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COLUMN

Energetische ambities  
hand in hand met 
wooncomfort

zonnecollecto-
ren en warmte-
pompcon cep-  
ten, transfor-
meert de ruimte 
onder het hel len-
de dak van (poten-
tiële) leefruimte tot 
installatieruimte.  
De grootte, het geluid, 
de warmteafgifte en de positie van de kanalen van de 
installaties zorgen ervoor dat kostbare ruimte voor de 
woonconsument (soms wel een derde van de totale 
woonoppervlakte) door deze keuzes verloren gaat. 

Is technische vooruitgang op het hellende dak dan een 
probleem? Nee, niet als de woning wordt ontworpen 
met de woonwensen van de toekomstige gebruikers 
als uitgangspunt, waarbij de energetische ambities 
hand in hand gaan met het wooncomfort in de breed-
ste zin van het woord. 

Het dakenlandschap verandert, net als de toepassing 
van de ruimte onder het hellende dak. De mensen  
die in die woningen verblijven veranderen echter  
niet. Maar hun gedrag wel. Met de kennis die wij van-
daag de dag hebben over gezondheid en het feit dat 
mensen 90% van hun tijd binnenshuis verblijven,  
is het een verplichting van eenieder die in de gebouw-
de omgeving werkzaam is om geen afbreuk te doen  
aan alle aspecten die van belang zijn om tot een 
 gezond en comfortabel gebouw te komen. Alleen dan 
zal een gebouw dat de komende 70 jaar in gebruik 
zal zijn echt als C02-neutraal en ‘circulair’ kunnen 
doorgaan. Zo bouwen we werkelijk aan een duurzaam 
gebouwde omgeving. 

Marcel Vreeken
VELUX Nederland B.V.

‘Van Gas Los’, ‘Nul op de Meter’, BENG, all electric, 
 circulaire economie, materiaalschaarste… Het zijn 
slechts een paar kreten die momenteel de vakmedia 
beheersen. De energietransitie en het verduurzamen 
van de gebouwde omgeving zijn aan de orde van 
de dag en er wordt op grote schaal geëxperimen-
teerd met energiezuinige toepassingen en circulaire 
oplossingen. Belangrijke ontwikkelingen, waarmee 
de overheidsambities met betrekking tot Energie- 
onafhankelijkheid en CO2-reductie kunnen  
worden behaald. 

In het kielzog van al deze trends wordt het belang van 
de woonconsument wel erkend, maar vaak niet op 
een gelijk niveau gezet. Als er keuzes moeten worden 
gemaakt tussen de energetische prestaties van een 
gebouw en de belangen van de gebouwconsument, 
dan slaat de balans (vanuit kostenoogpunt) toch snel 
door naar de eerste parameter. Dit is jammer, omdat 
het gedrag van de gebruikers de allergrootste impact 
zal hebben op het energiegebruik van het gebouw, 
vooral wanneer hier anders mee wordt omgegaan  
dan vanuit het ontwerp is bedoeld. 

Helaas is dit het gevolg van de huidige bouwregel-
geving. In het Bouwbesluit worden namelijk wel hoge 
ambitieuze energetische eisen gesteld, maar wordt,  
als het gaat om comfortaspecten zoals voldoende 
ventilatie en daglicht, verwezen naar een minimale 
ambitie, een ondergrens. Deze ondergrens blijkt  
in de praktijk (vanuit gemak en kosten) vaak het te 
bereiken einddoel. De overheid beroept zich echter  
wel op het feit dat woningen gebouwd dienen  
te worden voor de gebruikers. Daarom zijn wij als 
bouwprofessionals gezamenlijk verantwoordelijk voor 
woningen die  comfortabel zijn voor de gebouwcon-
sument, zonder dat hiervoor vanuit regelgeving  
hogere comfort- en gezondheidseisen zijn opgelegd. 
Vanuit VELUX Nederland zetten wij ons samen met 
onze Active House Nederland partners al jaren in voor 
deze holistische benadering van duurzaam bouwen. 

Daarnaast zien wij ook een tweede trend, waaruit 
blijkt dat technische oplossingen leidend zijn binnen 
dit thema. Met de komst van allerlei technieken op 
hellende daken, zoals de toepassing van PV-elementen, 
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JHet Dak van het  aar 2018

De waterdichting zit  
achter hout verborgen
Het nieuwe centrum voor natuur- en cultuurhistorie De Bastei in 
 Nijmegen heeft  zeven daken op diverse niveaus. De daken zijn op 
 verschillende  manieren uitgevoerd: intensieve begroeiing, bestrating 
met klinkers en tegels,  sedum en een EPDM bedekking bekleed met 
houten regelwerk. Dit laatste dak omvat dertien vlakken die onder 
 verschillende standen en hoeken op elkaar aansluiten. En dan is er  
nog iets gedaan bij de  rondlopende, gemetselde vestingwand.

De Nijmeegse gemeenteraad heeft in februari 2014 beslo-
ten museum De Stratemakerstoren aan de Waalkade 
te verbouwen en uit te breiden tot natuur- en cultuur-
historisch centrum De Bastei. Het nieuwe centrum is 
 gerealiseerd door de historische Stratemakerstoren te kop-
pelen aan half verdiepte nieuwbouw op het terrein achter 
de toren. Door ook de omgeving van de Veerpoorttrappen 
aan te pakken, is bovendien een betere relatie ontstaan 
tussen beneden– en bovenstad en een betere verbinding 
met het Valkhofpark. De Bastei wordt door zijn ligging 
een belangrijke schakel in het Valkhofkwartier: het gebied 
waarin het Valkhofpark, Museum Het Valkhof, de kapel, de 
Belvedère, de Lindenberg, de nog te bouwen Donjon en  
de toekomstige museumhaven samenkomen.

De uitbreiding en nieuwbouw is in opdracht van de 
 gemeente Nijmegen ontworpen door Van Roosmalen  
Van Gessel Architecten. Verkoelen Dakspecialisten Vlakke 
Daken heeft als bouwpartner van Bouwbedrijf Mertens de 
dakdekkerswerkzaamheden op alle daken uitgevoerd.

MEERDERE VLAKKEN
Het meest in het oog springend en van alle kanten goed 
zichtbare deel van de uitbreiding/nieuwbouw is de dakop-
bouw op het hoofdgebouw. Daarbij vallen niet alleen de 
uniform doorgevoerde bekleding met houten delen op de 
gevels en de daken op, maar evengoed de vele vlakken van 

Tekst: Joop Wilschut
Foto’s: Verkoelen, Weert

die dakconstructie. In totaal gaat het om dertien vlakken 
die onder verschillende hoeken en standen op elkaar aan-
sluiten. Voor een leek al spectaculair, maar een techneut zal 
zich afvragen hoe dat onder de houten bekleding water-
dicht is gemaakt en hoe de vreemdsoortige aansluitingen 
van de verschillende dakvlakken zijn gerealiseerd.

De draagstructuur bestaat uit een staalconstructie,  
waarin tussen de profielen een HSB constructie is aan-
gebracht. Deze constructie bestaat uit houten balken van 
71 x 175 mm op h.o.h.-afstanden van 500 mm. De ruimte 
tussen de balken is volledig opgevuld met isolatie.  
Aan de binnenzijde is de constructie afgedicht van een 
dampremmende folie en platen WBP van 20 mm. Aan de 
buitenzijde zijn op de HSB constructie 15 mm dikke platen 
OSB aangebracht.

De OSB platen vormen tevens de ondergrond voor de 
verdere afwerking van de dakconstructie. De waterdichte 
bekleding bestaat uit een EPDM bedekking. Voorafgaand 
aan de uitvoering heeft Verkoelen in samenwerking met 
Carlisle Construction Materials nauwkeurig bekeken hoe 
men het geheel van verschillend aansluitende dakvlakken 

Beeld van de stadszijde van de nieuwbouw/uitbreiding van  
het centrum De Bastei.

De met hout beklede opbouw. Hier is enigszins de diversiteit  
aan dakvlakken en aansluitingen te zien. De houten bekleding is aangebracht op rachelwerk, waarvan hier  

op sommige vlakken de eerste, verticale laag is te zien.

De opbouw, gevel- en dakvlakken, is volledig ingedekt met 
 zelfklevende EPDM dakbanen Resitrix SK.

Gevel van de opbouw/nieuwbouw aan de rivierzijde met ervoor  
een deel van het terras aansluitend op de gebogen vestingmuur.
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het beste kon aanpakken. Door de complexiteit was een 
aanpak met membranen uit den boze en de hoge eisen 
aan waterdichting maakte een volledige verkleving  
noodzakelijk. Bovendien moest de dakbedekking dienst 
doen als watervoerend vlak onder de houten bekleding. 
Vandaar dat gekozen is voor volledig verkleefde  
Resitrix SK dakbanen.

De houten bekleding is opgebouwd uit drielaags rachel-
werk. De onderste laag tengels loopt verticaal om water-
afvoer zo eenvoudig mogelijk te maken. De tweede laag is 
horizontaal op de eerste bevestigd en de derde, de toplaag, 
loopt weer verticaal. De onderste laag rachels zijn vastge-
nageld aan de OSB platen, dus door de EPDM bedekking 
heen. Om het geheel waterdicht te houden, is op de achter-
zijde van de rachels, dus tussen het hout en de EPDM,  
een speciale tape (van Morgo) aangebracht.

ANDERE DAKEN
Behalve de opvallende dakconstructie van de opbouw  
heeft Verkoelen nog vijf andere daken in uitvoering 
 genomen. Al deze daken hebben een ondergrond 
 bestaande uit een betonvloer. Daarop is een tweelaagse, 
wortelwerende bitumen dakbedekking aangebracht met 
daarop een XPS-dakisolatie in diverse diktes en persingen.

Eén van de vijf daken gaat om een dakvlak, eigenlijk een 
terras, rondom de hiervoor beschreven nieuwbouw.  
Het heeft een totale oppervlakte van circa 160 vierkante 
meter en is op de isolatielaag belegd met Schellevis tegels 
600 x 600 mm, 50 mm dik en roodbruin van kleur.  
Aansluitend op dit terrasdak ligt een traditioneel sedum-
dak van ongeveer 52 vierkante meter en aan de ‘achterzijde’ 
van de opbouw nog zo’n tweede sedumdak maar circa  
de helft kleiner in oppervlakte.

Op een iets lager niveau ligt een dakconstructie met 
 bestrating van klinkers in een zandpakket, oppervlakte circa 
180 vierkante meter. Dit bestrate dak vormt de ‘verbinding’,  
het looppad tussen de nieuwbouw en een groendak 
 grenzend aan de Veerpoorttrappen. Dit groendak heeft een  
oppervlakte van om en nabij 465 vierkante meter en is op-
gebouwd uit een grondpakket en een intensieve begroeiing.

SPECIALTY
Tot besluit nog even iets over een bijzonderheid met 
EPDM dat ook door Verkoelen is aangepakt. Het betreft de 
vesting wand Stratemakerstoren aan de Waalkade. Voor de 
bestaande gemetselde muur is een nieuwe tweede muur 
opgetrokken, ook rondlopend en licht achteroverhellend. 
Om ook hier een waterdichting te realiseren, is er op de 
bestaande muur, die vooraf licht is uitgevlakt, een EPDM 
bekleding aangebracht van zelfklevende Resitrix SK.  

De bekleding is opgebouwd uit horizontale banen, die 
potdeksel- of dakpansgewijs overlappend van beneden 
naar boven zijn verwerkt. De horizontale verwerking had 
grotendeels te maken met de slagen van de metselsteiger.

Het totale project wordt binnenkort opgeleverd, maar is nu 
al van afstand te bewonderen. Maar zoals zo vaak is aan de 
buitenkant niet te zien, wat voor werk er is verzet om ‘het 
mooie plaatje’ te realiseren. ●

Banen met uitzicht! 

Info:  0495 - 543000        www.verkoelen.nl

Timmerlieden
Specialisten
in koper, zink, leien, 
pannen en plat dak

CENTRUM VOOR NATUUR- EN CULTUURHISTORIE DE BASTEI NIJMEGEN
OPDRACHTGEVER:  GEMEENTE NIJMEGEN
ARCHITECT:  VAN ROOSMALEN VAN GESSEL ARCHITECTEN, 

DELFT
CONSTRUCTEUR:  DE TWEE SNOEKEN, ’S HERTOGENBOSCH
HOOFDAANNEMER:  BOUWBEDRIJF MERTENS, WEERT
DAKDEKKER:  VERKOELEN DAKSPECIALISTEN VLAKKE DAKEN, 

WEERT
DAKBEDEKKING:  CARLISLE CONSTRUCTION MATERIALS, KAMPEN
ISOLATIE:  BLAUWPLAAT, DEVENTER
DAKTUIN:  JONKERS DAKTUINEN, VENLO

Een deel van het terras dat is belegd met Schellevis tegels.  
De hoekigheid en breedte laten goed zien welke puzzels  
met de tegels gemaakt moesten worden.

De waterkerende en wortelwerende dakbedekking van het  
intensieve groendak wordt aangebracht. Rechts op de achtergrond 
de nieuwbouw in uitvoering.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

JHet Dak van het  aar 2018



Ewout van Oordt, Smits Vastgoedzorg:
‘De dakopbouw ging slechts 2 tot 3 centimeter omhoog en we hebben 
daardoor geen kostbare lood- en gootaanpassingen nodig gehad. 
De snelle verwerkbaarheid was ook belangrijk want binnen een dag 
moest het dak weer waterdicht worden gemaakt’. 

Project:  Rode Kastelenbuurt Rotterdam van corporatie Woonstad.
Uitvoerder:  Smits Vastgoedzorg.
Energie-uitdaging:  woning opwaarderen naar energielabel B.
Probleemstelling:  i.v.m. dakrenovatie lichte en dunne dakisolatie van buitenaf toevoegen  
 welke snel verwerkbaar is.
Isolatieoplossing:  waterdichte en dampopen isolatiefolie Airflex-Permovap toegepast aan  
 buitenzijde, op bestaande tengels.

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

Voor: Na:

www.airflex.nl
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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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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Kwaliteit dakenbranche 
gevierd met feestavond
Tijdens de goedbezochte tweede editie van de feestavond voor de daken-
branche, op 23 maart 2018 in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, is het  
Drinkwaterpompstation Zeddam uitgeroepen tot Dak van het Jaar 2017  
in de categorie hellende daken. John Kouwenberg is in de categorie 
 hellende daken uitgeroepen tot Dakenman van het Jaar 2017.

Dit jaar werd het Dak van het Jaar voor het eerst uitgeroe-
pen in twee categorieën: platte en hellende daken. In de 
categorie hellende daken ging het  Drinkwaterpompstation 
Zeddam er met de Gouden Dakpan vandoor. Voor het 
 platte dak was het polderdak van kantoorgebouw Vivaldi in 
Amsterdam de winnaar. Het won daarmee de prestigieuze 
DakAward. Na het juryoverleg over de Dakenman of  
-vrouw heeft de organisatie besloten ook deze onder-
scheiding uit te reiken in twee categorieën. In de catego-
rie hellende daken werd John Kouwenberg verkozen tot 
Dakenman van het Jaar 2017, in de categorie platte daken 
won Bram Kranenburg. 

De motivaties voor de winnaars in de categorie platte 
daken zijn gepubliceerd in vakblad Roofs, in dit artikel zal 
uitsluitend worden ingegaan op de winnaars in de cate-
gorie hellende daken.

AMBITIE
Namens de jury lichtte Cees Seelen (LSWA Architecten)  
toe waarom juist het Drinkwaterpompstation Zeddam  
uit de diverse bijzondere projecten die waren genomi- 
neerd tot winnaar is verkozen. De keuze voor de prijs  
Het Dak van Het jaar 2017 hellende daken is gevallen op 
een project dat de eigenschappen van een plat dak en 
een hellend dak op een overtuigende wijze samenbrengt. 
Opdrachtgever, architect, uitwerkende en uitvoerende 
 partijen hebben gezamenlijk met visie en vakmanschap 
een bijzonder resultaat bereikt. 

