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COLUMN

Vaste waarde

Al met al sluiten wij 2017 af met een zeer positief 
gevoel en zien we ernaar uit om u in het volgende jaar 
weer te bedienen met de meest actuele vakinformatie, 
projectbeschrijvingen, opinies en, ook niet onbelang-
rijk, inspiratie. Vanaf deze plek wens ik u namens  
het hele team van steilDAK een in alle opzichten voor-
spoedig 2018 toe!

Palmyra Lindeman

Het jaar 2017 loopt alweer ten einde en traditioneel 
wordt dan teruggekeken op het oude jaar, en vooruit 
gekeken naar het nieuwe. Wij kijken terug op  
een succesvol jaar. Het vakblad steilDAK is een vaste 
waarde geworden binnen de hellende dakenbranche. 
Het blad is destijds opgericht omdat er binnen de 
branche behoefte was aan een eigen platform en  
een eigen geluid. Uit een onlangs gehouden lezers-
enquête bleek dat steilDAK er goed in slaagt hier 
invulling aan te geven.

In 2018, de derde jaargang, zal het blad zich verder 
ontwikkelen. Zo verschijnen we vanaf de komende 
jaargang tweemaandelijks, dus 6 keer per jaar (in 
plaats van 4 keer). Op deze manier wil steilDAK  
nog beter invulling geven aan haar rol binnen de 
 hellende dakenbranche, namelijk: op een neutrale 
 manier, en zo breed mogelijk, alle relevante vak-
informatie bieden. 

Een belangrijke pijler van de redactionele inhoud van 
dit blad is natuurlijk de verkiezing van het Dak van  
het Jaar. In de afgelopen jaargang is deze reeks in-
gevuld door Joop Wilschut. Tijdens de komende editie  
zal de prijs voor het Dak van het Jaar voor het eerst 
worden uitgereikt in twee categorieën: platte en 
 hellende daken. 

De komende maanden zal een onafhankelijke  vak jury, 
die bestaat uit prominente afgevaardigden uit de 
hellende dakenbranche, zich buigen over de genomi-
neerde projecten. Net als voorheen zullen de projecten 
worden beoordeeld op techniek, duurzaamheid, esthe-
tiek, samenwerking en veiligheid.

Tijdens een feestelijke avond in Hotel Zuiderduin, op  
23 maart 2018, zal de winnaar bekend worden ge-
maakt. In de nieuwe jaargang van steilDAK zal worden 
begonnen aan de projectbeschrijvingen voor de vol-
gende editie: het Dak van het Jaar 2018. Aarzel niet  
uw project aan te melden bij de redactie van dit blad, 
via het mailadres edwin@lumail.nl.
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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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‘Vergeten’ groep leerlingen bouwt eigen onderkomen
Vierentwintig identieke spanten als draagconstructie, HSB elementen 
als invulling en een bekleding van houten delen en polycarbonaat platen 
voor gevels en dakvlakken. Eenvoud, uniformiteit en functionaliteit vor-
men de basis van dit bijzondere schoolgebouw, waar leerlingen een prak-
tijkopleiding tuin-, terrein-, dier- en plantenverzorging kunnen volgen. 
Ze hebben het onder begeleiding van enkele (semi-)professionals en met 
financiële steun van vele partijen en instanties zelf gerealiseerd.

het bouwvolume is opgenomen, ligt een hooizolder.  
Iets verderop staat een gelijkvormig schapenhok,  
dat vanwege de hygiëne niet in het bouwvolume was 
op te nemen, maar los moest komen te staan. De beide 
gebouwen staan op een terrein van 18000 m2 met een 
scala aan leertuinen voor  moes, fruit, vaste planten, 
bloemen en andere voorzieningen om praktijkerva-
ringen op te doen.
Het ontwerp van RO&AD Architecten heeft een aantal 
bijzondere aspecten in zich. Zo zijn de diverse ruimten 
koud achter elkaar gezet en niet losgekoppeld of ge-
stapeld. Dat zou meer gevels en aansluitingen hebben 
betekend en dus hogere kosten. Bovendien ontbreken 
gangen en halletjes wat 10 tot 15% in volume scheelt  

Tekst: Joop Wilschut
Fotografie: Katja Effting Fotografie, Midwoud

Schooltuin De Buitenkans in Roosendaal, een onderdeel 
van het Da Vinci College, ziet er niet uit als een school-
gebouw. Het rechttoe-rechtaan bouwwerk is honderd 
meter lang en zes meter breed en heeft een simpel 
 zadeldak als afronding. Maar onder dit dak zijn alle 
ruimten te vinden die voor de opleiding noodzakelijk 
zijn. Ruimten zoals een leslokaal, een koude en een war-
me kas, een dierenverblijf, een berging van materialen 
en materieel en een volière. Boven de carport, die ook in 

en opnieuw kosten. Met buiten- en binnendeuren zijn  
alle ruimten te bereiken. Maar ook de materialisatie, 
kleurstelling, detailleringen en uitwerkingen zijn tot  
een uiterste puurheid doorgevoerd. Dit alles heeft geleid 
tot een stukje architectuur met uitstraling, dat men bij 
zo’n langgerekt schuurachtig bouwvolume niet  
zou verwachten.

CONSTRUCTIEOPBOUW
De draagconstructie van het gebouw bestaat uit  
24 identieke houten portaalspanten op h.o.h.- afstanden 

van 4,20 meter, gefundeerd op betonnen poeren. Ze zijn  
zes meter breed, gebaseerd op de breedte van een 
schoollokaal, en zeven meter hoog. Deze hoogte is 
verdeeld in drie meter tot de dwarsligger, voor de vrije, 
rechthoekige afmetingen van de ruimte, en vier meter 
tot aan de nok. De hellingshoek van de dakvlakken van 
het zadeldak bedraagt 60 graden.
De portaalspanten zijn samengesteld uit constructie-
hout van maximaal te hanteren afmetingen, te weten 
235 x 100 x 6000 mm. De spanten die aan buitenlucht 
worden blootgesteld zijn van Douglas, de andere van 
vurenhout. Deze variatie in houtsoort geldt ook voor de 
lichtere houtconstructies en de gordingen die tussen 
de portaalspanten zijn aangebracht. Deze constructies 
hebben houtafmetingen van 100 x 50 mm.  

