vrij recent is besloten dat De Mariënhof opnieuw aan  
een restauratie toe is. Het complex is hierbij in een aantal 
bouwdelen opgesplitst, die één voor één zullen worden 
aangepakt. Een uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever 
Mariënhof Beheer is, dat de gebouwen tijdens de uit-
voering van de bouwkundige werkzaamheden door  
Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij  
gewoon in gebruik kunnen blijven. Er is weinig voor nodig 
te bedenken wat dat voor invloed heeft op veiligheid,  
logistiek en geluidbelasting.

ALLES VAN BUITENAF
Als eerste is het enige gebouw met een leien  dakbedekking 
onder handen genomen. De andere bouwdelen van het 
complex betreffen daken met een pannenbedekking;  
de restauratie van deze zullen later volgen. Het met leien 
gedekte zadeldak heeft een lengte van 29,00 meter.  
De nok ligt op 15,00 meter en de goot op 9,00 meter.  
Het dak heeft een hellingshoek van 50 graden aan weers-
kanten. In het verlengde van het grote dak bevindt zich  
een dakje van een trappentorentje, ook gedekt met leien. 
Dat dakje bestaat uit een stukje zadeldak met op de kop 
drie gefaceteerde vlakken boven een rond geveltje.

De oude leien waren ‘op’, laat Harrie te Lintelo van 
 Leidekkersbedrijf D. Koenders weten. Er kwam veelvuldig 
kalkuitbloei voor, waardoor degradatie van de leien  
optrad. Bovendien was de sporenkap niet geïsoleerd,  

waarmee het niet meer voldeed aan de hedendaagse  
eisen. Tevens wilden de beheerders de ruimte onder  
de kap anders gaan gebruiken, wat isoleren van het dak 
noodzakelijk maakte. Gelijktijdig met de aanpak van de 
kap is een zesde dakkapel toegevoegd, waarschijnlijk om 
symmetrie op het dak te bereiken met drie dakkapellen 
aan beide zijden.

Alle werkzaamheden zijn zoveel mogelijk van buitenaf 
uitgevoerd. Het gebouw is vanaf maaiveld tot goot volledig 
in de steigers gezet, steigers met allerhande voorzieningen 
voor valbeveiliging van mensen, materiaal en materieel.

ISOLATIE
Bij het isoleren van de sporenkap is aan de binnenzijde  
van de dakconstructie niets gebeurd. Nadat de oude  
natuursteenleien waren verwijderd, is het oude dakbe - 
schot op een aantal plaatsen hersteld door slechte delen  
te vervangen. Vervolgens is over deze ondergrond een  
dampremmende folie aangebracht en daarop een  
laag PIR isolatieplaten type TP 10 Renova van Kingspan. 
Over de tengels op deze renovatiedakplaten zijn tenslotte 
steigerdelen (23 x 200 mm) aangebracht om de nieuwe 
natuursteenleien met leinagels te kunnen bevestigen.

JHet Dak van het  aar 2018

<  Eén van de werkzaamheden aan het dak betrof de bouw  
van een nieuwe, zesde dakkapel. Let op de loden zijwang(en)  
en de piron bovenop de hoek van het dak.

Het eerste deel van het voormalige klooster De Mariënhof  
is gerestaureerd: het dak met de leien bedekking.

Tijdens de werkzaamheden moest het gebouw wel volledig in gebruik 
blijven. Vandaar zijn er extra voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen 
genomen bij de uitvoering.

Het gerestaureerde dak heeft een noklijn van 29 meter op een hoogte 
van 15 meter en aan weerszijden een hellingshoek van 50 graden.
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Door deze ingreep is de dakbedekkingconstructie 
 plusminus 100 à 120 mm omhoog gekomen. Omdat het 
opgaande metselwerk aan dakranden en dergelijke niet 
aangepast kon worden, zijn er andere bouwkundige op-
lossingen bedacht en toegepast. Zo is de constructiedikte 
naar de dakvoet toe over een lengte van 600 à 700 mm 
geknepen naar een dikte van 40 mm. En om de constructie 
aan de voet zo slank mogelijk te laten lijken, zijn aan het 

uiteinde van de beide dakvlakken zogenaamde schep-
stukken toegepast. Het dak nijgt hierbij licht naar een 
horizontale stand; deze constructievorm ziet men vaak  
bij dakbedekkingen van torenspitsen.

LEIEN EN LOOD
Voor de nieuwe leienbedekking van ruim 400 m2 zijn nieuwe 
Duitse natuursteenleien gebruikt. Dat dit Duitse leien zijn, 
is bijzonder, omdat de meeste natuursteenleien vandaag 
de dag uit Spaanse of andere Zuid-Europese landen komen.  
De leien zijn gelegd volgens de Oudduitse dekking, dezelf-
de dekkingswijze waarin ook het oude dak destijds was ge-
legd. Voor de verwerking van leien op deze wijze zijn door  
de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
(ERM) gedetailleerde voorschriften vastgelegd in de  
URL 4010 en de BRL 400. 

Omdat bij de restauratie van dit dak door de isolatie  
de constructie omhoog was gekomen, waren er ook aan-
passingen aan het loodwerk noodzakelijk. Zo is het indek-
lood onder de eindorten (de rij leien langs het opgaande 
werk), aangebracht als verholen goten. Het noklood, oor-
spronkelijk één strook, is vervangen door een detaillering 
met drie aan elkaar gefelste stroken en aan de dakvoet is 
de detaillering ook aangepast.

Behalve het loodwerk aan de nok, de voet en de verholen 
goten heeft Leidekkersbedrijf D.Koenders nog meer lood-
werk uitgevoerd. Zo zijn de zijwangen van de vijf bestaande 
en de zesde, nieuwe dakkapel bekleed met lood, alsmede 
de hoek- en kilkepers en de pironnen, ornamenten, op het 
punt van de dakjes van deze kapellen. Verder zijn de boven-

zijden van de draaiende vensterluiken belegd met lood en 
zijn de hijsbalken aan het gebouw waarvan de oude loden 
bekleding was vergaan opnieuw bekleed; vakmanschap in 
optima forma.

TEVREDENHEID
De restauratie van dit deel van De Mariënhof is inmiddels 
afgerond. De dakconstructie met de leien bedekking ziet 
er weer bijzonder fraai uit, kan er weer jaren tegen en is in 
zijn geïsoleerde status aangepast aan de hedendaagse tijd. 
Al met al is de uitvoering zonder noemenswaardige stag-
natie verlopen en hebben de werkzaamheden het gebruik 
van het gebouw niet in de weg gezeten. ●

JHet Dak van het  aar 2018

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl    / www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
Nijverheidsweg 3, Neede • Tel. (0545) 29 22 17 • Fax (0545) 29 22 19

Eén van de hijsbalken die opnieuw met lood is bekleed.  
Een stukje vakmanschap.

DE MARIËNHOF AMERSFOORT
• OPDRACHTGEVER: MARIËNHOF BEHEER, AMERSFOORT
• HOOFDAANNEMER:  BOUW- EN RESTAURATIEBEDRIJF  

VAN DE BURGT & STROOIJ BV, AMERSFOORT
• DAKDEKKERSWERK:  LEIDEKKERSBEDRIJF D. KOENDERS, NEEDE
• LEVERANCIER LEIEN: LEI IMPORT, MAASBRACHT

Aan het ene uiteinde van het grote dak zit nog een kleiner dak van 
een trappentorentje, waarvan de leien bedekking ook is vervangen.

Het restauratiewerk is gemaakt van nieuwe, Duitse natuursteenleien 
en is aangebracht in de Oudduitse dekking.

Door de verhoging i.v.m. de isolatielaag is nu onder de eindorten  
bij het opgaande werk een verholen goot aangebracht.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl



JE KAN HIJSEN EN HIJSEN! 

Om maximaal effi ciënt te wezen gebruiken wij kranen eigenlijk bij iedere klus. Graag wil ik u onze 
nieuwste aanwinst presenteren. Geen klus is te groot voor deze machine. Wij zijn bezig om drie 
werknemers op te leiden voor de bediening en voor het mogen verplaatsen van deze kraan. 
De leerschool is pittig, er komt veel bij kijken bij het vervoeren, bedienen en  stabiel neerzetten 
van een kraan. 

Om welke kraan gaat het? 
De K850 RS Autokraan is de grote en krachtige autokraan van Klaas, een kraan met echt 
indrukwekkende prestaties. Zo hijst hij maximaal 5000 kg en bedraagt de maximale haakhoogte 
37 meter met een maximale reikwijdte van 30 meter. Bovendien is de kraan uitgerust met het 
innovatieve automatische afstempelsysteem en is uitbreidbaar met een hoogwerkerbak.

Een grote klus? 
Onze kraan draait inmiddels op volle toeren. We maken graag vlieguren voor u. 
Schroom niet een offerte bij ons aan te vragen! 

Konrad Roof Technology B.V.

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

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

konrad-jekanhijsenA4.indd   1 14-06-18   17:12

    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

steilDAK is het 
gespecialiseerde vakblad 

voor de hellende dakenbranche
Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke  
basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t.  

het hellende dak, zowel op het gebied van regelgeving en  
normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Wilt u ook een gratis abonnement op steilDAK?  
Mail dan naar info@lumail.nl of kijk op www.steildak.nl
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MOMBERS OVER DAKPANNEN

De ‘uitvinding’  
van de dakpan
Nu de vakantie voor veel van onze 
lezers voor de deur staat en waar-
schijnlijk een deel van hen afreist 
naar Zuid-Europa, lijkt het ons een 
goed idee om dit artikel te wijden 
aan de bakermat van onze huidige 
dakpan. En misschien leest u dit 
artikel wel op uw vakantieadres, 
zittend in de zon met een drankje  
en omgeven door mooie,  
rode Spaanse of Griekse daken!

paard vanuit het huidige Nederland via Italië, Griekenland 
en Turkije naar Jeruzalem trokken, naar de plaats waar  
het Christendom is ontstaan. Onderweg zag men  andere 
gewoonten, gewassen, planten, bomen en natuurlijk  
gebouwen. Maar ook andere typen huizen met daken.  
En wat lag er op het dak? Juist! Uit klei gevormde en 
 gebakken dakpannen. 

De modellen die men toen zag, waren de zogenaamde 
 Holle en Bolle pannen. Halve, cilindervormig gebogen pan-
nen, om-en-om gelegd en gedrukt in een ondergrond van 
leem. Die leemlaag was dan weer dik uitgesmeerd op een 
vlechtwerk van dunne twijgen en daaronder lagen ronde, 

Huub Mombers, Dakpannenmuseum te Alem

Onze verre voorouders woonden zo’n duizend jaar geleden 
in boerderijen en huizen die gebouwd waren van hout. 
Ja, zelfs de kastelen en verdedigingstorens waren in hout 
opgetrokken. De daken van deze gebouwen hadden een 
riet- of strobedekking en ook kerken waren gedekt met riet.
 
BEDEVAARTREIZEN
Toen rond 1300 de dakpan werd ‘uitgevonden’, was dat een 
hele verbetering wat betreft duurzaamheid en voorkomen 
van brandgevaar. Men was al enige tijd vertrouwd geraakt 
met de baksteen, die ongeveer rond 1260 zijn intrede deed 
in ons land. En als je de kennis al hebt om met klei stenen 
en plavuizen te vormen en te bakken, dan is de overstap 
naar de dakpan niet zo groot. 

Maar hoe zag zo’n ding er uit? Het model dakpan heeft 
men voor het eerst gezien tijdens de bedevaartreizen aan 
het eind van de 13e eeuw, die te voet of met een kar en 

dikke, zware stammen. Interessant in deze dak opbouw 
is dat er geen panlatten aan te pas kwamen, omdat die 
Zuid-Europese daken een dakhelling hebben van 10 of 
15 procent. Ophangneuzen of nok aan de rugzijde waren 
toendertijd dan ook niet nodig. Tegenwoordig dekken de 
zuidelijke landen wel met latten en hebben de onderpan-
nen een neus of nok, alles ligt zo veel stabieler en zo zijn de 
pannen ook geschikt voor steile daken en eventueel export. 

Terug naar ons eigen land en de 13e eeuw. De bedevaart-
gangers zagen dus met eigen ogen een uit klei gevormde 
dakpan en dat er drooghutten nodig waren (en soms in de 
open lucht in de zon) om langzaam te drogen, alvorens  
het allemaal gestookt ging worden in de dakpanovens.  
Nu stonden die bedevaartstochten onder leiding van  
 kloosterorden, zoals Kapucijners of Cisterciënzers  monniken, 
en bij terugkomst (na enkele maanden) werden hier onder  
hun leiding de eerste steen- en pannenbakkerijen  opgericht. 
Zoals zij ook de stichters zijn van de bierbrouwerijen, 
 ziekenzorg, boekdrukkunst, enzovoorts. 

PANNENBAKKERIJEN
Langs de grote rivieren de IJssel, de Maas en de Waal 
 ontstonden gedurende de 14e en 15e eeuw talloze pannen-
bakkerijen. En men kopieerde het model dakpan van  
wat ze gezien hadden tijdens hun tochten door Europa  
en noemde ze Onder- en Bovenpannen. Soms komt men 

in archieven de benaming Decksteen tegen. Tegenwoordig 
noemen wij ze Paters en Nonnen of Monnik- en Nonpan. 

Maar helaas! Onze daken waren te steil, het regende hier 
meer, met soms strenge vorstperiodes, zuidwesterstormen: 
het klimaat zat niet mee. Telkens moest men het dak op 
om het te repareren en de schade te herstellen en dan 
met name bij de Bovenpannen: die kwamen massaal naar 
beneden en vlogen door de straten. Sommige bouwers 
gingen weer terug naar het rietendak omdat er minder 
onderhoud aan zat dan aan het pannendak. Maar het  
was wel brandgevaarlijker! 