Er is een eigenzinnig project gerealiseerd, zowel in esthe-
tisch als technisch opzicht. In technische zin vielen de 
eigenzinnige constructie, de fraaie detaillering en de uitge-
sproken materiaalkeuze en detaillering op. Esthetisch was 
de jury gecharmeerd van de ambitie van de opdrachtgever, 

Ruim 200 aanwezigen waren in Egmond aan Zee om de 
kwaliteit binnen de dakenbranche te vieren. De avond werd 
gepresenteerd door Gunther Guinée. Hij is in de markt wel-
licht bekend als hoofdredacteur van het Belgische vakblad 
voor de dakenbranche Roof Belgium. Hij is tevens illusionist 
en samen met zijn partner Julie verzorgde hij een aantal 
bijzondere optredens. het ontwerp (samenhang dak en gevel) en de zorgvuldige 

uitvoering. Het betreft daarnaast een duurzaam project, 
onder meer door de fraaie inpassing in het landschap, de 
toepassing van milieuvriendelijke materialen en de lange 

levensduur. De aandacht die aan het ontwerp en de uitvoe-
ring van het dak zijn besteed, tilt het gehele bouwwerk op 
een hoger niveau.

Presentator Gunther Guinée en muzikant Marcel Hufnagel.

Hendrikus Doorten (Olster Dakwerken) neemt de Gouden Dakpan in ontvangst voor zijn bijdrage aan het Dak van het Jaar 2017  
(categorie hellende daken), het drinkwaterpompstation Zeddam.
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ADVISEUR
Erik Steegman, Dakenman van het Jaar 2016, mocht zijn 
opvolger bekendmaken. Hij gaf aan dat hij het afgelopen 
jaar als Dakenman bijzonder heeft gevonden, omdat je  
in de gelegenheid wordt gesteld je passie voor het dak  
ten volle uit te dragen. Steegman grapte dat hij ver- 
wachtte in een zwart gat te vallen nu zijn termijn als 
Dakenman van het Jaar erop zit. Vervolgens legde hij uit 
waarom er niet één, maar twee Dakenmannen van het Jaar 
zijn uitgeroepen. Kon men vorig jaar via de website op de 
favoriete kandidaat stemmen, dit jaar is ervoor gekozen  
de winnaar door de respectievelijke vakjury’s (voor platte 
en hellende daken) te laten bepalen. Beide jury’s kwamen 
met een winnaar waar men feitelijk niet omheen kon. 
 Vervolgens maakte Steegman de nieuwe Dakenmannen 
van het Jaar bekend en las hij de motivaties van de jury voor.

In de categorie hellende daken werd John Kouwenberg 
uitgeroepen tot Dakenman van het Jaar. 
Steegman liet de commissies de revue passeren waar John 
Kouwenberg bij betrokken was:
 
•  NC 3510010203 veiligheid bevestiging dakbedekkingen 

(NEN 7250) 
•  NC 35059 Bouwkundige iteratie zonnepanelen
•  BRL Dakhaken, dakveiligheid
•  Technische commissie HHD
•  NC 353080, schubvormige dakbedekkingen Voorzitter
•  A-blad hellende daken
•  IFD, Europees overleg hellende daken
•  BRL 1503
 
Je zou kunnen denken dat deelname aan commissies zijn 
beroep was. John was de adviseur achter A&T Dakengroep. 
Hij adviseerde bij grote en complexe projecten en was 
daarbij ook niet zelden projectleider. In die hoedanigheid 
kreeg hij voor zijn kiezen wat in commissie was besloten. 
Die wissel werking maakte ook dat hij in vergadering echt 
stelling nam met recht van spreken. Als adviseur kreeg hij 
de echte problemen onder ogen en als projectleider ook 

de sores als wat geadviseerd en afgesproken niet bleek 
te kloppen. Door zijn grote kennis van zowel theorie als 
praktijk en zijn enorme bevlogenheid en inzet heeft hij in 
praktische zin echt het verschil kunnen maken en ertoe 
bijgedragen dat daken (en de werkpraktijk) zijn verbeterd.
 
Bijzonder was dat Kouwenberg de prijs eigenhandig op  
het podium in ontvangst kwam nemen. Kouwenberg is  
begin 2017 getroffen door een herseninfarct en verschil-
lende hersenbloedingen. Zijn herstel verloopt gelukkig  
veel voorspoediger dan verwacht en daardoor kon hij   
naar voren komen om de prijs op te halen. Het was een 
ontroerend slot van een mooie avond. ●

Het Dak van het Jaar 2017

Wij willen alle aanwezigen 
hartelijk bedanken 

voor de geslaagde avond!

Winnaars 

DakAward 
2017

Winnaars 
Dakenman 

2017

John Kouwenberg neemt zijn onderscheiding in ontvangst nadat hij 
door Erik Steegman is uitgeroepen tot Dakenman van het Jaar 2017 
(categorie hellende daken)

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Gunther Guinée en zijn partner Julie Vanbeylen vermaakten de 
 aanwezigen met een aantal goochelacts.
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Drinkwaterpompstation Zeddam  
wint Gouden Dakpan

Op 23 maart 2018 werd tijdens een feestavond in Hotel Zuiderduin  
in Egmond aan Zee het Drinkwaterpompstation Zeddam uitgeroepen  
tot het eerste Dak van het Jaar in de categorie hellende daken.  
Hieronder vindt u de integrale tekst van het juryrapport.

decennium is geworden. Er is weer van alles mogelijk  
en er is gelukkig nog voldoende vakmanschap in de 
 branche overgebleven om deze mogelijkheden te realise-
ren. De ontwerpen zijn gewaagd, de materialen doorgaans 
hoogwaardig en de uitvoering getuigt van vakmanschap. 
De nominaties waren als volgt:

• Villa te Wilrijk (B)
• Cuneratoren, Rhenen
• Zorgvilla Barendrecht
• Drinkwaterpompstation Zeddam
• Schooltuin De Buitenkans, Roosendaal
•  Uitbreiding Carréhoeve Biesenhof, Geleen
•  Nieuwbouw Van der Valk Hotel,  

Leeuwarden

De jury heeft de projecten beoordeeld op verschillende 
criteria, te weten: esthetische waarde, techniek, duurzaam-
heid, de samenwerking tussen de bouwpartijen en een 
veilige werkpraktijk. 

Het Dak van het Jaar is een prijs die de kwaliteit van de 
dakenbranche wil tonen en vieren, en zodoende deze 
 kwaliteit wil bevorderen. De mogelijkheden op het dak 
worden steeds uitgebreider. De aparte prijs voor het 
 hellende dak was nodig om de eigenheid van de vraag-
stukken en oplossingen binnen de hellende dakenbranche 
beter tot haar recht te laten komen. De jury is samen-
gesteld uit de redactieraad van vakblad steilDAK en  
bestaat uit:

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

De nominaties konden door de markt zelf worden aange-
dragen. Dit heeft geresulteerd in een lijst van zeven uiteen-
lopende projecten. Aan de lijst is af te lezen hoe divers en 
vooruitstrevend de dakenbranche in pakweg het afgelopen 

De respectievelijke projecten onderscheiden zich allemaal 
wel op één van deze gebieden. De jury is onder de indruk 
van het vakmanschap dat op het gebied van verwerking 
van leien en lood is laten zien op de renovatieprojecten  
(de villa in het Belgische Wilrijk, de Cuneratoren te Rhenen 
en de Zorgvilla in Barendrecht). 

Bijzonder creatief en fraai zijn de ontwerpen van de uit-
breiding Carréhoeve Biesenhof in Geleen en schooltuin  
De Buitenkans in Roosendaal. Deze daken laten zien op 
welke manieren het hellende dak kan worden ingezet  
om een positief effect te genereren op mens en milieu. 
Waar de Carréhoeve Biesenhof vooral bewijst dat de toe-
passing van zonnepanelen niet lelijk meer hoeft te zijn,  
is bij de schooltuin De Buitenkans in Roosendaal vooral het 
materiaalgebruik en de toepassing van het hellende dak 
bijzonder. De jury was zeer te spreken over de innovatieve 
toepassing van de kassendaken, maar had ook bedenkin-
gen: zijn de daken ook op langere termijn lichtdoorlatend?

Een ander esthetisch fraai dak is dat van het nieuwe  
Van der Valk hotel in Leeuwarden. Het opvallende dak is 
ontworpen als de kap van een traditionele Friese boerderij, 
in overeenstemming met de achterliggende nieuwbouw-
wijk. Op deze schaal vergt dat technisch wel het één  

en ander, met name op het gebied van windbelasting  
en  esthetische uitstraling. De jury prijst het resultaat,  
een echte blikvanger in het Friese landschap.

Bijzonder zijn de vele hellende dakvlakken die zijn toege-
past op het Drinkwaterpompstation Zeddam. Esthetisch 
is dit dak zeer fraai en de vele aansluitingen maken het 
een technisch hoogstandje. De dakopbouw is dat van een 
plat dak. De jury is ervan overtuigd dat met een hellende 
dakopbouw eveneens een heel aansprekend resultaat had 
kunnen worden bereikt. Niettemin is men onder de indruk 
van het gewaagde ontwerp en de vakkundige uitvoering: 
het dak combineert het beste van beide werelden. De jury 
kon dan ook niet om dit project heen, het laat prachtig zien 
wat er zoal mogelijk is met hellende daken. Daarom is het 
Drinkwaterpompstation Zeddam uitgeroepen tot het  
Dak van het Jaar 2017 in de categorie hellende daken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

JURYRAPPORT DAK VAN HET JAAR 2017

De Gouden Dakpan Hendrikus van Doorten van Olster Dakwerken neemt de prijs in ontvangst



Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Revolutie op het dak!

www.ubbink.nl/kompakt2.0serie

Met de Kompakt 2.0-serie van Ubbink!
De Kompakt 2.0-serie biedt oplossingen voor:
• Rookgasafvoer en luchttoevoer voor gesloten gastoestellen (HR T120), parallel en nieuw concentrisch
•  Geïsoleerde luchtafvoer van mechanisch ventilatiesysteem, ook geschikt voor WTW toestellen (systeem D)
• Rioolontluchting
• Mechanische ventilatie (systeem C)
• Luchtwarmtepomp
 
De beproefde en onderscheiden Kompakt 2.0-serie is geschikt voor dakhellingen 15°-55°; one type fi ts all!
Door de haakse doorbreking kunt u de verzamelkap eenvoudig monteren. Alle varianten zijn voorbereid 
op de nieuwste isolatie-eisen voor het dak (Rc 6.0) uit het Bouwbesluit 2015 (EPC 0,4) en voldoen aan
de relevante eisen met betrekking tot waterdichtheid en luchtdichtheid. Luchtdichte afsluiting realiseert
u met het Luchtdicht Dakdoorvoermanchet. Alle varianten zijn verkrijgbaar in verlengde versies.
De moderne en fraaie vormgeving maakt van deze serie een eigentijdse topper, die staat voor veiligheid, 
zekerheid en gemak!

Kompakt 2.0 Rookgasafvoer
in 10 varianten
Nu ook in concentrische uitvoering

Kompakt 2.0 WTW/WP
luchtwarmtepomp

Kompakt 2.0 MV Box
voorzien van 
mechanische ventilatie

Kompakt 2.0 WTW-Riool
in 2 varianten
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1980

2014

Kompakt 
Schoorsteen 2.0

2016
Kompakt 2.0-serie

2018
Kompakt 2.0 Concentrisch 

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.
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DAKENMAN VAN HET JAAR 2017

John Kouwenberg 
vecht zich terug
Tijdens de feestavond voor de dakenbranche werd John Kouwenberg uit-
geroepen tot Dakenman van het Jaar 2017: een erkenning voor zijn vele 
verdiensten. steilDAK interviewde hem naar aanleiding van de bekroning.

Tijdens de uitreiking memoreerde Erik Steegman  
(namens de jury) je enorme verdiensten:  
in commissie verband (regelgeving) en in praktische zin. 
Het spreekt niet vanzelf dat iemand zo enorm actief is  
op al deze gebieden. Waar komt deze passie vandaan?
De passie komt vanuit mijn familie. Mijn opa en  
vader waren beiden timmerman. Ik werk in de 
 dakenbranche en zelfs mijn zoon heeft iets mee- 
gekregen. Hij is architect.

Begin 2017 werd John Kouwenberg getroffen  
door een  herseninfarct en diverse hersenbloedingen.  
Inmiddels kan hij weer goed bewegen, alleen praten  
is nog een probleem. Tot  verbazing van velen nam John  
de prijs zelf in ontvangst. Dit interview is schriftelijk  
afgenomen en geschreven in samenwerking met Johns 
vrouw, Mieke Kouwenberg.

Allereerst: hartelijk gefeliciteerd dat je bent uitgeroepen 
tot de allereerste Dakenman van het Jaar in de categorie 
hellende daken. Hoe vind je het zelf? Had je het verwacht?
Ik vind het een eer dat ik (samen met Bram Kranenburg 
voor de platte daken) heb gewonnen. Het is een mooie 
waardering. Nee, ik had dit niet verwacht. Ook niet dat 
ik genomineerd zou worden. Het was voor mij een ware 
verrassing. Ik wil de mensen die mij hebben voorgedragen 
graag bedanken.

Hoe heb je de feestavond ervaren?
Door omstandigheden waren we helaas pas halverwege 
de feestavond aanwezig. Gelukkig op tijd voor de uitreiking 
van de DakAwards. Het gaf me een goed gevoel om me 
weer tussen de mensen van de dakenbranche te begeven. 
Fijn dat mensen een praatje met me wilden maken. Zoals je 
me kent, had ik genoeg praatjes in mijn hoofd, maar helaas 
kwamen ze er nog niet uit. Ik had ook een kleine speech 
voorbereid, maar zonder mijn vrouw wilde dit niet lukken. 
Nu een mooie gelegenheid om hem alsnog te geven:

Beste mensen,
Ik wil jullie bedanken voor de prijs.
Ik wil jullie bedanken voor de waardering  
en het vertrouwen in mij.
Volgend jaar wil ik graag weer iets gaan doen  
voor de dakenbranche.
Jullie zijn nog niet af van mij!
Mensen bedankt.

Hoe ben je het vak ingerold?
Als kleine jongen mocht ik al met mijn opa en vader mee. 
Als vijftienjarige jongen zat ik al op het dak van een kerk,  
al was het toen om hem af te breken. Na mijn studie ben ik 
uiteindelijk gaan werken bij de KPN in de gebouwenbeheer. 
Daar is de passie echt begonnen. RBB kwam op mijn pad 
en werd Lafarge. In de tijd dat Lafarge Monier werd, ben 
ik naar Ton Thissen gegaan en ben daar A&T Dakadvies 
begonnen. De regelgeving, nieuwe ontwikkelingen in de 
woningbouw, asbest, productontwikkeling, het schrijven 
van een technisch handboek, etc., vind ik erg interessant. 
Eigenlijk kan ik wel zeggen dat mijn werk mijn hobby is.

Wat vind je zelf je grootste verdienste(n)?
Kennis overbrengen aan andere mensen in de dakenbranche.  
Zoals de nieuwe ontwikkelingen in de asbestsanering en 
het dak.

Ik heb begrepen dat je nog steeds het vak goed bijhoudt. 
Welke ontwikkeling vind jij op dit moment het meest 
opvallend (en waarom)?
Ik probeer de nieuwe ontwikkelingen goed bij te houden. 
Maar door mijn herseninfarct en bloedingen is het voor mij 
heel moeilijk om grote artikelen te lezen. Het gaat in kleine 
stukjes en duurt daarom heel lang. Ik kijk eerst naar de 
hoofdtekst en de samenvatting om te zien waar het artikel 
over gaat. Daarom kan ik nu geen goed oordeel geven .

