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Op naar de vakman 2.0!
meer hoofdzaak. Tegenwoor-
dig is bij  vakopleidingen 
op installatiegebied het 
onderdeel zinkverwer-
king een marginaal 
(tot geen) onderdeel 
van de opleiding 
geworden. Verdere 
verdieping op het 
gebied van zink is iets 
wat men hoofdzakelijk 
in de praktijk leert. Er 
zijn enkele ROC’s die - in 
samenwerking met het OTIB - 
een opleiding tot zinkwerker aan-
bieden. Helaas zijn dit er maar een beperkt aantal en 
ontbreekt een landelijke spreiding. Vanuit de branche 
worden diverse dagopleidingen aangeboden, Rhein-
zink organiseert dit bijvoorbeeld in haar Inspiration 
Centre, maar een paar dagen scholing per jaar is niet 
voldoende.

Dit alles is toch wel vreemd voor een land met een 
eeuwenoude non-ferro traditie. En zeker met een trend  
waarbij zink, in de verschillende gepatineerde opper-
vlakten, op een steeds grotere schaal wordt toegepast. 
Want juist op school moet het enthousiasme voor het 
vak worden aangewakkerd en de basis worden gelegd 
voor het werken met zink. De traditionele technieken 
moeten worden onderwezen, maar ook bijvoorbeeld 
het plannen van projecten met CAD-systemen en de  
toepassing van CNC-machines. Zo maak je een eeuwen-
oud vak aantrekkelijk voor de volgende generatie.
Wie pakt die (werk)handschoen nu op, want zonder 
goed geschoolde vakmannen en -vrouwen geen  
zinken dak. Er zal weer een volwaardige, meerjarige 
opleiding moeten worden opgezet. Landelijk gegeven, 
met gepassioneerde docenten die de liefde voor  
het vak kunnen overbrengen. Naar mijn mening is  
een branchebrede aanpak nodig, waarbij fabrikan-
ten, brancheorganisaties en ervaren rotten uit het 
vak samen met bestaande opleidingsinstituten een 
 hoogwaardige opleiding ontwikkelen. Wellicht is  
een samenwerking met andere branches in de bouw-
sector nodig om een nog breder draagvlak te creëren. 
Op naar de vakman 2.0!

Nu nog een goed woord voor een Klempnermeister  
in het Nederlands zien te vinden, maar dat is van 
latere zorg.

Thijs Baneke

2018 zou weleens het jaar van het tekort aan vak-
mensen kunnen zijn. Waar de orderportefeuilles van 
 aannemers overlopen en de fabrikanten hun productie 
hebben opgevoerd, kan het tekort aan personeel bij 
menig bouwproject tot serieuze vertraging leiden. 
Eind 2016 had krap 6% van de bouwbedrijven een 
tekort aan personeel, dit is eind 2017 opgelopen naar 
bijna 20%. Ook op het gebied van zink is de spoeling 
dun. Goede zinkwerkers zijn schaars, niet alleen voor 
het monteren van dakgoten en deklijsten, maar zeker 
voor het maken van zinken fels- en roevendaken.  
Niet heel vreemd, gezien het feit dat er vrijwel geen 
opleiding voor bestaat. Hoe anders is dat in Duitsland…
De vakbeurs Dach und Holz, vorige week in  Keulen,  
is voor menig dakliefhebber het absolute hoogtepunt 
van het beursseizoen. Op het gebied van metalen da-
ken waren er ook dit jaar diverse fabrikanten aan wezig, 
iets wat je nergens anders ter wereld in deze omvang 
ziet. Hier ziet men ook de echte  ‘Klempnermeisters’ 
lopen, die in traditioneel kostuum trots en kunde uit-
stralen. Dit zijn goed geschoolde vakmensen, met als 
specialisatie metalen daken van zink en koper. 

De beroepsnaam ‘Klempner’ komt uit het Oudduits 
en betekent letterlijk ‘metaal kloppen’. Er zijn nog vele 
andere benamingen voor in het Duits, zoals Spengler, 
Flaschner en Blechner. In het Nederlands kent men een 
dergelijke separate beroepsbenaming niet. De naam 
loodgieter is te algemeen, want een groot deel van de 
loodgieters zal zich niet snel wagen aan een felsdak. 
De naam zinkwerker komt nog het meeste in de buurt, 
maar dit is geen beschermde titel met vereist oplei-
dingsniveau. Iedereen kan zich dus zo noemen.
Om Klempnermeister te worden moet een opleiding 
die uit twee fases bestaat gevolgd worden. Na een 
praktijkopleiding van vier jaar is men Klempnergesell, 
wat wordt bekrachtigd met een praktijktoets, waarna 
men de Gesellenbrief ontvangt. Hierna is het mogelijk 
om Klempnermeister te worden, waarbij de nadruk ligt 
op de bedrijfsvoering, maar ook op verdere praktijk-
specialisatie binnen het vakgebied. Dit kan uiteraard 
alleen wanneer men de ‘Meisterprüfung’ met goed 
gevolg heeft afgelegd. De Klempnermeister mag 
hierna zijn eigen bedrijf beginnen en is bevoegd om 
leerlingen op te leiden.

In Nederland is een dergelijke opleidingsstructuur 
niet bekend. In de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw 
beleefden de Ambachtsscholen nog hoogtijdagen, 
met de GaWaLo (Gas, Water, Loodgieter)-opleiding als 
dé erkenning voor de installateur. Na het invoeren van 
de Mammoetwet is de grote nadruk op het ambacht 
verdwenen en werden de algemeen vormende vakken 
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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
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Woningen Rotterdamse  
Beverwaard krijgen dunne, 
isolerende dakopbouw
Bij de grootschalige renovatie van de woningen in de Rotterdamse  
Rode Kastelenbuurt (Beverwaard) door Smits Vastgoedzorg is gekozen 
voor de innovatieve toepassing van lichte materialen als metalen  
dakpanpanelen en een isolerende folie. Hierdoor is op een slimme  
manier de isolerende werking van het dak aanzienlijk verbeterd.

De woningen van woningcorporatie 
Woonstad in de Rode Kastelenbuurt, in de 
Beverwaard in Rotterdam, worden in drie 
fases aangepast. De daken zijn aan het 
einde van hun levensduur en in verband 
met het op handen zijnde Asbestdaken-
verbod is asbestsanering noodzakelijk. 
In 2017 zijn in dit verband 26 woningen 
aangepakt en opgewaardeerd naar 
gemiddeld Energielabel B. In een later 
stadium zal fase 3 (48 woningen) worden 
uitgevoerd. Moeilijkheid hierbij is dat niet 
alle particuliere woningbezitters willen 
of kunnen participeren, waardoor een 
technisch en esthetisch goede aansluiting 
moet worden gecreëerd tussen de reeds 
gerenoveerde woningen en de woningen 
die in een later stadium zullen worden 
gerenoveerd.

RESULTAATGERICHT
Smits Vastgoedzorg is specialist in het 
voorspelbaar en beheersbaar onder-
houden, transformeren, adviseren en 
herontwikkelen van vastgoed. Per project 
wordt een team samengesteld met de 
benodigde competenties, eventueel aan-
gevuld met specialisten van ketenpart-
ners. Het team werkt nauw samen met 
de opdrachtgever om kosten en kwaliteit 
voorspelbaar en beheersbaar te houden. 
Directeur Hans van der Krogt van  
Smits Vastgoedzorg vertelt: “Dit maakt 
het werk dynamisch omdat per project 
wordt gezocht naar de optimale en 
meest efficiënte oplossing, wat vaak 
ook betekent dat er wordt gezocht naar 
innovatieve oplossingen. Deze werkwijze 
maakt onze organisatie ook interessant 
voor instromers: wij werken immers niet 
volgens een standaard methode. Op deze 
manier wordt onze organisatie in dit 
opzicht steeds verder versterkt.”

STILSTAANDE LUCHT
De Rode Kastelenbuurt in de Rotterdamse 
Beverwaard wordt zoals gezegd sinds 
enkele jaren grootschalig gerenoveerd.  
Belangrijk onderdeel van de werkzaam-
heden is de vervanging van de asbesthou-
dende golfplaten die op het dak waren 
aangebracht. In fase 1 zijn deze vervangen 
door keramische dakpannen. In fase 2,  
die dit jaar wordt afgerond, bleek dat niet 
mogelijk omdat de constructie dit niet 
aan zou kunnen. Daarom is gekozen voor 
een dakopbouw met gebruik van lichte 
materialen, waarbij het dak er zowel 

JHet Dak van het  aar 2018
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esthetisch als energetisch op vooruit zou gaan. Gekozen is 
voor de toepassing van de isolerende folie Airflex Permovap 
van fabrikant KdB isolation en de metalen dakpanpaneel 
Alcotile van het Belgische GV Products.

Ewout van Oordt, projectleider van Smits Vastgoedzorg 
 vertelt dat, naast het lichte gewicht van de toegepaste 
materialen, de snelle verwerkbaarheid een belangrijk 
argument was om voor deze materialen te kiezen. “Aan de 
onderconstructie konden we niets veranderen omdat de 
bewoners in hun huis moesten kunnen blijven wonen.  
De onderconstructie is ook asbesthoudend, dat betekent 
dat we niet konden boren. Daarom is gekozen voor  
materialen die losliggend konden worden aangebracht.  

De producten zijn snel te verwerken en dat is ook een 
 vereiste omdat het dak dezelfde dag weer waterdicht 
moest worden gemaakt. Een ander voordeel is dat de dak-
opbouw dun kon blijven. Na de renovatie is het dakpakket 
slechts 2 tot 3 cm dikker dan daarvóór. Er hoefden dan ook 
geen aanpassingen te worden gedaan aan de goten,  
doorvoeren en aansluitingen.”

Het betreft de Airflex Permovap van de Franse fabrikant 
KdB isolation. Het product is vervaardigd uit aluminium 
en polyester en opgebouwd uit verschillende lagen met 
 daartussen lucht: hierdoor verkrijgt het de isolerende 
waarde. Jules Keser, importeur Benelux, vertelt dat naast 
bovenstaande voordelen een andere eigenschap van de   

opbouw deze daken bijzonder maakt. “De meeste mensen  
in de bouw realiseren zich vaak niet dat een gebouw 
warmte verliest door geleiding (7%), luchtlekken (28%)  
en stralingswarmte (65%). Juist die laatste is eenvoudig 
tegen te houden met een sterk reflecterend product en een 
stilstaande of zwak ventilerende luchtlaag van 20 mm.  
In dit project zorgt een bijna dakpanpaneel voor een vrijwel 
stilstaande luchtlaag tussen het paneel en de dampopen 
Airflex isolatiefolie. Dankzij de reflecterende eigenschap 
van de isolatiefolie functioneert deze luchtlaag als iso-
latielaag. Bovenop de isolatiewaarde van het materiaal 
zelf komt dus ook de isolatiewaarde van beide luchtlagen: 
onder en boven de isolatiefolie.”

De gekozen methode is voor toepassing in deze situatie 
een zeer gunstige oplossing gebleken en de betrokken 
 partijen verwachten dat dit voor meerdere situaties het 
geval zal zijn. Keser: “Bij projecten waar op een lichte 
 constructie de asbestdaken moeten worden gesaneerd,  
en de isolatiewaarde moet worden verbeterd zonder  
dat dit tot grote aanpassingen leidt, is dit bij uitstek een 
goede oplossing.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

DAKRENOVATIE 26 WONINGEN BEVERWAARD TE ROTTERDAM
• OPDRACHTGEVER: WOONSTAD TE ROTTERDAM
• GEVELS: WALLCARE NEDERLAND BV TE MAASDIJK
• DRAAIENDE DELEN: VERWEIJ HOUTTECHNIEK TE WOERDEN
• ASBESTSANERING: MSHW SUPPORT BV TE ROTTERDAM
• BEREIKBAARHEID: POST STEIGERS TE SCHIEDAM
• METALEN DAKPANPANELEN: GV PRODUCTS TE RIEMST (B)
• ISOLERENDE FOLIE: AIRFLEX TE ‘S-HERTOGENBOSCH

Isolerende 
Reno-Folie

Airflex Permovap 37

Dampopen - Luchtdicht - Waterkerend - 
Isolerend (+Rc2) - Dun, zonder goot- en 
loodaanpassingen - Voorgelijmde 
plakstroken

steilDAK AANBIEDING: 15% korting!
* Geldig t/m 31-03-2018 via www.airflex.nl
met vouchercode: #steildak

JHet Dak van het  aar 2018



MAKEN BIJNA ALLES OP MAAT 

Wij maken de door u gewenste 
dakmaterialen, zoals EPDM dak-
bedekking, graag voor u op maat.

GEVEN GRATIS TRAININGEN  
EN OPLEIDINGEN 

Wij bieden opleidingen aan en 
geven regelmatig trainingen om  
uw kennis te verbreden. Zo voeren  
wij o.a. zink en EPDM cursussen.

RUIME VOORRAAD 

Dankzij onze ruime voorraad in 
onze vestiging in Eindhoven kunnen 
we u altijd voorzien van de juiste 
materialen.

SNELLE LEVERINGEN DOOR  
HEEL NEDERLAND 

Dankzij onze ruime voorraad leveren 
wij uw dakmaterialen snel en vak-
kundig op iedere gewenste locatie 
in Nederland.

Hodak Dakmaterialen B.V.
Ruysdaelbaan 3 
5642 JJ Eindhoven

T.  040 - 280 72 65
E. info@hodakdakmaterialen.nl
W. www.hodakdakmaterialen.nl

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

HODAKDAKMATERIALEN.NL   •    T: 040 - 280 72 65

HODAK HIJSSERVICE 
 
Wij plaatsen de dakmaterialen nu 
ook voor u op het dak. Dit is bij  
ons mogelijk tot een hoogte  
van 15 meter.

BEDRIJFSKLEDING 
 
We hebben een uitgebreid  
assortiment aan bedrijfskleding. 
Mooi, veilig en comfortabel.  
Het is mogelijk om uw werkkleding 
te personaliseren met uw logo?  

SPOEDSERVICE 
 
Met deze spoedservice leveren  
we (vaak binnen een uur) materialen 
in een straal van 75km. rondom 
Eindhoven.

ALTIJD SCHERP GEPRIJSD 

We leveren een compleet  
assortiment aan kwalitatieve  
dakmaterialen.
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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2018

Dit zijn de nominaties voor 
het Dak van het Jaar 2017, 
categorie hellende daken
Tijdens de feestavond voor de  dakenbranche, op 23 maart 2018  
in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, zullen opnieuw de  
DakAwards worden uitgereikt voor het Dak van het Jaar 2017.  
Welke projecten zijn genomineerd?

•  Bouwkundig adviseur-bouwbegeleider: Tom Wijmeersch 
Antwerpen (B)

•  Dakwerken: JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen  
Breda, Ossendrecht en Lommel (B)

•  Leverancier leipannen: Leikon Dak, Waalwijk
•  Leverancier dakisolatie: Zinkunie, Breda/Boxtel 
•  Leveranciers zetwerk koperwerk in blank KME koper: 

Zinkunie Breda en Defranq Rijen.
•  Leverancier koperen bevestigers: Bové Draadproducten, 

Ravenstein

2. CUNERATOREN TE RHENEN
•  Opdrachtgever: Gemeente Rhenen
•  Architect: Delgou, Scherpenzeel
•  Directie: Antea Group, Heerenveen

•  Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Hoffman, Beltrum
•  Dakdekker: F. Bogaerts Leidekkers & Loodgieters, 

 Ravenstein
•  Steigers: Dejo Steigers, Nijkerk
•  Lood: Schneider, Mönchengladbach (D)

3. ZORGVILLA BARENDRECHT
•  Opdrachtgever: De heer A. van der Klooster, Rotterdam

Deze editie van Dak van het Jaar heeft een primeur, omdat 
de prijs dit jaar voor het eerst in twee categorieën zal  
worden uitgereikt: platte en hellende daken. De projecten 
met de genomineerde hellende daken zijn verzameld  
door de redactie van steilDAK, in samenwerking met  
Joop Wilschut, die het merendeel van de projecten heeft 
beschreven in steilDAK.