Het honderd meter lange gebouw is verdeeld in diverse  
ruimten en lokalen met een wisselende bekleding van  

Platowood delen en polycarbonaat platen

In de avond stralen de transparante dak- en geveldelen licht uit 
en dat geeft het schoolgebouw een bijzondere uitstraling

De draagconstructie bestaat uit 24 identieke houten portaalspan-
ten, die van Douglas (buiten) of vurenhout (binnen) zijn gemaakt

Doorsnede van het gebouw over het klaslokaal met in de gevels 
en het dak HSB elementen geïsoleerd met Isovlas

Doorkijkje bij het dierenverblijf. De verschillende ruimten zijn 
via binnendeuren met elkaar verbonden. Gangen en halletjes 
ontbreken.
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De verbindingen van alle houten constructiedelen zijn 
tot stand gebracht met spijkerplaten. De stabiliteit  
in de langsrichting is gevonden in kruisverbanden van 
platstaal strips genageld op de spanten.

De afwerking van de gevels en de dakvlakken is afhan-
kelijk van de functie van de ruimte die eronder/erachter 
ligt. Dat zijn geschroefde gepotdekselde Platowood vu-

ren delen van 195 x 20 mm of dubbel- of enkelwandige, 
transparante polycarbonaat platen. Bij de dichte ruimten 
zijn HSB-elementen toegepast en als binnenafwerkin-
gen voor wanden en plafonds vuren multiplex platen.

RUIMTEVERDELING
Zoals al eerder aangegeven, zijn de verschillende ruim-
ten aaneengeschakeld zonder gangen en halletjes.  
De verdeling en afwerking van de in totaal 23 segmen-
ten is als volgt. 

De eerste vier segmenten vormen de zogenaamde kou-
de kas. Daarvan zijn de gevels en het dak bekleed met 
dubbelwandige polycarbonaat platen. Aansluitend zit 
een carport (twee segmenten) als open verbinding met 
daarboven in het nokgedeelte een hooizolder. Deze zol-
der is bekleed met Platowood delen. Naast de carport zit 
een materiaal- en materieelberging, ook twee segmen-
ten breed, die is afgewerkt met niet geïsoleerde platen 
aan de binnenzijde en Platowood delen aan de gevels 
en op het dak. Op de berging sluit de zogenaamde 
warme kas van vijf segmenten aan. Deze kas is hetzelfde 
afgewerkt als de koude kas, alleen als er warmte nodig 
is, wordt warme lucht vanuit het klaslokaal ingeblazen.
De volgende drie segmenten vormen het klaslokaal 
waarin toiletten zijn opgenomen en de drie segmenten 
die op het klaslokaal aansluiten, het dierenverblijf.  
Deze beide ruimten hebben zowel in de gevels als in  
het dakvlak HSB-elementen met een dikte van 200 mm 
en zijn van binnen afgewerkt met multiplex platen.  
De elementen zijn geïsoleerd met een 150 mm dikke 
vulling van Isovlas en hebben aan de binnenzijde een 
dampremmende folie. De dakelementen hebben boven-
dien een waterkerende folie aan de buitenzijde. Gevel- en 
dakvlakken zijn afgewerkt met Platowood delen.

De laatste vier segmenten huisvesten een volière, 
waarvan de gevels bestaan uit gaasmatten en de 
dakvlakken bekleed zijn met enkelwandige polycar-
bonaat platen. De kopgevel bij de volière is wel over 
de volle hoogte bekleed met enkelwandige polycar-
bonaat platen. Dat geldt ook voor de kopgevel aan 
de andere zijde van het gebouw, bij de koude kas, 
maar hier zijn het dubbelwandige platen, net als in 
de gevels.

WATERHUISHOUDING
Over de gehele lengte van het schoolgebouw 
bestaat de nokafdichting uit twee, onder de juiste 
hoek aan elkaar gelijmde, Platowood delen. De aan-
sluiting van de houten dakvlakken op de vlakken 
met polycarbonaat platen is ook niet ingewikkeld. 
De HSB-elementen liggen tussen de portaalspan-
ten en niet erop. Daardoor ligt de bovenkant van 
het hout en het polycarbonaat op hetzelfde niveau 
en zijn er met enig aftimmerwerk goede water-
dichte aansluitingen gemaakt.

Het hemelwater van het dak wordt via zinken goten 
en standleidingen afgevoerd naar een grindbak 
rondom het gebouw. Via opnieuw gegraven sloten 
op het terrein loopt het water naar een Helofyten 
filter, waarna het wordt opgeslagen in een reser-
voir. Vanuit dit reservoir wordt het teruggepompt 
naar het gebouw, waar het wordt gebruikt voor 
toiletspoeling en watergebruik in het dierenverblijf.
Het was de bedoeling schooltuin De Buitenkans 
volledig selfsupporting te maken, maar de vele ter-
raria vergen het hele jaar door zoveel stroom, dat er  
elektra moest worden aangelegd. Op het dakvlak 
aan de zuidzijde van het klaslokaal zijn wel al acht 
zonnepanelen als stand-by aangebracht. Op termijn 
zullen die in werking treden en zal er een deel van 
de stroomvoorziening wel selfsupporting worden. ●

SCHOOLTUIN DE BUITENKANS, ROOSENDAAL
• OPDRACHTGEVER DA VINCI COLLEGE, ROOSENDAAL
• GEBOUWONTWERP  RO&AD ARCHITECTEN,  

BERGEN OP ZOOM/MIDDELBURG
• TUINONTWERP VIS Ã VIS ONTWERPERS, WOUDRICHEM
• CONSTRUCTEUR ABR, ROOSENDAAL
• AANNEMER BERGH BOUW, BERGEN OP ZOOM