DE ‘WEL’
Rond 1460 gebeurde er iets bijzonders: een slimme pan-
nenbakker bedacht een oplossing. In plaats van twee halve 
cilindervormige pannen op elkaar te leggen, maakte hij op 
de zijkant, ook wel de meskant genoemd, op de onderpan 
een omslag, wat wij nu de ‘wel’ noemen. Zo kon de naast-
gelegen pan eronder geschoven worden en bij regen bleef 
alles droog. Een hele goede vinding: tegenwoordig, na ruim 
vijfhonderd jaar, is de ‘wel’ nog steeds aan de rechterkant 
van de pan te vinden. 

Deze ‘nieuwe’ dakpan had nog geen naam, maar zoals zo 
vaak kwam deze vanzelf vanuit de praktijk en naar gebruik 
en noemde men hem de Quackpan. Omdat hij door het 
gewicht van de wel naar een kant viel, dus omkwakte! In 
oud Nederlands: omquacken. We zeggen nu nog wel eens, 
als iemand de boel laat slingeren en het neergooit, dat hij 
het op de grond kwakt! 

De Quackpan had net als de Onder- en Bovenpan het na-
deel dat hij erg zwaar was, zodat de onderconstructie  
en het spantwerk ook van dik balkhout moest zijn.  
Per vierkante meter woog het dak ca. 100 kg. Maar de mens 
is van nature inventief en men bleef zoeken naar betere 
kleisoorten en rond 1500 had men een dermate zuivere 
kleisoort dat pannenklei minder snel scheurde tijdens 
het drogen en bakken, zodat het gewicht van 1 m2 dakvlak 
teruggebracht kon worden naar minder dan de helft.  
De Quackpan maakte plaats voor de Holle dakpan.  
Veel later zouden volgen de Verbeterde Holle (VH) en de 
Opnieuw Verbeterde Holle (OVH). We mogen gerust stellen 
dat deze Holle pan de moeder is van alle tegenwoordige 
pannen. Behalve de Vlakke pannen, die hebben weer een 
andere voorouder. Daarover een volgende keer meer. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Links een dakvlak met 14e eeuwse Holle- en Bollepannen,  
ook wel genoemd Monnik-Nonpan. Rechts een dakvlak met 
19e eeuwse handvorm Holle pannen.

Een kijkje in een pannenbakkerij uit de 14e eeuw. links staat een 
pannenvormer aan de werkbank, in het midden is men de klei  
aan het mengen met houweel en schop, op de achtergrond legt 
men de gevormde pannen in drooghutjes, op de voorgrond  
onderaan liggen de gestookte dakpannen al klaar voor gebruik.  
Afbeelding: De Pannenbakkerij uit de Wenceslas Bijbel, 
museum Plantin Moretus, Antwerpen.  
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OPLEIDINGEN

Borging van  
het vakmanschap
GAan in de Bouw heeft, in samenwerking met ondermeer  
branchevereniging Gebouwschil Nederland en diverse  
marktpartijen, een opleidingssystematiek opgezet,  
dat het vakmanschap in de toekomst moet borgen.

te volgen. Na de Ambachtsschool ging men werken  
en volgde men gedurende een twee- of drietal jaren  
één dag per week nog een vervolgopleiding en zo  
werd je tenslotte een ervaren ambachtsman:  
een vakman.

Vaak volgde men dan nog in de avonduren een vervolg-
opleiding (de huidige niveau 4-opleiding) en was men  
klaar voor een leidinggevende functie. Een andere  
mogelijkheid was om na de LTS door te studeren aan de 
MTS en wellicht de HTS.

Daarnaast kende men in het verleden nog het feit dat  
er eisen gesteld werden aan het ondernemerschap.  
Het met succes afronden van een algemene handels-
kennisopleiding en een verplicht vakdiploma was verplicht. 
Daarna was je pas bevoegd om een eigen bedrijf in dat 
vakgebied te beginnen. Zonder twijfel was dan een prima 
basis gelegd voor de combinatie van goed vakmanschap  
en ondernemerschap.

MODULES
De huidige situatie in Nederland is heel eenvoudig. Als je 
denkt dat het je wel iets lijkt om een bedrijf te beginnen, 
schrijf je je in bij de Kamer van Koophandel, vraagt een 
BTW-nummer aan en je begint een bedrijf. Ook al heb je  
er helemaal geen verstand van. De gevolgen zijn dan ook 
vaak desastreus.

Om weer enig aantoonbaar niveau in de opleiding  
van het ambacht aan te brengen, is binnen de AFNL  
een aantal jaren geleden door een aantal Gespecialiseerde 
Ambachten gekozen voor het aanbieden van een vak-
opleiding in modules. Deze modules leiden, na het met 
goed gevolg afleggen van een examen, tot een  certificaat. 
Gezamenlijk leiden deze modules en bijbehorende 
 certificaten tot een branchediploma.

Piet Jacobs

In steilDAK 1-2018 (februari) schreef redactieraadlid  
Thijs Baneke in zijn column dat er wel eens een  
enorm tekort aan vakmensen zou kunnen ontstaan.  
Daarin heeft hij ongetwijfeld gelijk: dat heeft het  
EIB rapport, Gespecialiseerde aannemerij en afbouw  
(april 2018) onomstotelijk vastgesteld.

Baneke beschreef het aanzien dat het ambacht in  
Duitsland heeft, maar ook de manier van opleiden:  
na een praktijkopleiding van vier jaar is men na een met 
goed gevolg afgelegde praktijktoets Gesell en ontvangt 
men de Gesellenbrief. Daarna is het mogelijk om Meister 
te worden, nadat men via een opleiding van circa twee jaar, 
toegespitst op bedrijfsvoering en praktijkspecialisatie in 
een vakgebied. Nadat men de Meisterprüfung met goed  
gevolg heeft afgesloten, is men bevoegd om een eigen 
bedrijf in dat vakgebied te beginnen.

HOE IS HET IN NEDERLAND? 
Met de komst van de Mammoetwet is men begonnen  
met breed opleiden, zonder de mogelijkheid te hebben  
om zich te specialiseren. Als men dan aan het eind  
van de schoolplicht is, moet men nog beginnen aan een 
beroepsopleiding, met alle gevolgen voor de loonkosten, 
behorend bij de leeftijd van de deelnemer.

Er is op dit moment maar een klein aantal beroepen  
waarvoor je in het reguliere onderwijs nog een opleiding 
kan volgen bij een ROC. Met name de gespecialiseerde 
beroepen, met een klein aantal deelnemers, zijn helaas  
niet interessant voor het reguliere onderwijs.

Hoe anders was het daarvoor! Met name op de  
Ambachtsschool (nadien de LTS) kreeg je al vroeg de  
gelegenheid om een beroepsopleiding voor een ambacht 

OPZET
De opzet is om deze opleiding in kleine groepen, regionaal, 
dicht bij de deelnemers en in overzichtelijke modules te 
verzorgen, met waarborging van het geboden onderwijs. 
De opleiding is gebaseerd op het aloude Leerling, Gezel en 
Meester-systeem. Zij wordt gegeven door ervaren praktijk-
mensen, die kunnen bogen op een behoorlijke staat van 
dienst. Het betreft gepassioneerde docenten die de liefde 
voor het vak kunnen overbrengen. Zij fungeren als de zoge-
heten leermeester in samenwerking met het bedrijfsleven.

Via een intake kan gekeken worden welke competenties 
een deelnemer al heeft en voor welke competenties hij  
nog geschoold moet worden. Deze vorm van opleiding is 
ook geschikt voor de beginnende beroepsbeoefenaar:  
deze dient dan alle modules te volgen. Bij het succesvol 
afsluiten van alle modules met certificaten kan hij deze 
inwisselen voor een branchediploma.

Met de komst van de private kwaliteitsborging is dit bij 
uitstek het middel om aan te tonen dat binnen het bedrijf 
de gevraagde competenties aanwezig zijn. 

Aan het eind van zijn column vroeg Thijs Baneke  
zich af wie in Nederland de handschoen zou oppakken 
om samen op te leiden en te komen tot goed opgeleide 
vakmannen en -vrouwen. De Vakman 2.0. GAan in de Bouw 
pakt, samen met onder meer de branchevereniging  
Gebouwschil Nederland en de industrie, de handschoen 
op om vakmensen op te leiden voor de Gespecialiseerde 
Ambachten, om ze op deze wijze een goed toekomst-
perspectief te bieden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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BEDRIJFSNIEUWS

Bedrijfsbezoek SKG-IKOB  
bij panhakenfabrikant FOS
Op maandag 16 april heeft Nedsale dakaccessoires BV uit Hem een 
 bedrijfsbezoek georganiseerd bij Friedrich Ossenberg-Schule GmbH+Co 
in Duitsland (beter bekend als FOS), waarbij tevens de heren Leen Iseger 
en Berry Blaak van SKG-IKOB uitgenodigd waren.

van een panhaak altijd hetzelfde is, is onjuist. Sommige 
panhaakmodellen, bijvoorbeeld de FOS panhaak  
type 409002 75/48, kunnen bij veel dakpanmodellen 
 toegepast worden. De rekenwaarde, echter, blijkt bij elk 
dakpanmodel anders te zijn. Dat heeft te maken met:
•  de grootte en de positie van de ophangnok;
•  of de pannen in rijen of in verband worden gedekt;
•  de afmeting van de dakpan (dus het aantal per m2  

en de latafstand).

De rekenwaarde van de panhaak is altijd een unieke 
 combinatie tussen dakpanmodel en panhaaktype! 
Om de rekenwaarde te bepalen, wordt een dakvlak van  
ca. 60 dakpannen ingedekt. Deze pannen worden dan, 
dambordgewijs of volledig, verankerd met het  bijpassende 
panhaakmodel. Aan 16 pannen worden trekkabels 
 verbonden. De trekkracht wordt stapsgewijs opgevoerd  
en er wordt nauwkeurig geregistreerd wat er met de 
 verankerde pannen gebeurt. 
Hierbij is een aantal criteria vastgelegd in de EN 14437.  
Zo moeten de pannen o.a. weer terugkomen op de panlat-
ten en mag de onderkant van de pan niet te hoog worden 
opgelicht. Er mag geen breuk aan de dakpannen optreden. 
Deze test wordt drie keer herhaald, waarna de definitieve 
rekenwaarde kan worden vastgesteld. Tijdens het bedrijfs-
bezoek is ook zo’n test uitgevoerd. 

BEPALEN VAN DE WINDBELASTING OP DAKEN
De NPR 6708 is in 2012 aangepast aan de Eurocodes, 
 waarbij de eisen verder verscherpt zijn. Bij vroegere regel-
geving kon in bepaalde dakzones nog met een randver-
ankering worden volstaan. Met de huidige regelgeving 
moet nu vrijwel overal dambordgewijs worden verhaakt. 
Dakzones als hoekkeper, kilgoot en gevelzones moeten 
steeds vaker volledig worden verankerd. Voor elke woning 
of gebouw dient vooraf een verankeringsadvies te worden 
opgesteld, dat bij de aanvraag van de bouwvergunning 
ingediend hoort te worden.

Marco van Heumen, Technisch-commercieel adviseur 
Nedsale dakaccessoires BV 

FOS is de grootste producent van panhaken en vorsthaken 
in Europa. Op de Nederlandse pannendaken zijn de panha-
ken voor het grootste deel afkomstig uit het Duitse Hemer, 
waar de fabriek gevestigd is. De fabriek is ruim 100 jaar 
geleden van start gegaan en heeft een zeer grote expertise 
en ervaring opgebouwd in het verankeren van met name 
dakpannen, leien, leipannen en vorsten. Aangescherpte 
 regelgeving en zwaardere eisen m.b.t de verankering  
maakt het nodig dat de panhaken nog nauwkeuriger 
 moeten worden afgestemd op de vorm en detaillering van 
de dakpannen, om een hogere rekenwaarde te bereiken. 

TESTEN REKENWAARDE CONFORM DE EN 14437
De fabrikant beschikt over eigen testopstellingen om de 
 rekenwaarde van panhaken in combinatie met een dak pan-
model te bepalen. Er bestaan in de markt misverstanden 
over deze rekenwaarde. De gedachte dat de rekenwaarde 

Nedsale heeft de laatste 25 jaar een grote specialisatie op-
gebouwd bij het uitvoeren van verankeringsberekeningen 
en het verzorgen van uittrekstaten voor alle voorkomende 
binnenlandse en buitenlandse dakpanmodellen voor de 
Nederlandse markt. Tezamen met het grootste assorti-
ment pan- en vorsthaken zijn de Nedsale dakaccessoires 
leverbaar voor elke fabricaat dakpan.

CERTIFICATIE-INSTELLING 
SKG-IKOB is een Nederlandse certificatie-instelling die zich 
in breedste zin bezighoudt met de kwaliteitswaarborging 
in de bouw. Dit kan o.a. om keuringen gaan, product-, 
 proces- en systeem (ISO en VCA)-certificering en het opstel-
len van beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen. Zo verzorgt 
SKG-IKOB ook de procescertificering van dakdekkersbedrij-
ven hellende daken. Hiervoor worden per jaar ca. 800 keu-
ringen op pannendaken uitgevoerd. Op het uit te voeren 
dakwerk dient altijd een verankeringsadvies aanwezig te 
zijn. In dit verankeringsadvies staat o.a. beschreven:
•  windgebied;
•  het type dakpan en het aantal per vierkante meter;
•  gewicht;
•  het daktype; 
•  de dakhelling; 
•  welke type panhaak wordt toegepast  

en de rekenwaarde daarvan.