De jurering van deze projecten vindt plaats door een 
marktbreed samengestelde vakjury, namelijk:
• Jan van Leeuwen (Monier) 
• Leen Iseger (SKG-IKOB) 
• Karsten Konrad (Konrad Roof Technology) 
• Cees Seelen (LSWA Architecten) 
• Will Verwer (Stichting Dakmeester)

Dit zijn de genomineerde projecten voor  
Dak van het Jaar 2017 in de categorie ‘hellende daken’:

1. VILLA TE WILRIJK (B)
•  Opdrachtgever: particulier
•  Architect Stephane Boens te Sint-Martens-Latem (B)

•  Ontwerp: Toorman Architecten, Schiedam
•  Hoofdaannemer: Staton Bouw, Werkendam
•  Dakdekker leien: JVK Ambachtelijke Daken, Breda
•  Leverancier leien: Leikon Dak, Waalwijk

4. DRINKWATERPOMPSTATION ZEDDAM
•  Opdrachtgever: Vitens, Arnhem
•  Ontwerp: Rooding Architecten, Doesburg

•  Dak/wandconstructie: De Groot Vroomshoop gelijmde 
houtconstructies, Vroomshoop (engineering, productie  
en montage)

•  Dakbedekking: Olster Dakwerken, Steenwijk

5. SCHOOLTUIN DE BUITENKANS, ROOSENDAAL
• Opdrachtgever: Da Vinci College, Roosendaal
•  Gebouwontwerp: RO&AD Architecten,  

Bergen op Zoom/Middelburg

•  Tuinontwerp: Vis à Vis Ontwerpers, Woudrichem
• Constructeur: ABR, Roosendaal
• Aannemer: Bergh Bouw, Bergen op Zoom

6. UITBREIDING CARRÉHOEVE BIESENHOF, GELEEN
• Opdrachtgever: Carréhoeve Biesenhof, Geleen
• Zonnepanelen: Beausolar, Urmond
• Dakelementen: IsoBouw Systems, Someren

7. NIEUWBOUW VAN DER VALK HOTEL TE LEEUWARDEN
•  Architect: Architectenbureau Van den Hoeven, Harmelen
• Aannemer: HuneBouw, Hoogeveen
• Dakdekker: Dak Totaal Noord, Kootstertille
•  Leverancier prefab dakelementen: Veenstra & Stroeve, 

Assen
• Leverancier dakpannen: Monier, Montfoort

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2018

DakAwards uitgereikt in 
 Egmond aan Zee
Op vrijdag 23 maart 2018 vindt in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee  
de tweede editie van de feestavond voor de dakenbranche plaats.  
Tijdens deze feestavond zullen de DakAwards worden uitgereikt aan  
het Dak van het Jaar 2017. Dit jaar wordt de prijs voor het eerst in twee 
categorieën uitgereikt: platte en hellende daken. Ook zal de  Dakenman 
of –vrouw van het Jaar 2017 bekend worden gemaakt.

die de bewuste persoon heeft, of heeft gehad,  
voor de ontwikkeling van het vak. Ook hier gaat  
het erom kwaliteit zichtbaar te maken.  
De Dakenman of –vrouw van het Jaar vervult een  
voorbeeldfunctie, en moet anderen inspireren  
tot verdere innovatie of kwaliteitsverbetering.  
In 2016, was de huidige directeur van NDA,  
Erik Steegman, de eerste Dakenman van het Jaar.

Ook in dit geval zijn de nominaties door de markt  
zelf aangedragen: hetzij door de leden van de redactie-
raden van respectievelijk Roofs en steilDAK, ofwel  
door individuele aanmeldingen via info@lumail.nl.  
De redactieraden van de vakbladen zijn representatieve 
afspiegelingen van de branche en hebben daarom een 
doorslaggevende rol in de bepaling van de winnaar. 

Tijdens de avond krijgt iedereen ruimschoots de gele-
gen heid om bij te praten met kennissen en relaties.  
Er zal een muzikaal programma worden verzorgd,  
dat ervoor zorgt dat de gesprekken in een ontspannen 
sfeer kunnen plaatsvinden. Hotel Zuider-
duin biedt haar kamers voor bezoekers 
van het feest  tegen een gereduceerde 
prijs aan. Iedereen is welkom om zijn 
of haar partner mee te nemen naar de 
feestavond en het feest te combineren 
met een weekendje aan zee. ●

Het evenement wordt georganiseerd door  
Lindeman  Uitgevers, uitgever van de vakbladen  
voor de daken branche Roofs en steilDAK. De insteek  
van het feest is om de kwaliteit in zowel de platte  
als de hellende dakenbranche te tonen en te vieren,  
in aanwezigheid van de hele branche. Jaarlijks wordt  
uit de projecten die in het kader van de verkiezing  
Dak van het Jaar in de bladen Roofs en steilDAK worden 
beschreven een winnaar gekozen. Omdat het een  
feest voor de gehele daken branche is, zijn de toegang, 
het buffet en de drankjes gratis. 

De in de vakbladen beschreven projecten zijn door de 
markt aangedragen. Joop Wilschut was de afgelopen 
jaargang verantwoordelijk voor de technische beschrij-
ving van deze artikelen. Voor het hellende dak is zo-
doende een lijst van zeven projecten die voor de prijs in 
aanmerking komen. Dit zijn allemaal projecten die zich 
op minimaal één van de beoordelingscriteria hebben 
onderscheiden. De criteria zijn: esthetische kwaliteit, 
innovatie, functionele kwaliteit, onderlinge samenwer-
king, veilig werken en duurzaamheid.

De volgende personen hebben zitting in de jury voor  
de projecten hellend dak: 
• Jan van Leeuwen (Monier)
• Leen Iseger (SKG-IKOB)
• Karsten Konrad (Konrad Roof Technology)
• Cees Seelen (LSWA Architecten)
• Will Verwer (Stichting Dakmeester)

DAKENMAN OF –VROUW VAN HET JAAR 2017 
Tijdens de feestavond zal tevens de Dakenman of –
vrouw van het jaar 2017 bekend worden gemaakt.  
Het gaat hier om de erkenning van de betekenis  

AANMELDEN 
DE FEESTAVOND VINDT PLAATS OP 23 MAART 2018, VANAF 18.00 UUR 
IN HOTEL ZUIDERDUIN IN EGMOND AAN ZEE: ZEEWEG 52. U KUNT 
ZICH AANMELDEN VIA WWW.DAKVANHETJAAR.NL. COLLEGA’S EN 
PARTNERS ZIJN VAN HARTE WELKOM. DE TOEGANG IS GRATIS.

Het Dak van het Jaar 2017
23 maart 2018

Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

De avond zal ingevuld worden met 
live-muziek en goocheloptredens 

van Gunther Guinée.

Tevens is er volop de gelegenheid  
tot bijpraten en netwerken.

• Aanvang feestavond 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur
• Presentatie genomineerden Dak van het Jaar 2017
• Live optredens
•  Bekendmaking top 3 en winnaar Dak van het Jaar 2017 Roofs en steilDAK
• Alle drankjes inclusief (tapbier, huiswijn en frisdrank)
• Koude en warme hapjes
• Einde avond ca. 24.00 uur

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de hele dakenbranche aan- 
wezig wilt zijn, volstaat een aanmelding uiterlijk voor 17 maart 2018  
via de website www.dakvanhetjaar.nl

Tevens kunt u tegen gereduceerd tarief 
een hotelkamer boeken in Hotel Zuiderduin.
Hotel Zuiderduin - Zeeweg 52 - Egmond aan Zee
info@zuiderduin.nl - www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar

Uitreiking 

DakAward 

2017

Voor steilDAK en Roofs 

Dak van het Jaar

Uitreiking Award Dakenman/vrouw 2017
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Wie wordt de nieuwe 
Dakenman of –vrouw 
van het Jaar?
Op 23 maart 2018 zal tijdens de feestavond voor de daken- 
branche in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee de nieuwe  
Dakenman of –vrouw van het Jaar bekend worden gemaakt.  
De verkiezing beoogt de persoon in het zonnetje te  
zetten, die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de  
ontwikkeling van het vak.

ROB BOOTSMAN  
(BOKO DAKDEKKERS)
Als bestuurder heeft  
Rob Bootsman de afge-
lopen tijd een belangrijke rol 
gespeeld in het behoud van 
de werk gelegenheid in de 
dakenbranche.

JOHANNA GRUIJTHUIJSEN –  
DE WIJS (LEI IMPORT)
Johanna Gruijthuijsen speelt 
als adviseur, NEN-commissielid 
en leverancier van leien een 
belangrijke rol in de realisatie 
van kwalitatieve leidaken.

FRISO KLAPWIJK (DAKDOKTERS)
Friso Klapwijk is een enthousiast 
pleitbezorger van begroeide da-
ken en heeft door deelname aan 
diverse initiatieven een belangrij-
ke rol in de inburgering ervan in 
de maatschappij.

De verkiezing wordt dit jaar iets anders georganiseerd dan 
de voorgaande editie. Kon men vorig jaar via de website 
kandidaten aandragen en werd de winnaar bepaald via het 
aantal stemmen, dit jaar wordt de procedure van nomi-
neren van de kandidaten verzorgd door de redactie raden 
van de beide vakbladen voor de dakenbranche die Linde-
man Uitgevers uitbrengt: Roofs en steilDAK. De personen 
die in de respectievelijke redactieraden zitting heb ben, zijn 
immers een getrouwe en deskundige afspiegeling van de 
dakenmarkt. Ook de huidige Dakenman van het Jaar, Erik 
Steegman van NDA, heeft namen aangedragen. De beide 
redactieraden treden tevens op als jury. 

Hieronder vindt u (in alfabetische volgorde) de namen van 
de genomineerde personen, met een korte motivatie. 

FERDY BOGAERTS (BOGAERTS 
LEIDEKKERS)
Ferdy Bogaerts is betrokken bij 
de Richtlijnen ERM en speelt 
door verspreiding van zijn ken-
nis via opleiding en begelei-
ding, een belangrijke rol in het 
behoud van het vakmanschap 
op het gebied van leidekken.

JOHN KOUWENBERG  
(A&T DAKADVIES)
Door zijn deelname aan een 
zeer groot aantal commis- 
sies, en zijn grote kennis van 
 theorie en praktijk, is John Kou-
wenberg van grote waarde voor 
de ont wikkeling van de hellende  
dakenbranche. Helaas is John 
op 27 januari 2017 getroffen 
door verschillende hersen-

bloedingen,  waardoor hij (momenteel) niet in staat is zijn 
werkzaam heden te continueren.

BRAM KRANENBURG  
(DAKADVIES KRANENBURG)
Door zijn rijke ervaring geldt 
Bram Kranenburg als een 
 ‘bitumenprofessor’. Hij is bo-
vendien expert op het gebied  
van bitumenrecycling, een 
onderwerp dat in de afgelopen 
jaren steeds meer aan belang 
heeft gewonnen.

JEANINE VAN NOORDENNE  
(DAKMERK)
Als voorzitter van een  
kwaliteitsorganisatie is 
Jeanine van Noordenne  
een belangrijke factor  
in de realisatie van kwa- 
litatieve platte daken. 

PAUL VAN ROOSMALEN 
(GEMEENTE ROTTERDAM)
Paul van Roosmalen is 
ont wikkelaar en enthou-
siast  propagandist van 
multifunctionele daken, in 
die hoedanigheid was hij 
afgelopen jaar betrokken bij 
de totstandkoming van het 
Rotterdams Dakenboek. 

PAUL VERKAIK  
(BDA DAK- EN  
GEVELOPLEIDINGEN) 
Onder leiding van Paul Verkaik 
ontwikkelt het opleidingsinsti-
tuut voor duurzame dakin-
richtingen zich steeds breder, 
waarmee een solide basis 
wordt gelegd voor toekomstige 
ontwikkelingen.  

KOERT VAN ZEE
(KIWA BDA TESTING)
Als hoofd laboratorium 
speelt Koert van Zee achter 
de schermen een belangri-
jke rol in de kwaliteit van de 
 dakenbranche op product- 
en systeemniveau. Ook met 
zijn rol binnen een aantal 
technische (norm)commis-
sies heeft hij bijgedragen 
aan het kwaliteitsniveau 
van dakbedekking en de 
bijbehorende dakbedekkingssystemen. 

De winnaar van vorig jaar: Erik Steegman

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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De top 5 aandachtspunten 
voor de uitvoering  
van zinken felsdaken
Het succes van een bepaald systeem levert vaak in de praktijk ook een 
aantal punten op die niet altijd correct worden uitgevoerd. Dit is vaak te 
wijten aan het niet kennen van de toepassingsvoorschriften.

•  Is de dakhelling onder de 7 graden, dan moet er naast de 
dubbel gesloten felsnaad ook een dichtingsband worden 
toegepast. De band wordt op de onderfels gekleefd en 
onzichtbaar meegefelst;

•  Een minimaal afschot van 3 graden is noodzakelijk.

2  De nok
In de meeste situaties vormt de nok ook de ontluchting van 
de ventilatieruimte onder het zinken dak. Hiervoor moet 
er een doorlopende opening aanwezig zijn die zorgt voor 
de afvoer van (condens)vocht. De felsbanen worden ter 
plaatse van de nok opgezet. Dit is een specialistisch werkje, 
de felsnaad wordt ingevouwen tot een stuikfels en dus 
absoluut niet ingeknipt en gesoldeerd. Als er weinig ruimte 
is om deze stuikfels te maken, kan er ook worden gekozen 
voor een prefab nokaansluiting (voor een dubbele fels).  
Het kapje wordt over de fels heen geplaatst.

Thijs Baneke, RHEINZINK Nederland

Het felsdak heeft in de jaren ’80 van de vorige eeuw  
zijn intrede gemaakt op de Nederlandse markt en is in 
ruim 30 jaar uitgegroeid tot het meest toegepaste zinken 
bekledingssysteem. Waar in de beginjaren slechts een 
enkeling zich waagde aan het felssysteem, worden deze 
banen met staande naad nu volop toegepast. Het heeft 
daarmee het traditionele roeven- en losangedak in  
toepassing verdrongen. Dit is met name te danken aan de 
hoge mate van flexibiliteit van het systeem, waardoor  
het vrijwel op ieder dak (of gevel) kan worden toegepast. 
De felsbanen worden geprofileerd vanaf rol en zijn daarom 
tot iedere lengte te produceren en uitstekend hol of bol te 
buigen. De hoge kwaliteit van afwerking op detailniveau 
maken een zinken felsdak uniek. 

De belangrijkste aandachtspunten voor kwalitatief goede 
felsdaken worden in dit artikel benoemd en opgesomd  
in de volgende top 5:

1  De felsnaad
De felsnaad is een staande naad van 25 mm hoog die een 
regendichte verbinding vormt en tegelijkertijd de tempe-
ratuursafhankelijke expansie van het materiaal mogelijk 
maakt. Een felsbaan heeft een onder- en een bovenfels:  
de bovenfels wordt over de onderfels geplaatst en meestal 
handmatig dichtgedrukt met een felssluittang, het ‘felsen’. 
Bij lange lengtes kan dit ook machinaal met een felssluit-
machine. Belangrijk voor een regendichte afwerking  
zijn de volgende aandachtspunten:
•  De felsnaad kan boven de 25 graden dakhelling enkel 

worden gefelst. De felsnaad wordt één keer dichtgedrukt, 
waardoor het een omgekeerde ‘L’ is;

•  Bij dakhellingen onder de 25 graden moet de naad dubbel 
worden gesloten. Er ontstaat een vlakke staande naad;

Stuikfels bij een nok

Prefab nokaansluiting

Waar moet de opstand van een felsbaan ter plaatse van de 
nok aan voldoen?
•  Voldoende opstand:  

- dakhelling < 5 graden: 150 mm 
- dakhelling < 22 graden: 100 mm 
- dakhelling ≥ 22 graden: 80 mm

•  De felsbaan voorzien van een waterkering om opstuwend 
water tegen te houden;

•  Voldoende overlap met de nokkap. In principe de nokkap 
tot op de felsnaad laten afhangen;

•  Om ongedierte in de constructie te voorkomen,  
de ventilatieopening afwerken met strekzink.

Geventileerde nokkap voorzien van strekzink tegen ongedierte

3  De dwarsfelsverbinding
Om een felsbaan te verlengen, maar ook bij dakramen en 
schoorstenen is een dwarsfelsverbinding nodig: dit is  
een vlakke haakverbinding. Met name bij een flauwe dak-
helling wordt de overlap nog wel eens te zuinig aangehou-
den waardoor hier lekkage kan optreden.