Het klaslokaal met de multiplex beplating als bekleding. Ook hier is goed 
te zien dat de ruimten via binnendeuren met elkaar zijn verbonden

De polycarbonaat platen  
en de Platowood dakbe- 

dekking liggen in hetzelfde  
vlak, waardoor een water-

dichte aansluiting   
eenvoudig te maken was

De lamellen voor de ramen 
in het klaslokaal en het 
dierenverblijf doen dienst als 
zonwering en als afscher-
ming voor afleiding tijdens 
de theorielessen

EEN MIRAKEL VAN TOEVALSTREFFERS
De ontstaansgeschiedenis van schooltuin De Buitenkans is een wonder op 
zich. De groep leerlingen van het Da Vinci College hadden voor hun prak-
tijkonderwijs tot voor kort een keet als uitvalsbasis en tuinen van andere 
scholen en de gemeentelijke groenvoorzieningen als leerplaatsen.
Tot twee jaar terug had het echtpaar Pul een stuk land van 2000 m2 lig-
gen waar ze zelf niets mee deden. Bij navraag in de buurt bleek niemand 
geïnteresseerd, maar in een helder moment werd de school gevraagd of 
ze er iets mee zouden kunnen. Men was direct enthousiast: leren, praktijk 
en begeleiding bijeen gebracht, dat zou fantastisch zijn. Maar geld en 
bouwervaring ontbrak. Bijna gelijktijdig bood de gemeente Roosendaal  
een stuk grond aan waar ze niks mee deed en vroeg een andere particulier, 
die op een aanpalend kavel paarden had grazen of de leerlingen die ook  
niet konden verzorgen. Zo was er ineens 18000 m2 grond beschikbaar  
voor een school. Toen bovendien de Provincie Noord-Brabant € 200.000,- 
beschikbaar stelde, werd een schoolgebouw met lokalen, dierenverblijven 
en tuinen een realiteit.

Via het echtpaar Pul werd architect Ad Kil van RO&AD Architecten betrok-
ken bij het project en is het schooltuingebouw ontworpen. Landschapsar-
chitecten van Vis ã Vis Ontwerpers zorgden voor structuur in het terrein. 
Leerlingen van de afdeling houtopleiding van het College konden met de  
bouw praktijkervaring opdoen. De bevlogen groenleraar Rini stelde zijn 
pensioen uit om te helpen, een gepensioneerde timmerman uit de buurt 
hielp ook mee, evenals andere buurtbewoners in de weekenden. De bouw 
door leraren, leerlingen en buren werd begeleid door de architecten en  
door aannemer Bergh Bouw. De plaatselijke Rabobank betaalde de kastanje 
afscheidingshekken, de provincie offreerde fruitboompjes en de locale 
Rotary zamelde geld in. En in tijd van twee jaar werd De Buitenkans gerea-
liseerd zonder noemenswaardige stagnatie in de voortgang.
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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  

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl
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Leadax takes the lead

*Actie geldig tot 1 januari 2018 en max. 1 schaar per klant.
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NORMEN EN REGELGEVING GEBOUWGEBONDEN ANKERVOORZIENINGEN

Bevestiging van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen 
op hellende daken
Met de overheveling van de normering voor gebouwgebonden 
ankervoorzie  ningen voor valbeveiliging van de Europese richtlijn  
voor persoonlijke  bescherm middelen (PPM) naar Europese verorde- 
ning voor bouwproducten (CPR), zijn in de markt onduidelijkheden  
ontstaan wat de eisen zijn voor  valvoorzieningen aan gebouwen.  
In dit artikel wordt aan de hand van dakhaken duidelijk  gemaakt  
wat dit voor de valbeveiliging betekent. 

SKG-IKOB legt momenteel de laatste hand aan de  
SKG-IKOB KOMO Uitvoeringsrichtlijn BRL 1513-09 voor  
de  procescertificatie voor het aanbrengen van gebouw-
ge bonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken. 
Deze uitvoeringsrichtlijn biedt aan uitvoerende bedrij-
ven de mogelijkheid om opdrachtgevers de zekerheid 
te geven dat aangebrachte valveiligheidsproducten 
aantoonbaar en navolgbaar correct zijn aangebracht en 
veilig zijn te gebruiken zoals voorgeschreven. 

Om te voorkomen dat een persoon ernstig gewond 
raakt doordat deze van het dak af valt, moeten per-
soonlijke beschermingsmaatregelen worden getroffen. 
Onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld het gebruik van 
gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen zijn.  
Het bedrijf dat het onderhoud uitvoert is verantwoor-
delijk voor een veilige uitvoering en moet zich er van 
verzekeren dat de gebouwgebonden veiligheidsvoor-
zieningen volstaan. Dat laatste is bijvoorbeeld mogelijk 
door de geregistreerde staat van de voorziening vast  
te stellen, of deze voorafgaand aan het uitvoeren van 
het werk te controleren. 

NORMERINGEN
Of een veiligheidsvoorziening correct is bevestigd en 
vol doende capaciteit heeft om bij een val de persoon-
lijke valbeschermingsmiddelen te zekeren, dient vóór in-
gebruikneming vastgesteld te worden. Hiervoor dienen  
constructieve berekeningen te worden gemaakt of proe-

fondervindelijk te worden vastgesteld of de valbeveili-
gingsconstructie voldoet.

Voor constructieve berekeningen dient de werkelijk te  
verwachten belasting als uitgangspunt te worden 
 genomen. Bij het werk kan een persoon van het dak 
 vallen, door een sparing vallen of door de dakconstruc- 
tie zakken. 

Om met het laatste te beginnen. De EN 1991-1-1 incl. 
 Nationale Bijlage verwijst in artikel 6.3.4 in combinatie 
met tabel NB4 - 6.10 voor dakonderhoud naar de opge-
legde  belasting voor het dakonderhoud van 2,0 kN.  
Deze 2,0 kN heeft als doel dat de persoon die onderhoud 
uitvoert op het dak niet door de dakconstructie heen 
zakt. Dit is de  belastingscapaciteit voor persoonlijk ge-
bruik waar het dakvlak ten minste aan moet voldoen.