Het is aan de inspecteur van het SKG-IKOB om te contro-
leren of het panhaakmodel, genoemd in het advies,  
wordt toegepast op het dak. Zoals in vele branches zijn er 
ook look-a-like (goedkopere) panhaken in omloop op  
de Nederlandse markt. Deze hebben vaak een mindere 
rekenwaarde dan de FOS panhaken. 
 
Vanuit het oogpunt van kwaliteitswaarborging werken 
aannemers en opdrachtgevers graag met gecertificeerde 
dakdekkers. SKG-IKOB voert ook regelmatig keuringen uit 
van gerealiseerde dakwerken (pannen, leien, zink en koper). 

NIEUWSTE ONTWIKKELING 
De FOS CH panhaak 409/2 (CH staat voor ClipHOLSTER) 
is de laatste ontwikkeling op het gebied van verankering. 
Deze nieuwe haak heeft de volgende voordelen ten opzich-
te van het alom bekende type 409: 
-  Het FOS logo staat ingedrukt in de haak  

en is dus makkelijker herkenbaar bij de inspectie;
-  De inslagpunt van de panhaak is geribbeld en heeft  

een bolletje, wat duidelijk de inslagdiepte  aangeeft.  
Deze inslagdiepte was eerder moeilijk controleerbaar  
en werd niet altijd consequent toegepast.

-  De nieuwe panhaak wordt geleverd op strips,  
die vervolgens in een ClipHOLSTER worden geschoven. 
Hierdoor kunnen de panhaken eenvoudiger door  
de dakdekker worden verwerkt.

-  De haaklengtes zijn speciaal voor de (dunnere)  
Nederlandse panlatten geoptimaliseerd. Voorheen werd 
de haaklengte met stapjes van 10 mm uitgevoerd, bij de 
nieuwe haken is dat 5 mm geworden. Hierdoor is de keuze 
van de juiste panhaak eenvoudiger.

ETIKET MET TOEPASSINGEN
Nedsale is de eerste partij in Nederland die de nieuwe serie 
FOS CH panhaken 409/2 in het leveringspakket heeft op-
genomen. Op de verpakking van de 409/2 haken is op het 
etiket het panhaakmodel, de type uitvoering en het dak-
panmodel en fabrikant aangegeven. Hierdoor is een betere 
controle op de bouw te realiseren. Ook kunnen bouwmate-
rialenhandel en hun klanten nu gemakkelijker kiezen. 

Het doel van dit bedrijfsbezoek was o.a. ook om de huidige, 
Nederlandse regelgeving te bespreken. Over en weer werd 
veel ervaring gedeeld, over bijvoorbeeld situaties die inspec-
teurs tegenkomen tijdens hun inspecties. Het grote verschil 
in dikte van de panlatten die in Duitsland toegepast worden 
(30x50 mm of 40x60 mm) ten opzichte van de dunnere 
panlatten in Nederland (ca. 20 mm) waren ook een punt  
van aandacht. Door deze dunnere panlatten moet de lengte 
van de panhaak preciezer worden afgestemd. Om hier aan 
te voldoen, zijn de nieuwe FOS CH panhaken 409/2 een  
welkome aanvulling op het hedendaagse assortiment. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Leen Iseger en Berry Blaak van SKG-IKOB.



De nieuwe standaard in riet 

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

Onbrandbaar en 
  onderhoudsvrij

Meer info en 
projecten bij u 
in de buurt op: 

novariet.nl
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SPECIAL DAKDOORVOEREN

Wat is de qv;10-waarde?
Bij oplevering gaat steeds strenger 
gecontroleerd worden of gebouwen  
voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. Doordat de EPC-norm 
per 1 januari 2015 is verlaagd naar 
0,4, gaat luchtdicht bouwen  
een steeds belangrijkere rol spelen  
in het behalen van deze eisen.  
Hierbij wordt de qv;10-waarde  
gehanteerd. Wat is dit precies?

EPC van 0,6 en vanaf 1 januari 2015 is deze omlaag naar 0,4. 
Dit betekent dat vergunningen voor nieuwbouwwoningen 
die na 1 januari 2015 zijn aangevraagd wettelijk moeten 
voldoen aan de EPC van 0,4. Om dit te halen moeten ener-
giebesparende maatregelen genomen worden. Dit kan  
met technische installaties, of door het nemen van bouw-
kundige maatregelen.

De EPC wordt berekend met de bepalingsmethode EPG 
(NEN 7120). Met NEN 7120 kunnen energiebesparende 
maat regelen voor nieuw- en verbouw berekend worden  
en een keuze gemaakt worden tussen de verschillende 
 maatregelen. De gemaakte berekeningen worden inge-
voerd in EPG software. Dit wordt soms door een architect, 
maar vaker door een bouwkundig adviesbureau gedaan.

LUCHTDOORLATENDHEID
De luchtdoorlatendheid wordt aangeduid met qv;10.  
Dit duidt op de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via  
de kieren en naden die zich in de gebouwschil bevinden,  
bij een drukverschil van 10 Pascal (uitgedrukt in dm3/s  
of dm3/s.m2 vloeroppervlakte). Oftewel: dit is de onge-
wenste luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die  
door andere openingen gaat dan door de daarvoor aan-
gebrachte ventilatieopeningen. 

De luchtdoorlatendheid mag conform het Bouwbesluit 
niet meer zijn dan 200 dm2/s bij 10 Pascal. Met deze huidige 
minimale eis verdwijnt er echter een grote hoeveelheid 
lucht via de gebouwschil en dit is ongewenst. Daarom 
wordt in de EPC-berekening een waarde voor de luchtdicht-
heid opgegeven: de qv;10 . De uitkomst van deze waarde is 
altijd lager, en dus strenger, dan in het Bouwbesluit staat. 
En bij echt energiezuinige woningen wordt deze waarde 
alleen nog maar lager.

LUCHTDICHTHEIDSKLASSEN
In Nederland wordt de luchtdichtheid uitgedrukt  
in drie klassen:

Klasse 1: Basis
Klasse 1 moet als ondergrens worden beschouwd.  
Deze klasse voldoet aan het Bouwbesluit, en heeft verder 
geen bijzondere eisen. Deze klasse komt tegenwoordig in 
de uitvoerende bouw vrijwel niet meer voor. 

Klasse 2: Goed
Klasse 2 dient als standaard (ondergrens) voor woon-
gebouwen en woningen. Deze klasse voldoet aan  
de eisen voor energiezuinig bouwen en wordt gezien  
als de gewenste huidige standaard. Klasse 2 voldoet in  
de huidige bouwpraktijk voor nieuwbouwwoningen.

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de 
energetische efficiëntie van een nieuwbouw aangeeft. 
Nieuwe gebouwen moeten op het gebied van energiezui-
nigheid aan bepaalde eisen voldoen. Dit wordt uitgedrukt 
in de EPC-norm. Hoe energiezuiniger het gebouw, hoe lager 
de EPC. Voor nieuwe woningen gold sinds 1 januari 2011 een 

Klasse 3: Uitstekend
Klasse 3 is de ondergrens voor het Passiefhuisconcept en 
voor energieneutraal bouwen. Om deze klasse te behalen, 
zijn extra eisen nodig. Klasse 3 moet voor Passief Bouwen 
aangehouden worden.

STRENGER?
Er wordt gedacht dat de qv;10-waarde met de nieuwe EPC 
eis ook strenger is geworden (vaak gedacht 0.4 dm3/s.m2), 
maar dit is niet waar. Het Bouwbesluit is het enige docu-
ment dat een minimale eis stelt, deze is gelijk gebleven. 
Indien het mogelijk is om tot een EPC van 0.4 te komen, 
met die minimale eis van 200 dm3/s, dan voldoet men aan 
wet- en regelgeving en zou er gebouwd mogen worden.  
Echter, er wordt nu steeds vaker ingezien dat luchtdicht 
bouwen een kosteneffectieve manier is die ook nog eens  

een belangrijke rol speelt in het hele verhaal om de energie - 
vraag naar beneden te krijgen. Los nog van het voordeel 
dat het condensatievorming in de constructie beperkt, 
het comfort in huis enorm verhoogt (voorkomt tocht en 
verbetert geluidswerendheid) en luchtdicht betekent ook 
waterdicht. Kortom, het invullen van een lage qv;10-waarde 
in de aanvraag, draagt bij tot het eenvoudiger behalen  
van de EPC 0.4. ●

BRON: Luchtdichtbouwen.nl

Rook langs de schoorsteen tijdens een luchtdoorlatendheidtest met lekdetectie. (foto: Koppen Bouwexperts)



44 45

LUCHTDICHT BOUWEN

De dakkapel  
als fluitorkest
Willem Koppen, directeur van Koppen Bouwexperts in Broek op Langedijk,  
is expert op onder andere het gebied van luchtdicht bouwen. Met een 
enorme reeks aan artikelen en publicaties zet hij zich al jaren in om op 
dit gebied bewustzijn te creëren. Ditmaal de dakkapel als onderwerp.

Immers, onbedoelde luchtlekken kunnen er onder  
andere toe leiden dat het vereiste comfort niet wordt  
gehaald. De dakkapel met de details van ‘toen’ kan  
letterlijk en figuurlijk op een fluitorkest rekenen bij  
een luchtdoorlatendheidmeting.

Het principe van een functionele luchtdichte aansluiting  
is niet zo moeilijk. Twee prefab houten onderdelen,  
‘koud’ op/tegen elkaar bevestigd, vormen niet vanzelf-
sprekend een luchtdichte aansluiting. Zorg er daarom  
voor dat de luchtdichtingslijn, bijvoorbeeld de cellenband, 
in één en hetzelfde vlak is gesitueerd. In één lijn,  
zonder verspringingen. 

Vroeger (met nadruk!) werd de dakkapel op de borst - 
wering geplaatst vóór het dakelement en de achterzijde 
plofte op het dakelement. 

Ter plaatse van de borstwering klopte de maatvoering wel. 
De aansluiting achter op het dakelement betrof echter 
de ‘restmaat’ en was bovendien niet meer te controleren 
omdat het na plaatsing niet meer goed zichtbaar was.
Voor de luchtdichting een heuse ‘Russische Roulette’.

Onlangs werden wij hier weer mee geconfronteerd. De over - 
eengekomen qv;10 van de woning was 0,40 dm3/s.m2.  
Die valt in Klasse 2, oftewel ‘Goed’ (1). Deze niet eens zo 
 bijzonder strenge waarde werd niet gehaald. Bij nader 
onderzoek werd vastgesteld dat de meeste onbedoelde 
luchtlekken aanwezig waren bij de aansluitingen van  
de dakkapel. Het eerste wat opviel, was dat het schuin 
geplaatste deel van de dakkapel niet overeenkomstig  
het detail aansloot op het dakelement, maar er ‘los van 
stond’. De circa 10 mm vrije opening bleek het eerste grote 
luchtlek te zijn. 

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts

De detaillering van de dakkapel laat nog wel eens  
te wensen over. Menigeen denkt dat de details van 10 of  
20 jaar geleden nog steeds gebruikt kunnen worden.  
Niets is minder waar.

Nu we massaal van het aardgas los gaan, verandert de 
hoogtemperatuur verwarming in een laagtemperatuur 
met als gevolg dat de eisen voor de luchtdoorlatendheid 
moeten worden aangescherpt. 
 

  
Het tweede grote luchtlek zat bij de oplegging van de zij-
wangen op de dakdoos en het derde luchtlek zat in de bijna 
onmogelijke aansluitingen van de borstwering. Kortom: 
rondom niet luchtdicht. Het aandeel van de dakkapel op 
de totale luchtdoorlatendheid van de woning betrof ruim 
25%. Anders gezegd: de gebrekkige luchtdichte aansluiting 
van de dakkapel veroorzaakte een terugval van de qv;10 van 
de woning van 0,4 naar 0,5 dm3/s.m2. Het gevolg daarvan 
was dat de woning werd afgekeurd en niet opgeleverd kon 
worden.

En dan begint de ellende. Los het maar op. Met acrobati-
sche toeren van terecht klagende werknemers en veel pur-
schuim is onder het kozijn pur aangebracht, achter het  
knieschot (afbeelding hierboven) en bij de oplegging 
 achter de gipsplaten waarna de vereiste qv;10 van de 
 woning wel werd gehaald. 
  
Om dit soort ellende te voorkomen, adviseren wij om de 
dakkapel op het dakelement te plaatsen, zodat de lucht-
dichting met bijvoorbeeld cellenband in één en hetzelfde 
vlak is gesitueerd. In één lijn, zonder verspringingen.  

De belangrijkste aanpassing ten opzichte van het detail 
van ‘vroeger’ is bij de borstwering, zodat een goede lucht-
dichting kan worden verkregen. 