Dwarsfelsverbinding

•  Is de dakhelling groter dan 25 graden, dan kunnen de 
banen direct ingehaakt worden, met een overlap  
van 50 mm;

•  Is de dakhelling tussen de 25 en de 10 graden, dan is een 
overlap van 250 mm noodzakelijk. Om de bovenliggende 
baan vast te haken, moet er een doorlopende klangstrook 
op de onderliggende baan worden gesoldeerd;

•  Onder de 10 graden dakhelling is een vlakke verbinding 
niet regendicht en moet een sprong in de dakbaan 
 worden gemaakt.

Principe dwarsfelsverbinding
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4  De gootaansluiting
De onderbeëindiging van een felsbaan wordt met een 
 druiprandprofiel uitgevoerd. De felsbaan wordt hierom-
heen gehaakt. 
•  De omkanting van de felsbaan moet niet strak om  

de druiprand gesloten worden. Hierdoor kan regenwater 
capillair binnendringen en kan de baan niet expanderen  
of krimpen;

•  Het druiprandprofiel moet onder een dakhelling van  
25 graden een breedte hebben van 250 mm en voorzien 
zijn van een omkanting. Om de aftekening van het druip-
randprofiel in de felsbaan te voorkomen, moet het hout 
onder het druiprandprofiel een paar mm dieper liggen. 
De onderlinge overlap van het druiprandprofielen moet 
worden voorzien van een dichtingsband;

•  Zorg ervoor dat de felsbaan voorzien is van een omkan-
ting en uitstansing. Hiermee is de felsnaad mooi en 
regendicht af te werken. Dit kan prefab worden aan-
gebracht in de felsbaan;

•  Om ongedierte in de constructie te voorkomen,  
de ventilatieopening afwerken met strekzink.

Felsbanen met uitstansing

5  De bevestigingsklangen
De klangen in het felsdak worden onzichtbaar weggewerkt 
in de felsnaad. Felsbanen tot 3 meter lengte kunnen wor-
den vastgezet met vaste klangen. Langere banen worden 

vastgezet met schuifklangen en vaste klangen. De positie 
van de vaste klangen is afhankelijk van de dakhelling.
•  Het aantal klangen is afhankelijk van de windbelasting, 

het type klang en het type schroef of nagel.  
Daarnaast heeft de werkende breedte van de felsbaan 
hier invloed op. Dit is terug te vinden in o.a. het  
RHEINZINK Technisch Handboek;

•  De zone waar de vaste klangen zich bevinden bij banen 
lager dan 3 meter, is afhankelijk van de dakhelling.  
Zie hiervoor bijgaande tekening;

•  Bij felsbanen langer dan 10 meter moeten schuifklangen 
met een hoger schuifbereik worden toegepast.

Schuifklangen

Zoals zo vaak geldt: voorkomen is beter dan genezen. Dit 
geldt zeker bij een zinken dak, want herstellen is vaak zeer 
lastig en leidt geregeld tot complete vervanging. Uiteraard 
zijn er vele andere punten rond een zinken felsdak die aan-
dacht verdienen. Met deze top 5 zijn echter de belangrijkste 
punten behandeld. Het is een standaard advies, per project 
kunnen er passende maatregelen worden geadviseerd. 

Een goede uitvoering zorgt voor een felsdak dat met gemak  
75 jaar mee moet kunnen gaan. En al maken we dat waar-

schijnlijk zelf niet meer mee, dit moet 
toch altijd het uitgangspunt zijn! ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Principe zones vaste klangen

Via de website www.steilDAK.nl wordt u 
dagelijks op de hoogte gehouden van actualiteiten, 

regelgeving en nieuws op het gebied 
van hellende daken. 

Persberichten zijn uiteraard welkom 
en kunnen worden aangeleverd 

bij Edwin Fagel, edwin@lumail.nl
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Dakpannen aan vernieuwing toe?

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw

van dakpannen daken!

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 54 0001

Groot onderhoud aan uw pannendak?

www.konrad-rooftech.com

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen 
op uw dak zouden kosten?

Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website  

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
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Vouchers opleidingen 
OOHD uitgereikt
Piet Jacobs, voorzitter van  
Het Hellende Dak (HHD) en  
bestuurslid van het Opleiding en 
Ontwikkelingsfonds Hellende  
daken (OOHD) overhandigde  
tijdens de laatste algemene leden-
vergadering van HHD symbolisch 
de eerste opleidingsvouchers aan 
een drietal lidbedrijven van het 
eerste uur.

Drie bedrijven die al vanaf het prille begin van de  
cao Hellende Daken actief zijn met scholing en opleiding,  
en die ook actief hebben bijgedragen aan zowel de ont-
wikkeling van de cao als van de opleidingen.

Want die cao is er al enige tijd: reeds in 2012 hebben  
de drie brancheverenigingen die werkzaam zijn op het 
hellende dak - HHD, de Vakfederatie Rietdekkers en  
de Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVVL)– samen 
met de werknemersbond de Landelijke Belangen Vereni-
ging (LBV) een cao afgesloten die alleen geldt voor de leden 
van de drie verenigingen: de cao Hellende Daken.

Gelijktijdig met het afsluiten van deze cao werd ge-
start met de voorbereiding en inrichting van een eigen 
 Opleiding en Ontwikkelingsfonds, het OOHD. Om één en 
ander te kunnen financieren werd toen aan de leden van 
de brancheverenigingen een bijdrage gevraagd met de 
toezegging dat hun investering t.z.t. zal worden omgezet 

in een voordeel voor hun bedrijf. Een groot 
aantal bedrijven heeft gehoor gegeven aan 
deze oproep en heeft die bijdrage betaald.

Inmiddels is het fonds goed ingericht en 
voldoende stabiel, en kan de beloofde  
toezegging worden waargemaakt.  
Het bestuur van het OOHD heeft daarom 
besloten dat alle bedrijven die indertijd 
een bijdrage hebben geleverd aan het tot 
stand komen van de hellende daken-CAO 
en het fonds nu beloond worden met een 
zogenaamde opleidingsvoucher, waarmee 
de bedrijven een groot voordeel krijgen bij 
het opleiden van hun werknemers. De drie 
feestelijk uitgereikte vouchers stonden 
symbool voor alle vouchers die naar de 
bedrijven worden verstuurd.

De eerste voucher werd overhandigd aan 
Jan Weijers, oud-voorzitter van Het Hellende Dak en één 
van de initiatiefnemers van het cao-traject. De tweede 
voucher ging naar Jan Adriaans, die reeds vanaf het begin 
actief betrokken is bij de opleidingen hellende daken.  
De derde voucher tenslotte was voor Ruud Theunissen, 
actief lid van de cao achterban commissie.

Met al deze vouchers wil het OOHD de betrokken onder-
nemers van het eerste uur belonen, maakt OOHD het de 
bedrijven en hun medewerkers mogelijk om nog meer 
opleidingen te volgen en wordt direct de nieuwe opleiding 
een vliegende start gegeven.

Want dat opleiden van essentieel belang is, wordt steeds 
duidelijker. De kwaliteitseisen worden steeds hoger,  
de werkzaamheden diverser en medewerkers moeten 
daardoor steeds vaker meerdere disciplines beheersen.  
Ze worden in de huidige markt uitgedaagd hun talenten te 
ontplooien, beter te worden en zichzelf continu te ontwik-
kelen. Dat is zowel goed voor henzelf als voor hun bedrijf. 
De behoefte aan opleidingen in brede zin neemt dus toe. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Overhandiging van de vouchers OOHD aan Ruud Theunissen (rechts)

De overhandiging aan Jan Adriaans

De overhandiging aan Jan Weijers
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KWALITEITSCONTROLE NATUURLEIEN

Visuele keuring natuurleien voor kwalitatieve leidaken
Een dak bedekt met natuurleien is 
een prachtig gezicht. De kwaliteit 
van dit type dakbedekking luistert 
nauw. Leideskundige Wim Jansen 
heeft al decennialang ervaring in de 
keuring van leien. steilDAK woonde 
een keuring bij en interviewde hem 
direct over zijn visie en ervaringen.

dat is ontstaan uit leemafzettingen. Metamorf gesteen-
te is gesteente dat onder invloed van temperatuur, druk 
of hydrother male vloeistoffen is gerekristalliseerd of 
gemetamor feerd. Meestal gebeurt dit op grotere diepte. 
Het ge steente wordt gewonnen in groeven. De winning 
is te beschouwen als een soort mijnbouw. Deze groeven 
 bevinden zich o.a. in Duitsland, Spanje, Engeland en 
Wales. Afhankelijk van de locatie waar leisteen wordt 
gewonnen, zijn er vele verschillende soorten lei,  
zowel qua samenstelling als qua vormgeving. 

De keuze voor de juiste kwaliteit lei is net zo belangrijk 
als het op een juiste manier uitvoeren van de werk-
zaamheden. Met name bij bestaande daken is de keuze 
voor de juiste kleur, vorm, formaat en uitvoeringswijze 
van groot belang. Deze keuze wordt doorgaans in over-
leg gedaan met de RCE, de gemeentelijke monumenten-
commissie, de architect en/of de eigenaar. Vóór toe-
passing van leien op het dak dienen ze aan een aantal 
kwaliteitseisen te voldoen. Ook de uitvoering dient 
vanzelfsprekend op de juiste manier te worden gedaan.

WAT BEPAALT DE KWALITEIT VAN DE LEI?
Al op jonge leeftijd kwam Wim Jansen in aanraking 
met natuurleien. Het dak van het internaat waarin hij 
verbleef was slecht en de directeur vroeg hem of dit 

We ontmoeten elkaar op de locatie van Lei Import in 
Ittervoort. Dit is het logistieke centrum van het bedrijf, 
van waaruit de leien worden vervoerd naar de  projecten 
van de klanten van de leverancier. Maar voordat dat 
 gebeurt, worden soms de leien onderworpen aan een 
officiële keuring. Dit was bij veel projecten een eis van 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het streven 
is dat een leien dak langer dan 80 jaar mee dient te 
gaan. Jansen vertelt dat hij in zijn loopbaan met enige 
regelmaat leien daken is tegengekomen die deze 
termijn bij lange na niet haalden. Dat ligt óf aan de toe-
gepaste kwaliteit leien, óf aan een gebrekkige uitvoering 
- of aan de combinatie van beide. 

In de loop der jaren was een 
certificatiesystematiek opgetuigd 
 (Hobeòn), maar door de veranderin-
gen in de Europese regelgeving  
mag dit niet meer. Leien moeten  
thans onder CE geleverd worden. 
Sommige leveranciers, waaronder 
Lei Import, leveren hun materialen 
onder een aanvullend kwaliteits-
certificaat. De RCE stelt zoals gezegd 
eveneens minimale kwaliteitseisen 
aan de toepaste leien. De keuringen 
vinden visueel plaats op basis van 
een aantal criteria. Om deze criteria 
op waarde te kunnen schatten,  
eerst een korte uiteenzetting over 
het materiaal.

METAMORF GESTEENTE
Leisteen is een metamorf gesteente, 

klopte. De directeur had al een afspraak gemaakt met 
leidekkersbedrijf J.H. v.d. Sigtenhorst uit Doetinchem om 
samen met hem alle daken aan een kwaliteitscontrole 
te onderwerpen. De heer v.d. Sigtenhorst heeft hem 
toen de liefde voor natuurleien daken bijgebracht. 

Vanaf die tijd werd hij langzamerhand steeds meer 
betrokken bij vraagstukken over natuurleien. In zijn 
werkende leven heeft hij bij diverse architectenbureaus 
gewerkt; hij was 27 jaar lang adviseur voor bouwzaken 
bij het Aartsbisdom Utrecht. Hij trad regelmatig op als 
adviseur voor RCE (hij is lid van de werkgroep Lei Kring 
van RCE). Daarnaast heeft hij verschillende publicaties 
op zijn naam staan over o.a. leien, mortels, glas-in-lood 
en liturgische vormgeving in kerkgebouwen.

“De kwaliteit van de natuurleien dakbedekking wordt 
bepaald door de kwaliteit van het materiaal en de kwa-
liteit van de uitvoering,” vertelt hij. “De kwaliteit van een 
lei wordt bepaald door de homogeniteit en de dichtheid 
van de lei. De wateropname, de kleur, de eventuele aan-
wezigheid van schadelijke stoffen en/of andere schade-
lijke fenomenen.”

De visuele keuring richt zich dan ook met name op deze 
aspecten. Jansen: “De homogeniteit van de lei is te zien 
aan de fijnkorreligheid van het gesteente. In een goed 
beeld passen geen grote concentraties van pyriet, kalk, 
koolstof of kwartskorrels. Hoe fijner de structuur (hoe 
homogener de lei), hoe minder de lei water opneemt. 
Dit is belangrijk, omdat water drager is van stoffen die 
de lei kunnen aantasten door de kalk op te lossen. Door 
de hoeveelheid zuurstof in water kan het pyriet dat in 
de lei aanwezig is gaan roesten. Bovendien kan door 
water vorstschade ontstaan.”

De kleur moet vrij egaal zijn. De aanwezigheid van te veel 
zwarte plekken kan duiden op een hoog koolstofgehalte, 
wat de levensduur beperkt. Een snelle verkleuring duidt 
doorgaans op een hoog kalkgehalte: ook dit beperkt de 
levensduur. Met name koolstof, kalk en pyriet zijn de stof-
fen die de lei kunnen aantasten. Andere aandachtspun-
ten zijn eventuele barstjes, breukvlakken, groene pitten 
met gaatjes in het midden, sinterpitten of kalkpitten.”

HOE GAAT DE VISUELE KEURING IN ZIJN WERK?
“Vanzelfsprekend richt een keuring zich altijd op de 
uiterlijke eigenschappen van de lei. De keurder kijkt 
alleen of het gesteente geschikt is om op het dak toe te 
passen. Na controle van de afleverbon en/of certificaat 
van oorsprong loop ik langs alle kratten en ik nummer 
ze. Tijdens het lopen kijk ik direct of ik onregelmatighe-
den zie. Denk daarbij aan kromme leien, dikteverschillen, 

 beschadigingen,  
etc. Vervolgens 
meet ik de dikte van 
de lei: ik neem een 
maat van 50 cm en 
tel het aantal leien. 
Leien mogen niet 
dunner zijn dan  
4,2 mm. Als je 
op deze manier 
controleert, zie je 
langs de lijn direct 
de dikte verschillen 
in de leien.”

Vervolgens haalt Jansen de leien uit het krat. Hij let dan 
met name op structuur en oppervlak: is de lei rechtdra-
dig? Zijn er onregelmatigheden zichtbaar?De structuur 
van het oppervlak verschilt per leisoort. Vervolgens legt 
hij de leien om en om (ruggelings op elkaar), zo is te 
zien of de lei voldoende vlak is, maar ook of de lei haaks 
is. Tevens geeft het geluid aan of de lei de juiste massa 
heeft. Indien het gesteente geschikt is om toe te passen, 
wordt een sticker op het krat geplakt met een stempel 
van goedkeuring. 

KWALITEIT UITVOERING MINSTENS ZO BELANGRIJK
De kwaliteit van de leien kan nog zo goed zijn, dit kan 
door een gebrekkige uitvoering teniet worden gedaan. 
Jansen: “Er zijn gelukkig veel vakmensen actief,  
die de daken conform Uitvoeringsrichtlijn Historisch 
Leidak URL 4010 uitvoeren. Van belang is bijvoorbeeld 
de  toepassing van de juiste (lengte) leihaak, maar ook 
bijvoorbeeld de wijze van dekking en de juiste overlap. 
 Helaas zien we echter nog te vaak dat zeer goed mate-
riaal wordt aangebracht door partijen die denken het 
vak te verstaan, maar in werkelijkheid niet goed weten 
waar ze mee bezig zijn. Dan worden de leien bijvoor-
beeld aangebracht met onvoldoende overlap, zowel 
in de hoogte als in de zijdelingse overlap. Of het lood 
wordt bijvoorbeeld niet goed aangebracht. Hierdoor ont- 
staan vaak lekkages en wordt de levensduur van het 
dak negatief beïnvloed. Daar wordt vaak het materiaal 
op aangekeken, maar dat is dus niet terecht. Er is een 
uitgebreide kwaliteitssystematiek op het gebied van 
(monumentale en nieuwe) leien daken. Mijn advies  
zou zijn: maak er gebruik van en bespaar niet op de 
laatste cent. Een kwalitatief dak dat wordt uitgevoerd 
met kwalitatief materiaal vereist een gecertificeerde 
uitvoering. Op de lange termijn betekent dit juist een 
aanzienlijke besparing. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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ZELFDRAGEND 
ISOLEREND DAKELEMENT 
VOOR HELLEND DAK

Hoge isolatiewaarde 
bij geringe dikte

Leverbaar tot 
8000 mm lengte

Toepasbaar bij een onderconstructie van gordingen en 

muurplaten, spanten of bouwmuren. De DS D elementen van 

Unilin zijn toepasbaar onder een geventileerde dakbedekking 

zoals pannen en leien. De elementen vormen samen met de 

luchtdichte veer, luchtdichtingsfolie en pvc schuimband het 

UNILIN luchtdichtdaksysteem.