2017 is een verschrikkelijk jaar voor je geweest. De manier 
waarop je jezelf terug vecht wekte tijdens de feestavond 
alom bewondering. Hoe zie jij je toekomst in de daken-
branche? Mogen we erop rekenen dat je terugkomt?
Mijn toekomst in de dakenbranche zie ik helaas niet  
meer op het dak. Wel zou ik in de toekomst heel graag  
weer nieuwe kennis op willen doen. En dan mijn kennis 
willen overdragen aan anderen. De kennis ontvangen  
gaat zeker lukken.

Door mijn herseninfarct en de bloedingen is communicatie 
voor mij nog erg moeilijk. De kennis zit in mijn hoofd maar 
komt er helaas nog niet uit.

Ik blijf vechten om weer te kunnen communiceren en mijn 
kennis over te kunnen dragen. Ik ga binnenkort, als het 
goedgekeurd wordt, twee dagen in de week naar het  
Afasiecentrum in Tilburg. Daar ga ik leren te  communiceren 
met behulp van digitale middelen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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DE PINEUT

Zinken en koperen  
dak- en gevelconstructies  
vereisen vakmanschap
In de serie ‘De Pineut’ behandelt Leen Iseger van IKOB-BKB praktijk-
voorbeelden van projecten waarbij zaken flink mis zijn gegaan, in de 
hoop dat dit soort fouten in de toekomst niet meer voor zal komen.

Zetwerk van goten staat, door de te krappe maatvoering, 
onder spanning. Ontmoetingen van de goten met de 
zijwang van de dakkapel zijn niet waterdicht aangesloten 
door een grove maatvoering en afwerking.

Idem aan binnenzijde goot

Buitenzijde gootbekleding  
bolt op

Toegepaste deklijsten op de pergola kennen geen 
 waterdichte verbindingen, alle solderingen staan open  
over de volledige lengte hiervan (25 m). Er zijn op dit  
constructieonderdeel geen dilataties uitgevoerd. Het is 
derhalve niet vreemd dat vrijwel alle solderingen onder  
de optredende spanning door wisseling van warmte en 
koude bezweken zijn.

L.A. Iseger SKG-IKOB

Voor een dakinspectie waarbij het woonhuis, de inpandige 
goten alsmede de deklijsten en de zijwangen van de dakka-
pel waren uitgevoerd in gepatineerd zink, werd SKG-IKOB 
dit keer door een andere adviserende partij ingeschakeld. 
Bij aankomst leek de dakconstructie er redelijk strak bij  
te liggen. De felsverbindingen zagen er in eerste instantie 
goed uit. 

Na een korte klimpartij echter op goothoogte werd een 
compleet andere situatie aangetroffen. Veel van de soldeer-
verbindingen vertoonden losgelaten verbindingen, die door  
uitzetting en krimp ten gevolge van warmte en koude 
veroorzaakt werden. Bij nadere visuele beoordeling bleek 
dat in alle situaties uitsluitend de patinalaag van het zink 
dat in het zicht lag verwijderd was. De patinalaag van het 
onder de verbinding gelegen zink was nog steeds aanwe-
zig. Ook de onderzijde van het overlappende zink was niet 
van de patinalaag ontdaan. De aangebrachte soldering was 
uitsluitend op de overgang van beide delen aangebracht, 
zonder dat er sprake was van enige doorvloeiing, wat nou 
juist de sterkte van de verbinding zou moeten maken.

Zowel de gootbekledingen, alsook de deklijsten aan-
gebracht op de verschillende constructies, vertoonden 
hetzelfde beeld van openstaande, en derhalve niet 
 waterdichte, verbindingen.

Felsverbindingen naast het dakvenster staan overmatig  
op en veroorzaken een duidelijke tekening in het dakvlak. 
De fels boven het dakvenster loopt door tot de bovenzijde 
van het dakvenster. Dit veroorzaakt waterophoping in de 
‘zaling’ van het dakvenster. Doordat de fels naast het dak-
venster zeer kort naast het dakvenster gepositioneerd is, 
kan de zaling vrijwel geen water in de daklengte afvoeren.

De uitlopen van de goot zijn strak door het onderliggende 
plafond van het dakoverstek gevoerd. Werking van de  
goot in de lengterichting zal een nadelige invloed hebben 
op de soldeerverbinding van de uitloop, door het gebrek 
aan expansiemogelijkheden.

Ontmoetende zinken onderdelen 
zijn onzorgvuldig maatgevoerd, 
waardoor afdichting middels 
soldeertin niet meer mogelijk is.

De verwerking van profielen voor 
afwerking van kopgevel met dak ver-
tonen veel beschadigingen en deuken 
en zijn ter plaatse van overlappingen 
niet regendicht aangesloten.

Nokafdekkingen zijn uitsluitend 
met klangen bevestigd, waardoor 
(bij de toepassing met een te ge-
ringe over lapping) bij uitzetting 
t.g.v. zonbestraling (80˚C) op de 
nok de noksluitstukken ca. 50 mm los komen van de gevel. 
Bij temperatuurdaling krimpen deze en ontstaan open 
verbindingen

De afwerking tegen de verticale gevel 
naast de kozijnpui  
in de ‘dagkant’ is onvoldoende aan de 
ondergrond gefixeerd en hangt los 
naar buiten 

Zijwang van de dakkapel is onge-
ventileerd uitgevoerd. De vertica-
le felsbanen sluiten strak aan op 
de opstand van de dakbanen.

Op verschillende maatwerk-
details is het zink ondeskundig 
‘geprofileerd’.

Wederom is aangetoond dat zink- en koperwerk van dak-, 
gevel- en gootconstructies vakwerk is dat niet eenvou-
dig aangeleerd wordt. Verschillende opleidingen dienen 
gevolgd te worden en ervaring opdoen bij een leerbedrijf 
strekt tot aanbeveling. Bovengenoemde uitvoering van 
het gepatineerde zinkwerk bezorgt de branche een slechte 
naam. Bedrijven die vakwerk leveren, kunnen zich laten 
certificeren voor het KOMO procescertificaat zinken en 
koperen dak-, gevel- en gootconstructies en zij kunnen 
zich bovendien eventueel aansluiten bij de Zinkmeesters, 
die garant staan voor vakwerk. Op de bouwplaats vinden 
onaangekondigd door SKG-IKOB inspecties plaats om de 
kwaliteit te controleren. De opdrachtgever van de in dit 
artikel beschreven woning is in ieder geval “de Pineut” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Soldeerverbinding  
staat open

Veel blad in goot en geen 
afschot, rechts een dek-
lijst over 25 m uit 1 stuk

Verbinding slordig uitgevoerd 
waardoor solderen niet meer 
mogelijk is, soldeertin is 
gestapeld op het zink

Fels naast dakvenster 
onjuist uitgevoerd, het 
zink golft

Golvende profiellijst

Felsbaan eindigt aan 
bovenzijde tegen dak-
venster

Afvoer van water uit 
zaling vrijwel onmogelijk

Grove maatvoering van 
zinken onderdelen

Deklijsten grof 
geprofileerd

Grove maatvoering,  
met deuken en golvend

Het nokstuk staat open

De verticale afdekking hangt los naar buitenDoor uitzetting losgeraakte 
soldering in gootbodem

Zijwang: uitvoering 
zonder ventilatie

Grove vorm en vouwwerken;  
dikke soldeerklodders
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SPECIAL ZONNE-ENERGIE

Energietransitie  
door co-creatie
Het postcoderoosmodel zorgt ervoor dat bewoners gezamenlijk  duur zame 
energie opwekken. In een onderzoek voor Hogeschool Amsterdam 
neemt Mirthe van Turennout de aandachtspunten voor de  verschillende 
betrokke nen onder de loep. Dit artikel is een samenvatting van haar scriptie.

per zonnepaneel, bij hen in de postcoderoos. Zij verdienen 
vervolgens dit geld terug door de Regeling Verlaagd Tarief.  
 
De organisatie Zon op Nederland beoogt deze, hierboven 
genoemde, energiecoöperaties te ‘ontzorgen’. Zij ervaren 
dat woningcorporaties, huurders en gemeenten er nog niet 
aan toe komen om een postcoderoosproject zelf te orga-
niseren. Zo bestaat er onduidelijkheid over de uitvoering 
van deze projecten, is er vaak te weinig expertise rondom 
zonne-energieprojecten en postcoderoosprojecten,  
menskracht of een gebrek aan financiële middelen. 

Mirthe van Turennout

Om de energietransitie te doen slagen, moet het woning-
bestand worden verduurzaamd. Een manier om het 
 woningbestand te verduurzamen, is het plaatsen van 
zonnepanelen op daken van woningen. Dit kan op drie 
manieren: door levering van zonne-energie direct aan 
huishoudens, levering van zonne-energie aan collectieve 
voorzieningen van een gebouw of het postcoderoosmodel. 

Dit artikel zal zich richten op het postcoderoosmodel als 
oplossing. Het postcoderoosmodel is de nieuwe term die 
gebruikt wordt bij het gezamenlijk opwekken van duurza-
me energie. Dit is een variant voor zonne-energie die huur-
ders helpt hun woonlasten te verlagen, het dak potentieel 
optimaal benut en voor woningcorporaties zelf nauwelijks 
kosten met zich meebrengt. De postcoderoos zelf is het ge-
bied waarbinnen deelnemers van lokale energieprojecten 
een korting krijgen op hun energiebelasting. 

Een postcoderoosproject werkt als volgt. Bewoners van 
 woningen, een gebouw, of van woningen in het daar-
omheen liggende postcodegebied, kunnen lid van een 
 energie-coöperatie worden. De bewoner uit dit postcode-
gebied kan de keuze maken om lid te worden van deze 
coöperatie. Men wordt automatisch lid wanneer men 
investeert in de zonnepanelen.

De energiecoöperatie regelt dat er genoeg deelnemers 
voor een project zijn en dat op een geschikt dak zonnepa-
nelen komen te liggen. De leden van deze energiecoöpe-
ratie  mogen vervolgens gebruik maken van de zogeheten 
 Regeling Verlaagd Tarief, ingevoerd door de overheid. Voor 
elke in het project opgewekte kilowattuur wordt de bijbe-
horende energiebelasting niet geheven. De leden investe-
ren in een bepaald aantal zonnepanelen, voor een x-bedrag 

CO-CREATIE
Onderzoeker Corry Ehlen definieert ‘co-creatie’ in haar 
promotieonderzoek (2015) als ‘een samenwerkingsproces 
waarin mensen en/of organisaties in een gelijkwaardige 
dialoog, samen een nieuw product/proces of dienst gene-
reren en ontwikkelen. Om dit inzichtelijk te maken, heeft zij 
het zogeheten co-creatiewiel ontwikkeld. In het co-creatie-
wiel bevinden zich diverse elementen die relevant worden 
geacht voor de potentie en het succes van co-creatie. 

Het co-creatiewiel is een wiel dat draait om een as die 
bestaat uit een ‘sense of urgency’,wat betekent dat voor 
co-creatie een gevoel van urgentie door de meewerkende 
partijen wordt gedeeld. Pas wanneer dat zo is, kan het wiel 
gaan ‘rollen’. Het co-creatiewiel bevat daarnaast 12 succes-
factoren. Deze zijn in de binnenste ring te zien. De buiten-
ste ring geeft vervolgens de externe factoren weer. 

SPEELVELD
Zon op Nederland heeft te maken met drie verschillende 
actoren: gemeenten, woningcorporaties en huurders. 
Zij bevinden zich met zijn allen in een speelveld van de 
duurzaamheidsbeleidsstukken. Elke actor heeft zijn eigen 
beleidskaders waar rekening mee gehouden moet worden. 
De actoren verschillen in macht, kennis en belangen,  
maar trachten door co-creatie toch samen te werken. 

Uit mijn onderzoek is het volgende naar voren gekomen:

Woningcorporaties
Woningcorporaties willen voornamelijk faciliteren wanneer 
het gaat om duurzaamheid en postcoderoosprojecten. 
Zij willen vooral de met andere woningcorporaties en ge-
meenten afgesproken doelstellingen halen, op een manier 
waarbij het hen zo min mogelijk geld en tijd kost. 

Een obstakel dat woningcorporaties ervaren, is het gegeven 
dat met een postcoderoosproject het woningbezit geen 
labelsprongen maakt, terwijl de corporaties daar wel op af-

gerekend worden. Het convenant van Aedes stelt namelijk 
dat in 2021 het woningbezit van woningcorporaties op ge-
middeld energielabel B moeten zitten. Een postcoderoos-
project draagt hier niet aan bij. Daarnaast vindt men het 
instapbedrag voor huurders nog te hoog. Ook vindt men 
het model te ingewikkeld om op een laagdrempelige 
 manier te kunnen presenteren aan de huurders. 

Daar staat tegenover dat men belangrijke kansen en 
voordelen van deze manier van verduurzaming ziet. 
Woningcorporaties willen faciliteren en ontzorgd worden. 
Dit is mogelijk met een postcoderoos. De sociale cohesie 
verbetert en de woningcorporatie hoeft niet te investeren 
bij postcoderoosprojecten. 

Tenslotte vindt men het belangrijk dat de communicatie 
met de huurders niet via henzelf gaat. Er lijkt tussen wo-
ningcorporaties en huurders weinig vertrouwen. Wanneer 
zij dan ook vanuit henzelf zouden communiceren denken 
zij dat samenwerking in een postcoderoos snel spaak loopt. 

Gemeenten
Hoe groen het college van B&W is in een gemeente 
bepaald in welke mate er iets met duurzaamheid wordt 
gedaan binnen de gemeente. Gemeenten kunnen voor-
namelijk iets doen met duurzaamheid door te faciliteren. 
Een groot obstakel waar gemeenten over struikelen is het 
instapbedrag. Zij denken dat huurders hierdoor afhaken, 
wanneer zij op een makkelijke manier voor weinig geld 
kunnen instappen zijn huurders volgens hen wel geïnteres-
seerd. Gemeenten vinden het model echter ook te ingewik-
keld en daardoor lastig om uit te leggen. Huurders moeten 
het uiteindelijk toch zelf doen maar dan moeten ze het wel 
begrijpen. Als gemeente zien zij niet de mogelijkheid om 
zelf het uit te leggen dit kost hen teveel mankracht. 
 
Om succesvolle co-creatie met een gemeente te bereiken  
is het nodig om een partij te hebben die ontzorgd. 
 Gemeenten zoeken naar een partij met expertise,  
een partij die zij hiermee vertrouwen. Gemeenten zien  
de urgentie van het klimaatprobleem en daarmee ook  
de mogelijkheid tot co-creëren. 

Huurders
De grootste obstakels bij huurders bestaan uit het 
 instapbedrag en de daardoor langere terugverdientijd. 
Huurders zien het instapbedrag als obstakel, omdat zij 
naarmate het bedrag hoger is in minder zonnepanelen 
kunnen investeren. Dit heeft als gevolg dat zij minder  
snel het geld kunnen terugverdienen.  

Daarnaast is het postcoderoosmodel een ingewikkeld 
 model, vindt ook de meerderheid van de huurders. Het is 
lastig om het model aan mede bewoners uit te leggen, 
hierdoor is het lastig om andere huurders mee te krijgen. 
Dit terwijl de communicatie tussen huurders belangrijk  
is voor het doen slagen van een postcoderoosproject, 

Mirthe van Turennout
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dan weten. Zorg dat er een duidelijk plan is, vanuit alle 
partijen, hoe er gecommuniceerd wordt naar elkaar toe 
zodat er geen onduidelijkheid ontstaat over ieder zijn rol 
en betrokkenheid. 