Voor de belasting als gevolg van het onverhoopt vallen 
van het dak, of eventueel vallen door een sparing, 
dient men rekening te houden met een piekbelasting, 
voortkomend uit de val van de betreffende persoon en 
de maximaal op te nemen capaciteit van de persoonlijke 
valbeveiligingsmiddelen.

Ter verduidelijking nemen we de NEN-EN 517 ‘Gepre-
fabriceerde toebehoren voor daken - Dak(veiligheids)
haken’ als voorbeeld. Voor producten vallende  
onder de scope van deze productnorm is CE-marke- 
ring verplicht.

SKG-IKOB Certificatie B.V.

Onderdeel van de Uitvoeringsrichtlijn BRL 1513-09 is  
dat de gecertificeerde uitvoerende bedrijven gecon-
troleerd worden op het op een juiste wijze monteren 
van gebouwgebonden valveiligheidsvoorzieningen.  
Deze voorzieningen moeten gele verd worden met de 
juiste documenten, waaronder bijvoor beeld een pres-
tatieverklaring van de producent van de dakhaken  
en de gebruiksvoorschriften. 

De Uitvoeringsrichtlijn schrijft geen gecertificeerde pro-
ducten voor. Voor de duidelijkheid voegen we daar aan 
toe dat  CE-markering géén certificatie is. CE-markering 
heeft betrekking op een uniforme wijze van beoordelen 
van grenswaarden voor producteigenschappen voor 
(nieuwe) producten die op de markt worden gebracht. 
Indien CE-markering van toepassing is op een product, 
is het een wettelijke verplichting deze te hanteren. 

WETGEVING
Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen worden 
onder andere op hellende daken aangebracht om 
 kortstondig onderhoud veilig te kunnen uitvoeren. 
 Conform het Bouwbesluit moet een nieuw te bouwen 
of te renoveren gebouw veilig kunnen worden onder-
houden. (zie inzet) 

Voor bestaande bouw gelden vanuit het Bouwbesluit 
geen eisen met betrekking tot aanwezigheid van 
gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen. Indien 
 gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen aanwezig 
zijn, dienen deze geschikt te zijn voor veilig gebruik.  
Er is echter nergens gedefinieerd wat veilig gebruik is, 
anders dan dat dit vanuit de Arbo-wetgeving wordt 
voorgeschreven. 

BOUWBESLUIT 2012
AFDELING 6.12 VEILIG ONDERHOUD GEBOUWEN, 
NIEUWBOUW
ARTIKEL 6.52. AANSTURINGSARTIKEL
1.  EEN TE BOUWEN GEBOUW IS ZODANIG DAT 

 ONDERHOUD AAN HET GEBOUW VEILIG KAN 
 WORDEN UITGEVOERD.

2.  AAN DE IN HET EERSTE LID GESTELDE EIS WORDT 
 VOLDAAN DOOR TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIF-
TEN IN DEZE  AFDELING EN DE KRACHTENS DIE BEPA-
LINGEN GEGEVEN VOORSCHRIFTEN.

ARTIKEL 6.53. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN  
VOOR ONDERHOUD
1.  INDIEN ONDERHOUD NIET VEILIG KAN WORDEN UIT-

GEVOERD ZONDER GEBOUWGEBONDEN VEILIGHEIDS-
VOORZIENINGEN, HEEFT EEN TE BOUWEN  GEBOUW 
DAARVOOR VOLDOENDE GEBOUWGEBONDEN VEILIG-
HEIDSVOORZIENINGEN.

2.  BIJ MINISTERIËLE REGELING KUNNEN VOORSCHRIF-
TEN WORDEN GEGEVEN OVER HET IN HET EERSTE LID 
BEPAALDE.

REGELING BOUWBESLUIT
PARAGRAAF 1.6. VEILIG ONDERHOUD - ARTIKEL 1.13 
INDIEN EEN TE BOUWEN GEBOUW GEBOUWGEBON-
DEN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN ALS BEDOELD IN 
ARTIKEL 6.53, EERSTE LID, VAN HET BESLUIT NODIG 
HEEFT OM ONDERHOUD VEILIG TE KUNNEN UITVOE-
REN, WORDT OM DIE VOORZIENINGEN TE BEOORDELEN 
GEBRUIKGEMAAKT VAN DE CHECKLIST VEILIG ONDER-
HOUD OP EN AAN GEBOUWEN 2012.

Het aanbrengen van een dakhaak op een monumentaal dak.
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Voor producten die reeds aangebracht zijn, geldt volgens 
het Bouwbesluit ‘”het van rechtens verkregen niveau’. 
Voor veel monumenten zijn geen rechtens verkregen 
niveaus vastgesteld. Voor de valbeveiliging wordt in het 
Bouwbesluit geen specifieke eis genoemd waar deze aan 
zou moeten voldoen. Wel geldt voor de draagconstructie 
waarop de dakhaak wordt gemonteerd dat deze moet 
voldoen aan de bepalingen van NEN 8700. 

Gebouwgebonden ankervoorzieningen zijn als bouw- 
product wel onderdeel van de bouwkundige constructie,  
maar maken geen onderdeel uit van de draagconstruc-
tie. Vanuit de normen voor valbeschermingsmiddelen 
(harnas, vallijn en krachtopnemer) volgt een maximaal 
op te nemen belasting van 6 kN. Wanneer voor kortston-
dig onderhoud dakhaken worden gebruikt als gebouw-
gebonden ankervoorziening, moet de dakhaak deze 
belasting aantoonbaar kunnen weerstaan. 

JAARLIJKSE CONTROLE
Voor de persoonlijke valbeschermingsmiddelen geldt con- 
form de PPM-richtlijnen een verplichte jaarlijkse contro-
le. Voor de dakhaken is de controle op functioneren niet 
verplicht. De periodieke controle op blijvende functiona-
liteit is wel omschreven in de productnorm, maar deze is 
niet opgenomen in de annex ZA als essentieel kenmerk. 
De jaarlijkse controle op functioneren van de dakhaak is 
echter wel onderdeel van het algemene dakonderhoud.