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl
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Investering van  
€ 20 miljoen in NedZink
Koramic en ElvalHalcor hebben een joint venture overeenkomst 
 getekend, waarbij ElvalHalcor middels een kapitaalsverhoging  
een aandeel verwerft in NedZink bv te Budel. Voorafgaand aan  
deze kapitaalsverhoging was NedZink een 100% dochteronder- 
neming van de Belgische Koramic Groep.

Door deze joint venture zal ElvalHalcor wederom in staat 
zijn om gewalst titaanzink te produceren. Recent heeft het 
bedrijf deze activiteit namelijk stopgezet om de productie-
faciliteit van SofiaMed in Bulgarije te optimaliseren, ten be-
hoeve van haar groeiende koperactiviteiten. Door opnieuw 
in de productie van titaanzink te stappen, is ElvalHalcor in 
staat om het complete gamma van non-ferro metalen aan 
haar klanten aan te bieden.

Huib van Dooren, algemeen directeur van NedZink bv, rea-
geert: “Ik ben heel blij dat, weken vóór mijn pensio nering, 
een overeenkomst is bereikt waardoor één van  

Als onderdeel van deze joint venture zal NedZink een 
belangrijk investeringsprogramma uitvoeren ter waar-
de van € 20 miljoen om de fabriek in Budel-Dorplein te 
transformeren naar een ‘state-of-the-art’, energie-efficiënte 
en duurzame productielocatie. Nieuwe machines zullen 
worden geïnstalleerd en er zullen aanpassingen gedaan 
worden aan zowel de infrastructuur alsook de gebouwen.

ElvalHalcor en Koramic bundelen hun krachten op basis 
van een 50/50% zeggenschap, waarbij NedZink als volledig 
onafhankelijke onderneming zal blijven opereren onder 
leiding van Nederlands management.

mijn grootste dromen voor het bedrijf uitkomt, namelijk  
de implementatie van een ambitieus investeringsplan  
waardoor de positie als toonaangevende producent  
van gewalst titaniumzink verder kan worden versterkt. 
Naast de voortdurende steun van onze huidige aandeel-
houder Koramic, zal het bedrijf nu profiteren van de steun 
en expertise van een sterke internationale en industriële 
aandeelhouder. Ik ben vooral blij dat ik het bedrijf onder 
deze gunstige omstandigheden kan overdragen aan mijn 
opvolger, Egbert Boerrigter. “

De investeringen in de nieuwe joint venture zullen begin-
nen in het eerste kwartaal van 2018 en worden eind 2019 
afgerond. Gedurende het project zal de productie met 
het huidige machinepark van NedZink gewoon doorgang 
kunnen vinden. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

KORAMIC IS EEN PRIVÉONDERNEMING DIE IS OPGERICHT IN  
1883. HET HOOFDKANTOOR VAN HET BEDRIJF IS GEVESTIGD  
IN KORTRIJK, BELGIË. 

ELVALHALCOR S.A. IS EEN WERELDWIJDE INDUSTRIËLE  
PRODUCENT VAN ALUMINIUM- EN KOPERPRODUCTEN,  
MET HET HOOFDKANTOOR IN ATHENE EN GENOTEERD  
AAN DE BEURS IN ATHENE. DE BELANGRIJKSTE AANDEEL-
HOUDER IS VIOHALCO S.A., MET HET HOOFDKANTOOR  
IN BRUSSEL EN ZOWEL GENOTEERD OP DE EURONEXT  
BRUSSELS EXCHANGE ALS DE BEURS VAN ATHENE.

VIOHALCO S.A. IS EEN IN BELGIË GEVESTIGDE HOLDING-
MAATSCHAPPIJ VAN TOONAANGEVENDE EUROPESE  
METAALVERWERKENDE BEDRIJVEN. 

Egbert Boerrigter

© DEFENSIE-Michael Moors

www.nedzink.com

NedZink Think Zink!
Duurzaam, onderhoudsvrij én tijdloos!

Al meer dan honderd jaar produceert NedZink hoogwaardige zinkproducten voor toepassingen 
in de bouwsector.Titaanzink wordt verkocht onder de merknamen NedZink NATUREL, -NOVA, 
-NOIR en -NUANCE en heeft een uitstekende reputatie op de internationale markt.
De producten van NedZink worden wereldwijd toegepast in prestigieuze projecten, zoals het 
onlangs gerealiseerde NAVO hoofdkantoor in Brussel, het grootste dak van titaanzink in Europa!



32 33

BEDRIJFSNIEUWS

Hodak Dakmaterialen 
viert eerste lustrum
Dit jaar viert dakgroothandel Hodak Dakmaterialen haar 5-jarig  
jubileum. In haar eerste lustrum heeft het bedrijf een gestage  
groei doorgemaakt. De servicegerichte marktbenadering staat  
aan de basis van deze groei.

als je al je materialen op één adres kunt afhalen en niet 
nog voor bijvoorbeeld het hout naar een aparte groot-
handel moet rijden,” aldus directeur Mike van Hoorn.  
“Veel dakdekkers komen ’s ochtends vroeg, voor ze naar het  
werk gaan, alle materialen afhalen die ze die dag nodig 

Al sinds de oprichting in 2013 acteert het bedrijf op de 
markt als totaalleverancier voor zowel het platte als het 
hellende dak. Het merendeel van de klantenkring bestaat 
uit dakdekkersbedrijven met minder dan 15 man personeel. 
“Het is voor deze bedrijven echt een belangrijk pluspunt  

hebben. We hebben een compleet assortiment en aanvul-
lend een uitgebreid servicepakket waarmee de dakdekker 
van A tot Z wordt ontzorgd.”

COMPLEET SERVICEPAKKET
De groothandel voert uitsluitend A-merken, bij voorkeur 
van Nederlandse fabrikanten. “Zo houden we de lijnen 
kort,” aldus Van Hoorn. “Wij hebben een cursuslokaal in-
gericht waar we onze klanten opleidingen kunnen bieden 
over het aanbrengen van de meest uiteenlopende dakma-
terialen. Wij merken dat dit door onze klanten zeer wordt 
gewaardeerd, omdat zij op deze manier kennis kunnen 
maken met nieuwe materialen en technieken.”
“Daarnaast kunnen wij onze klanten technisch en commer-
cieel zeer compleet adviseren,” vertelt Van Hoorn. “Zo heb-
ben we een calculator in dienst genomen die bijvoorbeeld 
bouwfysische en/of windbelastingsberekeningen kan 
uitvoeren. Ook maken wij legplannen en zorgen wij er door 
middel van maatwerk voor dat de klant zo min mogelijk 
restafval heeft. Daarmee wordt de klant volledig ontzorgd 
en heeft hij één aanspreekpunt voor de voorbereiding van 
het volledige project.”
Ook op de bouwplaats zelf wil de dakgroothandel onder-
scheidend zijn. Van Hoorn: “De bezorging op de bouwplaats 
(vóór 14 uur besteld, de volgende dag bezorgd) is bij ons 
gratis. Daarnaast bieden wij ook de zogeheten ‘spoedser-
vice’. Dit houdt in dat als men op het werk een materiaal of 
gereedschap blijkt te missen, wij dit direct komen brengen. 
Dit doen wij in samenwerking met een aantal transpor-
teurs. Deze rijden toch al dagelijks in alle richtingen,  
en ze zitten bij ons in de buurt, zodoende kunnen we snel 
reageren en de spullen direct naar de bouwlocatie brengen. 
Daar vragen we vanzelfsprekend wel een bedrag voor, maar 
dat staat in geen verhouding tot wat het kost als je een 
dakdekker heen en weer moet sturen.”
Sinds kort biedt het bedrijf tevens een hijsservice: wij 
zetten de materialen in overleg met de klant op de juiste 
plaats op het dak. Dit is mogelijk tot een hoogte van  
15 meter. In eerste instantie biedt het bedrijf de service  
tot een straal van 75 km rond Eindhoven, maar het ligt in 
de bedoeling deze extra service op korte termijn landelijk 
uit te rollen.

JUBILEUM
Dit jaar viert de dakgroothandel haar vijfjarig jubileum en  
dat is volgens Van Hoorn een heugelijk moment om bij stil  
te staan. “Ik ben trots op wat we de afgelopen vijf jaar 
hebben neergezet,” zegt hij. “Wij kunnen, omdat we een 
kleine organisatie zijn, snel schakelen en ons flexibel 
opstellen. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om 
een verdere uitbreiding van het servicepakket te realiseren. 
Dat is noodzakelijk want de verschillen tussen de dakgroot-
handels onderling zijn klein. Juist als je niet primair op prijs 
concurreert, moet je zorgen dat je dienstverlening opti-
maal is. Dat is dus een kwestie van goed luisteren naar de 
klant en daar zo goed mogelijk op inspelen.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Standaard nestkasten 
bij renovatie
Iedereen is inmiddels wel bekend 
met de Flora-en Faunawet,  
de Wet natuurbescherming,  
die ervoor moet zorgen dat wij, 
lees bouwpartijen, met respect 
voor de natuur onze werkzaam-
heden uitvoeren. 

Dus tot zover niks bijzonders. Waarom dan toch dit artikel?

In alle gevallen weet je dat je in het broedseizoen geen 
 daken mag slopen. Het gevolg is dat de periode die 
 in het jaar resteert om te renoveren wel heel beperkt is.  
En dat is toch wel een probleem, want dan ineens moet  
je voldoende capaciteit hebben om de klus uit te voeren  
in een beperkte tijd. 

We zijn al langere tijd gewend om nagenoeg in alle  
seizoenen van het jaar te kunnen doorwerken: daar zijn  
we op gekleed en ingesteld. Behalve in het broedseizoen, 
een periode met veel mooi weer. Juist in die periode kun  
je meters maken. Gewoon jammer, zeker als je kijkt dat  
er tekorten zijn aan bouwpersoneel en dan word je ook 
nog beperkt in de uitvoeringstijd.

HOGERE DOEL
We zijn erachter gekomen dat er nog een hoger doel 
 bestaat bij renoveren: het energiezuinig maken van 
 bestaande woningen, de zogenaamde NOM-woningen,  
Nul Op de Meter-woningen. Eerder heette dit de 
 Stroomversnelling. Indertijd werd er al aangegeven dat  
dit doel dusdanig belangrijk is, dat er wetten en voor-
schriften moeten worden aangepast. Nu, dat is gelukt!  
De bouwbedrijven die zich met deze manier van renove-
ren bezig houden, hebben het voor het elkaar. Zij mogen 
 zonder enige beperking het hele jaar door renoveren.  
Het enige wat zij moeten doen, is standaard nestkasten 
aanbrengen voor gierzwaluwen, huismussen en vleermui-
zen - of ze er wel of niet zijn.  

Een beperkt aantal bouwbedrijven heeft van onze  nieuwe 
minister van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit,  
Carola Schouten, een ontheffing gekregen en die ontheffing 
heeft de naam Gedragscode Natuurinclusief Renoveren.

Deze ontheffing, ontwikkeld met verschillende natuuror-
ganisaties, is voor hen echt fantastisch. Zij kunnen het hele 
jaar doorwerken, hoeven niks te doen aan vooronderzoek, 
alleen voor elke vogelsoort nestkasten plaatsen. Wel even 
zorgen dat voor het renoveren de daken worden ‘dichtge-
zet’, zodat er geen broed kan plaatsvinden. De gedragscode 
geldt voor 200.000 woningen voor een periode van 5 jaar. 
De projecten zullen worden gemonitord om te kijken of  
er aanpassingen nodig zijn.

Will Verwer, Stichting Dakmeester

Uit een enkele ervaring weten wij, de dakdekkers van hel-
lende daken, dat als je je niet aan deze wet houdt, de boete 
fors kan zijn. Dus zorg ervoor dat je bij je voorbereidende 
werkzaamheden voor een renovatie rekening houdt met de 
stadsvogels die zich hebben genesteld onder de dakpan-
nen van de hellende daken. Het gaat hier om de bescherm-
de soorten, zoals de gierzwaluw en de huismus en in een 
enkel geval ook de vleermuis.

Een standaardprocedure is dan dat je ruim van tevoren een 
ecologisch bureau een momentopname van de betreffen-
de wijk laat uitvoeren, zodat zij kunnen vaststellen waar 
en welke dieren er onder de dakpannen nestelen. In het 
plan neem je dan op welke nestvoorzieningen je moet 
terugbrengen voor de vogels, zoals gierzwaluwpannen en 
al bijna standaard een Vogelvide voor de huismussen en 
eventueel de vleermuis. 

Nou ja, ruim van tevoren? Wat doe je als een woningbouw-
vereniging ineens komt met de mededeling dat er binnen 
een paar maanden toch gestart moet worden met de re-
novatie van hun project met hellende daken (voor zover dit 
nu nog mogelijk is gezien de krapte op de arbeidsmarkt)? 
Als zijzelf dit ecologisch onderzoek hebben laten uitvoeren, 
dat weet je wat je moet doen. In het andere geval moet je 
gewoon je best doen.

EEN UITZONDERING OP DE WET, DAN OOK VOOR IEDEREEN!
Dan nu de ‘pijn’ voor de dakdekkers van de zogenaamde 
standaard renovaties: zij mogen dit niet! ‘Wij willen deze 
ontheffing ook!’ zeggen de dakdekkers die veel grote 
renovaties uitvoeren. Ook zij zijn bezig met het energiezui-
nig maken van woningen, vaak nog bijna energie neutraal 
(BENG), maar toch. Ook voor hen gelden dezelfde argumen-
ten, het spaart tijd, geen vertraging en ze kunnen meer 
woningen renoveren dan tot nu toe. Per slot van rekening 
moeten er voor 2050 ca 7 miljoen woningen aangepakt 
worden, dat wordt hard aanpoten.

Het blijkt dat wetten kunnen worden aangepast, dat na-
tuurorganisaties mee willen denken voor hogere doelen. 
Het enige wat nu ontbreekt is dat deze uitzondering  
voor meer partijen gaat gelden; we moeten dat toevallig  
in de publiciteit lezen.

Even gebeld met de Vogelbescherming: één van de belang-
rijkste natuurbeschermingsorganisaties en zeer betrokken 
bij de ontwikkeling van de Vogelvide, een uitkomst voor  
de huismus. Ja, ze hadden bovenstaand al bedacht en dit 
ook al uitgesproken bij de ondertekening van de gedrags-
codes in aanwezigheid van de minister: dat deze nieuwe 
regeling voor een handvol bouwbedrijven slechts een start 
is, er zullen meer partijen willen volgen.

Op naar het ministerie dan, ‘even’ regelen dat deze 
 Gedragsode ook voor andere partijen gaat gelden.  
Zij willen ook wel ondertekenen en nestkasten en 
 Vogelvides aanbrengen! Ook dit dient een hoger doel.  
En zeker niet wachten op de ervaringen van deze bouw-
bedrijven, hoe meer projecten op deze manier gemaakt 
worden, hoe sneller en eenvoudiger de monitoring
Om maar bij beesten te blijven: ‘er zijn nu een paar scha-
pen over de dam, nu moet de rest heel snel volgen.’
 
Wordt vervolgd in steilDAK. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Tuile du Nord  
ventilatiepan esthetisch  
en technisch verbeterd
Onlangs heeft Wienerberger opvallende aanpassingen doorgevoerd aan 
de Tuile du Nord ventilatiepan in het assortiment.

Ook vanuit het huis komt er 
warme, vochtige lucht door 
de houten dakconstructie 
heen. Dat vocht moet zo 
snel mogelijk goed kunnen 
drogen, anders kunnen de 
houten onderdelen gaan 
rotten in je dak.

De Tuile du Nord had 
voorheen een opvallende 
knobbel met vijf uitsparin-
gen. Vanuit esthetisch  
oogpunt wordt tegenwoor-
dig een vlak dakvlak meer 
gewaardeerd: dit geeft  
een strakkere uitstraling.  
De nieuwe pan is daarom  

nu voorzien van een minder opvallende ventilatiesleuf: 
deze valt in een strak pannendak minder op en levert zo-
doende een veel fraaier aanzicht op. 