•  Maak aantrekkelijk 
Dit advies voor Zon op Nederland om postcoderoospro-
jecten aantrekkelijker te maken is meerledig en als volgt:

 
 •  Zorg als Zon op Nederland dat zoveel  mogelijk 

 energieleveranciers samenwerken met deze 
 postcoderoosprojecten. 

 •  Lobby bij de overheid voor het toerekenen van 
 energielabels aan woningen die aangesloten  
zijn bij een postcoderoosproject. 

 •  Zorg als Zon op Nederland samen met de actoren  
voor een goed instapbedrag, dit is nu nog te  
hoog blijkt uit het onderzoek. Doe onderzoek  
naar welk instapbedrag men bereid is te betalen. 

 •  Start met 1 pilot project met een woningcorporatie  
en schaal vanuit daar op een makkelijke manier de 
projecten op. 

Als deze elementen geïntegreerd worden in het beleid van 
Zon op Nederland en postcoderoosprojecten kan, welis-
waar in kleine stapjes, een bijdrage worden geleverd aan 
een bescheiden oplossing van ‘het klimaatprobleem’. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

 gezien woningcorporaties willen dat de communicatie  
en promotie hiervan door huurders zelf wordt gedaan.  
Het model is eigenlijk te ingewikkeld om goed uit te 
 leggen en hierdoor wordt dat nog lastiger. 

Ook vinden huurders het lastig dat de doorlooptijd van het 
project zo lang is. Huurders kunnen zich inschrijven op een 
project maar vervolgens ook afhaken. Dit gebeurde bijvoor-
beeld bij Zon op Zeeburg. Huurders geloven dan niet meer 
dat het nog gaat gebeuren en haken af of worden negatief. 
Er zijn echter ook veel kansen bij huurders. Zo lijkt men 
vaak ‘iets’ met duurzaamheid en zon te willen. Als huurder 
is dit alleen vaak niet mogelijk omdat zij het dak niet  
van hen is. Met de postcoderoos is het alsnog mogelijk  
dit te doen. 

Daarnaast zien deelnemers van de postcoderoos het ook 
als een project wat de sociale cohesie verbetert. De kansen 
voor succesvolle co-creatie met huurders zijn groot wan-
neer voornamelijk gefocust wordt op duidelijke communi-
catie en het vertrouwen tussen beide partijen.

CONCLUSIE
Nu de deelvragen zijn beantwoord, kan de hoofdvraag: 
“Hoe kunnen huurders, woningcorporaties en gemeenten 
worden gestimuleerd om via co creatie postcoderoos-
projecten te realiseren?” beantwoord worden.
Uit het onderzoek is gebleken dat de relatie tussen huurder 
en woningcorporatie niet altijd constructief is. Daarnaast is 
gebleken dat huurders elkaar onderling beïnvloeden en dat 
er tussen huurders vaak meer vertrouwen bestaat dan van-
uit de huurder naar de woningcorporatie toe. Ook blijkt dat 
wanneer de buurt al actief is met elkaar zij sneller geneigd 
zijn dit soort projecten goed te laten slagen en elkaar aan 
te steken. Daarnaast is naar voren gekomen dat alle partij-
en het postcoderoosmodel (te) ingewikkeld vinden. Het is 

moeilijk om te begrijpen en daardoor ook om uit te leggen. 
Er is geen simpel stappenplan wat gevolgd kan worden en 
huurders geven aan de informatievoorziening niet altijd 
volledig te vinden. 

Een van de belangrijkste overeenkomsten in de  uitkomsten 
van de deelvragen is dat alle drie de partijen een samenwer-
king willen waarin vertrouwen de basis is. Voor co-creatie 
is vertrouwen een belangrijke voorwaarde. Bij co-creatie 
zijn partijen afhankelijk van elkaar. Wanneer een partij 
afhankelijk is van een ander is wederzijds vertrouwen heel 
belangrijk, zonder elkaar lukt het namelijk niet. Om goede 
co-creatie tussen deze partijen tot stand te laten komen is 
de aanbeveling dan ook om te starten met een basis van 
vertrouwen te creëren. 

Net zoals voor vertrouwen geldt dat communicatie een be-
langrijke voorwaarde is voor co-creatie. Uit het onderzoek 
is gebleken dat deze partijen dit ook een belangrijke voor-
waarde vinden. Daarnaast is ondervonden dat de rollen van 
de partijen niet altijd duidelijk zijn, dit kan je ondervangen 
door goede communicatie.

Uit het onderzoek bleek daarnaast dat woningcorporaties 
en huurders aanlopen tegen het hoge instapbedrag en het 
feit dat ze niet alle energieleveranciers kunnen gebruiken. 
Het grootste obstakel van woningcorporaties is dat post-
coderoosprojecten niet mee tellen in de energielabels van 
de huizen. Ook vinden woningcorporaties en gemeenten 
het belangrijk dat de projecten opschaalbaar zijn. Al deze 
dingen zouden aantrekkelijker gemaakt moeten en kunnen 
worden om deze partijen te stimuleren.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek  
die aangepast zouden kunnen worden, om zo op deze 
 manier woningcorporaties, huurders en gemeenten  

te stimuleren via co-creatie postcoderoosprojecten te 
realiseren. Vanuit deze uitkomsten zijn  aanbevelingen 
geformuleerd, dit is de praktische invulling van de 
 beantwoording van de hoofdvraag. 

Vanuit deze conclusie zijn een aantal aanbevelingen 
 ontworpen. 

AANBEVELINGEN
•  Begin bij de (enthousiaste) huurder 

Het advies voor Zon op  Nederland is om te beginnen  
bij de (enthousiaste) huurder, het gaat hierbij om  
huurders die geïnteresseerd zijn in dit project.   
Dit kan in samenwerking met de woningcorporatie  
worden opgepakt. 

•  Maak het simpel 
De aanbeveling voor Zon op Nederland is om de informa-
tievoorziening aan te passen. Zorg dat er een concreet en 
eenvoudig verhaal komt, dat iedereen kan begrijpen.

•  Vertrouw 
Aanbevolen wordt om een basis van vertrouwen te creë-
ren om zo betere co-creatie tot stand te brengen. 

•  Communiceer 
Geadviseerd wordt om altijd goed te communiceren 
met elkaar ook wanneer je als partij wordt ontzorgd en 
dus weinig zelf met de uitvoering bezig bent, laat dit 

SPECIAL ZONNE-ENERGIE



NU OOK VOOR 
STAALDAK

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

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

Kies voor snel en 
betrouwbaar monteren

 

BEAUsolar is 
dakbedekking en 
zonnepanelen in één! 

+ 31 6 42 32 46 64 
info@BEAUsolar.eu 
www.BEAUsolar.eu 
 

® 
 Toepasbaar in bijna alle 

soorten dakbedekking

LEI IMPORT

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

■ Indak systeem

■ Zowel esthetisch als ook kwalitatief 
hoogwaardig in product en rendement

■ Gecerti� ceerd als zelfstandige 
dakbedekking, dus geen speciale 
onderconstructie nodig

■ Toepasbaar in bijna alle soorten 
dakbedekking op hellende daken 
tussen de 20 en 60°

■ Brits product, met reeds 15 jaar 
ervaring, hierdoor zijn er goede en 
korte communicatielijnen tussen 
producent, leverancier, installateur en 
opdrachtgever

■ Eenvoudige montage, bijvoorbeeld 
door de leidekker gelijktijdig met de 
dakbedekking te plaatsen

■ Goede prijs/ kwaliteit verhouding

■ Compacte en slanke detaillering

“Interesse? Benieuwd naar de 
technische speci� caties?

Vraag onze brochure aan.”

Geïntegreerde zonnepanelen
Kwaliteit en schoonheid
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Is mijn dak geschikt 
voor zonnepanelen?
Zonatlas toont landelijk de geschiktheid van het dakoppervlak voor 
zonne panelen. De zeer gedetailleerde data worden o.a. beschikbaar 
 gesteld aan particulieren. Hoe kan de dakenbranche deze data benutten? 
Een gesprek met adviseur Wouter van Lohuizen.

de zoninstraling kunnen genereren. Het zijn dus meerdere 
datapunten die worden gecombineerd. Wij hebben het zo 
gesimuleerd dat iedere tien minuten de zoninstraling van 
elke vierkante meter wordt gemeten.”

Men is partnerschappen met gemeenten aangegaan en 
biedt hen o.a. abonnementen. Afhankelijk van het abonne-
ment dat de gemeente heeft afgesloten, verschilt de hoe-
veelheid informatie die beschikbaar is voor dakeigenaren. 
Deze gemeenten krijgen zo bijvoorbeeld de opslagmodule 
(waarmee inzicht kan worden gegeven in hoeverre de 
opgewekte zonne-energie kan leiden tot zelfvoorzienend-
heid door deze op te slaan in een thuisaccu), maar ook 
een module voor zonne-warmte (waarmee met de zon 
warmte gegene reerd kan worden). Zodra de nieuwe (AHN) 
hoogtedata  beschikbaar is voert men een update uit, zodat 
dak eigenaren blijven beschikken over actuele informatie. 
Er kan immers in de tussentijd een hoog gebouw zijn 
bijgebouwd, of er kunnen bomen zijn gekapt. Dit heeft na-
tuurlijk effect op de geschiktheid van het dak voor zonne-
panelen. De eerstvolgende update vindt in het tweede 

kwartaal van 2018 plaats.

HOE IS DE ZONATLAS IN 
TE ZETTEN?
Men biedt daarnaast 
verschillende diensten en 
tools aan die de dakdek-
ker en/of de installateur 
kunnen helpen in hun 
bedrijfsactiviteiten. “Wij 
geloven dat de verduur-
zaming van Nederland 
sneller gaat als consu-
menten goed geïnfor-
meerd worden over de 
mogelijkheden van hun 

Nadat het concept van Zonatlas was opgezet in Duitsland, 
werd in 2012 Arnhem de eerste Nederlandse stad waarvan 
de bewoners zelf konden bekijken of hun dak geschikt is 
voor de toepassing van zonnepanelen. De oprichting  
van Zonatlas NL bv, per 15 december 2015, is het resultaat 
van de samenwerking tussen EnShared en KENA BM UG. 
Samen hebben zij de Zonatlas activiteiten overgenomen 
van de oorspronkelijke initiatiefnemer, tetraeder.solar GmbH. 
De nieuwe bv heeft als doel haar basis als onafhankelijk 
 platform te versterken en daarmee nog beter uitgerust te 
zijn om de lokale energietransitie te onder steunen. Daarmee 
wil men het gat tussen technologische oplossingen en de 
praktische vragen van vele Nederlanders overbruggen.

INZICHT GESCHIKTHEID
Inmiddels is een landelijke dekking bereikt en kan elke 
 dakeigenaar, particulier of zakelijk, de geschiktheid van 
het dak controleren. Het gaat hierbij vanzelfsprekend om 
de mate van lichtinval en niet om de geschiktheid van de 
 onderconstructie. Door het combineren van weerdata, de 
invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en 
de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van 
de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieop-
wekking te geven. Zonatlas wordt onder andere gemaakt 
met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2 & AHN3) 
van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Deze gegevens 
zijn in de loop der tijd verzameld en verwerkt in een een-
voudig raadpleegbare database. 

Van Lohuizen: “Wij beschikken momenteel over de data 
van alle objecten. Denk daarbij ook aan huizen, bomen, 
schoorstenen en andere objecten die een schaduw  kunnen 
veroorzaken. Tevens beschikken wij over gegevens van de 
jaarlijkse zoninstraling voor iedere locatie in Nederland. 
Deze data worden op de objecten gesimuleerd, zodat wij 
kunnen berekenen (incl. de schaduweffecten van omlig-
gende objecten) hoeveel zonne-energie deze objecten door 

woning en installateurs deze informatie kunnen ge -
bruiken om goede offertes te maken,” aldus Van Lohuizen.  
“Dit doen wij door de relevante informatie over de zon-
potentie van een woning beschikbaar te stellen. Met deze 
data wordt de dakdekker/installateur in staat gesteld  
zijn klant ervan te overtuigen dat de investering in zonne-
panelen rendabel is. ”

Hiertoe biedt men een speciale module voor op de website. 
Deze is gratis te downloaden en maakt voor de klant direct 
inzichtelijk in hoeverre het dak geschikt is voor de toepas-
sing van zonnepanelen. Vervolgens kan de bezoeker van de 
website vanuit deze module direct een offerte aanvragen. 
Men hoeft enkel postcode en huisnummer in te vullen:  
alle gegevens van het dak (afmeting, oriëntatie, hellings-
hoek, omgeving) zijn immers al in de database opgenomen. 

Deze eerste offerte kan vervolgens worden uitgewerkt  
aan de hand van het legplan en het type zonnepanelen.  
De dakdekker/istallateur kan de prijs per paneel, en die  
van de montage, de veiligheidsvoorzieningen, etc. zelf  
in de module invoeren, zodat de totaalprijs en de terug-
verdientijd direct inzichtelijk wordt gemaakt. Men betaalt 
voor deze dienst niet per download, maar per aanvraag. 
Het legplan kan vervolgens door de dakdekker/installateur 
zelf worden gemaakt, of door Zonatlas. “Ervaring leert,  
dat men veel gebruik maakt van onze legplannen,”  
vertelt Van Lohuizen. “Deze blijken namelijk vaak een 
 optimaal rendement te geven.” 

Van Lohuizen meldt tenslotte dat men op korte termijn de 
diensten gaat uitbreiden naar toepassing van zonnepane-
len aan gevels. De zoninval is weliswaar doorgaans minder 
gunstig dan bij daktoepassingen, maar de te gebruiken 
oppervlakte is in veel gevallen groter. Met de dalende aan-
schafprijs van zonnepanelen kan deze toepassing eveneens 
een goede keuze zijn.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

EEN DATA EXPORT DIE MEN UITVOERT VOOR WONINGCORPORATIES  
OF GEMEENTEN, BESTAAT MEESTAL UIT DE VOLGENDE PUNTEN:

• POSTCODE;
• STRAAT;
• HUISNUMMER;
• TOEVOEGING;
• DAKOPPERVLAKTE ZEER GESCHIKT (IN M2);
• DAKOPPERVLAKTE GESCHIKT (IN M2);
• DAKOPPERVLAKTE MINDER GESCHIKT (IN M2);
• MAXIMAAL INSTALLEERBAAR KWP VERMOGEN;
• MAXIMAAL KWH/JAAR TE PRODUCEREN MET DAK;
• POTENTIEEL AAN CO2 TE BESPAREN.

EVENTUEEL KAN DIT WORDEN AANGEVULD MET EEN BUILDING ID.  
DIT ZORGT ERVOOR DAT EEN DAK NIET VAKER VOORKOMT ALS ER  
BIJVOORBEELD MEERDERE BEDRIJVEN ONDER ÉÉN DAK ZITTEN.
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Dakelement voor 
BIPV-systemen
Isolatiefabrikant IsoBouw introduceerde onlangs de SlimFix Solar,  
een dakelement dat speciaal is ontwikkeld voor de toepassing van 
 zonnepanelen. Het systeem is geschikt voor alle gangbare  bevestigings- 
en zonnepaneelsystemen.

dezelfde mate water afvoert en ventileert als een dakpan. 
Temperaturen kunnen flink hoger worden en de vochtig-
heid zal ook oplopen als gevolg van de waterdampdichte, 
glazen PV-panelen. Hoge vochtigheid, lekwater als gevolg 
van condensatie onder de PV-panelen, stuifsneeuw, etc.,  
belasten een dak veel intensiever. En omdat een dakcon-
structie altijd van hout is, kan dit voor problemen zorgen.