CONCLUDEREND
Voor gebouwgebonden ankervoorzieningen maakt de 
productnorm duidelijk met welke belastingen maximaal 
 gerekend moet worden. Dit zijn belastingen die tevens 
 moeten passen binnen de richtlijnen voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Ook de belastingen op bestaan-
de dakhaken moeten aantoonbaar passen binnen de 
richt lijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Momenteel is NEN-EN 517 voor dakhaken de enige 
productnorm voor gebouwgebonden ankervoorzienin-
gen waar een Europese geharmoniseerde norm voor 
van kracht is. Tot december 2015 vielen andere gebouw-
gebonden ankervoorzieningen onder NEN-EN 795 of 
CEN/TS 16415. Dit zijn normen die vallen onder de Euro-
pese richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PPM) die aansluiten op die van veiligheidsproducten 
als vallijnen, valdempers en uitrustingen. Deze ande-
re gebouwgebonden ankervoorzieningen zijn echter 
bouwproducten en moeten onder de CPR (Europese 
verordening voor bouwproducten) gaan vallen wanneer 
er hiervoor wel een geharmoniseerde  Europese product-
norm voor van kracht wordt. 

Voor NEN-EN 517 CE-gemarkeerde producten is middels  
een eenmalig initieel type beproeving vastgesteld dat ze 

voldoen aan de normelementen zoals vermeld in  
het kader.

De maximale piekbelasting, voortkomend uit het  
vallen van een persoon kan in lijn met NEN-EN 517 en 
NEN 8700 worden vastgesteld.

Voor een persoon met het gemiddelde gewicht van  
100 kg en een vrije val van 4 meter hoogte (2 x 2,0 m 
vallijn) volgt met een veiligheidsfactor van 1,5 een maxi-
maal op te nemen impactbelasting van 6 kN. 
Deze piekbelasting sluit aan op de in NEN-EN 355 (schok-
opnemer) en NEN-EN 364 (persoonlijke valbeveiligings-
middelen) genoemde maximaal op te nemen belasting.

BESTAANDE GEBOUWEN
Bestaande gebouwen dienen volgens het Bouwbesluit 

voor constructieve veiligheid te voldoen aan bepa-
lin-gen zoals opgenomen in NEN 8700. Hierin geldt  
dat voor de berekening van de constructieve sterkte  
de Eurocodes inclusief Nationale Bijlagen moeten  
worden gebruikt. De bij de constructieve berekening  
te hanteren veiligheidsfactoren worden echter vanuit 
NEN 8700 aangeschreven. 

De NEN-EN 517 voor dakhaken is opgesteld voor het 
product en niet voor projectspecifieke omstandigheden. 
Het feit dat de dakhaak/ankervoorziening conform de 
productnorm in laboratorium omstandigheden een 
statische belasting van 10 kN moet kunnen opvangen, 
betekent niet automatisch dat deze dit in de praktijk 
ook moet kunnen opvangen. In de praktijk is namelijk  
de aanwezige onderliggende constructie de grote 
onbekende, die op basis van berekeningen, dan wel 
proefondervindelijk moet voldoen aan de eisen voor op 
te vangen belastingen.

WAT IS NU VERPLICHT EN WAT NIET
Vanaf de invoering van het Bouwbesluit 2012 geldt dat 
nieuw te bouwen en te renoveren gebouwen veilig 
onderhouden moeten kunnen worden. Vanaf 2006 
geldt dat dakhaken inclusief bevestiging aantoonbaar 
vastgestelde belastingen moeten kunnen opvangen. 
Het bedrijf dat zijn werknemers kortstondig onderhoud 
op het dak laat uitvoeren moet conform de Arbo-wetge-
ving er op toezien dat dit veilig gebeurt. 

Voor dakhaken die eerder zijn verhandeld dan 2006 is 
 CE-markering niet van toepassing. Valbeveiligingsha-
ken die dus vóór 2006 zijn aangebracht, hebben geen 
CE-markering, producten hoeven daarmee ook niet aan 
de eisen voor deze markering te voldoen. Hoe nu aan 
te tonen dat deze haken mogelijk wel aan de huidige 
Arbo-eisen voldoen? Hiervoor biedt de Uitvoeringsricht-
lijn BRL 1513-09 een uitweg: keuren op het dak van de 
bestaande dakhaken naar de minimale eisen. 

NORMEN EN REGELGEVING GEBOUWGEBONDEN ANKERVOORZIENINGEN

VERBINDING ANKER MET ONDERGROND   
(MOGELIJK DRAAGCONSTRUCTIE VAN HET GEBOUW)
DE VERBINDING TUSSEN ANKER EN ONDERGROND 
MOET EEN STATISCHE BELASTING VAN 1,5 KN GEDUREN-
DE 5 MINUTEN KUNNEN OPNEMEN, DE VERVORMING 
MAG DAARBIJ NIET MEER ZIJN DAN 5 MM. DAARNA 
DIENT DE BELASTING TE WORDEN VERHOOGD TOT 2,6 
KN DEZE BELASTING DIENT DAN 1 MINUUT LANG TE 
KUNNEN WORDEN OPGENOMEN, HIERDOOR MAG HET 
ANKER EN DE BEVESTIGING NIET WORDEN VERZWAKT.

ANKERPUNT
DE HAAK VAN HET ANKERPUNT DIENT EEN STATISCHE 
BELASTING VAN 10 KN TE KUNNEN OPNEMEN TEN 
BEHOEVE VAN VALBE VEILIGING. DE BELASTING DIENT, 

INDIEN OOK ZIJWAARTSE BELASTING OPGENOMEN KAN 
WORDEN IN COMBINATIE MET DE EERDER GENOEM-
DE BELASTING OOK IN BEIDE RICHTINGEN MET 10 KN 
TE WORDEN BELAST. (ALLEEN VOOR TYPE B HAAK). DE 
VALHAAK MAG VERVORMEN, MAAR DE VALHAAK EN DE 
BEVES TIGING MOGEN DAARBIJ NIET LOSKOMEN ÉN DE 
BELASTING MOET VEILIG BEVESTIGD BLIJVEN.