BEVESTIGING ZONNEPANELEN
De ventilatiesleuf is daarnaast geschikt om eventueel  
een bevestigingsbeugel voor zonnepanelen te plaatsen.  
De beugels van een zonnepaneel passen namelijk precies 
door de sleuf van de ventilatiepan. Omdat de beugel hele-
maal vrij ligt, is de kans op breuk van de pannen minimaal. 
De luchtopening heeft een oppervlakte van 25 cm2 en is 
voorzien van een kunststof rooster, zodat vogels en onge-
dierte geen kans krijgen om onder de dakpan te kruipen. 
Bekende problemen als detaillering en waterdichting  
bij de montage van zonnepanelen zijn bij deze pan niet 
aan de orde.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Eerder paste de fabrikant de andere ventilatiepannen  
in het assortiment (OVH Klassiek en OVH Vario) aan.  
De Tuile du Nord ventilatiepan is nu, in reactie op de vraag 
uit de markt, eveneens aangepast op zowel de esthetische 
uitstraling als in technisch opzicht. 

De belangrijkste aanpassing betreft de vormgeving  
van de ventilatiesleuf. Zoals bekend zorgt de ventilatiesleuf 
voor ventilatie van de ruimte tussen de dakpannen en  
het dakbeschot. 

VENTILATIE
Door het ventileren van de dakconstructie wordt voor-
komen dat de constructie onder de dakpannen gaat rotten.  
Een pannendakconstructie is immers niet hermetisch  
afgesloten. Je houdt altijd vochtinfiltratie van buiten. 
 Bijvoorbeeld door regen, mist, stuifsneeuw en zelfs moge-
lijk door condensatie bij nachtelijke warmtestraling.  

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 informatie op www.esdec.com

Altijd snel en 
betrouwbaar 

monteren

 WWW.PREFA.COM

christoph.heimel@prefa.com

Bestel gratis  

uw architecten- 

map, kleuren- 

waaiers of 

monsters!

PREFA  
DAKPAN R.16

GROTE FORMATEN,
       MAXIMALE EFFICIËNTIE 

Product: PREFA dakpan R.16
Kleur: P.10 antraciet

Locatie: Kirchbach, AT
Uitvoerder: Ladstätter GmbH, Kirchbach
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De Muldenpan 
nader bekeken
Er kunnen maar weinig dakpannen wedijveren met de Muldenpan, in het  
bijzonder wat betreft hun verspreiding wereldwijd. We kunnen gerust 
stellen dat de Oude Holle - of, zo u wilt, de Oudhollandse dakpan -, 
 Verbeterde Holle en de  Opnieuw Verbeterde Holle in aantal het zullen 
winnen. Maar het model Muldenpan is koploper als het gaat om toe-
passing in hoeveelheid landen op de wereld. We hebben het hier dan 
over de bekende Vlakke Muldenpan.

Huub Mombers,  
DakpannenMuseum te Alem

We gaan in dit artikel De Vlakke 
Muldenpan eens nader bekijken. 
Hij is op de markt sinds 1881. 
Ik cursiveer expres het woord 
‘Vlakke’, omdat er ook een vari-
ant bestaat, namelijk de Holle 
Muldenpan. Er is nog een aantal 
andere varianten, waaronder de 
Marseille-pan: die bewaren we 
voor een andere keer. 

De Vlakke Muldenpan behoort 
tot de categorie van vlakke 
pannen, dit is destijds door de 
dakpanindustrie zo bepaald.  
Er zijn dus twee  hoofdgroepen 
in pannen, namelijk de groep 
van vlakke en van holle  pannen. 
Hierbij is de kopsluiting bepa-
lend. Is die hol, dan is alles bin-
nen de pannenfamilie holle pan. 
Is de kopsluiting vlak, dan is  
de pan ook vlak. Op één uitzon-
dering na: de Holle Muldenpan, 
behoort tóch tot de groep vlak-
ke pannen - en waarom? Zijn 
kopsluiting is vlak, vandaar!  

Ik weet dat dit bij u merkwaardig overkomt, maar het is 
door de ‘club van wijze mannen’ destijds zo bepaald!  
De bedenker van de Muldenpan is de Duitse dakpan- 
nenfabrikant Wilhelm Ludowici uit Ludwigshafen.  
Deze familie heeft in de 19e eeuw een indrukwekkende 
 keramische industrie opgezet en ontwikkelde aan  
de lopende band nieuwe panmodellen, in zowel 
 Ludwigshafen als in  Jockgrim, in het zuiden van Duitsland. 
De naam Ludowici klinkt misschien niet Duits , maar is  
een Latijnse verbastering van de naam Ludwig.

ZIJ- EN KOPSLUITING
Nadat in 1841 de eerste half-machinale dakpannenpers  
was uitgevonden in de Elzas, was men in staat om uit de 
klei dakpannen met een zij- en kopsluiting te persen,  
iets wat handmatig niet lukte. Het werd toen dan ook ge-
zien als een hele stap voorwaarts om je dak beter regen- en 
winddicht maken. Men had eeuwenlang lekkages en tocht 
gedoogd bij extreem slechte weersomstandigheden.  
Men moet ook niet vergeten dat dakbeschot niet alge-
meen toegepast werd, men zag het als luxe! 

Een andere benaming voor de Muldenpan is Sluitpan,  
en dat zegt al wat over hoe goed de pannen aansluiten en 
waterkerend zijn. Al snel werd de pan geëxporteerd naar 
Nederland, België, Frankrijk en Scandinavië. Toen later in de 
20e eeuw het patent was vrijgegeven, werd het model door 
veel landen gekopieerd. Je komt ze tegen in heel Europa, 
Turkije en zelfs in India. 

Het bijzondere is, dat het model zich leent voor kruisge-
wijze dekking. In Nederland is dit niet gebruikelijk en je 
ziet het hier bijna nergens toegepast. En dat terwijl onze 
ooster buren vrijwel altijd Muldenpannen dekken in kruis-
verband, hetgeen inhoudt dat je een halve pan links en een 
halve rechts moet leggen om een rechte gevelaansluiting 
te kunnen maken. De reden is waarschijnlijk dat Nederlan-
ders het te duur vinden om halve pannen aan te schaffen, 
immers: de halve pannen maken de aanschafprijs fors 
hoger. We zien dit ook bij de Boulet of Kruispanbedekking. 
Wél is het een feit dat kruisgewijs dekken beter bestand is 
tegen afwaaien tijdens stormen. Uitzonderingen daarge-
laten: het is bij menig dak in het verleden voorgekomen 
dat de Muldenpannen door de lucht vlogen! En waarom? 
Omdat daar onder de panbedekking een dicht houten 
dakbeschot aanwezig was en dan wordt de pan vacuüm 
getrokken. Dat gebeurt dan vaak juist op het dakvlak, net 
over de nok heen, aan de andere zijde. 

De tegenwoordige druksterkte van de keramisch Vlakke 
Muldenpan is vele malen beter dan pakweg 40 jaar gele-
den. Waarschijnlijk herkennen dakdekkers en aannemers 
wel de zwakte van afgewaaide oude Muldenpannen. Want 
pas op als je een Muldenpannendak op moet voor repara-
tie: je ontkomt er niet aan tijdens het klimmen, met onder 
de linkerarm een stapel reservepannen en met je rech-
terhand klauterend naar boven, de pannen opschuivend 
om een ‘paadje’ te maken en dan afzetten met je knie - en 

ineens ‘knoep!’ Een gebroken pan! En dan kun je weer naar 
beneden om extra reservepannen op te halen. 

MOL
De Muldenpan ontleent zijn naam aan hoe hij eruitziet. 
Hij heeft twee recht omlaag lopende watergoten, links een 
zijsluiting met goed aflopende regels (incl. afvoergootje)  
en bovenaan een kopsluiting met waterkerende opstan-
den. Aan de rugzijde twee stevige ophangneuzen, ook wel  
nokken genoemd, die zorgen voor stabiliteit. De twee 
watergoten zijn dus de ‘mulden’ (spreek uit op zijn Duits: 
‘moelden’). Wellicht zijn er onder de lezers mensen die het 
begrip ‘molgoot’ kennen: wat je onder een rieten dakbedek-
king zonder dakgoot langs de gevel van een boerderij vaak 
ziet als open betonnen waterafvoer. Deze goot wordt ook 
wel ‘mul’ of ‘molgoot’ genoemd. 

Omdat er twee mulden naast elkaar liggen, dus dubbel  
en aan de zij- en kopse kantsluitingen (in het Duits: Falz), 
heet de Muldenpan bij onze oosterburen dan ook de 
 Doppelmuldenfalzziegel, oftewel: DubbelGootSluitPan.  
Een mond vol Duits! Persoonlijk vind ik deze pan ook 
 typisch Duits, namelijk zakelijk en efficiënt. In het  geheel 
niet een romantische dakpan zoals bijvoorbeeld de 
 Romaanse pan, maar dit is persoonlijk. 

In het verleden waren er in ons land tussen de 30 en 40 dak- 
panfabrieken die de Muldenpan in het assortiment had- 
den. Het was immers een succesnummer. Sommige fabri-
kanten maakten de pan met 3-kopsluiting. Het verhaal 
hierbij was dat door zijn waterkerend vermogen lekkages 
vrijwel uitgesloten waren. Je hoefde geen onderdakbeschot 
aan te brengen en dát scheelde op de bouwkosten, zeker 
als het een grote woning of boerenschuur betrof. Het is ook 
een typische boerderijdakpan, zowel in rood gebakken of 
gesmoord blauw. 

In advertenties tref je soms de verkeerde benaming aan en 
staat er: “Te Koop aangeboden: grote partij MuldeR-pan-
nen!” Oei…dat is echt fout. Want een mulder is een mole-
naar en daar heeft onze dakpan niks mee te maken!
We kunnen tenslotte stellen dat de Vlakke Muldenpan na 
137 jaar nog steeds een goed dekkende, waterkerende en 
betrouwbare dakpan is. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

TECHNISCHE GEGEVENS  
• HOOFDGROEP: PLATTE DAKPANNEN
• PERIODE FABRICAGE: 1881-HEDEN
• ALTERNATIEVE BENAMINGEN: LUDOVICUSPAN, SLUITPAN 
• VERSPREIDING: WERELDWIJD
• GROOTTE GEMID. IN CM: L X BR 32,5 – 42 EN 20 – 24 
• LATAFSTAND IN CM: 27,5 – 35
• AANTAL PER M2: 15 TOT 18,5 STUKS

Blauw verglaasde pan
Fabrikaat: Lauwmans-
Brüggen (D) - 41,5 x 24 cm.

Halve Muldenpan in blauw 
gesmoord, fabrikaat: onb. 
- 40,5 x 14 cm

Geglazuurde Muldenpan 
Fabrikaat: Ludiwici 1881
- 41 x 23 cm.

Betonpan ook wel Cementpan 
genoemd, - fabrikaat: > onb.  
- 39 x 22,5 cm

Mulden, fabrikaat: STF, 
Francis , India.  
- klein > model 28 x 18,5 cm

Glazen pan
Fabrikaat: onb. 
- 1890 - 1930
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Stormschade aan 
 daken is enorm
De storm die op 18 januari 2018 
over Nederland trok, was één van 
de zwaarste stormen van de afge-
lopen 50 jaar. Met name de zware 
windstoten van meer dan 120 kilo-
meter per uur in het binnenland 
waren bijzonder. De schade aan 
zowel platte als hellende daken 
is aanzienlijk. Duidelijk is, dat de 
dakpannen nog niet altijd correct 
worden bevestigd.

De storm bereikte de (zuid)westkust van Nederland rond  
7 uur in de ochtend, eerst met stormkracht (kracht 9)  
en later in de ochtend trok de wind aan tot zware storm 
(kracht 10), soms enige tijd zelfs tot een zeer zware storm 
(kracht 11). In Hoek van Holland werd de zwaarste wind-
stoot gemeten van 143 kilometer per uur.

De storm trok vervolgens van west naar oost over 
 Nederland, voornamelijk over het midden van het land. 
Daarbij werden windstoten van ruim 120 kilometer per uur  
in het binnenland gemeten, wat zeldzaam is. Meestal vin-
den deze zware windstoten alleen aan de kust plaats.  
In De Bilt werd een windstoot geregistreerd van 122 kilo-
meter per uur, dat was daar sinds de grote januaristorm 
van 1990 niet meer voorgekomen. De 124 kilometer per uur 
die werd gemeten in Twente was daar zelfs de op één na 
zwaarste windstoot sinds 1951.

De storm duurde kort. Het KNMI verhoogde ’s ochtends het 
waarschuwingsniveau van code oranje naar rood. Tegen de 
middag nam de wind in het westen snel af, in het oosten 
was de storm rond 13.00 uur over haar hoogtepunt.
De impact was groot: er vielen twee doden. Uit een groot 

deel van het land  kwamen 
schademeldingen. De brand-
weer moest 10.000 keer uit - 
rukken. Voor het eerst in 
de geschiedenis werd het 
treinverkeer in het hele land 
stilgelegd. Op de wegen 
ontstonden talrijke blokkades 
door omgewaaide bomen en 
gekantelde vrachtwagens.  
Op Schiphol werden ruim  
300 vluchten geannuleerd en 
de luchthaven werd ook enige 
tijd gesloten.

DAKSCHADE
We kennen allemaal de spec-
taculaire beelden van daken 
die geheel wegwaaiden.  
Vooral het pannendak in  
Egmond aan Zee haalde de  
landelijke nieuwsbulletins. 
Precieze cijfers over de 

 hoeveelheid beschadigde daken, en de omvang van de 
schade, zijn niet bekend, maar het algemene beeld is dat 
de schade aan zowel platte als hellende daken aanzienlijk is. 

Roel Jacobs van Jacobs Dakbedekkingen uit Wanssum 
onderschrijft dit beeld. “Er is veel schade aan oude daken, 
waarbij de dakpannen dus nog niet volgens de  huidige 
richtlijnen zijn bevestigd,” vertelt hij. “Dat had soms 
 dramatische gevolgen: op één gebouw was de dakbedek-
king van het complete platte dak met een oppervlakte  
van 750 m2 weggeblazen. Maar ook op sommige nieuw-
bouwprojecten ging het mis. Daar is schade ontstaan op 
plaatsen waar dat eigenlijk niet zou mogen. Dat heeft 
enerzijds te maken met de extreme windstoten, anderzijds 
nemen sommige dakdekkersbedrijven het kennelijk niet  
zo nauw met de richtlijnen voor het stormvast bevestigen 
van dakpannen (BRL 1513).”

Vanzelfsprekend trekt dit een grote wissel op de planning 
van het dakdekkersbedrijf. “Het gegeven dat de storm in 

januari plaatsvond is in dit opzicht een meevaller: de plan-
ning is in de wintermaanden nog niet heel strak, waardoor 
dit soort onverwachte werkzaamheden – in samenspraak 
met onze klanten – wel valt op te vangen. We hebben 
twee ploegen actief die zich uitsluitend bezighouden met 
het herstel van de stormschade. Op veel getroffen daken 
hebben we nu noodmaatregelen genomen, eenvoudig-
weg omdat we ons ook moeten houden aan de bestaande 
afspraken. We zullen later op deze daken terug moeten 
komen om het dak daadwerkelijk te repareren.”

Het verhaal van Jacobs Dakbedekkingen bevestigt een 
algemeen beeld. Voorop staat, dat de beschadigde daken 
op een kwalitatieve (en veilige) manier worden hersteld. 
Hier komt vakmanschap bij kijken en dient ook de nodige 
tijd voor te worden gereserveerd. Het zal dan ook nog zeker 
enkele maanden duren voordat alle stormschade weer zal 
zijn hersteld. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Bevestiging van zonnepanelen 
op pannendaken: hoe zit het 
met de kwaliteitsborging?

De energietransitie is in volle gang. 
De trend van jaarlijks steeds meer 
nieuwe PV-panelen zet zich door. 
De markt vraagt om zonne- 
panelen op pannendaken. Een dak  
waar dakpannen op liggen en 
PV-panelen, dat zijn mooie additi-
onele zaken voor de dakenbranche. 
Toch zien we een keerzijde.