SYSTEEM
De SlimFix Solar is een doorontwikkeling van de bekende 
SlimFix-elementen van IsoBouw. De fabrikant heeft  
twee varianten van het product in het assortiment:  

De toepassing van zonnepanelen neemt een 
vlucht en daarmee gaat de esthetiek van 
de systemen steeds nadrukkelijker een rol 
spelen. Indak-systemen, systemen dus die in 
de dakconstructie worden toegepast, vormen 
zelf de waterdichte laag. De PV-panelen komen 
direct op de onderconstructie (dakelementen) 
te liggen, eventueel gecombineerd met een 
pannenbedekking die op gelijke hoogte ligt. 
Kortweg kan men stellen dat het zogeheten 
Building Integrated PV-systeem (BIPV) de dak-
pan aan de zonnezijde van het dak vervangt. 
Het is echter niet zo dat het zonnepaneel in 

voor nieuwbouw (de XT-variant) en renovatie. De elemen-
ten bestaan uit: 

•  Een bovenplaat, bestaande uit een vochtbestendige 
houtspaanplaat (8 mm), voorzien van 5 tengellatten  
(20 x 30 mm);

•  Isolatiemateriaal: (EPSHR-SE);
•  Onderplaat SlimFix Solar: Als bovenplaat,  

echter voorzien van witte zichtzijde;
•  Onderplaat SlimFix -XT Solar: Als bovenplaat,  

echter voorzien van witte zichtzijde en een met  
glasvezel versterkt Xire® schild (een onbrandbare  
tussenlaag waardoor het voldoet aan de  
Bouwbesluit-eisen m.b.t. de brandveiligheid  
van het dak);

•  Langslatten, gootregel en tengellatten:  
Europees vurenhout. 

Een viertal hulpstukken maakt het product vervolgens 
geschikt voor toepassing onder alle gangbare zonne-
paneelsystemen, namelijk een waterkerende module,  
een montageplaatje (ter bevestiging van de module  
op de dakelementen), aluminium adapters (waar het 
 bevestigingssysteem en de PV-panelen op worden 
 gemonteerd) en aluminium panlatten (bij toepassing 
van pannen onder het PV-veld). 

MONTAGE
De montage van het systeem is relatief eenvoudig.  
Wel dient een aantal aandachtspunten in het vizier te 
 worden gehouden. Nadat de positie van de PV-elementen 
en de dakpannen is bepaald, is het namelijk belangrijk  
dat de waterkerende module links en rechts van het  
PV-systeem ongeveer 40 cm onder de pannen en de 
panlatten doorloopt. De waterkerende module fungeert 
zodoende als een verholen goot onder de pannen. Aan de 
bovenkant moet de module ongeveer 20 cm uitsteken.  
De modules worden in de tengels geschroefd, met een 
montageplaatje i.v.m. de waterdichtheid. Aan de nokzij-
de wordt minimaal 10 cm vrij gelaten voor de ventilatie. 
 Vervolgens wordt de zogeheten Alu M8 adapter in de 
tengels geschroefd met behulp van een speciale, meege-
leverde RVS schroef. Op de adapter wordt vervolgens het 
PV-systeem gemonteerd. Met een hoekverbinder is het  
mogelijk het PV-systeem in hoogte te stellen, zodat  
het altijd goed aansluit op het niveau van de pannen. 
 Verschillende typen dakpannen vereisen namelijk een 
 andere inbouwhoogte, waardoor een hoogteverstelling 
voor de esthetiek noodzakelijk is. 

Het SlimFix Solar-systeem zorgt zodoende voor een goed 
geïsoleerd, waterdicht dak en een betrouwbare montage 
van indaksystemen. Op deze manier stelt het systeem de 
dakenbranche in staat om op een gezonde manier verder 
te groeien met mooie daken én zonnepanelen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Reiniging van  
zonnepanelen
Hoewel zonnepanelen vaak als 
‘zelfreinigend’ worden verkocht, 
blijkt dat de opbrengst tot 10% kan  
teruglopen als gevolg van veront-
reiniging. Flevo Solar Wash bv  
uit Almere heeft zich toegelegd  
op het wassen van zonnepanelen 
met verwarmd osmosewater.

Verder is er een warmtepomp aanwezig die het water 
 verwarmt tot 40° C en het water door de waterslang 
pompt. De slang heeft een totale lengte van 200 meter. 
Aan het uiteinde van de slang is een roterende kunststof 
borstel gemonteerd. 

OSMOSEWATER
“We gebruiken geen reinigingsmiddelen,” vertelt Tom Pappot. 
“Dat is alleen maar schadelijk voor de zonnepanelen.  
Zeker panelen op basis van een folie zijn niet bestand 
tegen dat soort middelen. Osmosewater is zacht water dat, 
zeker wanneer het verwarmd is, het vuil eenvoudig van het 
oppervlak spoelt. Regenwater spoelt inderdaad wel vuil 
van het oppervlak, maar niet het meer hardnekkige vuil. 
En de meest vervelende verontreiniging bevindt zich aan 
de onderranden van de panelen: op deze plaatsen kan het 
regenwater niet reinigen en bovendien is er het risico dat 
het vuil in het paneel dringt en de folie aantast.”

Flevo Solar Wash bv is ontstaan uit  Flevoglaswas, het 
glazenwassersbedrijf van Tom Pappot. Onlangs heeft het 
bedrijf een aanzienlijke investering gedaan in een speciale 
reinigingsinstallatie in een aanhanger. De installatie be-
staat uit een watertank voor maximaal 1250 liter osmose-
water en een filter dat uit aangevoerd kraanwater het zout, 
kalk en mineralen filtert, zodat osmosewater overblijft. 
Op de werklocatie kan de voorraad osmosewater  hierdoor 
aangevuld worden en is het niet noodzakelijk elders 
 osmosewater te tanken.

Het bedrijf reinigt de panelen in alle toepassingen, dus ook 
op platte en hellende daken. De werkmethode hangt af 
van de betreffende situatie, maar normaal gesproken kan 
men de platte daken betreden om de panelen te reinigen. 
De waterslang is eenvoudig naar het dak te takelen en de 
borstel neemt men los mee naar boven. De panelen op 
hellende daken zijn in de meeste gevallen te reinigen vanaf 
het maaiveld of vanuit een hoogwerker. In een enkel geval 
zal bijvoorbeeld vanuit een boot moeten worden gewerkt, 
wanneer het gebouw wordt omringd door water. Het bedrijf 
heeft hier zelf een boot voor beschikbaar.

Pappot: “Wij raden aan de panelen één à twee keer per 
jaar te laten schoonmaken, afhankelijk van de locatie. In de 
buurt van Schiphol, bijvoorbeeld, raken de panelen sneller 
verontreinigd en is het aan te raden de panelen twee keer 
per jaar schoon te maken. In meer landelijke omgevingen 
is één keer per jaar voldoende. Onderzoek van TNO heeft 
uitgewezen dat dit tot 10% in de opbrengst kan schelen. 
Wij hanteren voor onze werkzaamheden een paneelprijs 
in plaats van een prijs per vierkante meter. Zo is eenvoudig 
uit te rekenen of de investering in het schoonmaken de 
moeite waard is.”

BEURS
“Het besef dat ook zonnepanelen gereinigd moeten wor-
den, begint nu pas door te dringen,” vertelt hij. “Daar komt 
bij dat niet zomaar iedereen het dak op mag om dat werk 
uit te voeren: je hebt aan regels te voldoen. Wij zijn VCA 
VOL gecertificeerd en zullen onze werkzaamheden dan ook 
altijd uitvoeren volgens de geldende veiligheidsregels.” 

“Wij zijn op de vakbeurs Solar Solutions Int. voor het eerst 
met deze activiteit naar buiten getreden en sinds die tijd 
loopt het storm. Zowel grote opdrachtgevers als particu-
liere woningbezitters hebben ons inmiddels gevonden en 
de opdracht verstrekt. Het gaat zo snel, dat we inmiddels 
serieus nadenken over uitbreiding van ons team.  
De vraag blijft natuurlijk: waar vind je gekwalificeerd en 
gemotiveerd personeel?”

Het bedrijf is momenteel als één van de weinigen actief op 
dit gebied, maar men verwacht dat de concurrentie snel 
zal volgen. “De solarbranche groeit explosief en daarmee 
groeit ook de markt voor aanverwante services zoals de rei-
niging van de zonnepanelen. Wij zijn blij dat we met onze 
investeringen op dit gebied op de markt vooruit lopen en 
op dit gebied kunnen zorgen voor bewustwording.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Veilig vervoer  
van zonnepanelen  
naar het dak
Specialist in verticaal transport All-up introduceerde onlangs  
de Geda Acculift met het All-up Zonnepanelenplateau.  
Hiermee kunnen de zonnepanelen op een veilige en arbeids- 
vriendelijke manier naar het dak worden vervoerd.

Regelmatig komen in de vakbladen berichten voorbij 
over de wijze waarop zonnepanelen naar het dak worden 
vervoerd. Er zijn voorbeelden bekend waarbij men met een 
paneel op de schouder via de ladder naar het dak klimt. 
Dit is volstrekt onverantwoord. De vraag is: hoe krijgt men 
dan de zonnepanelen op een verantwoorde (en betaalbare) 
manier naar het dak? De inzet van kranen of hoogwerkers 
is lang niet in elke situatie mogelijk of wenselijk.

PLATEAU VOOR ZONNEPANELEN
Het Almelose All-up is leverancier van de meest uiteen-
lopende producten voor verticaal transport. Het bedrijf is 
dealer van o.a. Klaas kranen en Paus liften/hoogwerkers. 
Voor het assortiment demontabele liften voert men de 
producten van GEDA. De Acculift uit dat assortiment wordt 
in de dakenbranche inmiddels al veel gebruikt. Pluspunt is 
dat de ladderlift werkt op een accu, waardoor er geen aan-
sluiting op het energienet nodig is. De ladderlift verplaatst 
een last tot 120 kg naar hoogten tot 10 meter. De lift is op 
de werkplek eenvoudig zonder gereedschap te monteren. 

Standaard is de ladderlift uitgerust met een plateau 
van GEDA, waarbij, afhankelijk van het gebruik, de keuze 
 gemaakt kan worden tussen een Basis, Standaard en een 
Premium uitvoering. Het team van All-up heeft in aanvul-
ling hierop een plateau ontwikkeld dat speciaal bestemd 
is voor het verticale vervoer van zonnepanelen. Op het 
 plateau kunnen tot maximaal vier panelen (zowel ‘portrait’ 
als ‘landscape’ geplaatst en vergrendeld worden. Het pla-
teau, dat eenvoudig is te verwisselen met het standaard-
plateau, is hierdoor geschikt voor de meest uiteenlopende 
typen en formaten zonnepanelen. Het plateau wordt 
geleverd met CE-verklaring en EHK certificaat.

KORTE OPBOUWTIJD
De GEDA Acculift heeft een opbouwtijd van slechts drie 
minuten. Door de compacte afmetingen en het lage eigen 
gewicht kan de acculift standaard mee naar elke klus.  
De lift wordt bediend door middel van een draadloze  
afstandsbediening of via een app. 

Het ladderpakket bestaat uit bokladders van 4,5 m en een 
enkele ladder van 2,4 m Hiermee kan een werkhoogte  
tot 10 meter behaald worden. Op deze manier is voor elke 
situatie een geschikte opstelling te bewerkstelligen.  
De ladders zijn tevens in te zetten als normale, stevige 
enkele- en/of bokladder. 

Belangrijk is dat het verticaal vervoer van zonnepanelen  
op een veilige en gezonde manier plaatsvindt en deze 
 innovatie van All-up  draagt er in belangrijke mate toe bij 
dat dit mogelijk is. Het bedrijf presenteerde de ontwikke-
ling tijdens de vakbeurs Solar Solutions Int. en men stelt 
dat de reacties zeer positief waren. Voor veel verwerkers 
 betekent de Acculift met Zonnepanelenplateau een 
 oplossing voor een lastig probleem. ●

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

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

Nieuwste ontwikkelingen  
op vakbeurs voor  
zonne-energie

De vakbeurs Solar Solutions Int, 21 en 22 maart in Expo Haarlemmermeer,  
is in zes jaar tijd uitgegroeid tot het grootste kennis-, netwerk- en vak event 
voor zonne-energie in de Benelux. De nieuwste editie telde het grootste 
aantal exposanten en bezoekers tot nu toe. Dit jaar werd voor het eerst de 
vakbeurs Duurzaam Verwarmd 2018 tegelijkertijd georganiseerd.

Twee dagen lang bood de beurs een internationaal aanbod 
aan innovatieve en duurzame technologieën van meer dan 
220 toonaangevende bedrijven uit meer dan 30 landen op 
het gebied van zonne-energie. 

Beide vakbeurzen werden geopend met een panel- 
debat onder leiding van Rolf Heynen, directeur van duur-
zaam onderzoeksbureau Good!. Aan het debat namen o.a.  
Olof van der Gaag (directeur NVDE), Doekle Terpstra (voor-
zitter UNETO-VNI), Wim Mans (bestuurslid Warmtenetwerk), 
Frank Schoof, (voorzitter Platform Geothermie) en  
Jaap de Knegt (DHPA) deel. 

De groei van zonnestroom is structureel onderschat. In 2021 
verwachten we 1TWp (bron: Solar Power Europe). De voor-
waarden van grootschaligheid zijn: lage kosten, nieuwe 
markten en integratie in het energiesysteem en de leefom-
geving. Tijdens de Solar Solutions Int. werden de nieuwste 
innovaties op het gebied van zonne-energie getoond, bij-
voorbeeld van TU Delft, ECN, SEAC, Solliance en TNO. Dit be-
helsde o.a. zonnepanelen in het wegdek, vangrail of gevel 
(TNO), zonneceldakpannen voor nieuwbouw en renovatie 
(een samenwerking van ZEP en Breedveld en Schröder) en 
zonnepanelen in verschillende kleuren en designs (ECN). 
Voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs en know-
how bij bedrijven op het gebied van zonne-energie, biedt 
TU Delft bovendien online Micro Masters programma’s  
aan in Solar Energy Engineering.

DUURZAAM VERWARMD 
Dit jaar was de eerste keer dat de vakbeurs  
Duurzaam  Verwarmd tegelijkertijd werd georganiseerd  
en deze noviteit is positief ontvangen. Deze vakbeurs  
toonde de nieuwste, net gelanceerde producten op het 
gebied van duurzaam verwarmen, ventileren en koelen  
op de Innovatieboulevard. Denk bijvoorbeeld aan de  
innovatieve warmtepomp van Weishaupt via Monarch  
en de nano infrarood warmtepanelen van Degreen.

De eerste Innovation Award voor Duurzaam Verwarmd 
2018 is gewonnen door HR Solar met de NERO, het eerste 
zonnepaneel voor warmte ter wereld met zowel qua 
oppervlakte als dikte exact gelijke afmetingen als een 
pv-paneel. De award is gegaan naar HR Solar vanwege de 
Nederlandse innovatie, esthetiek en nieuwe technologie 
van de Nero. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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KLIMAATCOALITIE: VANAF 2021 GEEN  
CV-KETEL ZONDER DUURZAME TECHNIEK
Vanaf 2021 mogen huiseigenaren hun cv-ketel 
alléén nog vervangen in combinatie met een 
 hybride warmtepomp, een zonneboiler of een 
ander duurzaam alternatief. Dat staat in een 
 manifest dat installateurskoepel UNETO-VNI, 
Energie Nederland, Greenpeace en een groot aan-
tal andere organisaties onlangs presenteerden. 
De brede klimaatcoalitie wil op die manier wonin-
gen en andere gebouwen sneller verduurzamen. 
In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 cv-ketels 
aan vervanging toe. UNETO-VNI-voorzitter  
Doekle Terpstra: ‘Een energiezuinig huis is 
binnen kort haalbaar voor alle Nederlanders.’