VERMOEIING VAN HET ANKER
DE DAKVALBEVEILIGINGSANKERS WORDEN MIDDELS 
DRIE PROEFMONSTERSTUKKEN AANVULLEND BEP-
ROEFD OP VALBELASTINGEN. DE DAKVALBEVEILIGING-
SANKERS WORDEN GEMONTEERD OP EEN PROEFOP-
STELLING VAN EEN DRAGENDE  DAKCONSTRUCTIE MET 
EEN HELLING TUSSEN 70° EN 90° TEN OPZICHTE VAN 
HET  HORIZONTALE VLAK.
DE BELASTING EN DE BEZWIJKCRITERIA VAN DEZE TEST 
ZIJN CONFORM BEPALINGEN UIT NEN-EN 364. 

GEBRUIKSINSTRUCTIES (GEEN ONDERDEEL VAN  
DE VERPLICHTE CE-MARKERING)
DE PRODUCENT DIENT EEN GEBRUIKSVOORSCHRIFT 
TE VERSTREKKEN, WAARIN OPGENOMEN HOE HET 
ANKER GEMONTEERD DIENT TE WORDEN EN HOE HET 
GEBRUIKT DIENT TE WORDEN. TEVENS ZIJN DAARIN 
ALLE RELEVANTE VEILIGHEIDSINFORMATIE, DE OPSLAG, 
 BEVESTIGING, EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DE 
BEVESTIGINGSMIDDELEN DIE ERVOOR GESCHIKT ZIJN. 
IN DE VOORSCHRIFTEN IS OPGENOMEN DAT DE VALBEV-
EILIGINGSHAKEN ZIJN GETEST VOLGENS NEN-EN 517 EN 
DAT DEZE ALLEEN  GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK DOOR 
EEN ENKEL PERSOON MET GEBRUIK VAN EEN SCHOKO-
PNEMER VOLGENS NEN-EN 355.
TEVENS DIENT  HET ELKE 12 MAANDEN GEÏNSPECTEERD 
TE ZIJN DOOR EEN DAARVOOR COMPETENT PERSOON. 
ONDERHOUD IS ALLEEN VAN TOEPASSING INDIEN DIT 
NOODZAKELIJK WORDT GEACHT DOOR DE PRODUCENT.
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HHD GAAT OP IN SAMENWERKINGSVERBAND

Vereniging Gebouwschil Nederland opgericht
Het Hellende Dak (HHD), de branchevereniging voor de hellende daken-
branche, fuseert per 2 januari 2018 met twee branche verenigingen voor 
de gevelbranche. Vanaf dat moment wordt de hellende dakenbranche 
vertegenwoordigd vanuit de vereniging Gebouwschil Nederland (GNL). 
steilDAK sprak met de nieuwe voorzitter Jos Wesselink, bestuurslid Geert 
Segers en secretaris Robert Frank Houbaer.

“Het is efficiënter en effectiever om bepaalde onderwer-
pen en activiteiten integraal op te pakken. Daarom is de 
samenwerking gezocht met de twee branchepartijen 
voor de gevelbranche. Dit zijn partijen met een onge-
veer vergelijkbare omvang, zodat de nieuwe vereniging 
goed in balans is. Na verloop van tijd is uit deze samen-
werking het plan geboren om samen te gaan. Vorig 
jaar werd de Vereniging Gebouwschil Nederland (GNL) 
 opgericht als ‘omni’-vereniging (zie steilDAK september 
2016). De fusie wordt dus per 2 januari 2018 effectief: 
tijdens de ledenvergadering van 12 december is voorzit-
ter Jos Wesselink aangesteld.”

Wesselink heeft in zijn loopbaan ruime ervaring 
 opgedaan in het leiden van brancheverenigingen. 
 “Weinig mensen weten dat het leiden van een branche-
vereniging een vak op zichzelf is,” vertelt hij. “Ik heb in 
mijn loopbaan de leiding gehad over een aantal bran-
cheorganisaties in de interieursector (tapijtindustrie, 
projectinrichting). De komende periode zal ik me ver-
diepen in de vakinhoudelijke aspecten van de hellende 
dakenbranche.”

ACTIVITEITEN VOORTGEZET
Welke gevolgen heeft deze stap voor de onderwer-
pen die HHD onder haar hoede had? Segers: “De GNL 
wordt een vereniging met een klein bestuur, waaronder 
 diverse commissies actief zullen zijn van waaruit de 
vaktechnische zaken zullen worden geregeld, en bijvoor-
beeld de public relations. De mensen uit het veld zullen 
zitting nemen in deze commissies: onze ervaring is dat 
men wel degelijk bereid is zich in te zetten voor het 
branchebelang, als dit bijvoorbeeld op projectbasis is en 
men zich niet voor onbepaalde tijd hoeft vast te leggen.” 

HHD fuseert met de brancheverenigingen  Aannemers 
Vereniging Metselwerken (AVM) en Vereniging 
 Nederlandse Voegbedrijven (VNV). Deze stap wordt 
gezet na een aantal jaren voorbereiding. De rol en 
toegevoegde waarde van een branchevereniging is aan 
verandering onderhevig en daarom werd de noodzaak 
tot de fusie door alle betrokken partijen gevoeld.  
Met het internet is immers de manier waarop partijen 
uit de branche zich van informatie voorzien veranderd. 
De jongere generatie heeft minder behoefte om zich 
langdurig te committeren aan het bestuur van een 
branchevereniging; we leven in de tijd van de individua-
lisering. Het doel van de nieuwe vereniging is het stimu-
leren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen 
de verschillende gespecialiseerde aannemers. Door ge-
zamenlijk op te trekken kan de Gebouwschil Nederland 
aan de markt beter laten zien wat ze te bieden heeft.