Er zijn meerdere partijen in de bouwketen verantwoordelijk 
voor de kwaliteit, maar deze verzuimen die verantwoorde-
lijkheid te pakken. Dat begint al bij de opdrachtgever die 
PV-panelen op zijn dak wil. Hij kan expliciet eisen om 
aantoonbaar te voldoen aan het Bouwbesluit. In het kader 
van de Wet Kwaliteitsborging, die eraan zit te komen, is 
dit een heel logische vraag. Verder zou het logisch zijn als 
de hoofdaannemer dezelfde vraag stelt aan zijn onder-
aannemer. En de onderaannemer zou eigenlijk de kwali-
teit moeten willen borgen om risico’s te minimaliseren. 
Hij kan dit doen door alleen goed geteste systemen te 
verwerken. Met ‘goed getest’ bedoel ik dat de bevestiging 
in zijn toepassing, in combinatie met onderconstructie en 
dakpannen wordt getest op waterdichtheid en stormvaste 
bevestiging. Als de vraag in de markt naar goedgekeurde 
systemen toeneemt, zullen de producenten en leveranciers 
op die vraag inspelen door bevestigingssystemen te testen 
en indien nodig verder te ontwikkelen.

De snel toenemende vraag om zonnepanelen op hellende 
daken wordt grotendeels ingevuld door bedrijven die  
zich volledig richten op de montage van zonnepanelen.  

Jan van Leeuwen, Monier

Voor de montage van zonnepanelen op pannendaken 
wordt in Nederland meestal gebruik gemaakt van dakhaken 
voor zonnepanelen. Deze haken zijn in diverse varianten 
beschikbaar in de markt. Het eenvoudige principe om 
deze haken regendicht te verwerken, is een schubvormige 
indekking tussen de dakpannen. Wat betreft de stormvaste 
bevestiging worden er verschillende methodes gehanteerd. 
De haak kan middels een montageplaat vastgeschroefd 
worden op de onderliggende dakconstructie of de haak 
heeft een u-vormig deel dat om de bovenzijde van een dak-
pan en de panlat wordt geklemd. 

KWALITEITSBORGING
De vraag of al deze producten aantoonbaar voldoen,  
moeten we beantwoorden met: nee, de meeste niet!
Daarmee is het niet gezegd dat de producten niet goed ge-
noeg zijn, maar in de huidige praktijk blijkt dat er nog maar 
weinig solar bevestigingssytemen deugdelijk getest zijn in 
de toegepaste situatie. Er wordt volledig vertrouwd op de 
producten die in de markt worden aangeboden, zonder te 
controleren of het eindresultaat voldoet aan de minimaal 
geldende eisen van het Bouwbesluit. 

De bevestigingsproducten die op de markt komen, zijn over 
het algemeen ontwikkeld om snel en goedkoop te kunnen 
verwerken. De toets met Bouwbesluiteisen ontbreekt  
vaak. Het gevolg is dat er solar bevestigingssystemen op  
de markt worden aangeboden die niet of onvoldoende 
 getest zijn in hun toepassing. Tel daarbij op dat deze solar-
systemen voornamelijk worden geplaatst door montage-
bedrijven die niet gespecialiseerd zijn in hellende daken, 
dan resulteert dat in duizenden toegepaste montagesys-
temen waarvan de kwaliteit niet aantoonbaar is. En het 
vreemde is dat er maar weinig mensen van wakker liggen, 
terwijl de risico’s voor, met name, de opdrachtgevers,  
groot zijn. 

WINDBELASTING
Het Bouwbesluit gaat uit van een referentieperiode van 
50 jaar en de windbelasting die we in die periode kunnen 
verwachten. Heel recent, op 18 januari 2018, hebben we een 
zware storm gehad. Het KNMI omschreef deze storm als 
zeer zwaar maar klein. Plaatselijk heeft het hard gestormd 
waarbij windstoten tot 144 km/uur zijn gemeten, maar de 
storm duurde kort. Na deze storm hebben we via de media 
heel wat beelden voorbij zien komen met PV-systemen die 
van de daken af waaiden, de meeste problemen deden zich 
voor bij PV op platte daken. Toch zijn er meerdere storm-
schades van PV op hellende daken bekend. Als we de storm 
van 18 januari vergelijken met andere stormen dan blijkt 

zo’n storm, statistisch gezien, maar eens in de paar jaar 
voor te komen. Maar als we kijken naar de storm,  
genaamd Daria, van 25 januari 1990, dan hebben we het, 
volgens het KNMI, over de zwaarste storm in decennia.  
Deze storm was groot en heel zwaar, waarbij de wind-
snelheid uiteindelijk zelfs toenam tot orkaankracht 12, 
met windstoten tot 158 km/uur, iets dat in ons land zelden 
gebeurt. Als we weer een storm, vergelijkbaar met Daria, 
krijgen, weet niemand wat er gebeurt met de zonnepane-
len. Dat is pas een risico. Het datacentrum van het KNMI 
leert ons dat het een kwestie van tijd is totdat we weer een 
grote, heel zware storm krijgen in Nederland. 

De bedrijven die zich volledig richten op de montage van 
zonnepanelen schoten afgelopen jaren als paddenstoelen 
uit de grond. Deze bedrijven hebben vaak weinig kennis 
van hellende daken. Maar ook als er op het dak solarsyste-
men door gerenommeerde dakdekkersbedrijven worden 
aangebracht, lopen ze tegen het probleem aan dat de 
vereiste kwaliteit lastig aan te tonen is. De sterkte van 
een dakhaak kan getest worden, maar hoe zit het met 
de sterkte van de onderconstructie waar deze op gemon-
teerd wordt? In principe kan de sterkte van een dakhaak in 
combinatie met de betreffende onderconstructie getest 
worden volgens de NEN 7250. Zo is het ook mogelijk om 
de waterdichtheid te laten toetsen bij een testinstituut. 
Maar in de praktijk zijn er nauwelijks bedrijven die van 

Praktijksituatie regendichtheid voldoet niet meer door te grote opening
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deze mogelijkheden gebruik maken. Ten eerste omdat de 
opdrachtgevers er niet naar vragen, ten tweede omdat het 
uit laten voeren van dit soort testen veel tijd kost en ten 
derde omdat dit soort testen duur zijn.

DAKHAKEN
Doordat de markt nauwelijks vraagt om goed geteste sys-
temen, hebben de leveranciers van bevestigingssystemen 
vrij spel gekregen. Niet de kwaliteit, maar de prijs werd 
leidend. Zo konden bevestigingsproducten op de markt 
gebracht worden voor lage prijzen, want dat is waar de 
markt wél om vraagt. De PV monterende bedrijven hebben 
veel concurrentie en zijn er bij gebaat om goedkoop in te 
kopen en producten te kiezen die snel te verwerken zijn, 
om zodoende nog wat marge te kunnen maken. Wat deze 
ondernemers echter wel eens vergeten, is het risico van 
de toepassing van producten die niet getoetst zijn aan de 
bouwregelgeving. Eerlijk is eerlijk, er zijn op dit moment 
nog niet heel veel grote problemen bekend met deze 
toepassingen. Dit neemt echter niet weg dat bouwproduc-
ten goed getest moeten worden om de kwaliteit van het 
product in zijn toepassing te kunnen waarborgen. 

Momenteel worden er diverse type dakhaken in de markt 
toegepast, waarvan de prestaties afhankelijk zijn van de 
sterkte van de materialen waarop ze worden toegepast. 
Als we bijvoorbeeld kijken naar de aluminium dakhaken 
die om de bestaande panlatten en de aanwezige dakpan 
worden geklemd, dan kunnen we ons de volgende vragen 
stellen: is de aluminium haak getest op trek- en druk-
krachten? Zo ja, op welke afmeting en welke kwaliteit van 
panlat en op welke dakpan? Bij dit soort systemen wordt 
de haak belast door het gewicht van het solarsysteem, de 
wind en sneeuw. Deze belastingen resulteren in trek- en 
druk krachten, waardoor de haak zal vervormen. Bij de 
drukkrachten wordt deze belasting als een puntbelasting 

op de onderliggende dakpan afgevoerd. Sowieso kan ik 
stellen dat een dakpan niet gemaakt is om de windbelas-
ting en sneeuwbelasting van een zonne-energiesysteem, 
als puntbelasting via een dakhaak op te nemen. Er zijn al 
voorbeelden van gescheurde dakpannen onder dakhaken. 
De primaire regenkering is bij dit soort systemen dus  
niet geborgd!

Professionele bedrijven hebben behoefte aan duidelijkheid, 
zodat ze de vereiste kwaliteit kunnen aantonen en ook 
volledige garanties kunnen afgeven op regendichtheid  
en stormbestendigheid. 

NORMONTWIKKELING
Toch zijn er wel normen die in de basis aangeven waar aan 
moet worden voldaan. De Eurocode Wind NEN-EN-1991- 
1-4 +NB en de NEN 6707 en de NPR6708 geven algemene 
uitgangspunten voor windbelasting op daken, maar niet 
specifiek voor solar systemen. Daarom is de NEN 7250 des-
tijds ontwikkeld. Deze norm is gericht op de bouwkundige 
aspecten die gelden bij de montage van een zonne-ener-
giesysteem. Hierin zijn de technische eisen en bepalings-

methoden opgenomen voor een 
technisch verantwoorde methode. 
Echter, deze norm is nog onvol-
doende uitgewerkt om efficiënt te 
kunnen testen en gaat bovendien 
uit van nogal conservatieve aanna-
mes. In de praktijk wordt deze norm 
nog niet veel gebruikt, wellicht is 
deze norm nog te onbekend in de 
branche. 

Tevens is deze norm toe aan revisie 
om aan te sluiten op de veranderde 
bouwregelgeving en de opgedane 
kennis in de praktijk. Het goede 
nieuws is dat de Normcommissie 
voor de NEN 7250 weer aan de slag 
gaat om deze norm bij te spijkeren. 
De Dakreflector, een pocketboekje 
dat diende als eerste aanzet voor 
praktijkgerichte beoordeling,  
bleek wel heel erg summier en  
levert in de praktijk meer vragen op  

dan duidelijkheid. Hopelijk wordt er spoedig, in navolging 
van de NEN 7250, een verbeterde versie ontwikkeld die  
door alle marktpartijen wordt gedragen. Tevens heeft  
de recentelijk opgerichte Technische Commissie van 
 Stichting Dakmeester ook de handschoen opgepakt.  
Ze gaan verschillende bevestigingssystemen laten  
testen en met de ervaringsdeskundigen in deze  
Technische Commissie zal een praktische richtlijn op-
gesteld worden. En dat is wat we nodig hebben om de 
kwaliteit van PV bevestigingssystemen op hellende daken 
op het juiste niveau te krijgen en te kunnen borgen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Praktijksituatie gebroken dakpan door puntbelasting van dakhaak

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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SPECIAL DAKPANNEN

De milieubelasting 
van dakpannen
Alle bouwmaterialen hebben een bepaalde milieubelasting. Hoe zit  
dat met dakpannen? Het advies- en onderzoeksbureau NIBE heeft een 
milieuclassificatie ontwikkeld, waarin, rekening houdend met diverse 
factoren, een overzicht ontstaat.

De milieuclassificatie voor gevel- en dakmaterialen wordt 
gepubliceerd in deel 2 van NIBE’s Basiswerk Milieuclassi fi-
caties Bouwproducten. Om een compleet beeld te krijgen 
van de milieubelasting van hellende daken, dient overigens 
de onderconstructie in de beschouwing te worden meege-
nomen. Er wordt gekeken naar emissie van het materiaal, 
grondstoffengebruik, landgebruik en de hinder die gebruik 
van het materiaal op de omgeving veroorzaakt. 

DAKPANNEN
Betonpannen zijn dakpannen op basis van beton, voorzien 
van een specifieke toplaag (bestaande uit een micromor-
tel). Voor de beoordeling is uitgegaan van een pan met een 
afmeting van 332 x 420 mm (nominaal) en een overlap van 
75 mm. Gelet wordt op de hoeveelheid materiaal en het 
effect van de productie van dit materiaal, het vervoer van 
het eindproduct naar de bouwplaats, het gebruik tijdens 
de levensduur en de verwerking van het materiaal daarna 
(de afvalfase).

In de milieuclassificatie die NIBE heeft ontwikkeld, zijn de  
respectievelijke materialen onderverdeeld van klasse 1 
 (beste keuze) t/m 7 (onaanvaardbare keuze). Elke klasse 
heeft ook weer een subverdeling (a t/m c). 

Het gaat hier om een relatieve score, aan de hand waarvan 
opdrachtgevers hun ambities kunnen vastleggen. Zo kan in 
het beleid worden vastgelegd dat waar mogelijk gebouwd 
dient te worden met NIBE Milieuklasse 1, 2 of 3. In de classi-
ficatie is ook rekening gehouden met de milieukosten die 
een product met zich meebrengt, alsook de verborgen 
 milieukosten: de kosten die men moet maken om te voor-
komen dat milieubelasting optreedt. Deze laatste kosten 
zijn vanzelfsprekend eenmalig. Op deze manier is inzichte-
lijk te maken welke producten gunstig, dan wel ongunstig 
zijn vanuit milieu- en kostentechnisch oogpunt.

Bij de afmeting die voor de beoordeling wordt  
gehanteerd, zijn per m2 9,66 betonpannen nodig.  
Met een massa van 4,6 kg per stuk (inclusief een top- 
laag van circa 150 gram/pan) komt dit neer op een totale 
massa per m2 van 44,5 kg. De betonpan is 9,5 keer zo  
zwaar als het lichtste product in deze functionele  
eenheid, wat vanzelfsprekend effect heeft op de milieu-
effecten, die worden veroorzaakt door transport. 

Binnen de beoordeling van keramische dakpannen is 
uitgegaan van een Opnieuw Verbeterde Holle (OVH) 
pan met een massa van 2,86 kg/stuk. Van de keramische 
pannen met een afmeting van 267 x 384 mm, zijn er voor 
1 m2 14,9 nodig. Het transport naar de bouwplaats en het 
afval dat vrijkomt tijdens de verwerking (o.a. verpakkingen 
en snijverlies) worden zoals gezegd meegewogen. Deze 
kosten zijn voor zowel betonpannen als keramische pan-
nen ongeveer gelijk: betonpannen zijn zwaarder, maar van 
keramische pannen heb je er meer per m2 nodig. 

Tijdens het gebruik treden er bij betonpannen geen 
 milieueffecten op die voortvloeien uit emissies naar lucht, 
bodem of water. Ook voor het onderhoud van betonpannen 
treden geen milieueffecten op. Al met al valt de betonpan 
in milieuklasse 1b en daarmee is het milieutechnisch een 
zeer goede keuze. De keramische dakpan valt daarentegen 
in milieuklasse 3b. Dit verschil zit hem met name in de 
productiefase: het winnen van de juiste klei en dit be-
werken tot een kwalitatieve dakpan is in milieutechnisch 
opzicht veel intensiever dan de productie van dakpannen 
uit microbeton. ●

Klasse Subklasse Omschrijving Milieubelastingsfactor

1 a Beste keuze  1 - 1,1
b > 1,1 - 1,32
c > 1,32 - 1,58

2 a Goede keuze > 1,58 - 1,9
b > 1,9 - 2,28
c > 2,28 - 2,74

3 a Aanvaardbare keuze > 2,74 - 3,28
b > 3,28 - 3,94
c > 3,94 - 4,73

4 a Minder goede keuze > 4,73 - 5,68
b > 5,68 - 6,81
c > 6,81 - 8,17

5 a Af te raden keuze > 8,17 - 9,81
b > 9,81 - 11,77
c > 11,77 - 14,12

6 a Slechte keuze > 14,12 - 16,95
b > 16,95 - 20,34
c > 20,34 - 24,40

7 a Onaanvaardbare keuze > 24,40 - 29,29
b > 29,29 - 35,14
c > 35,14 - 42,17

>7c Onaanvaardbare keuze > 42,17

PRODUCT MILIEUKLASSE

Stalen dakpanelementen; verzinkt en gecoat platen met leislag; 55 mm overlap 1a

Dakpan, beton, incl. toplaag obv micromortel 1b

Dakpan, beton; 75 mm overlap 1c

Staal verzinkt; trapezium 2a

Leien, natuursteen; dubbele dekking 2b

Leien, vezelcement; 110mm overlap 2c

Riet; schroefdak 3a

Dakpan, keramisch; 75 mm overlap 3b

Aluminium; profiel-gecoat 5a

Houten shingles western red cedar; db 5a

EPDM shingles 5a

Houten shingles western red cedar; sb 5c

Zinken felsdak - staande naad 6a

Bitumen shingles; dubbele dekking 6b

Koperen felsdak - staande naad >7c

Hoe verhouden de dakpannen zich op dit gebied tot de andere dakbedekkingsmaterialen die worden gebruikt voor het 
hellende dak? Het NIBE heeft een overzicht samengesteld:

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

Luchtreinigende  
dakpannen hebben 
constante kwaliteit
De ClimaLife betondakpan is een 
innovatieve ontwikkeling voor  
het terugdringen van de CO2 en 
verbetering van de luchtkwaliteit. 
De betondakpannen zijn de laatste 
jaren enorm verbeterd, wat zicht-
baar is aan de oppervlaktebewer-
kingen ten gunste van optische en 
technische eigenschappen.

eigenschap dat deze een reactie aangaan onder invloed  
van licht en daarmee schadelijke stoffen zoals NOx en 
fijnstof kunnen neutraliseren.
 