GREEN DEAL VOOR GROTERE SLAAGKANS  
ZONNE-ENERGIEPROJECTEN
Zeven partijen hebben de Green Deal Participatie van de omgeving  
bij duurzame energieprojecten ondertekend. Het initiatief van de 
Green Deal komt van de Natuur- en Milieufederaties en Natuur en 
Milieu en het moet de kans van slagen van deze energieprojec-
ten vergroten. Het moet vooral gaan helpen inwoners en andere 
belanghebbenden op het juiste moment en op de juiste manier te 
betrekken.

Met de ondertekening van deze Green Deal geven de partijen  
aan hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame- 
energieprojecten in te zetten en gezamenlijk te werken aan 
verdere ont wikkeling, vormgeving en verbetering van partici-
patieprocessen. 
 
De partijen gaan de komende twee jaar in drie stappen gezamen-
lijk aan de gang met: het inbrengen en delen van eigen ervarin-
gen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame 
energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspec-
tief tussen  burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties 
en overheden; het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze 
waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld 
en verbeterd; het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en 
ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten.

10E EDITIE THE SOLAR FUTURE NL
Op donderdag 17 mei 2018 organiseert Solarplaza de 10e editie van het zakelijke en strategische platform voor de 
 Nederlandse zonne-energiemarkt: The Solar Future NL. Door de ‘boom’ in de Nederlandse markt neemt een recordaan-
tal buitenlandse partijen deel aan deze conferentie. De naar verwachting 300 deelnemers zijn merendeels high-level 
 executives die betrokken zijn bij de ontwikkeling van PV projecten in voornamelijk de zakelijke markt, zoals investeerders, 
banken, ontwikkelaars, energiebedrijven, consultants, service suppliers en EPC contractors. 

De nationale en internationale sprekers zullen spreken 
over hun uitgebreide ervaringen en hun visie delen over 
te verwachten ontwikkelingen. Onderwerpen die aan  
bod komen, zijn de internationale prijsontwikkelingen 
van zonne-energie en elektriciteit, de verwachtingen  
voor de Nederlandse PV marktgroei en bijbehorende 
uitdagingen, de impact op ons elektriciteitsnet, etc.

NIEUW BEDRIJF OPGERICHT VOOR  
REALI SATIE VAN ZONNE-ENERGIEPROJECTEN

GroenLeven en BayWa bundelen hun krachten 
door een structurele samenwerking aan te gaan. 

Beide bedrijven hebben hiertoe gezamenlijk  
een nieuw bedrijf opgericht waarin BayWa  

70 procent van de aandelen heeft.
GroenLeven blijft verder opereren onder  

de merknaam GroenLeven en verkrijgt  
30 procent van de aandelen in de nieuwe BV.  
BayWa gaat GroenLeven volgens het bedrijf  
helpen om de zeer uitgebreide portefeuille  

aan (SDE+-)projecten tot realisatie te brengen.  
In de joint-venture zit daartoe een pijplijn van  

2 gigawattpiek aan pv-projecten. BayWa meldt 
dat de transactie nog wel goedgekeurd moet 

worden door de relevante autoriteiten.

Gebrek aan personeel remt  
recordgroei zonne-energie
De Nederlandse zonne-energiemarkt groeide in 2017 met ruim  
700 megawattpiek, een record. Die groei zou in 2018 alweer  
kunnen verdubbelen, maar wordt geremd door het gebrek  
aan vakkrachten bij installateurs om alle zonnepanelen op  
daken en bij grote projecten te installeren. 

Dat stellen deskundigen en de RVO.nl in aanloop naar de 
tiende editie van The Solar Future NL, de jaarlijkse zon-
ne-energieconferentie in Nederland. Die wordt dit jaar op 
17 mei gehouden in DeFabrique in Utrecht. 

GESTEGEN VERMOGEN
Het vermogen aan zonnestroom steeg vorig jaar vol-
gens officiële CBS-cijfers met 700 megawattpiek tot een 
totaal van 2,7 gigawattpiek. Peter Desmet, bestuurslid van 
Holland Solar en directeur van internationale groothandel 
Solarclarity, denkt dat de uiteindelijke groei nog iets hoger 
zal uitvallen. “De markt gaat als een dolle in alle segmen-
ten. Of het nu gaat om kleine projecten met zes of grote 
projecten met 6000 zonnepanelen, grote SDE+-projecten, 
installaties van woningbouwcorporaties, bedrijven of 
 particulieren, overal zien we groei,” zegt hij.

Die groei kan dit jaar alleen maar groter worden. De meeste  
PV-projecten die in 2017 werden opgeleverd kregen een  
SDE+-subsidie in 2014. Omdat het aandeel zon in die 
subsidiepot ook in 2016 en 2017 groot was, voorspellen de 
experts dat Nederland de komende jaren opnieuw records 
zal breken. “Tot en met begin vorig jaar werd al voor  
4,4 gigawattpiek subsidie aan zon toegekend. Als ik kijk 
wat er nu en binnenkort allemaal wordt opgeleverd, dan 
is in 2018 een groei van 1,2 tot 1,6 gigawattpiek mogelijk,” 
aldus Peter Segaar van Polder PV. “Al vormt het gebrek aan 
personeel bij installateurs wel een probleem. Ze halen al 
mensen uit Duitsland, België en Engeland.”

Desmet stelt dat een verdubbeling van de groei ten opzichte  
van vorig jaar om deze reden niet gehaald wordt. “De sub-
sidie is er, de financiering is er, de projecten zijn er, maar er 
is gewoon te weinig mankracht. Dat zal de groei afremmen 
tot zo’n 1,1 of 1,2 gigawattpiek,” denkt hij.

SUBSIDIE
De jaarlijkse SDE+ subsidie voor hernieuwbare energie heeft  

een grote rol gespeeld in de 
groei van de zonne-energie-
markt. Vorig jaar verdeelde de 
RVO.nl twee keer zes miljard  
euro, in de voorjaarsronde van  
2018 was ook zes miljard be-
schikbaar en minister Wiebes  
overweegt voor de najaars-
ronde hetzelfde bedrag be - 
schikbaar te stellen. “Het subsidieaandeel dat zonne- energie 
claimt wordt steeds groter,” ziet Robbert van Otterloo van 
de RVO.nl. “Systemen en projecten kunnen tegenwoor-
dig ook relatief snel uitgerold worden. Als je ziet wat de 
subsidieronde uit 2014 heeft opgeleverd, dan hopen we dat 
latere rondes de komende jaren voor spectaculaire groei 
gaan zorgen.”

Volgens Holland Solar pakt de eerste SDE+-ronde van 2018 
echter negatief uit voor dakgebonden projecten. Vanwege 
een hoger correctiebedrag krijgen die minder subsidie als 
ze stroom opwekken voor eigen gebruik. Ondanks grote 
bezwaren van Holland Solar en een motie van GroenLinks 
voerde Wiebes de maatregel door.

“In 2018 speelt dit nog geen rol, maar in de komende jaren 
2019 en 2020 heeft dit vooral voor installaties bij grote 
bedrijven een negatief effect. Daar zijn er duizenden van,” 
stelt Desmet. “Het is ook onlogisch en onhandig. U stimu-
leert hiermee dat stroom van zonnepanelen terug geleverd 
wordt aan het net, terwijl dat nou juist is wat u niet wilt. 
Die moet u zoveel mogelijk zelf gebruiken om het net niet 
te overbelasten.”
Van Otterloo van de RVO.nl: “We kennen de geluiden.  
De minister gaat dit voor de najaarsronde evalueren en 
neemt dan een beslissing.”

BRON: ANP Press Support

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Woningen Baambrugge 
verduurzaamd
In de Prins Johan Frisostraat in Baambrugge zijn onlangs  
drie blokken van 14 woningen volledig verduurzaamd.  
De daken kregen een Rc van maar liefst 8.0 en aan de  
zonzijde zijn zonnepanelen op staalplaten toegepast.  
Aan de schaduwzijde zijn donkere, keramische dakpannen  
(OVH) dakpannen toegepast.

Het betreft drie blokken eengezinswoningen van woning-
corporatie GroenWest die in de jaren ’70 zijn gerealiseerd 
en aan renovatie toe waren. Besloten werd, om de wonin-
gen direct aan te passen aan de huidige tijd en ze boven-
dien toekomstbestendig te maken. Zoals bekend gaan we 
allemaal ‘van het gas los’ en een toepassing met zonne-
panelen op het dak lag voor de hand. De overstekken en 
het timmerwerk zijn compleet vernieuwd en de detaille-
ring is zodanig uitgevoerd, dat in de toekomst desgewenst 
bij de woningen een voorzetgevel kan worden geplaatst.

STAALPLATEN
De werkzaamheden werden uitgevoerd onder de vlag  
van Talen Vastgoedonderhoud. Dakdekkersbedrijf  
Weijerseikhout voerde de dakwerkzaamheden uit.  
Bas van Deinsen van het laatstgenoemde bedrijf legt 
uit wat de werk zaamheden inhielden. “De oorspronke-
lijke  dakbedekking is tot op het dakbeschot verwijderd. 
 Vervolgens zijn de prefab sandwichelementen van 
 fabrikant Unilin, met een Rc van 8.0, geplaatst. Op deze 
elementen zijn de staal platen aan de ene kant, en de 
dakpannen aan de andere kant geplaatst. Ook zijn nieuwe 
gebeugelde goten  aangebracht.”

De zonnepanelen zijn op staalplaten met damwandprofie-
len gemonteerd. Van Deinsen vertelt dat de keuze voor de 
staalplaten met name is gemotiveerd vanuit de wens van 
de opdrachtgever een industriële uitstraling te bereiken. 

JHet Dak van het  aar 2018
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Ook  kostentechnisch was dit een gunstige oplossing.  
Het resultaat is een duurzaam en esthetisch fraai dak.

Bijzonder is de detaillering aan de dakranden die het 
 mogelijk maakt in de toekomst een voorzetgevel te 
 plaatsen. De dakranden zijn aan de onderkant name-
lijk  zodanig afgewerkt dat de voorzetgevel prefab is te 
plaatsen en de aansluiting direct waterdicht en esthetisch 
fraai is. De voorzetgevel wordt als het ware in de dakrand 
geklikt, vergelijkbaar met het Lego-systeem. De dakdekker 
hoeft dus niet terug te komen om de aansluiting water-
dicht te maken. Met het plaatsen van de voorzetgevel 
worden de woningen verder verduurzaamd.

BEWONERS 
In overeenstemming met de donkergrijze staalplaten en 
de zwarte zonnepanelen is voor de schaduwkant gekozen 
voor de toepassing van zwarte, keramische OVH-dakpan 
van Wienerberger. Het leggen van de pannen (en het 
vervangen van de dakramen) is volgens de traditionele 
methode gebeurd. 

Voor dakdekkersbedrijf Weijerseikhout was dit een mooie 
klus, vertelt Van Deinsen. De bewoners konden tijdens  
de werkzaamheden overigens gewoon in hun huizen 
 blijven. Zodra de sandwichpanelen waren geplaatst,  
waren de  daken immers wind- en waterkerend. Daarna was  
het natuurlijk wel zaak om de daken zo snel mogelijk  
af te werken.

Het project betekende overigens voor alle betrokkenen  
een mooie uitdaging en het resultaat is zeer fraai  
geworden. Van de bestaande woningbouw uit de jaren 
zeventig is bekend dat die energetisch te wensen  
overlaat. Met de recente renovatie is bij de woningen  
in de Prins Johan Frisostraat een flinke stap gezet.  
De woningen voldoen momenteel aan Nul op de Meter en 
een verdere verbetering is in de toekomst dus mogelijk. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DAKRENOVATIE WONINGEN PRINS JOHAN FRISOSTRAAT  
TE BAAMBRUGGE
• OPDRACHTGEVER:  GEMEENTE RONDEVENEN  

TE GROENWEST
• HOOFDAANNEMER:  TALEN VASTGOEDONDERHOUD, 

REGIO WEST
• DAKDEKKER: WEIJERSEIKHOUT TE GROESBEEK
• LEVERANCIER DAKELEMENTEN:  UNILIN BV  TE OISTERWIJK
• LEVERANCIER DAKPANNEN: WIENERBERGER TE ZALTBOMMEL
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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



VAKMANSCHAP

Stel je zit met een forse klus. Een dakrenovatie, of nieuwbouw. Eigenlijk wil je er ook zonnepanelen 
op hebben. Alles moet tegenwoordig energie effi ciënt. Zowel voor de aannemer als de particulier, 
er is maar 1 echte hellende daken specialist: het team van Konrad Roof Technology BV. Wij kunnen 
de hele klus aan. Verschillende teams werken, verspreid door het land, aan de meest uiteenlopende 
klussen. Geen project te groot of te klein. Wij de vakmannen, u de klus. 

Ieder team een voorman, ieder team haar vakmanschap. Gereedschappen, bussen, mobiele kranen. 
Zonder die spullen komt de echte vakman niet ver. Inzicht en know-how, de combinatie die ons 
bedrijf verder helpt. 

Wij bieden onze mensen de kans om hun vakmanschap maximaal te ontplooien. Zowel op de bouw-
plaats, maar ook door het aanbieden van cursussen. Het moet veilig, professioneel en klantvriendelijk. 
Met die insteek gaan wij sollicitatiegesprekken aan. Zo word je bij ons aangenomen. 

Vakmanschap creëer je door optimale omstandigheden. Als directeur mag je best ook de armen uit 
de mouwen steken. Het geven van het goede voorbeeld versterkt het team. We doen het met z’n allen. 
Op kantoor, in het magazijn en bovenal op de bouwplaats. Iedere schakel is belangrijk, 
onmisbaar voor het geheel. 

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

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

konrad210x297.indd   1 11-04-18   09:04
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Met spoed gevraagd: aantoonbare ervaren 
zink-koper-en loodwerkers en leidekkers

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

De geschiedenis van ‘cement-
dakpannen’ of betondakpannen
Huub Mombers van het DakpannenMuseum te Alem verzorgt in elke 
editie van steilDAK een artikel waarin hij een bepaald type dakpan nader 
onder de loep neemt. In deze aflevering de betonpan.

1900 steeg de prijs 
van het Portlandce-
ment en ook de lonen 
gingen omhoog. Het 
eindproduct ging in de 
prijs daarin mee. De 
verkoop van cement-
pannen viel ook erg 
tegen in de beginjaren: 
men koos vaker voor de 
kleidakpan. 

Pas in de jaren zestig, 
bij de enorme bouw-
hoos en de realisatie 
van de Vinexlocaties, 
nam het gebruik van 
betonpannen toe. De 

fabriek van Redland in Engeland bracht in die periode een 
cement(beton)lei op de markt. In 1963 ging dit bedrijf sa-
men met Braas (Duitsland) en Bredero (Montfoort) verder 
onder de naam R.B.B. en werd hiermee ‘wereldberoemd’ in 
Nederland. Het was in de jaren zestig ook zowat de gena-
deslag voor veel pannenfabrieken omdat toen het markt-
aandeel 70% betonpan was en slechts 30% keramisch. In 
de loop van de jaren negentig kwam een keerpunt, omdat 
men inzag dat betonpannen ook niet het eeuwige leven 
hebben en minder fraai oogden in de nieuwe woonwijken 
en vanaf dat moment maakte de keramische pan weer een 
opmars. 

De ‘betonjongens’ kregen ook in gaten dat hun product 
niet zaligmakend was en daarom bedacht men de zoge-
heten Keratop pan. De betonpan werd voorzien van een 
keramische toplaag (vandaar zijn naam) om de kleurecht-
heid wat langer vast te houden. 