Het aandeel van bouwdetails, zoals de dakkapel, op de 
qv;10 van het gebouw blijkt een onbekend terrein te zijn 
voor de meeste betrokkenen, terwijl men daar wel in  
toenemende mate op afgerekend wordt. Het wordt tijd  
dat hier pragmatisch lesmateriaal voor ontwikkeld wordt. 
Wij doen graag mee. ● 

(1) DE QV;10 GEEFT DE HOEVEELHEID LUCHT PER SECONDE 
PER M2 GEBRUIKSOPPERVLAK AAN DIE DOOR DE SCHIL VAN 
HET GEBOUW TREKT (INFILTREERT) BIJ EEN DRUKVERSCHIL 
VAN 10 PASCAL AAN DE ENE (LOEF-) ZIJDE EN AAN DE  
ANDERE (LIJ-) ZIJDE VAN HET GEBOUW. TER VERGELIJKING: 
10 PASCAL ONTSTAAT BIJ EEN KLEINE WINDKRACHT 2

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Pur achter het knieschot.
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SPECIAL DAKDOORVOEREN

Voorkom luchtlekken!
Met de toegenomen isolatie-eisen wordt de binnenruimte  
feitelijk bijna een geconditioneerde ruimte. Bijna, omdat  
gebreken aan de schil daarmee steeds zwaarder gaan wegen.  
Benedikt van Roosmalen van Recticel Insulation vestigt,  
naast optimale isolatie, de aandacht op het belang van  
een goede luchtdichtheid van de constructie en, daarmee  
samenhangend, een goede ventilatie.

Een luchtlek, bij bijvoorbeeld een dakraam of een dakdoor-
voer, kan de isolatie van een constructie grotendeels teniet 
doen en heeft bovendien grote gevolgen voor de binnen-
ruimte. Uit onderzoek blijkt dat de mate van energieverlies 
door een luchtlek zelfs groter kan zijn dan de energie die 
verloren gaat als men een raam openzet. Bij een nagenoeg 
luchtdicht, goed geïsoleerde gebouwschil trekt alle lucht 
immers naar het luchtlek, met alle gevolgen van dien. 

WAAROM IS LUCHTDICHTHEID ZO BELANGRIJK ? 
Wanneer de ruimte niet volledig luchtdicht is, is geen 
sprake van geconditioneerde omstandigheden (fundamen-
teel voor een comfortabele en gezonde binnen ruimte). 
Voorkomen moet worden dat er als het ware dubbel 
 energieverlies optreedt: opgewarmde binnenlucht kan 
immers ongecontroleerd naar buiten stromen. Evenzo kan 
koude lucht naar binnen, die opgewarmd moet worden. 

Een goed luchtdicht uitgevoerd gebouw heeft een  
betere energiebalans en een lagere energierekening.  
Daar komt bij dat het binnenklimaat aanzienlijk beter is. 
Er is geen tocht, wat een verbeterde comfort in de binnen-
ruimte oplevert. Het is ook gezonder: bij een juist ontwerp 
en uitvoering is er immers geen vochtschade, eveneens 
betekent het dat er geen schimmels in de binnenruimte 
kunnen ontstaan. Geen luchtlek betekent tevens ook  
geen geluidslek.

ENERGIEVERLIES
Om de mate van luchtdichtheid van de gebouwschil  
inzichtelijk te maken, wordt veelal een blowerdoortest 
uitgevoerd. Simpel gezegd wordt een gebouw onder  
druk gebracht om te zien hoe snel deze druk terugloopt. 
Afhankelijk van de resultaten is een gebouw in te delen 
in luchtdichtheidsklasse. Soms is het resultaat van een 
blowerdoortest huiveringwekkend: nieuw gebouwde 
woningen lijken wel een gatenkaas. Feitelijk is het dan 
haast onmogelijk om goed gestuurd te ventileren en te 
verwarmen. Het maakt dan nogal wat uit of het stormt of 
windstil is. Dit is een onvoldoende onderkend fenomeen. 

De aandacht tijdens de uitvoering moet gaan naar alle 
‘knooppunten’, de overgang van het ene materiaal naar het 
andere: denk aan muur-kozijn of dak-dakraam. Luchtlekken 
en koudebruggen zijn te voorkomen door het luchtdicht in 
te werken en thermisch te onderbreken. Wat betreft dit laat-
ste: de blowerdoortest in combinatie met thermografische 
beelden, met een warmtebeeldcamera, geeft aanvullend 
inzicht in de mate van isolatie of mogelijk zwakke plekken.

Om een idee te geven van de benodigde energie: als je 
 bijvoorbeeld een gebouwvolume van 500 m3 in een uur 
voor de helft wil verversen, is bij een temperatuurverschil 
van 15° C (binnen-buiten) 1275 Watt nodig (zie tabel).  
Bedenk dus, als een ongecontroleerde stroom door de 
 luchtlekken ‘zijn gang kan gaan’, heb je simpelweg het 
energiegebruik niet in de hand, of anders gezegd:  
het comfort laat te wensen over. 

HOE DOE JE HET GOED?
Het begint bij het ontwerp. Luchtdichtheid realiseer je  
met een enkele laag rondom het verwarmde bouwvolume. 
Een potlood moet op de tekening als het ware ononder-
broken de contouren van het gebouw kunnen volgen.  
De toepassing van een normale aftimmerlat is daarbij niet 
afdoende. De ‘knooppunten’, of zo u wilt, aansluitingen 
en doorvoeren altijd aftapen, kitten, smeren of anders-
zins luchtdicht inwerken (met specifieke hulpstukken en 
materialen die de respectievelijke fabrikanten ter beschik-
king stellen). Een grappige tip daarbij: stuc de muur achter 
het hangtoilet! Dit is bij uitstek een zwakke plek bij een 
blowerdoortest, altijd lastig achteraf te herstellen!

VENTILATIE
Een verhoogde isolatiewaarde en een verbeterde lucht-
dichtheid hebben gunstige gevolgen. Denk daarbij aan het 
principe van de koudeval. Dit is het gemakkelijkst voor te 
stellen bij een luchtstroom van buiten, die via een rooster 
boven het raam naar binnen komt. De koude lucht stroomt 
naar beneden. Een neerwaartse luchtstroom, de zoge-
naamde koudeval, treedt op indien het temperatuurver-
schil groter is dan 3°C tussen het oppervlakte (de muur en 
of het raam) en de temperatuur van de ruimte. Als je kou-
deval voorkomt (door zeer goede isolatie en triple glas), kun 
je, in combinatie met goede luchtdichting, op een andere 
manier verwarmen, wat tot wel 80% goedkoper kan zijn! 
 
Bij luchtdicht bouwen is goede ventilatie essentieel,  
maar dat gaat niet meer via een rooster boven het raam: 
waarom bouw je anders immers luchtdicht? De vier te 
onderscheiden ventilatiesystemen zijn:

•  Systeem A: Natuurlijke toe- en afvoer  
(natuurlijke ventilatie) ;

•  Systeem B: Mechanische toevoer natuurlijke afvoer  
(overdruk ventilatie);

•  Systeem C: Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer  
(mechanische afzuiging);

•  Systeem D: Mechanische toe- en afvoer  
(gebalanceerde ventilatie).

Ventilatievoud Temperatuurverschil tussen binnen en buiten

1˚C 15˚C 30˚C

0,03/uur 5 Watt 76 Watt 153 Watt

0,3/uur 51 Watt 765 Watt 1.530 Watt

0,5/uur 85 Watt 1.275 Watt 2,55 kW

0,6/uur 102 Watt 1.530 Watt 3,06 kW

1/uur 170 Watt 2,55 kW 5,10 kW

1,5/uur 255 Watt 3,82 kW 7,65 kW

3/uur 510 Watt 7,65 kW 15,30 kW

5/uur 850 Watt 12,75 kW 25,50 kW

10/uur 1.700 Watt 25,50 kW 51,00 kW

Tabel 1. Indicatief energieverbruik bij gegeven 
temperatuurverschillen en ventilatievoud bij 
een gebouwvolume (binnen)  van 500 m3

Benedikt van Roosmalen, 
commercieel manager Recticel Insulation
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Systeem D moet toegepast worden met luchtdicht  bouwen, 
of anders gezegd: het is onzinnig systeem C toe te passen 
en luchtdicht te bouwen. 

Vroeger deed je in de auto het raam open als je frisse lucht 
wilde, tegenwoordig kun je het raam beter dichtlaten om 
de airco zijn werk te laten doen. Met een gebouw is het 
simplistisch gezegd hetzelfde. Bij luchtdicht bouwen kan 
de ventilatie uitgekiend gedimensioneerd en uitgevoerd 
worden. Die presteert dan ook naar behoren, gezien de 
geconditioneerde omstandigheden. Natuurlijk kun je  
nog steeds het raam of terrasdeur open zetten, waarbij je 
alleen maar hoeft te bedenken: ‘Het raam gaat open:  
waarom laat ik het ventilatiesysteem draaien?’
 
Kortom: luchtdicht bouwen gaat hand in hand met goed 
isoleren en ventileren. Grafiek 1 is in dat opzicht verhelde-
rend. Een gelijk energiegebruik voor de warmtevraag is 
te realiseren met een hoge mate van isolatie en ‘mindere 
luchtdichtheid’ of andersom. Het optimum is natuurlijk 
‘goede isolatie in combinatie met goede luchtdichtheid’: 
daar waar de lijn in de diagram afvlakt. Afhankelijk van 

de ervaring van de bouwer die luchtdichtheid hoog in 
het vaandel heeft, of het juist beter werkbaar vindt nóg 
net even meer te isoleren. Het is maar net wat hij goed 
in de vingers heeft. Het is immers niet één weg die naar 
Rome leidt, maar een samenhang van factoren. Maar een 
vergaande versimpeling, wat in het verleden vaak aan de 
orde was - die route moeten we verlaten. Bouwfysica, in dit 
artikel zo simpel mogelijk weergegeven, werkt anno 2018 
écht niet anders dan 10 jaar geleden of in de toekomst! 

Het afsluitend advies, bij (nieuw)bouw of grootscheepse 
renovatie van het dak, is dan ook: geef extra aandacht  
aan de luchtdichtheidsdetails. Je kunt er op dát moment 
goed bij, pak ze aan. Men zal er veel baat bij hebben,  
zeker als (op termijn) de overige bouwdelen ook luchtdicht 
worden gerenoveerd. Dan zijn ook de condities geschapen 
voor lagere temperatuurverwarming (warmtepomp) en bij 
een goede TCO (total cost of ownership) berekening  
is iedereen winnaar. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Grafiek 1. Energetisch effect bij gegeven luchtdichtheid en isolatiewaarde. Bron: BouwKennis bv 2017. 
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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
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Nieuwste generatie  
dakdoorvoeren verbindt  
prestatie met design
Geen enkele wijk is standaard. Vaak zien we een bonte verzameling van 
dakdoorvoeren. Sommige schots en scheef, andere beschadigd en lelijk. 
Vaker nog is het een combinatie hiervan. Maar de markt biedt inmiddels 
technisch zekere en esthetisch fraaie oplossingen.

Yvette Janssen, Ubbink 

Rookgasafvoer en luchtaanzuiging voor de HR  ketel, 
 mechanische ventilatie, afvoer van de afzuigkap, 
 rioolbeluchting of combinaties daarvan, WTW en lucht-
warmtepomp: allemaal voorbeelden van leidingen  
die veelal door het dak naar buiten gaan, waarop één  
of meer dakdoorvoeren geïnstalleerd zijn. De markt  
biedt hiervoor een breed scala aan voor de diverse toe-
passingen. Helaas wordt dit niet altijd even netjes  
gedaan en ontstaat al snel een oerwoud aan pijpjes,  
die schots en scheef op het dak staan. We nemen u  
mee door het aanbod van dakdoorvoeren, bevestigings-
materialen en accessoires.

VAN TRADITIONEEL TOT WOKKEL TOT VERZAMELKAP
Dakdoorvoeren hebben een hele ontwikkeling 
 doorgemaakt. Waren het in de jaren ‘50 vooral schoor-
stenen, nu hebben we dakdoorvoeren in alle soorten en 
maten. We kennen ze allemaal, zoals de dakdoorvoer met 
het traditionele kapje tegen inregenen. Inmiddels zijn er 
diverse designs bij gekomen. Zo biedt Ubbink de 5-serie 
met haar kenmerkende strakke design. Deze complete lijn 
dakdoorvoeren heeft een gepatenteerde spiraaltechniek 
(wokkel) die inregenen voorkomt. Wie liever geen losse 
pijpjes op het dak wil, kan kiezen voor een verzamelkap, 
waarin meerdere toepassingen zijn verenigd. De Kompakt 
2.0 serie gaat bovendien haaks door het dak, waardoor er 
een minimale uitsparing in het dak nodig is en de isolatie-
waarde behouden blijft. Afhankelijk van het gebouw willen 
we soms liever de bestaande gemetselde schoorsteen 
behouden. Hiervoor zijn diverse schoorsteenrenovatie-
systemen op de markt, maar soms wordt er ook voor 
 gekozen om er een verzamelkap naast te installeren in 
verband met hoge luchtdichtheidseisen.

Voor een veilige installatie gaat de installateur liever  
niet het dak op in winterse situaties, waarin hij immers  
kan uitglijden. De Rolux Universe biedt hier een oplossing.  
Deze arbovriendelijke dakdoorvoer kan namelijk van 
 binnenuit worden gemonteerd.

ISOLATIE-EISEN
Steeds vaker wordt de installateur geconfronteerd met 
dikkere dakpakketten als gevolg van de scherpere eisen  
aan de thermische schil. Voor daken geldt een Rc- waarde 
van minimaal 6,0 m2K/W. Maar in bepaalde situaties 
wordt ook al gerekend met een Rc-waarde van 8,0 m2K/W 
of zelfs 10 m2K/W. Dit vraagt om langere doorvoeren. 
 Daarom zijn de meeste dakdoorvoeren verkrijgbaar in 
onderdaks verlengde uitvoeringen.