Daarbij zijn deze oppervlakten zelfreinigend. Het oppervlak 
wordt sterk hydrofoob en zelfs anti-bacterieel. Daarnaast 
hebben organische stoffen niet de mogelijkheid om aan 
het oppervlak te hechten, waar de titaniumdioxide actief is 
doordat de werking aan het oppervlak elektrolytisch wordt; 
alg en mos krijgen geen vat.
 
Uit onderzoeken in Japan en Italië is vastgesteld dat 100 m2  
oppervlak met titaniumdioxide dezelfde luchtreinigende 
werking heeft als zes volwassen loofbomen. 200 m2 dak-
oppervlak neutraliseert per jaar de schadelijke uitstoot bij 
17.000 gereden autokilometers (Euro 04).

Normaal gesproken wordt het oppervlak van een betondak-
pan geheel afgedekt met een kleurcoating om het cement-
bestanddeel niet direct met het zuurstof te laten reageren 
en uitbloeiing/krijten te voorkomen. Bij de ClimaLife dak-  
pannen is het juist noodzakelijk dat de titaniumdioxide 
deeltjes in de cement en kleurstof direct kunnen reageren 
in de lucht. Het gevolg is dat een eerste krijting zichtbaar 
wordt door witte uitslag op het pannenoppervlak. Dit ver-
dwijnt meestal al binnen zes maanden tot een homogene  
kleurstelling. De fotokatalytische werking wordt namelijk 

Harold Kock, Nelskamp Dakpannen

Schadelijke stoffen zoals stikstofoxide (NOx) komen in  
de lucht via uitlaatgassen en organisch fijnstof. Ze hebben 
een sterk negatieve invloed op de luchtkwaliteit.  
Het middel is gebaseerd op het fotokatalytische titani-
umdioxide. Oppervlakten met titaniumdioxide hebben de 

eerst door UV-licht (zonlicht) in gang gezet. Door deze 
 fotokatalytische werking (in de winter langzamer dan in de 
zomer) ontstaat een zichtbare uitbloeiing aan het opper-
vlak van de dakpan. Deze krijtvorming veroorzaakt een 
kleurverandering van krachtig rood naar zacht rood en bij 
donker graniet naar een heldere antraciet kleurstelling.  
Dit hangt sterk af van de katalysatorsterkte aan het 
 oppervlak, d.w.z. de hoeveelheid titaniumdioxide dat aan 

het oppervlak kan reageren. Dit wordt pas zichtbaar  
nadat de dakpannen aan weersomstandigheden worden 
blootgesteld. Dan pas vormen zich ook meetbare foto-
katalyserende activiteiten.

Aangezien de fotokatalyserende deeltjes ingebed zijn in 
het bindmiddel, vindt bij de reactie een uitbloeiing plaats 
totdat de fotokatalyserende deeltjes geheel hun werk kun-
nen doen en de weersinvloeden het organische  bindmiddel 
afbreken. Hierdoor zal het uitkrijten vanaf het eerste 
 moment van indekken steeds duidelijker zichtbaar zijn, 
maar bij toename tot de volledige fotokatalytische werking 
weer afbreken tot een homogene kleurstelling. 
 
Aangezien Nelskamp reeds de vierde generatie ClimaLife 
betondakpannen produceert en in 10 jaar tijd veel ervaring 
heeft opgedaan, mag men nu van een constante kwaliteit 
spreken. Hierbij is sprake van een product waar de titani-
umdioxide niet alleen in de coating aanwezig is, maar ook 
in de micromortel (dus in het cement). Hierdoor wordt de 
kwaliteit (net als alle andere dakpannen) voor 30 jaar gega-
randeerd. Daarbij zijn de ClimaLife dakpannen luchtreini-
gend zolang deze pannen op het dak liggen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.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
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ACTUALITEITEN SPECIAL DAKPANNEN

DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS VOOR MAASKANT WONEN
In Stein werkt Dakmeester Pex Dakbedekkingen in opdracht van Maaskant Wonen aan de renovatie van 98 huurwonin-
gen. Na afloop ontvangt de woningstichting de Daksysteemgarantie PLUS, die minimaal vijftien jaar zekerheid geeft 
over de kwaliteit van het geleverde werk. “Een dak zonder zorgen, dat is wat we als branche willen en kunnen bieden”,  

aldus Richard Pex. Het bedrijf uit 
Echt voert het project in Stein 
samen met enkele gespecialiseer-
de bouwpartners uit. De bedrijven 
verwijderen asbest, plaatsen volledig 
geïsoleerde daken en nieuwe goten, 
vervangen waar nodig de isolatie in 
de gevels en voorzien de kozijnen 
van dubbel glas. De woningen  
krijgen ook nieuwe zonnepanelen  
en moderne cv-ketels.

MONIER INTRODUCEERT VARIABELE  
DAKPAN DE NIEUWE HOLLANDER-V

Met de introductie van De Nieuwe Hollander-V 
laat Monier zien hoe oog voor technische 

details kan leiden tot innovatie en een geheel 
vernieuwd product. De populaire Nieuwe 

Hollander is verbeterd en getransformeerd tot 
een flexibele, variabele, kostenefficiënte kera-
mische dakpan die nog meer ontwerpvrijheid 

biedt, makkelijker te leggen is en nog beter 
bestand is tegen weersinvloeden.

OVH KLASSIEK: KLASSIEKER ONDER DE DAKPANNEN
De OVH Klassiek is een bijzondere keramische dakpan  
met een authentiek uiterlijk. Dat maakt deze dakpan bij  
uitstek geschikt voor traditionele Hollandse daken  
met een historische uitstraling. Voor renovatie van monu-
mentale panden bijvoorbeeld, of rustieke boerderijen. 
Maar ook op bijvoorbeeld nieuwbouw in historiserende 
bouwstijl. De dakpan dankt zijn uiterlijk aan de uitzonder-
lijke fabricage bij Wienerberger Janssen-Dings in Tegelen. 
Janssen-Dings kent een rijke geschiedenis, die ooit begon 
in 1892 in het Limburgse Belfeld. Janssen-Dings maakt 
 klassieke dakpannen die historie ademen: het productie-

proces is volledig gemoderniseerd, maar de authentieke fabriek is grotendeels blijven bestaan. Het bedrijf 
is toe gerust op grootschalige productie dakpannen op donkere en rode scherf.

EERSTE PV MODULES IN HET VLAKKE  
PANMODEL G-10 GEPLAATST 

De eerste PV modules in het vlakke panmodel G-10 van 
Nelskamp zijn onlangs geplaatst bij de nieuwbouw van de 

Albert Heijn XL in Alkmaar. De keuze van architect Vocus 
Architecten bna te Bussum is gevallen op de G-10, mede 

vanwege het uitgebreide kleurenpallet in combinatie met 
de mogelijkheid de PV modules in de gevel te  integreren.  
De prijs, kwaliteit en geïnvesteerd vermogen per Wp zijn 

zeer concurrerend. Esthetisch geeft dit een mooi beeld.  
De architect heeft de kleuren en patronen aan de gevel 

eerst in een proefopstelling verwerkt en heeft hier  
nog de nodige aanpassingen aan gedaan.

WEIJERSEIKHOUT 
NEEMT MERLO ROTO 
60.24 IN GEBRUIK
Weijerseikhout heeft  
voor het vervangen van 
de pannen en daken een 
Merlo Roto 60.24 MCCS  
in gebruik genomen.  
De Merlo verreiker kan 
afgestempeld 6.000 kg 
heffen en op banden ook 
nog 5.000 kg.  

Weijerseikhout zal de 
machine voor zowel 
verwijderings- als monta-

gewerkzaamheden gaan gebruiken. Door te werken met 
de verreiker zullen er zeker aanpassingen in de werkwijze 
gaan plaatsvinden, wat meer snelheid en gemak op gaat 
leveren. Zo kan het afvoeren van de oude pannen in één 
keer plaatsvinden door de volumebak. Ook zal de efficiëntie 
toenemen doordat het aantal handelingen op het dak en 
de grond afnemen. 

PANKLARE OPLOSSING VOOR ASBESTDAKEN
Vanwege een wijziging in de Wet milieubeheer zullen vanaf 

2024 alle asbestdaken in Nederland vrijwel zeker verboden 
zijn. Dit betekent dat de eigenaren – particulieren, bedrijven 

en overheden – alle asbesthoudende dakbedekking tijdig 
moeten verwijderen. Ekhoplex biedt een panklare oplossing 

waarmee deze plicht snel en eenvoudig kan worden vervuld.
Het bedrijf zorgt er niet alleen voor dat het asbesthoudende 

dak op een professionele, veilige manier wordt verwijderd, 
maar ook dat het direct op de bestaande dakconstructie 

wordt vervangen door Ekhoplex dak- en gevelprofielen.  
Vaak lukt dit nog dezelfde dag, afhankelijk van het dak-

oppervlak. De lichtgewicht dakelementen van gelamineerd 
kunsthars zijn milieuvriendelijk, stevig, hittebestendig  
en zelfreinigend. Zie ook het artikel ‘Kunststof dakpan-

profielen als vervanging van asbesthoudende  
dakplaten’ in steilDAK 3-2017.

MASSAAL NAAR DAKPANNEN  
GEZOCHT OP MARKTPLAATS
Nederlanders hebben op 18 en 19 januari 2018 
 massaal gezocht naar dakpannen op Marktplaats.  
De vraag naar de pannen verzesvoudigde tijdens en 
na de westerstorm die het land teisterde.  
Waar in de voorgaande drie maanden gemiddeld 
1.500 keer gezocht werd op dakpannen, was het 
 tijdens de storm op één dag 9.000 keer. Zoeken naar 
de term leverde op dat moment ruim 7.500 resulta-
ten op. De meldingen van rondvliegende dakpannen 
stroomden in alle regio’s binnen. Het Verbond van 
Verzekeraars schat in dat de storm mede daardoor 
voor circa 90 miljoen euro schade heeft aangericht. 

BRON: Algemeen Dagblad



U
w

 d
ak

, O
n

s 
va

k!
Dakpannen aan vernieuwing toe?

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw

van dakpannen daken!

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)224 54 0001

Groot onderhoud aan uw pannendak?

www.konrad-rooftech.com

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen 
op uw dak zouden kosten?

Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website  

3 4 5

W W W. R O O F S U P P O R T. N L 
0 1 8 0 - 5 3 1 1 2 0

Draagt bij aan het 
behalen van de 

warmte weerstandeis 
overeenkomstig de EPC 

norm

Overeenkomstig 
NEN1010:2015 rubriek 

522.8.10.1 dient 
bekabeling in buis of goot 

aangelegd te worden.

Voorkomt kortsluiting 
onder de dakpan 

door toepassing van 
RoofSupport draadgoot.

Voorkomt kortsluiting als 
gevolg van verkeerd door 
de constructie doorvoeren 

van bekabeling.

Voorkomt gevaarlijke 
aanraakspanning doordat 
de DC bekabeling in een 

afgesloten kabelgoot 
naar de omvormer wordt 

gebracht.

1 2

RoofDuct is verkrijgaar via de landelijk dekkende elektrotechnische groothandelspowered by

MET DE ROOFDUCT KABELDOORVOER VOERT U BEKABELING DOOR HET HELLENDE DAK.
LUCHTDICHT CONFORM EPC NORM. VEILIG CONFORM NEN1010:2015.

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl
MET KLAAS GAAT HET DAK ERAF ...

EN ER NATUURLIJK WEER OP !

Klaas kranen. Op aanhanger of vrachtwagen…

Ze staan al jaren hun mannetje in de dakdekkers- 

wereld. Werkhoogtes van 24 tot en met 50 

meter, hijscapaciteit tot 6.000 kg, met of zonder 

hijsbewijs… U zegt het maar! Snelheid en 

efficiëntie gegarandeerd. En de hoogste kwaliteit 

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

opzicht. Dus ook qua service en reparatie.

Meer weten ? 
all-up.nl +31 (0) 546 - 544724Hoofdkantoor Snake Line B.V.

Kritzingerlaan 61
3707 TB Zeist

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

Kantoor Culemborg

Achter de Vismarkt 10
4101 AD Culemborg

T: +31 (0)345 77 87 86
E: info@snakeline.nl
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Railsysteem, geschikt voor 
sporenkappen en prefab 
dakelementen.

www.snakeline.nl



58 59

BEDRIJFSNIEUWS

Kingspan Unidek opent  
trainingscentrum voor  
het nieuwe bouwen
Onlangs heeft Kingspan Unidek  
de Unidek Academy opgericht, 
waarbij met name nieuwe kennis 
over het realiseren van een dak 
wordt uitgewisseld.

Luchtdicht bouwen, koudebruggen, dakisolatie bij renovatie,  
EPC, BENG, NOM, ingrijpend en niet-ingrijpend renoveren. 
Het zijn begrippen en opgaven die de dagelijkse bouwprak-
tijk steeds vaker beheersen. Om de bouwprofessional op  
dit gebied bij te spijkeren, heeft Kingspan Unidek de Unidek 
Academy opgericht. Hier worden in één dag o.a. architec-
ten, adviseurs, aannemers en dakdekkers bijgepraat over de 
nieuwe bouwstandaard voor nieuwbouw en renovatie,  
met accent op het hellende dak.

Tijdens de cursusdag komen diverse vragen aan bod, 
zoals: wat levert een hogere Rc-waarde op in de EPC- en 
BENG-berekening? Wanneer isoleer je het dak binnen  
en wanneer aan de buitenkant? Hoe monteer je een goot-
verjonging of dakraamkozijn? Wat zijn de voordelen van 
het werken met de hijsklem als je dakelementen monteert?

De Academy is in november 2017 gestart met trainingen 
voor voorschrijvers en verwerkers in de bouw. De theorie 
van duurzaam en energiezuinig bouwen staat centraal, in 
combinatie met slimme oplossingen voor het hellende dak. 
De trainingen vinden gedurende het gehele jaar plaats. 
Op het hoofdkantoor van Kingspan Unidek in Gemert is 
een speciale trainingslocatie ingericht en is een nieuwe 
praktijkruimte gerealiseerd.

BENG
Eén van de onderwerpen die in het cursusprogramma 
 worden behandeld, is de vervanging van de EPC als  
maat voor het energieverbruik door de BENG-methode 
(Bijna Energie Neutraal Gebouw)per 1 januari 2020.  
Daarbij worden een goed geïsoleerde gebouwschil, 
 luchtdicht bouwen en het voorkomen van onnodige kou-
debruggen nog belangrijker. Hiermee wordt immers het 
energiegebruik verlaagd en het comfort verhoogd.

Tijdens de training wordt ingegaan op de huidige wetge-
ving en de vraag waarom (dak)isolatie, luchtdicht bouwen  
en het voorkomen van onnodige koudebruggen zo be-
langrijk zijn. Men krijgt inzicht in de verschillen tussen 
forfaitaire en specifieke qv10- en psi-waarden en wat een 

hogere Rc-waarde nu daadwerkelijk oplevert in de EPC- en 
BENG-berekening. Ook worden oplossingen aangedragen 
voor veel voorkomende situaties rondom het hellende dak. 
Denk aan het realiseren van een slank overstek, een dak-
raam zonder raveling of een esthetische PV-integratie. 

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN 
De trainingen vergen overigens alleen een investering 
in tijd, want deelname is gratis. Cursisten komen nadien 
 sneller tot een passende oplossing en kennen het belang 
van luchtdicht bouwen en voorkomen van koudebruggen. 
Ook zijn ze bijgepraat over de nieuwe regelgeving zoals de 
BENG-methode. Dat voorkomt fouten en faalkosten.