In 1991 ging een aantal fabrieken samen verder onder 
de naam KDN, waarvan één van hen de betonproductie 
voortzette. Monier is nog steeds een leverancier van beton-
pannen. De collega-fabriek Wienerberger is het kerami-
sche product trouw gebleven. De huidige betonpan is in 

Huub Mombers, DakpannenMuseum te Alem

We kunnen het materiaal waarvan in het algemeen dak-
pannen worden gemaakt indelen in twee hoofdgroepen, 
namelijk pannen van gebakken klei (dus keramisch) en 
dakpannen gemaakt uit cement. Na de ‘uitvinding’ in 1885 
noemde men de pannen uit deze laatste categorie nog 
‘cementpannen’, maar tegenwoordig heeft iedereen het 
over de betonpan of zelfs over de Sneldekker. Deze laatste 
benaming geldt overigens niet voor alle betonpannen, 
want het is slechts één model dat deze naam draagt.  
Het is wel één van de meest toegepaste dakpannen  
en dus ook de meest bekende. Het model Neroma wordt  
ook veel gebruikt. Andere bekende betonpannen zijn 
Stonewold,  Astratto, Utrechter, de Teeuwen Sneldekker en 
de  Weerterpan GIT. We kunnen stellen dat als we praten 
over de Sneldekker, cementpan of betonpan, we het eigen-
lijk hebben over de kunst-steen-dakpan. 

Bewerking 
In tegenstelling tot de keramische dakpan uit Nederlandse 

klei, die machinaal 
geperst wordt, ver-
volgens gedroogd en 
dan gebakken en soms 
geglazuurd, wordt de  
cementdakpan uit 
 cement (Portland), zand  
en water vervaardigd 
om vervolgens na 
droging het dak op te 
gaan. Toen  destijds 
de cementpan op de 
markt kwam, werd ge- 
zegd dat deze goed-
koper zou zijn dan  
de keramische pan. 
Dat was maar ten dele 
waar, want uiteindelijk 
was er nauwelijks prijs-
verschil. Immers: rond 

 kwaliteit en uitstraling 
wel duidelijk verbeterd 
ten opzichte van de 
jaren zestig. 

Cement, zand en water
Voor de liefhebber volgt hier het ‘recept’ van een betonpan. 
De productie van een cementpan/betonpan bestaat uit  
zes tot acht delen fijn zand (vroeger gewoon gezeefd 
rivier zand), één deel Portland-cement en één deel gebran-
de schelpkalk. Eventueel kleurstof bijvoegen,  bijvoorbeeld 
rood of grijsblauw, tot maximaal 2% van het cementge-
wicht.  Weinig water tot het aardvochtig is, goed mengen. 
Vervolgens in een onderlegplaat kloppen of drukken. Hoe 
meer Portland, hoe meer krimp. Deze platen waren vroeger 
van gietijzer, nu vaak van aluminium. Daarna afstrijken met 
een  afstrijkijzer, dan 
worden kalk en vocht 
verdreven en het zorgt 
 bovendien voor een 
gladde bovenlaag. 

Een verschil met kleipannen is dat bij betonpannen geen 
vormverandering optreedt. Niet dat dit voor de consument 
wat  uitmaakt, maar het is een technisch detail. Een ander 
verschil in de productie is dat men bij kleidakpannen bij 
het persen met één mal per productielijn wel tienduizen-
den pannen kan produceren. Terwijl men bij betonpannen 
voor elke pan een mal nodig heeft, alwaar het een paar 
dagen in blijft opstijven. Pas na ca. 48 uur wordt de pan uit 
de mal gelost, waarna het verder droogt. 

Daktegels
De eerste platte betonnen daktegels (‘leipannen’) ver-
schenen midden 19e eeuw in Engeland en Duitsland. 
Begrijpelijk, men was in die landen immers vertrouwd 
met dakleien. Rond 1880 kwamen de eerste Holle pannen 
en ook model Muldenpan in cement op de markt. Niet op 
grote schaal: men was nogal gewend aan de keramische 
pan. Op de internationale Nijverheidsbeurs in 1885 toonde 
men met trots de nieuwe modellen, zoals de Victoriapan 
en de Ruitpan. In Nederland zagen verschillende creatieve 
ondernemers wel brood in cementpannen als bijverdien-
sten in zwakke tijden (o.a. tijdens de Eerste Wereldoorlog). 
De Gorinchemsche Courant uit 1894 meldt: “ te Breda heeft 
de heer Vermunt eene industrie begonnen, welke tot dusver 
nog niet in ons land bestond, nl. het fabriceren uit zand en 
cement van dakpannen “. 

Overigens is ‘leipan’ in feite een verkeerde benaming voor 
de Daktegel. Een lei is een hard en vlak natuurgesteente  
en een pan is meestal hol of vlak met watergeleiders  
en opstanden. De benaming ‘daktegel’ is beter en stamt  
al uit de middeleeuwen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

PORTLANDCEMENT
EÉN VAN DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN IN DE CEMENTPAN IS PORTLANDPOEDER. IN 1826 WERD HET ONTDEKT DOOR EEN 
METSELAAR UIT ENGELAND, JOSEPH ASPDIN. EERST HAD HIJ KALKSTEEN AFKOMSTIG UIT PORTLAND IN BROKKEN GESLAGEN, 
VERVOLGENS MAALDE HIJ HET TOT POEDER. DAARNA BRANDDE (VERHITTE) HIJ HET, LIET HET AFKOELEN EN ONDER TOEVOE-
GING VAN LEEM MET WEINIG WATER MENGDE HIJ HET. DAARNA OPNIEUW DROGEN, OPNIEUW BRANDEN EN WEDEROM 
VERMALEN TOT POEDER. HIJ HIELD EEN STERK BINDMIDDEL OVER DAT HIJ PORTLANDCEMENT NOEMDE EN DAT IS NU NIET 
MEER WEG TE DENKEN ALS BOUWMATERIAAL VOOR BETON. LATER KWAMEN ER OOK PRODUCTLOCATIES IN OVERIGE LANDEN, 
HET EERST IN DUITSLAND WANT DAAR VOND MEN HET MAAR NIKS DAT HET SPUL OVER ZEE NAAR HET VASTE LAND MOEST 
KOMEN. OOK ONS LAND KENT EEN PRODUCTLOCATIE IN LIMBURG, ENCI SINDS 1926.

Victoria-cementpan  
(periode 1915 -1925)  
Ingewassen met rode kleurstof

Stalen mal voor productie 
 cement-nokvorst

Cementpan van het 
model Oud Holle met 
enkele zijsluiting (ca. 1890), 
afkomstig van kazerne te 
Amersfoort. Duidelijk is de 
verwering door leeftijd en 
weersinvloeden zichtbaar. 
Fabrieksstempel op de rug-
zijde van de pan van firma 
Oosthoek & Zn. te Alphen 
a/d Rijn, 40 x 24 cm.

Gietijzeren onderlegplaat 
voor Cementpan, de specie 
blijft minimaal 48 uur in 
de mal om op te stijven en 
daarna gelost.

Stalen klopijzer voor het aandrukken en strijken van de cementspecie,  
als onderdeel van de cementmachine



De nieuwe 
standaard in riet 

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

Onbrandbaar en 
  onderhoudsvrij

Kijk voor 
meer informatie 
en projecten bij u 

in de buurt op: 
www.novariet.nl
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PROJECTBESCHRIJVING

Nieuwe leien dakbedekking 
voor asbesthoudende daken 
in Dordrecht
In de wijk Tafelberg in Dordrecht wordt een groot aantal asbest houdende 
daken en gevels vervangen door nieuwe Eternit leien. Dakdekkersbedrijf 
Noort & de Vries uit Ridderkerk treedt op als hoofdaannemer.  
Vincent van Tienen vertelt over de verschillende aspecten waar men bij 
dit project tegenaan liep.

PARTICULIERE WONINGBEZITTERS
Omdat het allemaal particuliere woningbezitters 
betreft, was het een kwestie van per woning be-
palen welke werkzaamheden dienden te worden 
uitgevoerd. De individuele huizenbezitters hebben 
zich voor dit project laten verenigen door het 
LVTeam. De doelstelling van dit samenwerkings-
verband is zoveel mogelijk bewoners te laten 
deelnemen aan een gemeenschappelijk project 
en daarmee niet alleen een aantrekkelijker prijs 
te bereiken, maar vooral ook om een gezonde 
leefomgeving te creëren. Hiervoor was het ook 
belangrijk dat complete blokken zouden kunnen 
worden gerenoveerd. 

“De prijs was voor veel bewoners een struikel-
blok,” vertelt Van Tienen. “Een dergelijke renovatie 
is een flinke uitgave en lang niet iedereen kon 
dat opbrengen. De partijen die niet deelnamen, 
voelden zich vaak onder druk gezet door het 

aanstaande Asbestdakenverbod en door de buren die wel 
participeerden. Overigens waren de daken en gevels zo 
langzamerhand ook wel aan vervanging toe: op de oude 
daken was aanzienlijke mosgroei en het wooncomfort liet 
in veel gevallen door kleine lekkages ook te wensen over. 
Ook is op de daken en gevels geen regulier onderhoud 
meer mogelijk en kleine schades zijn door de regelgeving 
rond het asbest lastig of onmogelijk (want verboden) om 
uit te voeren.”

COMMUNICATIE
Na het eerste contact in 2016 viel er aanvankelijk een lange  

Het eerste contact had Noort & de Vries met het in de wijk 
opgezette Leien Vervang Team (LVTeam), dat uit drie ook in 
de wijk wonende zeer actieve bewoners bestaat. Het dak-
dekkersbedrijf had een zo volledig mogelijke eerste offerte 
opgesteld voor alle werkzaamheden. Het zou gaan om het 
saneren van de asbesthoudende leien op zowel de daken 
als de gevels van de wijk. De wijk Tafelberg is begin jaren 
’70 gebouwd en de woningen zijn zowel op het dak als aan 
de gevel bedekt met asbesthoudende leien. Deze dienen 
vóór 2024, wanneer het Abestdakenverbod ingaat, te zijn 
vervangen. Gekozen is voor de toepassing van nieuwe 
Eternit Alterna leien.

radiostilte, tot men in het voorjaar van 2017 weer contact 
opnam. Het LVTeam had een uitgebreide ronde van infor-
matie en offerte-aanvraag ondernomen. Veel aannemers 
leken in eerste aanleg geïnteresseerd, maar lieten het er 
later bij zitten. Vaak gebeurde dat zonder opgave van   
reden of  omdat het project eenvoudigweg te groot was 
voor ze. Noort & de Vries heeft voorafgaand en tijdens  
het offertetraject van de overige woningen eerst een blok 
van zes woningen geheel gerenoveerd. Na het zien van  
dit blok kwam het  afronden van het project ineens in  
een stroomversnelling, met 52 woningen in opdracht als 
mooi eindresultaat.

Het dakdekkersbedrijf heeft veel tijd gestoken in de 
communicatie met de bewoners. Omdat de offerte alle 
voorkomende werkzaamheden bevatte, moest per woning 
worden bepaald welke werkzaamheden konden worden 
uitgevoerd. “Men kon er bijvoorbeeld voor kiezen de asbest-
houdende schoorsteenbeplating ongemoeid te laten,” 
aldus Van Tienen. “Dat was niet ons advies: op termijn 
bestaat de kans dat de asbesthoudende schoorstenen mis-
schien ook moeten worden vervangen en de kosten voor 
het later uitsluitend saneren van de schoorsteen staan  
in geen enkele verhouding tot de kosten als men deze  
direct meeneemt met de overige werkzaamheden. Je krijgt 
dan opnieuw de opbouw van de steigers, de melding, 
losse sanering, vrijgave, etc. Bovendien verstoort de oude 
schoorsteen het totale beeld in de wijk. Omdat de bestaan-
de dakleien op het dakbeschot gemonteerd waren, was ons 
advies bovendien de daken te voorzien van een Eterroof 
waterdicht onderdak: verticale tengels en horizontale latten. 
Niet alleen is het aanbrengen op latten een verplichting 
vanuit de producent Eternit om aanspraak te kunnen 
maken op de productgarantie, maar ook kan hiermee het 
doorhangen van de daken op de spouwmuren grotendeels 
worden weggewerkt. Het verschil tussen de woningen die 
daarvoor hebben gekozen en de woningen die daar niet 
voor hebben gekozen is helaas al te duidelijk zichtbaar.”

“Zoals gezegd was de financiering voor veel particulieren 
een probleem,” aldus Van Tienen. “Er wonen in de wijk veel 
startende gezinnen die nog geen budget hebben voor een 
dergelijke renovatie. Vanuit de gemeente zijn er om die 
reden financieringsmogelijkheden beschikbaar gesteld, 
waardoor het voor een grote groep wel haalbaar werd om 
aan het project deel te nemen.”

VERSNIPPERD
In augustus 2017 is het proefproject naar tevredenheid 
uitgevoerd. Vervolgens werd een achttal andere blokken 
in opdracht gegeven. In totaal gaat het om 52 woningen 
met een oppervlakte van ongeveer 4.900 m2. Dit behelst 
de toepassing van ongeveer 76.000 Eternit Alterna leien 
(met een afmeting van 60x32 op het dak en 40x40 aan 
de gevel). Aan de energieprestatie van de woningen is uit 
technische en daaruit voortvloeiende kostenoverwegingen 
niets gebeurd. De enige na-isolatie die heeft plaatsge-
vonden, is reeds van binnenuit aangebracht.

Noort & de Vries treedt voor alle werkzaamheden op als 
hoofdaannemer, zodat men één aanspreekpunt heeft bij 
vragen en problemen. Voor asbestsaneringen werkt het 
dakdekkersbedrijf samen met een vaste partner, namelijk 
Van Groningen Sloopwerken bv uit Middelharnis. “Bij dit 
bedrijf weten wij zeker dat het werk op een correcte ma-
nier wordt uitgevoerd,” vertelt Van Tienen. “De vervanging 
van de daken was dus in principe volledig, dus inclusief de 
dakkapellen, goten, platte daken, dakramen en de schoor-
stenen, maar in sommige gevallen is hiervan afgeweken. 
Het beeld in de wijk is op dit moment nog versnipperd 
omdat een groot aantal woningen nog niet is uitgevoerd, 
of helemaal niet wordt uitgevoerd, maar ook omdat er 
verschillen zijn in de reeds uitgevoerde woningen. Het is 
zodoende in dubbele zin een referentieproject: met een 
kleine wandeling door de wijk zie je de situatie voor en 
na. Het eindresultaat is dan ook een wereld van verschil in 
positieve zin met de oude situatie. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

RENOVATIE DAKEN EN GEVELS TAFELBERG DORDRECHT
•  DAKDEKKER/ 

HOOFDAANNEMER: NOORT & DE VRIES TE RIDDERKERK
• ASBESTSANERING:  VAN GRONINGEN SLOOPWERKEN  

TE MIDDELHARNIS
• STEIGERBOUWER:  ZEILSTRA TRANSPORT EN STEIGERVERHUUR BV  

TE ROTTERDAM
• PRODUCENT LEIEN: ETERNIT TE KAPELLE-OP-DEN-BOS (B) 
• LEVERANCIER: BOUWCENTER ESSELINK TE MIDDELHARNIS
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RSS valbeveiliging

www.rss-roof.com

Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

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

Kantoor Culemborg
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Basissysteem, geschikt voor 
daken met constructief 
dakbeschot.

www.snakeline.nl

    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

   

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

Zinkunie is marktleider in het leveren en fabriceren van zinken, koperen, r.v.s. en loden artikelen. 
Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment in dakbedekking.
Met dit brede aanbod en onze uitgebreide expertise op het verwerken van deze artikelen, 
bieden wij u het one-stop-shop principe. Zo zijn bijna al uw dak- en gevelmaterialen in een keer 
bij ons te bestellen, inclusief het benodigde verwerkingsadvies.  

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

VACATURES
Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen om ons team te versterken. 
Interesse? Kijk dan op www.zinkunie.nl/vacatures voor onze openstaande vacatures.