LUCHTDICHT BOUWEN
Als gevolg van BENG en NOM worden er steeds hogere 
eisen gesteld aan de luchtdichtheid van een gebouw.  
Zo is een klasse 3-eis al lang geen uitzondering meer  
(Qv:10 < circa 0,15 dm3/s.m2). Uit metingen is gebleken  
dat bij de aansluiting van doorvoeren de meeste lekkage 
voorkomt. Vochtige lucht stroomt uit de woning via  
kieren langs de dakdoorvoer en condenseert in de 
 constructie van het dak. Het gevolg is dat het lijkt alsof 
de dakdoorvoer lekt. Bovendien kan het vocht in het dak 
op termijn de constructie aantasten of schimmelvorming 
veroorzaken. Daarom heeft Ubbink voor iedere doorvoer 
Luchtdicht Manchetten ontwikkeld die een 100% lucht-
dichte afsluiting van de dakdoorvoer garandeert.  
De Luchtdicht Manchetten zijn eenvoudig aan te brengen, 
maar ze zijn ook achteraf toepasbaar en zorgen tegelijk 
voor een fraaie afwerking.

SPECIAL DAKDOORVOEREN
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EISEN DAKDOORBREKING
Het installeren van een dakdoorvoer vereist een dak-
doorbreking. Hieraan zijn eisen gesteld (NEN 2778, 2015). 
Ter voorkoming van inwendige condensatie dient een 
dakdoorbreking altijd luchtdicht afgewerkt te worden. 
Beperking van de luchtdoorlatendheid is een beoorde-
lingsaspect in het Bouwbesluit 2012. In dit beoordelings-
aspect wordt gesteld dat de luchtdoorlatendheid van de 
thermische schil bepaald volgens NEN-EN-ISO9972:2015 

niet groter mag zijn dan 0,2 m3/s (200 dm3/s bij 10 Pascal). 
De NPR 2625 geeft praktische aanwijzingen voor bouwen 
zonder vochtproblemen.

OPTIMALE BEVESTIGING
Bewoners willen een mooi design, maar installateurs wil-
len veilige oplossingen die snel zijn te verwerken en tevens 
voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor bevestiging van de 
losse dakdoorvoer is een dakdoorvoerpan nodig. Deze zijn 
ook verkrijgbaar in diverse kleuren en maten. De hellings-
graad speelt ook een rol bij deze keuze van de dakdoorvoer-
pan. Ubbink heeft een Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 
ontwikkeld, die geschikt is voor 15-55° en daardoor de 
meest voorkomende situaties aan kan. Deze dakdoorvoer-
pan is bovendien uitgevoerd met de waterdichte  
Ubiflex loodvervanger, wat een snelle verwerking garan-
deert en veilig is voor mens en milieu.

De professionele handel kan u goed adviseren bij uw keuze 
voor uw dakdoorvoer, de juiste bevestiging en de correcte 
aansluiting. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Ubbink combineert optimale prestatie 
met perfecte afwerking
Rookgasafvoer en luchtaanvoer voor de HR ketel, (mechanische) ventilatie, 
rioolontluchting of een combinatie daarvan: allemaal voorbeelden van 
leidingen die door het dak naar buiten gaan. Door toepassing van verkeerde 
dakdoorvoeren en lelijke montage, ontstaat al snel een oerwoud aan 
pijpjes die schots en scheef op het dak staan. Voor hetzelfde geld en met 
minder moeite monteert u eenvoudig de nieuwste generatie slimme
dakdoorvoeren van Ubbink, voor een beter resultaat én uiterlijk!

Dakdoorvoeren 
van hoog niveau!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/dakdoorvoeren

UBB Adv Dakdoorvoeren 210x297_zonder blokken.indd   1 06-06-18   12:04
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Laboratorium voor gezond,  
energiezuinig en comfortabel 
binnenklimaat
Het belang van een gezond 
 binnenklimaat staat steeds meer 
in de aandacht van opdracht-
gevers en bouwers. Onlangs werd 
het NeroZero lab geopend, waarin 
 oplossingen worden ontwikkeld 
voor een gezond, energiezuinig en 
comfortabel binnenklimaat.

Burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard opende  
het laboratorium door een pannenkoek te bakken.  
Het bakken van pannenkoeken is berucht om het  
vrijkomen van fijnstof bij het bakken. Hij serveerde die 
vervolgens met wethouder Monique Stam-De Nijs aan  
Joke Geldhof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland  
voor Ruimtelijke Ordening en Wonen. De NeroZero-innovaties,  
die samen met het bedrijfsleven worden ontwikkeld in  
het lab, werden toegelicht door Peter Paul van ‘t Veen, 
Director Market, Buildings, Infrastructure & Maritime  
van TNO. 

Bij de ontwikkeling van NeroZero wordt een drietal 
 uitgangspunten gehanteerd: gezondheid & comfort, 
 duurzaamheid en betaalbaarheid. Aan al deze punten 

moet, zonder compromis, gegarandeerd worden voldaan 
met de laagst mogelijke kostprijs. Want wie wil wonen  
in een huis dat is voorzien van allerlei installaties om  
het binnenklimaat te reguleren, maar dat niet gezond  
of comfortabel is? En wie wil wonen in een huis dat  
door alle maatregelen (op termijn) onbetaalbaar wordt? 
Van de partners wordt verlangd dat zij volledige openheid 

van zaken geven: wat zijn de kosten, welke marge reken je? 
Er worden dus enkel eerlijke verdienmodellen gehanteerd. 
Zodoende gaat het uitsluitend nog over de inhoud, het vak.  
Binnenkort zullen de eerste NeroZero-woningen gereali-
seerd worden. Hierover zal steilDAK in een volgende editie 
nader berichten. 

PRIJSVRAAG VOOR SCHOLIEREN
Later die middag kwamen zo’n 250 deskundigen en 
 belangstellenden elders in Heerhugowaard samen om 
tijdens een symposium meer te weten te komen over 
 innovaties om huizen van het gas los te krijgen. Tijdens dit  
sympo sium committeerden 17 gemeenten uit de regio 
Noord-Holland-Noord en een groot aantal bouwbedrijven 
zich aan de ambitie dat alle nieuwbouwwoningen in de 
regio aardgasvrij zullen worden gebouwd.

Bijzonder was ook de prijsvraag voor scholieren (dus: de  
toekomstige bewoners), het belang van een gezond 
binnen klimaat en een goede ventilatie in het gebouw 
 onder de aandacht mochten brengen bij de experts.  
Dit vond daags voor het symposium plaats tijdens een 
pannenkoekmaaltijd met organisator Willem Koppen van 
Koppen Vastgoed. Koppen: “De uitkomsten van de prijs-
vraag zijn opmerkelijk: een kind weet beter dan de experts 
dat een gezonde woning een goede ventilatie nodig heeft! 
Een kind kan je dus uitleggen wat belangrijk is in een 
 woning. Wat gaat er dan mis?” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Wie wil wonen in een huis  
dat is voorzien van allerlei  
installaties, maar dat niet  
gezond of comfortabel is?

Een kind kan je uitleggen  
wat belangrijk is in een woning
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Geprefabriceerde 
schoorstenen:  
een kijkje in de keuken
Gebouwen worden steeds meer prefab vervaardigd en de opkomst van 
de toepassing van prefab schoorstenen past in die trend.  Leverancier 
Exclusieve Schoorstenen uit Ede heeft zich gespecialiseerd in het op maat 
vervaardigen van schoorstenen. steilDAK nam een kijkje in de keuken.

 schoorstenen: ze zijn duurzaam geproduceerd, op maat 
gemaakt, brandwerend, bovendien hebben ze een licht 
gewicht en een lange levensduur.”

De producten worden in zowel nieuwbouw- als renovatie-
projecten toegepast (de verhouding is volgens  Blankestijn 
ongeveer 70% nieuwbouw, 30% renovatie). Voor de reno - 
vatiemarkt biedt het bedrijf de zogeheten ‘overzet-
schoorsteen’, die dus over de bestaande schoorsteen  
wordt geplaatst.

KUNSTSTOF KERN MET CEMENTHARS
De basis van de geprefabriceerde schoorstenen is een 
kunststof petplaat (afhankelijk van de lengte heeft deze 
een dikte van 25, 50 of 100 mm), vervaardigd uit gerecyclede  
petflessen. Deze kunststof kern wordt verstevigd door 
 middel van een laag cementhars (ongeveer 2 mm).  

Dit materiaal zorgt voor de waterdichting en de brandwe-
rendheid van het product. Op deze laag wordt vervolgens 
de bekleding aangebracht. Vervolgens wordt de schoor-
steenkap erop gemonteerd. Het resultaat heeft een licht 
gewicht, maar dient bij veruit de meeste gevallen wel met 
de kraan op het dak te worden aangebracht. Vanzelfspre-
kend is het belangrijk dat de schoorsteen waterdicht en 
esthetisch verantwoord op het dak wordt geplaatst. 

BEKLEDING
De variatie in bekleding van de cementlaag is zo goed als 
eindeloos. Onderverdeeld in de hoofdgroepen ‘gezaagde 
steenstrips’, ‘kunsthars steenstrips’ en ‘gestuct’, ‘gekeimd’ 
en ‘gecoat’, kan men kiezen voor de meest uiteenlopende 
uitstralingen, in de meest uiteenlopende kleuren en struc-
turen. Ook bijvoorbeeld de randkleuren, de voegkleuren, 
etc. worden op maat aangebracht. 

“Alles gebeurt op specificatie van de klant,” vertelt Blankestijn.  
“Wij hebben een aantal standaard modellen in het assorti-
ment, maar daar zijn dus bijzonder veel variaties in aan te  
brengen. Ook de formaten zijn volledig door de klant in te  
vullen. Momenteel werken we bijvoorbeeld aan een schoor-
steen met een hoogte van 8,1 m, een breedte van 1,20 m en 
een lengte van 2,20 m. Dat is dus een flinke jongen.” 

SCHOORSTEENKAPPEN
“Ook de RVS of koperen schoorsteenkappen worden  
volledig op maat geproduceerd,” vervolgt Blankestijn.  
“We hebben een uitgebreid assortiment standaard  
kapmodellen, maar als de klant een eigen ontwerp heeft, 
zullen wij ons best doen om dit ontwerp (binnen de  
mogelijkheden) waar te maken.”

Samenvattend is de werkwijze als volgt. In samenwerking 
met de klant worden de specificaties van de schoorsteen 
bepaald. Vervolgens wordt op basis van Palette CAD  
een 3D-visualisatie gemaakt, waarmee het resultaat  
wordt getoond. Na goedkeuring van de offerte wordt  
de schoorsteen in de eigen fabriek geproduceerd.  
“Wij leveren onze schoorstenen met een standaard  
productgarantie van 10 jaar, maar in de praktijk gaan  
de producten veel langer mee. Wat betreft onderhoud 
is het raadzaam om de schoorstenen met gezaagde 
steenstrips, net als de gevel, eens in de vijf jaar  
te impregneren.”

MONTAGE
De schoorstenen worden standaard geleverd met hijs-
ogen, die middels draadeinden op de schoorsteen zijn 
bevestigd. Hiermee wordt direct ook de bevestiging van de 
schoorsteenkap aan de schoorsteen  tot stand gebracht. 
 Exclusieve Schoorstenen levert de producten doorgaans 
direct aan de aannemer. Voor deze partijen is de montage 
doorgaans gesneden koek. Na plaatsing wordt de schoor-
steen waterpas gesteld. Vervolgens wordt de schoorsteen 
met behulp van scharnierplaten bevestigd aan de dak-
platen. De tengels en panlatten worden hier overheen 
geplaatst. De waterdichte afwerking vindt vervolgens 

plaats met behulp van 
18 ponds Venuslood of 
een loodvervanger.

Het resultaat is een kwa- 
litatieve schoorsteen, 
met een strakke uitstra-
ling, die gemakkelijk en 
snel is te plaatsen. ●

Dit artikel kunt u lezen  
op www.steildak.nl

Het voordeel van prefab is natuurlijk dat de producten 
onder gecontroleerde omstandigheden tot stand komen, 
waardoor de kans op fouten wordt geminimaliseerd en  
de duur van de werkzaamheden op de bouwplaats zo 
veel mogelijk wordt ingekort. Prefabricatie is met name 
aantrekkelijk bij seriematige bouw, maar de groei van een 
bedrijf als Exclusieve Schoorstenen laat zien dat er ook 
ruimte is voor maatwerk. Begon men in 2015 nog met een 
team van drie man, momenteel werkt men met 20 man 
vanuit een ruime locatie in Ede. 

De verwachting is, dat het bedrijf dit jaar ongeveer  
1500 schoorstenen verkoopt: meer dan een verdubbeling 
ten opzichte van het jaar 2016. “De bouw zit in de lift,” 
verklaart commercieel technisch adviseur Kees  Blankestijn 
het succes. “Er wordt meer gebouwd. Ook ziet men meer 
en meer de voordelen van de toepassing van prefab 
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ACTUALITEITEN SPECIAL DAKDOORVOEREN

BOUWBESLUITBEREKENINGEN RECHTSTREEKS VANUIT BIM
Ontwerpwijzigingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor onder meer de energieprestatie, 
daglichttoetreding en ventilatiecapaciteit van gebouwen. Vaak worden deze gevolgen pas later in 
het proces duidelijk, met kostbare maatregelen en nieuwe ontwerpwijzigingen tot gevolg.

Bouwbesluit4BIM integreert de rekensoftware voor Bouwbesluitberekeningen met het BIM-model. 
Dit geeft architecten en adviseurs direct inzicht in de consequenties van ontwerpbeslissingen en 
stelt hen in staat het ontwerp te optimaliseren. Met Bouwbesluit4BIM wordt het ontwerp eenvou-
dig getoetst aan de eisen voor EPC, BENG, daglichttoetreding, ventilatiecapaciteit en spuiventilatie.