De eerste cursisten zijn positief. Quotes uit de eerste eva-
luatieformulieren: “goede verhouding tussen theorie en 
praktijk”, “er worden praktische oplossingen aangedragen 
die direct bruikbaar zijn”, “handige tips om sneller en beter 
de dakelementen te verwerken”, en: “het belang van goede 
isolatie en luchtdicht bouwen is me nu echt helder”. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nlDe verwerkers leren in de praktijk hoe eenvoudig de dakelementen gemonteerd worden
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VAKDAG 2018

Actuele ontwikkelingen  
getoond tijdens Vakdag 2018
Vrijdag 26 januari jl. werd te Veenendaal de Vakdag 2018  gehouden.  
Het was het eerste evenement dat werd georganiseerd door de 
 Vereniging Gebouwschil Nederland.

Door de samenwerking van de voegers, dakdekkers en de 
metselaars kon een breed publiek worden aangetrokken, 
wat zowel voor bezoekers als voor standhouders positief 
uitpakte; zowel voor het kennisnemen van zaken die  
net buiten de eigen branche liggen als voor het netwerken 
bleek dit net als in voorgaande jaren een gelukkige keuze 
te zijn geweest.

WORKSHOPS
Om de branche te voorzien van informatie over (actuele) 
onderwerpen, werd tijdens de Vakdag een aantal pre-
sentaties gegeven over actuele onderwerpen en ontwik-
kelingen in de branche, die voor de ondernemers grote 
actualiteitswaarde hebben. Er is op dit moment een  
aantal belangrijke ontwikkelingen en nieuwe mogelijk-
heden te melden, die meer dan de moeite waard zijn  
om aandacht aan te geven:

1. Valkuilen bij het werken met steenstrippen  
(Harrie Vekemans)
Vekemans, een expert in het onderwerp en direct betrok-
ken bij de commissie die momenteel een URL over dit 
onderwerp schrijft, nam zijn toehoorders mee in de wereld 

Het doel van deze dag was het informeren van de achterban 
over alle actuele zaken die momenteel in de branche spelen. 
Het evenement werd in goede samenwerking tussen de 
voegbedrijven, dakdekkers hellende daken en de metselaars 
georganiseerd, inmiddels ook formeel samenwerkend in de 
nieuwe Vereniging Gebouwschil Nederland.

De Vakdag had de vorm van een doorlopende beurs en de 
bezoekers konden zich laten informeren over de laatste 
stand der techniek en nieuwe ontwikkelingen in het vak. 
Er was een mooi aantal toeleverende bedrijven - voor het 
merendeel geassocieerde leden - bereid gevonden om als  
standhouder aan de dag bij te dragen; met nieuwe produc-
ten, hulpmiddelen en gereedschappen.  Leveranciers van  
mortel, gereedschappen, reinigingsapparatuur, dakvensters 
en hoogwerkers stonden klaar om de bezoekers de laatste 
ontwikkelingen toe te lichten.

Ook werd aandacht besteed aan het aspect opleidingen, 
om de ondernemers in de branche te laten zien welke  
opleidingen er allemaal beschikbaar zijn en werd er 
 informatie gegeven over bedrijfsopleidingen met betrek-
king tot veilig en gezond werken.

van de steenstrippen. Waar liggen kansen en wat zijn de 
risico’s voor de ondernemers?

2. Verwerking en toepassing van niet-cementgebonden 
mortels (Jaap Koek)
Jaap Koek adviseert bedrijven al jaren over technische 
zaken. Eén van de dingen die nogal eens op zijn pad  
komen, zijn de problemen die kunnen ontstaan bij het 
gebruik van voegmortels die geen of nauwelijks cement 
bevatten, en hoe daar juist wel mee moet worden omge-
gaan. Hij gaf zijn publiek daar in twee drukbezochte bijeen-
komsten uitgebreid uitleg over.

3. Veilig werken op hoogte met rolsteigers (Adri Frijters)
Frijters is veiligheidskundige, en heeft zijn sporen ruim ver-
diend bij Arbouw (het huidige Volandis). Hij nam bezoekers 
mee in het veilig werken op hoogte en richtte zich vooral  
op rolsteigers. De wetgeving hieromtrent is namelijk per  
1 januari 2018 veranderd.

4. Rendement uit duurzame inzet van personeel  
(Tjeerd Willem Hobma)
Hobma is directeur van Volandis, het voormalige Arbouw, 
en vertelt hoe je als ondernemer winst kunt behalen met 
‘duurzame inzetbaarheid’. Hoe zorg je ervoor dat mede-
werkers zo lang mogelijk goed inzetbaar blijven? Hoe houd 
je ze productief, tevreden en betrokken?

Het was een geslaagde dag waarbij de bezoekers zich 
heb ben kunnen laten voorlichten over de laatste ontwik-

kelingen en via de workshops meer hebben kunnen horen 
over aangeboden onderwerpen. Dit past naadloos in de 
voorlichtende taak van Vereniging Gebouwschil Nederland 
en haar ambitie om een bijdrage te leveren aan het ver-
hogen van het (kwaliteits)niveau van de leden.

Zowel van standhouders als van bezoekers werden 
 positieve reacties over de opzet en de organisatie van  
de dag ontvangen. ●

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

JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen  
wint Groei Ondernemers Challenge Breda
Onlangs reikte wethouder Boaz Adank van Breda tijdens de NL Groeit Event  
in het NAC-stadion de trofee voor de Groei Ondernemers Challenge Breda  
uit aan JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen bv.

“Wij zijn zoals gezegd een ambachtelijk dakdekkersbedrijf, 
dat maatwerk kan leveren. Daarbij kunnen we innovatief  
te werk gaan, met de ontwikkeling van nieuwe systemen 
en methoden. Verder hebben wij veel aandacht voor 
 duurzaamheid. Zink, koper, lood en natuurleien zijn niet 
alleen mooie materialen, maar ook milieuvriendelijk en 
eindeloos recyclebaar.”

“Wij richten ons voornamelijk op de bovenkant van de 
markt, ons product is immers een luxeproduct. Ook dit 
geeft ons de kans om betrokken te zijn bij bijzondere pro-
jecten. Maar natuurlijk staan wij ook paraat voor kleinere 
werken,  zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van goten of 
het ver helpen van een lekkage.” In relatief korte tijd heeft 
het bedrijf  zodoende een plaats verworven in de sector en 
kan het bogen op een gezonde financiële basis, een sterk 
 groeiende omzet en een goed gevulde orderportefeuille. 

Dit is de reden dat JVK Daken de Bredase Groei Challenge 
heeft gewonnen. Het bedrijf heeft een trofee ontvangen  
en een bedrag van €1.000,-. Van Keulen heeft besloten om 
het bedrag aan Kika (kinderen kankervrij) te schenken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De Groei Ondernemers Challenge van Breda leverde  
ruim 141 banen en opdrachten op voor Breda. Twee groepen 
van 12 talentvolle en ambitieuze Bredase ondernemers  
zijn gecoacht op een snelle en toekomstbestendige  
groei van hun bedrijf. De winnaar van de challenge is  
JVK Ambachtelijke Dakbedekkingen. Dit vanwege de zeer 
sterke groei van het bedrijf.

Jurgen van Keulen is oprichter van het bedrijf, dat actief  
is op het gebied van nieuwbouw en restauratie/renovatie 
van (monumentale) gebouwen. Het bedrijf is specialist  
in het aanbrengen van ambachtelijke dakbedekkingen, 
voor zowel platte als hellende daken, en gevelbekledingen 
(zink, koper, lood en natuurleien).

“Onder het motto ‘Vakmanschap is meesterschap’ streven 
wij een perfect resultaat na, in een markt waar het  
ambachtswerk en vakmanschap steeds zeldzamer  worden.  
We hebben een vlakke organisatie met een open, maar dui- 
delijk karakter, waardoor onze medewerkers altijd hun 
inbreng kunnen hebben. Ik ben voorstander van open en  
eerlijke communicatie en bovendien vergroot betrokkenheid  
de productiviteit en arbeidsvreugde van de werknemer.  
Evalueren en verbeteren van de werknemers gebeurt dage- 
lijks, daarom werken wij niet met functioneringsgesprek-
ken. Inmiddels beschikken wij over een eigen opleidings-
centrum, waarin medewerkers intern kunnen worden  
opgeleid. Ook geven we (bij)scholing aan  (oudere of 
 jongere) ambachtelijke dakdekkers van andere (niet con-
currerende) bedrijven in Nederland en België. We zijn een 
Erkend Leerbedrijf.”

PASSIE VOOR DAKEN

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

t

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

WWW.JVKDAKEN.NL
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ACTUALITEITEN

AGENDA
8 maart 2018
Symposium Aardgasvrij bouwen
Conferentiecentrum Hotel Jules te Heerhugowaard
Info: www.heerhugowaard.nl

16 maart 2018
Seminar ‘Circulair bouwen in één dag’
CIRCL te Amsterdam 
Info: www.circulairbouwenineendag.nl

21-22 maart 2018
Solar Solutions Int.
Expo Haarlemmermeer
Info: www.solarsolutions.nl

23 maart 2018 
Prijsuitreiking Dak van het Jaar 2017
Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

11-12 april 2018
Safety&Health@Work
Rotterdam Ahoy
Info: www.safetyandhealthatwork.nl

17-19 april 2018
Building Holland 2018
RAI Amsterdam
Info: www.buildingholland.nl

GEBOUWSCHIL NEDERLAND GELANCEERD
Op 9 januari 2018 zijn de drie brancheverenigingen AVM, 

HHD en VNV gefuseerd tot Gebouwschil Nederland (GNL). 
Deze fusie wordt in 2018 geoperationaliseerd.

 
Gebouwschil Nederland verenigt gespecialiseerde aanne-

mers en industriële bedrijven die zich richten op dak- en 
gevelwerken in ons land. Naast het vakmanschap (metselwerken, voegbedrijven, dakdekkers) staat innovatie en duurzaam-
heid van de gebouwschil hoog in het vaandel van de nieuwe vereniging. De traditionele specialismen lopen steeds meer in 

elkaar over en daarom bestaat de behoefte aan één nieuwe sterke brancheorganisatie die opkomt voor  
het ondernemerschap van deze gespecialiseerde aannemers. Onze ruim 200 leden delen veel dezelfde soort belangen. 
Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van jonge mensen, die het mooie vak willen leren en die hard nodig zijn om het  

vele werk gedaan te krijgen. In GNL kunnen de collectieve belangen met meer kracht worden samengebracht.
 

Jos Wesselink is als nieuwe voorzitter gekozen. Hij heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan in het leiden  
en advi seren van branche- en beroepsverenigingen. Hij is tevens pro-

grammaleider en docent bij de Academie voor Verenigings management 
(AVVM) aan de Nyenrode Universiteit.

Tijdens de vergadering droeg Geert Segers (HHD) officieel het 
 voorzitterschap over aan Jos Wesselink (GNL)

NIEUWE ZELFBORENDE SCHROEFDEUVELS VAN HECO VOOR 
HOUT-STAALVERBINDINGEN
HECO-Schrauben heeft een nieuw assortiment zelfborende schroefdeuvels 
voor hout-staal verbindingen op de markt gebracht. De schroefdeuvels uit 
het HECO-WS systeem (wood & steel) kunnen gebruikt worden voor meer-
laagse hout-staalverbindingen. Het belangrijkste kenmerk van de deuvels 
is de zelfborende kop die gemakkelijk door staalblik van 5 tot 10 millimeter 
boort. De nieuwe schroefdeuvels zijn gemakkelijk en snel te verwerken en 
kunnen dus een behoor lijke tijdsbesparing opleveren. 

ROBISOL INTRODUCEERT BITILE SYSTEEM
Robisol introduceert het BiTile Systeem, waarmee het hele dak kan worden vervan-

gen, of een zijde van het dak volledig in zonnepanelen kan worden uitgevoerd.  
Het BiTile systeem is opgebouwd uit modulaire sets, waarmee alle betrokken par-

tijen kunnen werken. Voor de tekenaar zijn BIM-modellen beschikbaar. De instal-
lateur bestelt de montagesets via de website. Het resultaat is een leisteenachtige 

 dakbedekking.  Met de klein formaat modules worden de mooiste daken gerea- 
liseerd. Daarnaast kunnen ook standaard formaat modules worden toegepast  

en heeft men een keuzevrijheid met onder andere glas-glas modules. 
De zonnepanelen kunnen individueel worden gemonteerd en gedemonteerd en het systeem zorgt voor een  

goede koeling van de zonnepanelen. Met goede stelmogelijkheden worden oneffenheden in het onderdak opge- 
vangen en worden de zonnepanelen volledig vlak en parallel geplaatst. 

‘KENNIS NEDERLANDS VERPLICHT OP BOUWPLAATS’
Bouwvakkers moeten verplicht voldoende basiskennis van het Nederlands hebben voordat ze aan het werk mogen op 
een bouwplaats. Daarmee kunnen dodelijke ongelukken worden voorkomen, stelt belangenorganisatie Zelfstandigen 
Bouw in een brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Bouwvakkers die niet dezelfde taal spreken vormen volgens de belangenbehartiger een gevaar voor zichzelf en anderen.  
Door een tekort aan vakmensen wordt momenteel evenwel vaak een beroep gedaan op buitenlandse werklui. Daar is 
op zich niets op tegen, benadrukt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. “Maar het taalprobleem speelt 
al jaren. En het is ook al jaren bekend dat daar onaanvaardbare risico’s aan kleven.” Verhoef verwijst onder meer naar 
onderzoek waarvan de Inspectie SZW al twee jaar geleden de resultaten presenteerde. Daaruit bleek dat het aantal 
 dodelijke ongevallen op de bouwplaats in een jaar tijd flink was toegenomen, en dat die toename voor een deel te 
wijten is aan miscommunicatie.

ICOPAL EN BRAAS MONIER ALS ÉÉN OP  BATIBOUW 
ONDER VLAG BMI GROUP
De Braas Monier Building Group en Icopal Group, 
Europese marktleiders in bouwmaterialen voor res-
pectievelijk hellende en platte daken, gaan voortaan 
samen verder onder de naam BMI Group. Dankzij de 
fusie zijn nu alle oplossingen voor platte en hellende 
daken,  daksysteemcomponenten en waterdichte 
afdichtingen onder één en hetzelfde dak terug te 
vinden. BMI Group is voortaan de grootste Europese 
producent van dakbedekkingssystemen voor platte en 
hellende daken. Ook in de wereld van energie-efficiën-
te schoorstenen, kachels en geïntegreerde ventilatie 
speelt het bedrijf een belangrijke rol. Het hoofdkwar-
tier is gevestigd in Londen, met een team managers 
van Braas Monier en Icopal aan het hoofd.

NATIONAAL SOLAR TRENDRAPPORT: 853 MEGAWATTPIEK 
ZONNEPANELEN GEÏNSTALLEERD IN 2017
In Nederland is er in 2017 853 megawattpiek aan zonnepanelen 
geïnstalleerd, dat is een groei van 60% ten opzichte van een 
jaar eerder. Dit blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport.
Het Nationaal Solar Trendrapport, een publicatie van Good!/
Solar Solutions waarbij Solar Magazine als partner fungeert, 
werd 24 januari gepresenteerd tijdens de Solar Business Day in 
Apeldoorn. Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse zon-
ne-energiesector inmiddels 9.009 banen telt en in 2017 een 
omzet behaalde van circa 3 miljard euro. Van de 853 megawatt-
piek nieuw PV-vermogen werd 51% ‘zakelijk’ geplaatst en  
49% residentieel. Het geïnstalleerde vermogen zorgt ervoor  
dat 2,2% van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie  
nu van zonnepanelen afkomstig is. Hierdoor staat ook vast dat 
Nederland in het eerste kwartaal van 2018 de mijlpaal van  
3 gigawattpiek aan PV-vermogen zal bereiken.
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DE VOLGENDE KEER IN steilDAK:

De volgende 
steilDAK verschijnt 

op 24 april

SPECIAL

Zonne-energie en zonnewarmte

NIEUWE CONTRACTVORMEN

Resultaatgericht Samenwerken

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2018 

Bekendmaking Dak van het Jaar 2017

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE 2018 

Bekendmaking Dakenman- of vrouw van het Jaar 2017

NIEU
W

!

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

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

isolatieschil.
• 2-Zijdige cachering + ingelijmde regels  constructief 

sterk.
• Goed beloopbaar.
• Een waterdichte, dampopen isolatieschil (t/m RC 8.0).
• Leverbaar op lengtespecificatie.
• Standaard voorzien van een gootdetail en nokafschuining.

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

SlimFix® RenoTwin
Constructief sterke na-isolatie op 
bestaande dakelementen
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