VAN SAMENWERKING TOT FUSIE
Hebben de respectievelijke brancheverenigingen dan 
nog wel bestaansrecht? Daarover zijn de drie heren het 
eens: vanzelfsprekend! Segers: “Het blijft natuurlijk van 
belang dat de branche zich organiseert en dat de zaken 
die gezamenlijk geregeld kunnen worden ook inder-
daad worden geregeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
onderwerpen als de CAO, regelgeving, kwaliteitsborging, 
arbeidsomstandigheden… Een professionele branche 
moet zich organiseren en ook richting Den Haag een 
duidelijk geluid hebben.”

“Alleen: het is niet nodig dat kleinere branches, met ver-
gelijkbare issues, al deze onderwerpen op eigen houtje 
oppakken, vanaf hun eigen eilandje blijven opereren  
en o.a. een eigen secretariaat voeren,” aldus Houbaer. 

“De activiteiten die de HHD verzorgde, zullen op de-
zelfde voet worden voortgezet. De CAO hellende daken 
blijft logischerwijs vooralsnog alleen voor de hellende 
dakenbranche gelden. In de afgelopen periode zijn de 
nodige handtekeningen gezet, die waarborgen dat 
GNL het beheer van de CAO hellende daken overneemt. 
 Hetzelfde geldt voor de nieuw opgezette vakopleiding 
voor dakdekkers hellende daken, deze zullen door 
de GNL worden geïnitieerd. Ook de Vakdag zal weer 
worden georganiseerd, namelijk op vrijdag 26 januari 
in Veenendaal (zie elders in dit nummer). Er worden 
kortom geen activiteiten stilgelegd, integendeel:  
de fusie heeft juist tot doel dat de vereniging efficiënter 
en slagvaardiger op kan treden.”

“Naar voorbeeld van de Zwitserse branchevereniging 
voor de gebouwschil, Gebäudehülle, is synergie en een  
groter begrip en respect voor elkaars werk een be-
langrijk speerpunt van de nieuwe organisatie. Er zijn 
verschillende thema’s die de nieuwe vereniging zal 
kunnen oppakken, zoals bijvoorbeeld innovatie en 
duurzaamheid. Segers besluit: “Het ligt voor de hand dat 
we op deze manier een organisatie opzetten waar de 
respectievelijke branches, en dus zeker ook die voor de 
hellende daken, goed mee vooruit kunnen!” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Foto: Eternit 
Woonzorgcomplex Poelwijck 
Architect: Bureau Oomen te Breda
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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.

Het gaat hier om de erkenning van de betekenis  
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 Zuiderduin biedt haar 
kamers voor bezoekers van het feest  tegen een gere-
duceerde 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.  

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 22 januari 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 JaarVoor steilDAK en Roofs 

Uitreiking Award Dakenman/vrouw 2017

feestavond2018steildak.indd   1 12-12-17   14:56
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Energie opwekken en water keren in één
Het zadeldak van de uitbreiding 
van Carréhoeve Biesenhof in  Geleen 
is aan de zuidzijde volgelegd met 
 zonnepanelen. Niet op één van 
de gebruikelijke manieren, maar 
over het gehele oppervlak als 
een water kerende dakbedekking, 
 inclusief nok- en gootaansluitingen. 
 Aluminium profielen zorgen voor de 
bevestiging van de panelen en een 
verhogende tengel voor de nood-
zakelijk ventilatie. Over de estheti-
ca van zo’n dak kan je van mening 
 verschillen, maar strak is het wel.

Op hellende daken zijn op verschillende manieren 
zonnepanelen aan te brengen. Men kan de panelen met 
een draagconstructie over de bestaande dakbedekking 
van pannen of leien monteren of de dakbedekking ter 
plaatse van de panelen verwijderen en die tussen de 
pannen of leien plaatsen. Er zijn ook systemen waarbij 
men dakpan- en leipanplaten, waar op de pannen of 
leien een zonnecelunit is aangebracht, kan opnemen in 
de schubvormige dakbedekking. En er zijn zelfs indivi-
duele pannen of leien met een zonnecelunit die op de 
normale wijze met de traditionele pannen worden inge-
dekt. De laatste jaren zijn er ook systemen op de markt 
verschenen, waarbij zonnepanelen geïntegreerd zijn in 
complete dakbedekkingsystemen met geprefabriceerde 
dakelementen.

OOK WATERKEREND
Beausolar heeft een systeem ontwikkeld, waarbij de zon-
nepanelen niet alleen dienst doen als energie-opwekker, 
maar ook als waterkerende laag, als volwaardige dakbe-
dekking. Het systeem heeft een drievoudige waterdich-
ting door rubberafdichtingen. De afvoer van hemelwater 
is geïntegreerd in het systeem en vindt deels plaats 
via aluminium profielen en gootjes die uitmonden in 
de dakgoot. Het bijzondere van het systeem zit hem in 
die aluminium profielen. Daarmee worden de panelen 
bevestigd aan de onderconstructie en wordt tevens een 

Tekst: Joop Wilschut, Foto’s: Beausolar, Urmond

raamwerk samengesteld, waarin ieder type zonnepaneel 
is in te passen. Dit maakt het systeem zeer flexibel. 

Medio 2017 is het systeem toegepast op het zadeldak 
van een nieuw aangebouwde serre van Carréhoeve 
Biesenhof met afmetingen van 35 x 8 meter en een 
dakhelling van 35 graden. De draagconstructie bestaat 
uit spanten (h.o.h. vijf meter), gordingen en geïsoleerde 
prefab dakelementen. Aan de zuidzijde van het dak is 
de Beausolar dakbedekking aangebracht, op de andere 
kant van het zadeldak liggen keramische vlakke, zwarte 
dakpannen. Bij beide kopgevels is een verholen goot 
aangebracht, die uitlopen in een ingewerkte, niet zicht-
bare dakgoot met EPDM bedekking aan de dakvoet.