OPLEIDINGEN VERDUURZAMING GEBOUWDE OMGEVING OVERGEDRAGEN AAN DE BRANCHE
De bouw- en installatiesector zo goed mogelijk voorbereiden op de in 2020 in werking tredende Europese richtlijnen  
voor energieneutraal bouwen en installeren. Met dit doel voor ogen werkt BuildUpSkillsNL sinds 2011 aan het versterken 
(upskillen) van de kennis en vaardigheden van vakmensen, die direct betrokken zijn bij de verduurzaming van de  
gebouwde omgeving. Tijdens de BuildUpSkills-conferentie op 5 juni werden de resultaten van het project gedeeld.  
Maar het was vooral het moment dat het palet aan ontwikkelde opleidingen voor duurzaam bouwen en installeren  
aan de branche en het onderwijs werd overgedragen. 

Sinds de start van BuildUpSkills zetten partijen in de bouw- en installatiesector en het onderwijs zich in voor het versterken 
van het vakmanschap van vakmensen, die werkzaam zijn in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hiervoor zijn 
de specifieke behoeften en ervaringen van de Nederlandse bouw- en installatiesector in kaart gebracht en omgezet naar 
praktische adviezen en een handige scholingstool. Op 5 juni vond in Amersfoort de jaarlijkse BuildUpSkills-conferentie 
plaats. Het was een moment van terugblikken op de bereikte resultaten. Maar ook een moment van vooruitkijken,  
want de verduurzaming van de gebouwde omgeving staat hoog op de politieke en maatschappelijk agenda. Het is nu  
aan de bedrijven en onderwijsinstellingen zelf om met de opbrengsten van BuildUpSkills aan de slag te gaan.

VEH: STEEDS MEER GEBREKEN IN NIEUWBOUWWONINGEN
Vereniging Eigen Huis waarschuwt nieuwbouwkopers om bij de oplevering van hun nieuwe woning scherp te  
letten op fouten en gebreken. Vorig jaar registreerden bouwkundigen van de vereniging gemiddeld 21 gebreken  
per woning. Dat is een stijging van maar liefst 40% ten opzichte van de crisisjaren, toen gemiddeld 15 opleverings- 
punten werden genoteerd. Vereniging Eigen Huis adviseert gemeenten om bij de aanbesteding van nieuwe  
bouwprojecten de kwaliteit van bouwers mee te laten wegen.

WONINGEN IN EMMEN GERENOVEERD  
NAAR NUL-OP-DE-METER
In de wijk Emmermeer in Emmen kan woningcorporatie  
Lefier verder met het verduurzamingsplan om in deze 
wijk haar huurwoningen naar nul-op-de-meter te 
renoveren. Nadat Lefier eerder al twee NOM-renovaties 
in deze wijk uitvoerde, hebben in een ander deel van de 
wijk 46 van de 48 huishoudens in deze wijk ingestemd 
met het plan van Lefier om gasloos te gaan wonen. 
De rijtjeswoningen uit de jaren vijftig worden door 
BAM Wonen gerenoveerd. Lefier kiest voor een renova-
tie naar NOM (nul-op-de-meter), omdat de corporatie 
het belangrijk vindt dat bewoners in een duurzame 
woning wonen.

De woningen worden voortaan ‘all-electric’ door het 
plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp en 
warmte-terugwin-installatie. Deze installaties zorgen 
ervoor, dat over een heel jaar gezien, de woning net 
zoveel energie opwekt als een huishouden gemiddeld 
verbruikt. Dit is het derde NOM-project waarbij  
BAM Wonen en Lefier in Emmermeer een renovatie 
uitvoeren in bewoonde staat.

BURGERHOUT INTRODUCEERT VERLENGDE SKYLINE 3000 
DAKDOORVOER VOOR GEÏSOLEERDE DAKEN
Door de introductie van een verlengde variant van de Skyline 3000 
dakdoorvoer biedt Burgerhout onderdaks ruim 30 cm aan extra 
lengte. Daken worden alsmaar dikker doordat er steeds meer na-
druk wordt gelegd op de Rc-waarde van woningen. En die waarde 
is alleen te verbeteren als er meer isolatie wordt toegepast in het 
dak. Met als resultaat dat daken steeds dikker worden. Dit maakte 
het werk voor de installateur er niet makkelijker op. De verlengde 
Skyline is ruim 30 cm langer dan de standaard uitvoering en be-
spaart zo veel tijd. Zo werkt men een stuk efficiënter, want u hoeft 
niet meer aan de slag met verlengstukken. 

INSTALLATIE VAKBEURS EN ELEKTRO VAKBEURS BREIDEN 
SAMENWERKING MET OTIB UIT

Beursorganisator Easyfairs Evenementenhal breidt haar 
samenwerking met OTIB (Het Opleidings- en ontwikkelings-

fonds voor het Technische InstallatieBedrijf) verder uit voor  
Installatie Vakbeurs en Elektro Vakbeurs. Voorheen beperk-
te de samenwerking zich tot het Loopbaancentrum en de 

College Tour. Dit jaar breidt de samenwerking uit met nieuwe 
initiatieven, zoals een netwerksessie voor ondernemende 

vrouwen en kennis- en demonstratiesessies op de beursvloer.

“We zijn erg blij dat we de samenwerking met OTIB inten-
siveren. De technische installatiebranche is met bijna  

10.000 bedrijven en ruim 120.000 werknemers één van de 
grootste branches van Nederland. We werken al een aantal 
jaren succesvol met elkaar samen. Met het nieuwe concept 

waarbij Installatie en Elektro Vakbeurs gelijktijdig onder één 
dak plaatsvinden, is dit het juiste moment om de samenwer-
king uit te breiden,” zegt Lejla Mistric namens de organisatie.

DUCO ORGANISEERT THEMADAG BENG
Anno 2018 evolueert de nieuwbouwmarkt stilaan 
naar het uiteindelijke Bijna Energie Neutrale doel 
(BENG) in 2020. Het hoofddoel van de ventilatie-
specialist Duco bij de organisatie van een themadag  
(op 13 juni in de Van Nelle fabriek in Rotterdam) was: 
de bouwkolom de weg naar de toekomst wijzen. Door 
middel van een gevarieerd en leerrijk programma met 
weloverwogen gastsprekers bewerkstelligde men dit 
doel. Dit deed men met vooraanstaande sprekers en 
een gezonde mix tussen de BENG-theorie en hoe die 
omgezet wordt in de praktijk. De dag werd bezocht 
door ruim 150 belangstellenden, de organisatie 
spreekt dan ook van een succes.
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Overkapte buitenruimte  
met optimale transparantie
Tien houten spanten van Kerto LVL Q-panel en S-beam vormen de draag-
constructie van een glazen overkapping, die is gebaseerd op een breed 
kapsysteem uit de kassenbouw. Een bijzondere combinatie, die de juiste 
oplossing bleek voor dit specifieke project: een overkapte  buitenruimte. 
Daaraan worden andere eisen gesteld, waardoor een grote mate van 
transparantie is bereikt.

Tekst: Joop Wilschut
Foto’s: D. Hobo & Zn Bouwwerken, Nederhemert-Noord

Op het terrein van de voormalige Koning Willem I Kazerne 
in ’s-Hertogenbosch is tegen één van de gebouwen een 
zelfdragende constructie geplaatst als ontmoetings- annex 
horecaruimte. Om een zo groot mogelijke connectie met 
het omliggende gebied, een toekomstig park, tot stand  
te brengen, was één van de wensen van opdrachtgever, 
 Willemspoort Vastgoed, een hoge mate van transparantie 
in zowel het dak als de gevels. Met die belangrijke ‘voor-
waarde’ is DAT Architecten in samenwerking met de hoofd-
aannemer D. Hobo & Zn Bouwwerken aan de slag gegaan  
en is een constructie ontstaan, gebaseerd op het principe 
van de kassenbouw. Omdat de overkapte buitenruimte in 
te zetten is voor evenementen, zijn er hoge veiligheidseisen 
gesteld aan de diverse bouwdelen. Vandaar dat er een ander 
type glas is toegepast; geen standaard 4 mm floatglas, 
maar gelaagd en gehard isolatieglas, maar daarover straks 
meer. Dit hield tevens in dat er een zwaarder kassen-
bouwsysteem ‘Made to Measure’(een breed kapsysteem) in 
executieklasse 2 noodzakelijk was. Een systeem afgestemd 
op het project, op het gebruik van de ruimte. Vanwege de 
toepassing van een kassenbouwsysteem heeft het bouw-
werk al direct de aanduiding de KASerne gekregen.

DRAAGCONSTRUCTIE
De overkapping beslaat een grondoppervlak van 380 m2, 
met een lengte van ongeveer 29 meter en een breedte van 
circa 14 meter. Het heeft echter geen rechthoekige vorm. 

Aan de vrije kopse kant is het bouwwerk afgeschuind met 
een driehoekige punt van 12,00 x 4,40 meter. De construc-
tie is onderverdeeld in tien stramienen van 3,00 meter, 
waarbij alleen het laatste stramien, waarmee het aansluit 
op de bestaande bebouwing, iets minder is. De dakhelling 
bedraagt 32 graden; de nokhoogte ligt op 7,60 meter  
en de goothoogte aan beide zijden op 3,00 meter.  
Alleen bij de afgeschuinde punt loopt de goothoogte op 
naar 6,20 meter.

De geprefabriceerde spanten, geleverd door Metsä Wood, 
zijn samengesteld uit Kerto LVL Q-panels: kruislings 
 verlijmd fineer voor de spantbenen en S-Beams, in de 
 lengterichting gestapeld en deels samengeperst fineer, 
voor de liggers.

De spantbenen zijn holle elementen, met een  wanddikte 
van 38 mm en een totale dikte van 152 mm. De benen ver - 
lopen in de breedte van 450 mm aan de voet naar 750 mm 
aan de bovenkant. De liggers zijn massief, hebben een 

JHet Dak van het  aar 2018

De KASerne is een zo transparant mogelijke overkapping, die aansluit op bestaande bebouwing van de voormalige legerhuisvesting.

De glazen overkapping is gebaseerd op kassenbouw, waarbij een 
breed kapsysteem is toegepast om de relatief zware beglazing  
te kunnen dragen.

Eén van de hoeken aan de vrije kopgevel is afgeschuind.  
Dit had invloed op de afmetingen van de spanten en  
de beglazing van gevel en dakvlak.
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dikte van 75 mm en verlopen in hoogte van 750 mm in de 
elleboog (de aansluiting op het spantbeen) tot 450 mm in 
de nok. Bij de verbinding is de ligger tussen de beide zijden 
van het spantbeen geschoven en met behulp van een 
 ‘cirkel’ van verzinkt stalen pinnen en één boutverbinding  
in het hart van de ‘cirkel’ momentvast gekoppeld.

De stabiliteit van de constructie in de breedterichting 
is gevonden in de momentvaste verbindingen van de 
drie-scharnier-spanten. De aansluitingen been-ligger zijn  
al momentvast (zie hiervoor) maar aan de voeten en in  
de nok zijn momentvaste verbindingen gecreëerd met 
verzinkt stalen schoenen, platen en boutverbindingen.

De stabiliteit in de lengterichting is gevonden via een kop-
pel-kokerprofiel in het nokdetail en in windverbanden. In 
het dakvlak namelijk twee keer twee windverbanden (links 
en rechts van de nok over vier stramienen) en daaronder in 
beide gevels windverbanden per stramien, dus vier op een 
rij. Voor het ‘wegwerken’ van de stangen van deze verban-
den in de constructie, om het glas niet in de weg te zitten, 
zijn speciale oplossingen met schetsplaten bedacht,  
maar het voert te ver om hier uitgebreid op in te gaan.

GLASCONSTRUCTIE
Als basis voor de draagconstructie van de beglazing, zijn in 
de dakvlakken gordingen van UNP 100 profielen gebruikt, 
evenals in het afgeschuinde gevelvlak en de kopgevel.  
De UNP’s zitten op h.o.h.-afstanden van 1500 mm. Over de  
gordingen is het al eerder genoemde ‘Made to Measure’ 
breed kapsysteem aangebracht. Dit is een aluminium pro- 
fielsysteem van BOAL met een dikte van 1,2 mm. De 
profielen zijn in een rastermaat van 1500 mm hoog en 

600 mm breed geplaatst, om de glasplaten met dezelfde 
 (standaard) afmetingen te kunnen opvangen. Deze con-
structiewijze is voor het dak en gevels in principe gelijk.

Dat is de toegepaste isolerende beglazing niet. Er is in 
beide gevallen wel HR+ beglazing toegepast, maar de op-
bouw is anders. Het glas voor de gevels heeft zowel voor de 
binnen- als buitenruit een gelaagde samenstelling van 3.3.1 
met daartussen een spouw van 9 mm. Als afstandhouders 
zijn aluminium profielen gebruikt: het zogenaamde ‘koude’ 
systeem. De beglazing voor het dak is anders samenge-
steld: een buitenruit van 6 mm gehard glas, een spouw van 
10 mm en een binnenruit van gelaagd glas 4.4.2. In deze 
beglazing zijn rubberen afstandhouders gebruikt: het zo-
genaamd ‘warme’ systeem. Voor het dak is bewust gehard 
glas aan de buitenzijde toegepast, om een hogere weer-
stand te kunnen bieden aan storm- en hagelschade en de 
kans op spontane breuk of het bezwijken van de ruiten tot 
een minimum te beperken.