60 61

RIETEN DAKEN

De Rietdekker bv maakt  
voor derde keer op rij  
Rietgedekt Pand van het Jaar
Elk jaar organiseert de Vakfederatie Rietdekkers de verkiezing  
Rietgedekt Pand van het Jaar. Het laat zien dat er prachtige projecten 
met natuurriet worden uitgevoerd. De Rietdekker bv uit Ederveen  
ging er voor de derde keer op rij met de hoofdprijs vandoor.

Op de ledenvergadering van de Vakfederatie Rietdekkers is de uitslag bekendgemaakt van de verkiezing  
Rietgedekt Pand van het jaar 2017. Tijdens de Rietdekkersbeurs, op 9 februari 2018 in de IJsselhallen te Zwolle,  
hebben bezoekers hun stem uitgebracht. Rietdekkers, architecten, aannemers en huiseigenaren konden  
projecten, gedekt in 2017, voor de verkiezing aanmelden. Er werden in totaal 148 foto’s ingestuurd. Daaruit werden  
17 panden genomineerd. Uit de uitslag blijkt dat de stemmers naast de moeilijkheidsgraad, van het met riet te  
dekken object, vooral ook het ambachtelijk vakmanschap en mooi afgewerkte details wisten te waarderen.

Voor het eerst in de geschiedenis van de verkiezing werd de prijs drie keer op rij door dezelfde rietdekker  
gewonnen. Voor de gelukkige winnaar, De Rietdekker bv uit Ederveen, heeft de Koninklijke Tichelaar uit Makkum  
een Gouden Rietvorst ter beschikking gesteld. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

1e plaats: 
VILLA MET MANSARDE KAP AAN HET WATER

Gedekt door De Rietdekker bv, Ederveen 

2e plaats: 
LANDHUIS “HOOGEYND”

Gedekt door Rietdekkersbedrijf van Ettekoven, Loosdrecht

3e plaats: 
MODERN LANDHUIS

Gedekt door Rietdekkersbedrijf Boersen, Nijkerk
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Overstap naar de CAO voor  
Hellende Daken is eenvoudig
De overstap naar een andere CAO 
is eenvoudiger dan velen denken. 
Een voorwaarde om over te stap-
pen is wel dat uw onderneming 
aangesloten moet zijn bij één van 
de verenigingen (HHD, VFR, NVVL) 
die de CAO voor Hellende Daken 
hebben afgesloten.

Mogelijkheid om te werken met een urenregister
Uw voordeel is dat u door de invoering van het urenregister 
in de zomertijd extra omzet kan genereren en dat er in  
de moeilijke wintertijd minder hoeft te worden gewerkt. 
 Uiteraard is het urenregister ook te gebruiken tijdens 
 extreme hitte.

Meer flexibiliteit door mogelijkheid van meerdere 
 tijdelijke contracten
Bij werknemers met een uitvoerende functie kan een 
 arbeidsovereenkomst maximaal 5 keer worden verlengd.  
Dus u kunt 6 arbeidsovereenkomsten met een totale looptijd 
van 48 maanden aanbieden. Pas bij de 7e arbeidsovereen-
komst is de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst. 

CAO onderhandelingen
Via de CAO achterban commissie heeft u rechtstreeks 
invloed op de arbeidsvoorwaarden in de CAO en  
het Scholingsfonds.

Opleidingen specifiek gericht op de branche
De CAO behelst ook een eigen opleidings- en ont-
wikkelingsfonds, het OOHD. De onlangs gelanceerde 
OOHD Academy is nu al een groot succes, waar al veel 
werknemers gebruik van hebben gemaakt. Dit is een 
 digitale leeromgeving waarmee de werknemers van  
de leden van de aangesloten partijen cursussen kunnen 
 volgen. Momenteel biedt het OOHD in deze Academy voor 
de aangesloten leden de cursussen BHV en VCA kosteloos 
aan. Van deze cursussen zijn verschillende varianten te 
volgen, zo kun je alleen de e-learning volgen, maar ook een 
fysieke training volgen met de bijbehorende erkende cer-
tificaten. Op deze manier kunnen werknemers hun niveau 
verhogen en werkgevers kunnen op deze manier aantoon-
baar aan hun verplichting voldoen. 

Een hoop zeer goede redenen dus om eens te kijken naar 
de overstap naar de CAO voor Hellende Daken. Uiteraard 
kan het CAO-secretariaat u helpen om de overstap soepel 
te laten verlopen. Meer informatie over de opleidingen 
kunt u vinden op www.opleidingenhellendedaken.nl en 
wilt u meer weten over de voordelen neem dan contact  
op met het CAO-secretariaat, 085 489 9050 of kijk op 
www.cao-hd.nl. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

OPLEIDINGEN / ARBEIDSVOORWAARDEN CAO

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.

e-learning 
incl. examen 

€ 149
GRATIS

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

Het aanbod bestaat uit:

BHV E-learning only

BHV Basis incl. praktijkdag

BHV Herhaling incl. praktijkdag 

B-VCA E-learning only

B-VCA incl. praktijkdag en officieel examen

Het is verstandig om als werkgever de werknemers goed 
te informeren dat ze onder een andere CAO gaan vallen. 
Want bij een andere CAO horen andere rechten en plichten, 
voor zowel de werkgever als de werknemer. Het is niet zo 
dat instemming van de werknemers nodig is om onder een 
bepaalde CAO te worden ingedeeld. Als werkgever kunt u 
dus die keuze maken.

De CAO voor Hellende Daken kent vele voordelen:

Uw eigen branche-CAO op maat
Een korte, werkbare en betaalbare CAO, speciaal voor de 
hellende dakenbranche. U betaalt dus niet voor andere 
 branches, waar u niks voor terugkrijgt. 

Het is een minimum CAO
Dit betekent dat u per werknemer, met inachtneming  
van de CAO, kunt afwijken van de CAO. Uiteraard alleen  
in het voordeel van uw werknemer. U bent dus niet 
 gebonden aan dure regelingen die CAO partijen met  
elkaar zijn overeengekomen. Denk daarvoor bijvoorbeeld 
aan hoge loonschalen of dure toeslagen.

Loonprikkel ligt op de juiste plek
In de CAO is een eerlijke en goede verloningsschaal van 
 stagiaire tot meester dakdekker opgenomen. Dit betekent 
dat uw werknemers in de juiste functiegroep ingedeeld 
 kunnen worden en daardoor ook juist worden beloond.  
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ACTUALITEITEN

AGENDA
17 mei 2018
LANDELIJKE ASBEST PRAKTIJKDAG 2018
Van der Valk Hotel Veenendaal
Info: www.asbestpraktijkdag.nl
 
17 mei 2018
THE SOLAR FUTURE NL
DeFabrique te Utrecht
Info: www.thesolarfuture.nl
 
23-25 mei 2018
RENOVATIE 2018
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.renovatiebeurs.nl
 
5-7 juni 2018
PROVADA 2018
RAI Amsterdam
Info: www.provada.nl

P E R S O N A L I A
Per 1 maart 2018 is Koen Verharen als 

 Operationeel Manager gestart bij Weijerseikhout. 
Met de toetreding van Koen Verharen en nog een 

aantal andere collega’s versterkt Weijerseikhout 
de organisatie. Het doel hiervan is om verder te 

werken aan de professionalisering en de kwaliteit 
van de organisatie. Hiernaast richt  Weijerseikhout 

zich op het behouden en aantrekken van 
 vakspecialisten om zo de basis van de  

organisatie te verbreden. 

59 NEDERLANDSE MBO-VAKKAMPIOENEN OP NK BEROEPEN
Nederland is 59 jonge vakkampioenen en –teams rijker. 650 mbo- 
studenten lieten zich van hun beste kant zien tijdens Skills The Finals,  
het nationaal kampioenschap van Skills Heroes, dat van 15 t/m 17 maart 
in de IJsselhallen te Zwolle en op mbo-leslocaties in Overijssel plaats-
vond. Skills Heroes zijn de vakwedstrijden voor het mbo, variërend 
van autotechnicus en bloembinden tot bouwtimmeren en grafisch 
ontwerpen. Door deze wedstrijden krijgt aanstormend vaktalent een 
podium waarmee ze laten zien wat het mbo te bieden heeft en tillen 
ze het beroepsonderwijs naar een hoger niveau.

ROCKWOOL EN VELUX SAMEN STERK  
VOOR GEZONDE EN VEILIGE WONINGEN  

OP BUILDING HOLLAND
Tijdens Building Holland 2018 zetten Rockwool en 

VELUX gezamenlijk het belang van gezonde en  
veilige gebouwen voor de gebruikers centraal.  
Het RockZero® Daksysteem met een daglicht- 

oplossing scoort niet alleen energetisch hoog,  
maar draagt ook bij aan een gezonde en veilige  

woonomgeving voor de bewoners zonder dat het  
ten koste gaat van de energetische prestatie.

Het daksysteem is interessant voor individuele 
woningen met een hellend dak, maar ook voor 

seriematige toepassing bij rijtjeshuizen. Daarmee is  
het een aantrekkelijke optie voor woningcorporaties. De toepassing is eenvoudig toepas-

baar voor zowel nieuwbouw als renovatie. Het grote voordeel van de prefab constructie bij 
renovatie is dat bewoners niet langer dan nodig tijdelijk elders onderdak hoeven vinden. 

Bovendien zijn er geen constructieve aanpassingen nodig.

RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN BIJ RENOVEREN  
EN ONDERHOUDEN VAN HELLENDE DAKEN 

Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en  
onderhouden van hellende daken is een praktisch werkboek 

van Stichting Dakmeester en TNO. Het vormt een leidraad 
voor dakdekkers en hun ketenpartners om onderhoud  

en renovatie op een gestructureerde en resultaatgerichte 
manier uit te voeren. Het werkboek is gratis te bestellen  

door een mailtje met adresgegevens te sturen  
naar stichting@dakmeester.nl.

HOE VEILIG IS UW VALBEVEILIGING?
Scherpe randen en valbeveiliging; een veel voorkomende combinatie die voor 
levensgevaarlijke situaties kan zorgen. Neem een bouwplaats met de randen 
van een vloer, dak of bekisting. In dit soort gevallen is valbeveiliging nodig 
die getest is op scherpe randen. Zonder speciale bescherming voor randen 
kunnen traditionele vanglijnen ernstig beschadigd raken en kan bij een val de 
lijn zelfs breken. Ook is het mogelijk dat de kracht van de val niet goed genoeg 
wordt gedempt met ernstig letsel tot gevolg. Miller komt met een oplossing. 

De nieuwe Miller Falcon Edge SRL is één van de weinige valblokken in de 
wereld van 6,2 tot 18 meter, die op voetniveau en bij scherpe randen kan 
worden gebruikt. Het systeem beschikt over een zeer schokbestendige nylon 
behuizing. De dubbele wartels verhogen de mobiliteit en voorkomen dat de 
vanglijn gaat draaien tijdens gebruik. De geïntegreerde valdemper die is ver-
bonden met de medewerker, verzekert dat de vanglijn intact blijft bij een val 
over een rand. Het valblok heeft een draagcapaciteit tot 136 kg en voldoet  
aan de meest strenge veiligheidsnormen, inclusief EN360 Type B, VG11.

PERSBERICHT - Batibouw 2018 | Hal 5 - Stand 5107

ESTHETIEK EN PRESTATIES IN SYMBIOSE
Eternit stelt krachtpatser TECTA in primeur voor op Batibouw 

BATIBOUW; de jaarlijkse hoogmis voor de (ver)bouwers. Ook Eternit 
is van de partij met een thematisch ingerichte stand. Bezoekers 
vinden er gericht én in primeur dak- en geveloplossingen die aan 
hun noden tegemoetkomen, zoals de ijzersterke TECTA-lei of de 
authentieke Clavo-lei. Voorts plaatst Eternit zijn online service 
‘Vind een dakdekker’ in de kijker waarmee het (ver)bouwers helpt 
de juiste dakdekker te kiezen. Kortom: heel wat te ontdekken op de 
Batibouw-stand van Eternit!

Verschillende materialen en producten bepalen de sfeer 
in themahoeken. De bezoeker ziet zo meteen alle dak- en 
geveloplossingen die passen binnen zijn stijl. En dat zijn er heel wat. 
Een greep uit het aanbod. 

NIEUW: TECTA BIEDT BESCHERMING VAN HET HOOGSTE NIVEAU
Op zoek naar een ware krachtpatser? Maak kennis met TECTA; een 
ingenieuze, gepatenteerde coating die het lei-oppervlak verzegelt 
en zo beschermt tegen schade en verkleuring. TECTA-leien zijn 
bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden. Ook vuil, 
stof, krassen, uitbloeiingseffecten en zelfs graffiti maken geen schijn 
van kans op deze matte textuurlei. Ze houdt altijd haar strakke vorm, 
egale kleur en authentieke look. 

CLAVO: EEN AUTHENTIEK EN NATUREL GEVELGEVOEL
Ook te ontdekken op Batibouw: Clavo. Een lei die elk project een 
stevige dosis snedigheid en karakter geeft. Het is een eerlijk en 
authentiek product op basis van in de massa gekleurde vezelcement, 
beschikbaar in drie natuurlijke schakeringen: zilvergrijs, wit en 
ijzergrijs. In de massa gekleurde materialen behouden perfect 
dezelfde kleur, zelfs in eventueel zichtbare zaagsneden. 
Clavo laat zich plaatsen in cassettedekking en in het populaire 
halfsteensverband. Beide combineren mooi met andere 
bouwmaterialen en stijlen. Bovendien bestaat er ook een extra 
groot formaat, namelijk 80 op 40 cm. Dat formaat creëert mooie 
horizontale effecten en laat zich snel verwerken.

TECTA

Clavo

FESTOOL VOOR ZAGEN VAN  
ISOLATIEMATERIAAL

Festool zorgt voor snelle, precieze sneden bij  
het op maat zagen van isolatiematerialen,  
zowel voor flexibele als vaste PUR-isolatie- 

materialen. Het realiseren van een perfecte  
aansluiting van het isolatiemateriaal voorkomt  

energieverlies. De ergonomische constructie  
en het geringe gewicht zorgen voor een  

maximaal werkcomfort. 

ETERNIT INTRODUCEERT TECTA
Eternit introduceerde tijdens Batibouw TECTA:  
een gepatenteerde coating die het lei-oppervlak  
verzegelt en zo beschermt tegen schade en  
verkleuring. TECTA-leien zijn bestand tegen de  
meest extreme weersomstandigheden. Ook vuil,  
stof, krassen, uitbloeiingseffecten en zelfs graffiti 
maken geen schijn van kans op deze matte  
textuurlei. Ze houdt altijd haar strakke vorm,  
egale kleur en authentieke look. 
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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

OMDAT WIJ  
KWALITEITSBORGING WEL 
BELANGRIJK VINDEN

Daksysteemgarantie PLUS is een product van de Stichting Dakmeester,  
de kwaliteitsspecialisten in hellenden 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 ondersteunt door 
een uniek digitaal bouwdossier en geldt voor maar liefst 15 jaar! 

Daksysteemgarantie PLUS. De maatstaf voor hellende daken.

Digitaal 
dakdossier

Kwaliteits- 
normering

KOMO-
procescertificaat

Garantiecertificaat

Voor 15 jaar
15 JAAR

KOMO

De volgende keer in steilDAK:

SPECIAL
Dakdoorvoeren

DUURZAAMHEID
Recycling van 
betondakpannen

VERSLAG
The Solar Future NL

NIEUWE CONTRACTVORMEN
Resultaatgericht Samenwerken

De volgende steilDAK verschijnt op 26 juni



www.isobouw.nl/SlimFixSolar

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

• Geschikt voor alle gangbare zonnepaneelsystemen

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

• Perfecte ventilatie en koeling van het zonnepaneel = hoog rendement

• Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie = langere levensduur

• Te combineren met standaard SlimFix dakelementen en pannenbedekking

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

NIEU
W

GEPATENTEERD 
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