Om de warmte, die in zo’n ‘kasruimte’ kan ontstaan, af te  
voeren, is over de volle lengte van het bouwwerk aan 
weerszijden van de nok een ontluchtingssysteem aange-
bracht in de vorm van open te zetten vensters met een 
opening van 52 graden (2 x 26). De vensters liggen iets 
hoger in het vlak dan de beglazing van het dakvlak. 
Aansluitrubbers garanderen een goede waterdichting. 
De ontluchtingsvensters worden aangestuurd door een 
klimaatcomputer, die reageert op onder andere luchtvoch-
tigheid, binnen- en buitentemperatuur, neerslag en/of 
windsnelheid. Bovendien is het systeem uitgerust met een 
stormregeling, wat inhoudt dat de ontluchting bij plotse-
linge weersomslag snel sluit.

BIJZONDERHEDEN
Het hemelwater van de dakvlakken wordt afgevoerd  
en opgevangen in een specifieke gootconstructie van 
aluminium profielen afgestemd op het beglazingsysteem. 
De goot kent meerdere niveaus, waarop de verschillende 
lagen van de dakconstructie, zoals water op het glas of de 
condensatie eronder, kan afwateren en verder wordt afge-
voerd. In de goot zit ook een bladvanger opgenomen.  
De gehele constructie is uit het zicht weggewerkt achter 
een geïsoleerd boeiboord van gezet aluminium.

Het bijzondere aan dit project is de goede voorbereiding  
en doordachte samenstelling van de constructieve on-
derdelen. Dit was noodzakelijk, omdat een kassenbouw-
systeem weinig stelruimte toelaat en er met zeer geringe 
toleranties gewerkt moet worden. Alles wordt geprefabri-
ceerd en eenmaal in productie is er geen aanpassen of 
corrigeren meer mogelijk.

Een ander bijzonder aspect aan dit project is, dat er  
weinig tot geen overbodige onderdelen in de  constructie 
voor komen. Bovendien heeft vrijwel ieder onderdeel een 
specifieke functie. Om een voorbeeld te noemen:  
de windverbanden en hun plaats in de constructie.  
Dit goed voorbereiden heeft een extra mate van trans-
parantie geboden, die het bouwwerk tot een licht en 
 industrieel geheel heeft gemaakt. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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DE KASERNE ‘S-HERTOGENBOSCH
OPDRACHTGEVER:  WILLEMSPOORT VASTGOED BV, ’ 

S-HERTOGENBOSCH
ARCHITECT:  DAT (DE ARHITECTEN WERKGROEP TILBURG,  

TILBURG
CONSTRUCTEUR:  INGENIEURSBURO VREESWIJK, WEERSELO  

FRANS SPERMON, ROSMALEN
HOOFDAANNEMER:  D. HOBO & ZN BOUWWERKEN,  

NEDERHEMERT-NOORD
SPANTEN:  METSÄ WOOD, APELDOORN
GLASLEVERANCIERS:  SCHOLLGLAS, BARSINGHAUSEN (D)

Het terrein van de voormalige Koning Willem I Kazerne wordt  
verbouwd tot een park, waarin de nieuwbouw goed tot zijn  
recht zal komen.

Door de slanke profilering van de gordingen en het aluminium beglazingssysteem is de transparantie van de overkapte buitenruimte groot.

Aan weerszijden van de nok zijn over de volle lengte van de kap ont-
luchtingsvensters geplaatst om warme lucht af te kunnen voeren.
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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.
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all-up.nl +31 (0) 546 - 544724

artilan
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Triangelbrug®  
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info@artilan.nl
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sporenkappen en prefab 
dakelementen.
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PROJECTBESCHRIJVING

Licht dakpanelement 
maakt toepassing  
zonnepanelen mogelijk
Golfbaan Het Rijk van Nijmegen in  
Groesbeek gaat zonne-energie 
 opwekken op het dak van een 
dakrenovatie van de opslagruimte  
van trolleys. Om dit mogelijk te 
maken, is gekozen voor een lichtge-
wicht dakbedekking in de vorm van 
de Weikhoplex dakpanprofielen.

Het dak van de opslagruimte, met een totale oppervlakte 
van ongeveer 450 m2, was zeker 40 jaar oud en zichtbaar 
aan vervanging toe. Aan de ene zijde was het dak bedekt 
met OVH dakpannen, aan de andere zijde met (asbesthou-
dende) golfplaten. Met name op de golfplaten was mos-
groei aanwezig. Tussen de spanten boog het dakbeschot 
van het pannendak door. De golfbaan heeft een prachtige, 
luxueuze uitstraling en mede daarom was het van belang 
dat de opslagruimte op een esthetisch verantwoorde  
manier zou worden gerenoveerd. Tevens wilde men het  
dak gebruiken om zonne-energie op te wekken.

Dit laatste was echter problematisch, omdat het een lichte 
dakconstructie betreft, die het gewicht van de zonnepane-
len niet zou kunnen dragen. Mede daarom werd besloten 
de oorspronkelijke dakbedekking, dus zowel de dakpannen 
als de golfplaten, volledig te verwijderen en te vervangen 

door de kunststof 
dakpanprofielen van 
Weikhoplex. Dit leverde 
zoveel besparing in het 
gewicht op, dat het de 
toepassing van zonne-
panelen op het dak 
mogelijk maakte. 

KUNSTSTOF  
DAKPANPROFIELEN
Het betreft een van 
oorsprong Chinees 
assortiment dat vorig 
jaar door Jan Weijers op 
de Nederlandse markt 
werd geïntroduceerd, 
zie steilDAK 3-2017 
(september). Inmiddels 
draagt het product 
voor de Nederlandse en 
omringende markten 
(België, Luxemburg, 
Duitsland en Frankrijk) 
de naam Weikhoplex.  
 

Het is een assortiment dak- en gevelprofielen die zijn ver-
vaardigd uit gelamineerd PVC. Het product is opgebouwd 
uit drie lagen: een weerbestendige beschermlaag uit  
ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate), een kern van uPVC en  
een witte afwerklaag aan de onderkant. De profielen hebben  
een dikte van 3,5 mm. De breedte per type is gestandaardi-
seerd op 1,05 m en de lengte is aan te passen per project. 
Het product wordt geleverd met een assortiment aan 
hulpstukken voor nokconstructies, hoekkepers en kilgoten.

De dakbedekking werd vorig jaar gepresenteerd als een 
technisch, esthetisch en prijstechnisch gunstig alternatief 
voor asbesthoudende golfplaten. Bij bestelling wordt een 
stappenplan gevolgd, waarbij eerst wordt geïnventariseerd 
of er asbest moet worden gesaneerd. Na goedkeuring van 
de offerte wordt begonnen met de asbestverwijdering. 
Daarna wordt een vrijgavemeting uitgevoerd, om er zeker 
van te zijn dat het dak 100% asbestvrij is. De dakpanele-
menten worden vervolgens gemonteerd. De leverancier 
biedt 30 jaar garantie op de verwerking en het product.

De leverancier meldt dat de verkoop van de  dakpanprofielen  
in de lift zit. Dit mede vanwege het Asbestdakenverbod, 
het product biedt immers een betaalbare oplossing voor 
deze problematiek. Inmiddels zijn de profielen ook via 
bouwmaterialenhandel Raab Karcher verkrijgbaar. Op korte 
termijn zal men zich voor de verkoop ook richten op de  
ons omringende landen.

WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden bij Het Rijk van Nijmegen namen 
in  totaal twee weken in beslag. Het asbest werd door 
 specialist Asbestcare verwijderd, de dakpannen door dak - 
dekkersbedrijf Weijerseikhout. De oorspronkelijke isolatie-
laag van minerale wol kon blijven liggen. Omdat het  
gebouw geen gebruiksfunctie heeft maar enkel dient als 
opslag, hoefde er niet extra te worden geïsoleerd. Vervol-
gens monteerde het dakdekkersbedrijf de Weikhoplex 
dakpanelementen op het dak. De elementen worden  
met behulp van schroeven bevestigd aan de panlatten.  
Hier worden relatief kleine schroeven voor gebruikt,  
die zijn gespoten in de kleur van het dakpanelement. 
Zodoende zijn de bevestigingen na plaatsing van de 
elementen nauwelijks meer zichtbaar. Gekozen is voor een 
blauwgrijs dakpanelement, wat een aanzienlijke verbete-
ring van de uitstraling van het dak heeft opgeleverd.

De dakpanelementen worden vanzelfsprekend standaard 
geleverd met alle benodigde hulpstukken voor de nok-  
en gevelafwerking. Aan de zijde waar oorspronkelijk de 
golfplaten waren gemonteerd, is geen goot aanwezig.  
Voor de waterdichte afwerking van de overgang van het 
dak naar de gevel heeft men een speciaal kunststof profiel 
vervaardigd. Op deze manier is een technisch zeker en 
esthetisch verantwoord detail gecreëerd. Binnenkort zullen 
de zonnepanelen op het dak worden gemonteerd. Het dak 
van de trolley-opslag van golfbaan Het Rijk van Nijmegen  
is dan weer helemaal up-to-date. ●

DAKRENOVATIE TROLLEY-OPSLAG  
GOLFBAAN HET RIJK VAN NIJMEGEN TE GROESBEEK
• OPDRACHTGEVER: HET RIJK VAN NIJMEGEN, GROESBEEK
• DAKDEKKER: WEIJERSEIKHOUT, GROESBEEK
• ASBESTSANERING: ASBESTCARE, CUIJK
•  LEVERANCIER 

KUNSTSTOF  
DAKPANPROFIELEN:  WEIKHOPLEX, GROESBEEK

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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PRODUCTNIEUWS

Verzegelde vezelcementlei  
behoudt uitstraling
Na 10 jaar ontwikkeling heeft 
fabrikant Eternit begin dit jaar 
de nieuwe vezelcementlei Tecta 
geïntroduceerd. Bijzonder is de 
techniek waarmee de pan wordt 
beschermd tegen invloeden van 
buitenaf. In een gesprek met 
 productmanager Bernard Glorie 
wordt nagegaan wat hiervan  
de effecten zijn.

“Wanneer de Tecta is toegepast, zullen deze  beschadigingen 
duidelijker zichtbaar zijn. Door de leien eenvoudigweg af  
te nemen met een vochtige doek, zijn de  beschadigingen 
volledig weg te werken. Ook op daken zie je dit type 
bescha digingen, doorgaans door krassen van een ladder of 
van andere leien. In deze situaties is het vaak minder een-
voudig om de beschadiging met een doekje weg te vegen, 
maar in deze gevallen zal het regenwater de ‘reparatie’ ver-
zorgen. Vanzelfsprekend gaat het dan om beschadigingen 
die per ongeluk zijn ontstaan, waardoor de beschadiging 
niet tot op het vezelcement komt.”

STOF EN VUIL
“Tijdens bouwwerkzaamheden komt vaak stof vrij, dat zich  
aan het oppervlak van de vezelcementlei hecht. Ook kan de  
lei worden aangetast door bijvoorbeeld vogelpoep (en bij  
geveltoepassingen ook door wildplassers). Stof en vuil hecht  
zich door de coating niet aan het oppervlak en spoelen 
daardoor eenvoudig af. Lastiger te verwijderen vuil, zoals 
graffiti, is eveneens snel en gemakkelijk te verwijderen.  

De innovatie betreft een gepigmenteerde coatingslaag  
die aan de hand van UV-stralen verhard is. Deze wordt  
bij de productie van de lei op het oppervlak aangebracht. 
Deze coating fungeert letterlijk als een verzegeling van 
de vezelcementlei, waardoor deze sterker, duurzamer en 
bestendiger worden. De lei wordt gebruikt in zowel dak-  
als geveltoepassingen. Als gevolg van de behandeling  
met de coating krijgt de lei een fraaie, matte uitstraling. 
Momenteel is het product verkrijgbaar in de kleur donker-
grijs. Vanaf september zullen ook de kleuren keramisch 
rood, zwart en diverse grijstinten beschikbaar zijn.

BESCHERMENDE COATING
“Als gevolg van de behandeling met deze coating op het  
oppervlak is de vezelcementlei beter bestand tegen krassen  
en stoten, maar ook tegen stof en vuil, verkleuring, vervor-
ming en het zogeheten uitbloeiingseffect.” 

KRASSEN EN STOTEN
Dit gunstige effect is vooral van belang bij geveltoepas-
singen. Glorie: “Je ziet vaak dat men bijvoorbeeld een fiets 
tegen de met leistenen bedekte gevel plaatst. Daardoor ra-
ken de leien vaak beschadigd met krassen. Door de coating 
is de Tecta hier beter tegen bestand: een normale lei kan 
een kracht tot 0,5 N aan. Testen hebben aangetoond dat 
deze nieuwe lei een kracht tot 3,5 N aankan.”

Bij verwijdering van graffiti van traditionele leipannen 
smeer je de verf feitelijk over het oppervlak uit. Bij de Tecta 
hecht de verf zich door de coating niet aan het oppervlak 
en laat het zich dus eenvoudiger verwijderen.”

VERKLEURING
“De coating zorgt tevens voor een bescherming tegen 
UV-straling en regenwater. Dat betekent dat de lei de 
oorspronkelijke kleur veel langer behoudt. Met name bij 
architectonisch fraaie gebouwen is dit van belang.  
Vaak zie je gebouwen, en soms ook hele woonwijken,  
waar al na een paar jaar het ontwerp teniet is gedaan 
doordat de lei is verkleurd. De naam van de architect hangt 
wel aan het betreffende project! Volgens onze testen 
 behoudt onze nieuwe leipan de kleur en uitstraling drie 
keer langer dan de standaard leien.”

VERVORMING/UITBLOEIING
De ‘verzegeling’ met de coating heeft dus tot gevolg dat 
externe factoren minder invloed zullen uitoefenen op de lei 
zelf. Het materiaal blijft dus onaangetast, waardoor er ook 
geen interne spanningen in het vezelcement zullen optre-
den. Dat betekent dat de lei zijn vormvastheid behoudt. 
Hetzelfde geldt voor de uitbloeiing van kalk, die bij traditio-
nele leipannen incidenteel zorgen voor witte vlekken in 
het oppervlak. Het verzegelde, waterdichte oppervlak zorgt 
ervoor dat deze effecten niet zullen optreden.

UITSTRALING
Ook voor het overige heeft deze nieuwe vezelcementlei een 
uitstraling die het product geschikt maakt voor toepassing 
op de meest uiteenlopende typen projecten, zowel (archi-
tectonische) nieuwbouw als (monumentale) renovatie. 

Glorie: “De lei heeft een licht ruw oppervlak waardoor het  
de uitstraling van een natuurlei benadert en wat ons 
betreft zelfs overtreft. Het verschil is vanzelfsprekend dat 
vezelcementleien allemaal dezelfde dikte hebben, wat een 
strak uiterlijk geeft en ook veel tijd scheelt op de bouw-
plaats. De lei is op de vertrouwde manier aan te brengen: 
de fabrikant levert diverse hulpmiddelen om de verwerking 
eenvoudiger te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
boormal, waarmee de bevestigingsgaten op precies de 
juiste plek kunnen worden aangebracht.”

De Tecta is tijdens de afgelopen editie van Batibouw in 
Brussels Expo geïntroduceerd. Glorie vertelt dat de nieuwe 
leipan enthousiast is ontvangen. “Met dit gepatenteerde 
product hebben we goud in handen,” stelt hij. “De toe-
voeging van de Tecta-coating is een relatief eenvoudige 
aanpassing van onze productielijnen, dus op termijn  
zullen we wereldwijd overstappen op de productie van 
deze ‘verzegelde’ leien.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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FOTOVERSLAG

In Alkmaar kan 
men letterlijk naar 
de hemel klimmen
Dit jaar bestaat De Grote Kerk, of Sint Laurentiuskerk, in het  historsische 
centrum van  Alkmaar, 500 jaar. Dat wordt op een specta culaire manier 
gevierd. Naast ver schillende andere activiteiten, wordt het publiek in de 
gelegenheid gesteld naar het dak van de kerk te klimmen.

Onder de naam Klim naar de Hemel is een indrukwekkende 
steigerstellage opgetrokken, waarmee ook mensen die dat 
niet gewend zijn veilig naar boven kunnen. Tot 1 augustus  
van dit jaar kan men via de website een kaartje aanschaffen 
om de klim te maken. Het dak van de kerk bevindt zich op 
een hoogte van 40 meter. Eenmaal boven kan men genieten 
van een prachtig uitzicht op de historische binnenstad van 
Alkmaar. Ook biedt het evenement een uitgelezen kans om 
het leiwerk, dat slechts enkele jaren geleden met natuur-
leien is uitgevoerd, van dichtbij te bewonderen.

Halverwege de constructie, op een hoogte van 20 meter, 
bevindt zich een platform. Via dit platform kan men  
de kerk betreden. Aan de binnenkant is namelijk eveneens  
een steigerconstructie aangebracht. Zo komt men vlak 
 onder de plafondschildering ‘Het Laatste Oordeel’ van 
Jacob van Oostsanen uit 1518 terecht. Het betreft een bij-
zondere schildering uit de vroege Renaissance, die vanaf  
de begane grond nauwelijks zichtbaar is. Tijdens de  
Klim naar de Hemel is het tot in detail te bekijken.  
Bovendien is er vaak een kunsthistoricus aanwezig om 
uitleg bij het schilderij te verschaffen. Via een luchtbrug 
kan men vervolgens onderdaks door de kerk lopen om het 
interieur verder te bewonderen.

Voor vakmensen is het dak natuurlijk de grootste attractie 
en er valt genoeg te genieten. Het leien dak van de  
Grote Kerk is onlangs gerenoveerd door Pronk Leidekkers bv 
uit Warmenhuizen. Het strakke beeld van het dakvlak en  
de nette afwerking van de detailleringen en aansluitingen 
zijn een lust voor het oog. Ook de klokkentoren met  
het karakteristieke carillion is van dichtbij te bewonderen.  
Ook hier wekt de fraaie afwerking bewondering.

Het is eigenlijk jammer dat de steigers na 1 augustus weer 
zullen worden weggehaald. Met de Klim naar de Hemel 
heeft de hellende dakenbranche een uithangbord zoals  
dat eigenlijk zelden voor komt. Op deze pagina’s vindt  
u een fotoverslag. ●

Het leiwerk is een lust voor het oog.

De plafondschildering ‘Het Laatste Oordeel’  
van Jacob van Oostsanen (1518).

Vanaf het dak heeft men een prachtig uitzicht op de historische 
binnenstad van Alkmaar.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
Ook de kerktoren met het carillion is van dichtbij te bewonderen.
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ACTUALITEITEN

DUBBELE TUILE DU NORD DAKPAN OPALYS 
De keramische Tuile du Nord dakpan is al sinds 1880 

gezichtsbepalend voor het Hollandse dak en nog altijd 
onverminderd populair. De nieuwste Tuile du Nord  

van Wienerberger is de Opalys. Het dubbele formaat 
van 440 mm breedte maakt hem snel en efficiënt  

te verwerken, in renovatie en nieuwbouw. Zijn grote 
oppervlak geeft ook extra stabiliteit en eenheid op  

het dak. De pan is verkrijgbaar in vier kleuren.

WIJZIGING IN DIRECTIE BMI GROUP BENELUX
Met de aanstelling van Herman Schutte als  

Managing Director Civiele Techniek binnen de  
BMI Group, is Bert de Ru volledig verantwoordelijk 

geworden voor de Benelux divisie van de organisatie. 
BMI Group is vorig jaar ontstaan uit een fusie tussen 

Braas Monier Building Group, Europees marktleider 
in materialen voor hellende daken en Icopal Group, 

Europees marktleider in materialen voor platte daken.

Sinds 16 april 2018 is Herman Schutte, die tot  
dan samen met Bert de Ru als Managing Director 

verantwoordelijk was voor BMI Benelux,  
de Managing Director Business Line Civil Engineering 

binnen de BMI Group geworden. Civil Engineering is zo een aparte afdeling van de BMI Group geworden,  
om groei te realiseren binnen deze tak van de organisatie. Esha Infra Solutions B.V., producent van bitumen  

producten voor de aanleg en het onderhoud van wegen, maakt deel uit van de afdeling Civil Engineering
.

Bert de Ru is zo sinds 16 april als Managing Director Benelux verantwoordelijk voor alle activiteiten van BMI  
op het gebied van dakbedekking, voor zowel platte als hellende daken. Bert zal de succesvolle integratie  

van de activiteiten van BMI in België en Nederland voortzetten.

EERSTE KOMO ATTEST VOOR  
DAKKAPELLEN UITGEREIKT
Van Hattem Dakkapellen uit Genemuiden is het 
eerste bedrijf dat het KOMO attest mag dragen. 
Op woensdag 30 mei ontving directeur Robert van 
Hattem in het Trainingscentrum van Dakvenster-
meesters Montage Keurmerk het certificaat dat 
aantoont dat alle dakkapellen die uit zijn productie-
hal rollen, voldoen aan de eisen die door certifice-
ringsinstelling SKH en KOMO zijn gesteld. 

Bas van Etten, projectleider bij SKH, reikte het eer-
ste KOMO Attest voor dakkapellen officieel uit. Het 
idee voor een KOMO Attest is afkomstig van Dennis 
Kosten, formulemanager bij Dakvenstermeesters 
Montage Keurmerk. Kosten: “Dat was ingegeven 
door de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. 

Die is er nog niet, maar de komst van die wet heeft grote gevolgen voor bouwers, onderaannemers, toeleveranciers en zelfs 
de zzp’er die werkt in opdracht van een particulier. En dus ook voor de producent en plaatser van een dakkapel. Met het 
KOMO Attest toon je aan dat je aan alle eisen voldoet.”

Dakvenstermeesters Montage Keurmerk en Kosten hebben Van Hattem in de afgelopen maanden intensief begeleid 
 gedurende het traject om het KOMO Attest te behalen. Robert van Hattem is trots dat zijn bedrijf het eerste bedrijf in 
Nederland is dat het keurmerk mag gebruiken. 

NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLINGEN VSB
Tijdens de voorjaarsvergadering van de VSB heeft Jan Remmits de voorzittershamer van de sectie Betonbekisting-
bedrijven overgenomen van René van Zutven. Het sectiebestuur bestaat daarmee naast Jan Remmits (Safe/Safe 
Montage) uit Peter Kraaijeveld (Hendriks Groep), Jan Thomassen (NOE-Bekistingtechniek) en René van Zutven (PERI).
 

Bij de sectie Steigerbedrijven werd Gijs Buijs door de 
leden verzocht de functie van voorzitter tijdelijk op zich te 
nemen. Rob Engelaar, directie Bilfinger Industrial Services 
werd door de vergadering gekozen als nieuw bestuurslid. 
Hiermee bestaat het sectiebestuur uit Gijs Buijs,  
Peter van den Bergh (Nivo Steigerwerken), Rob Engelaar 
(Bilfinger Industrial Services), Chris Hunter (Kaefer),  
Dick Koster (Steigerbouw Van der Panne) en Hub Moonen 
(Altrad Hertel Industrial Services).
 
Als nieuwe voorzitters van de secties treden Jan en Gijs  
ook toe tot het Algemeen Bestuur van de VSB.  
Het Algemeen Bestuur bestaat daarmee nu uit: 
• Frank Klessens (sectie Hoogwerkbedrijven), voorzitter 
•  Jan Remmits (sectie Betonbekistingbedrijven),  

penningmeester
• Gijs Buijs (sectie Steigerbedrijven)

RECTICEL INSULATION LANCEERT EUROROOF RENO
Tijdens de Renovatiebeurs in ’s-Hertogenbosch (23-25 mei)  
introduceerde Recticel Insulation de Euroroof Reno, een nieuwe 
isolatieoplossing voor bestaande, hellende daken. Het paneel  
biedt optimale thermische isolatie en luchtdichtheid,  
standaard RC vanaf 2,50 tot 8,00 m2K/W verkrijgbaar.

Euroroof Reno is leverbaar in diktes vanaf 51 mm. De panelen  
worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren is reeds langer in gebruik, maar in  
dit paneel zijn alle onderdelen voor dakisolatie optimaal in één paneel  geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie,  
sponning en tengels.

UBIFLEX EXTREME IS VERKRIJGBAAR 
De tijdens de BouwBeurs geïntroduceerde loodvervanger Ubiflex Extreme is nu verkrijgbaar bij de professionele handel. 
Ruim 10 jaar geleden bracht Ubbink Ubiflex op de markt. Deze jarenlange ervaring heeft Ubbink meegenomen in de 
ontwikkeling van de uitmuntend verwerkbare en presterende Ubiflex Extreme 
loodvervanger. Deze nieuwe variant, op basis van siliconen met aluminium ver-
sterking, is speciaal ontwikkeld voor extreme weersomstandigheden en heeft 
de ‘look en feel’ van lood. Het dubbelzijdige product heeft dezelfde voordelen 
als de bitumen varianten, maar levert ook een (blijvend) uitmuntende  prestatie 
bij extreem hoge en extreem lage temperaturen, van +180°C tot -30°C.

Bas van Etten van SKH (links), Robert Van Hattem (midden) en  
Dennis Kosten van Dakvenstermeesters Montage Keurmerk (rechts)

Bert de Ru (links) en Herman Schutte.

UITVOERINGSRICHTLIJN (URL) VOOR HET AANBRENGEN VAN  
GEBOUWGEBONDEN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN OP HELLENDE DAKEN VAN KRACHT
Per 8 juni 2018 is de Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor het aanbrengen van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen  
op hellende daken van kracht geworden. Doel van de URL is om uitvoerende bedrijven die valveiligheidsvoorzieningen  
aanbrengen de mogelijkheid te geven de aangebrachte voorzieningen aantoonbaar te laten voldoen aan de eisen  
die eraan gesteld worden, met name op het gebied van de bevestiging aan de ondergrond. In de volgende editie van  
steilDAK zal hier uitgebreider op worden ingegaan.
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De volgende keer in steilDAK:

SPECIAL
Metalen daken

NIEUWE CONTRACTVORMEN
Resultaatgericht Samenwerken

BRANDVEILIGHEID
Brandveiligheid van  
isolatiematerialen

VALBEVEILIGING
URL voor het aanbrengen van  
gebouw gebonden veiligheids- 
voorzieningen op hellende daken

De volgende steilDAK verschijnt op 21 augustus

UNILIN BIEDT EEN BREED 
SCALA AAN ZICHTZIJDES

uw ruimte met een 
sfeervollere uitstraling!

Leverbaar in 10 
zichtzijde variaties

Natuurlijk kunt u altijd kiezen voor een standaard 

afwerking of uw plafond zelf afwerken, maar met deze 

keuzes aan zichtzijdes krijgt uw ruimte meteen een 

warmere en sfeervollere uitstraling!

Hiermee heeft UNILIN een esthetische oplossing om 

de leef- of zolderruimte in één handomdraai te isoleren 

én af te werken.

Voorbeelden zichtzijdes:

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

hemelswit

populier

volige

pompei grijs



WEIK_18-14_adv SteilDAK.indd   1 11-04-18   13:36