MONTAGE VAN HET SYSTEEM
Bij elk project wordt vooraf een legplan gemaakt om  
de montagetijd te versnellen. Dit legplan wordt geba-
seerd op de afmetingen en de vorm van het dak en  
de afmetingen van de toe te passen zonnepanelen.  
En er wordt rekening gehouden met dakdoorbrekingen 
als schoorstenen en dakkapellen en dakdoorvoeren. 
Waar nodig worden pasplaten ingevoerd, die qua kleur, 
design, glans en afmetingen een volledige kopie zijn  
van de te installeren zonnepanelen. Ook voor daken  

Een Beausolar zonnedak geeft een vlak en strak aanzien, zeker als 
de nokaansluiting is uitgevoerd in zwart Plastisol randwerk

De zuidelijke dakhelft van het zadeldak in Geleen is dichtgelegd 
met prefab dakelementen en klaar voor het aanbrengen van  
het zonnedak

Principedetail van een nokafwerking met Plastisol randwerk. Let ook op 
het zwartgelakte ventilatieprofiel onder dit randwerk

Principedetail van een gootaansluiting aan de dakvoet met ook hier 
 Plastisol randwerk

Het tweede profiel is op het eerste vastgeklikt en nu worden 
verticaal de derde profielen geplaatst, ook weer op de juiste 
paneelafstand

In horizontale richting worden de eerste aluminium profielen 
over de tengels aangebracht op de juiste h.o.h.-afstand ter 
 grootte van de zonnepanelen
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Een ander voordeel van het systeem is dat de montage 
goed is uit te voeren door dakdekkerbedrijven. Een dak 
inmeten kan prima worden gedaan door elke dakdekker, 
volgens Beausolar . Profielen, passtukken en het legplan 
worden in de werkvoorbereiding uitgezocht en voorbe-
werkt en het Plastisol zetwerk is in het werk op maat te 
maken en aan te brengen. Alleen voor de aansluiting op 
het elektriciteitsnet adviseert men de samenwerking 
met een installatiebedrijf. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

met een trapeziumvorm en voor hoek- en kilkepers zijn 
met de standaard profielen waterdichte aansluitingen 
te realiseren.

De eerste actie is over de tengels van de ondercon-
structie een dampdoorlatende folie aan te brengen en 
die vast te zetten met een tweede laag tengels op de 
bestaande. Zo ontstaat er ruimte voor de noodzakelijke 
natuurlijke ventilatie onder de zonnepanelen om con-
densatie te voorkomen.

Op de tengels wordt het eerste aluminium profiel 
 aangebracht op h.o.h.-afstanden die corresponderen 
met de afmetingen van de zonnepanelen. Daarna wordt 
het tweede profiel geklikt op het eerste. Aansluitend 
wordt ook het derde profiel op het eerste geklikt,  
maar dan in verticale richting, en ook hier wordt reke-
ning gehouden met de afmetingen van de zonnepane-
len. Vervolgens wordt het dak aan de randen afgewerkt 
met Plastisol randwerk.

Als het raamwerk van aluminium profielen gereed is,  
en het randwerk gezet, kan men de panelen in de profie-
len leggen en via strings op elkaar aansluiten. De pane-
len worden van boven naar beneden ingelegd, zodat er 
niet over de panelen gelopen hoeft te worden. Nadat de 
eerste rij panelen is gelegd, klikt men de afklemprofielen 
erin en kan de volgende rij worden aangebracht. Zo legt 
men het gehele dak dicht.

Een voordeel van het werken vanuit het raamwerk en 
met afklemprofielen is dat een individueel zonnepaneel 
is te vervangen zonder direct het halve dak te moeten 
‘slopen’. Het is een kwestie van een klemprofiel los-
knippen, het te vervangen paneel eruit tillen, een nieuw 
paneel inbrengen en een klemprofiel aanbrengen  
en vastzetten.

AANSLUITINGEN
Voor de nok, de dakvoet, gootconstructies, dakranden en 
aansluitingen op belendende dakvlakken en dergelijke 
zijn goed uitgewerkte details met onder andere Plastisol 
randwerk bedacht. Het voert binnen dit artikel te ver 
om daar gedetailleerd op in te gaan. Hetzelfde geldt 
voor aansluitingen op dakdoorbrekingen als dakkapel-
len, schoorstenen en dakdoorvoeren als ventilatie- en 
rookgasafvoerpijpen. In veel gevallen is de oplossing 
gevonden in dummyplaten of pasplaten, verholen 
 gootconstructies en Plastisol zetwerk of pasplaten.  
Alle te gebruiken pas- of dummyplaten worden op 
dezelfde manier in het aluminium raamwerk vastgezet 
als de zonnepanelen.

NIET ALLEEN NIEUWBOUW
Het Beausolar systeem is niet alleen geschikt voor nieuw-
bouw, maar net zo goed toe te passen op bestaande 
daken. Het maakt daarbij niet uit wat voor ondergrond 
of onderconstructie er is; sandwichdaken, gordingdaken, 
sporendaken, daken met houten planken of underlay-
ment als dakbeschot.

Ter vervanging van een huidig dak wordt de oude dak-
bedekking tot op de tengels verwijderd en gaat  
men zoals hiervoor omschreven te werk met allereerst 
de dampdoorlatende folie en de tweede laag tengels  
en zo verder.

Bij een hellend dak met een bitumen dakbedekking is 
het nog eenvoudiger. Op de dakbedekking brengt men 
tengels aan, waarop de aluminium profielen zijn te 
bevestigen en vervolgens de rest van de onderdelen van 
het zonnedak. Hier is dus geen dampdoorlatende folie 
en een tweede tengellaag nodig. Bij het aanbrengen 
van de tengels doorboort men wel de bitumenlaag, 
maar door het waterdichte systeem dat erop komt, zal 
dit geen lekkages veroorzaken, aldus Beausolar.

 

BEAUsolar is 
dakbedekking en 
zonnepanelen in één! 

+ 31 6 42 32 46 64 
info@BEAUsolar.eu 
www.BEAUsolar.eu 
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UITBREIDING CARRÉHOEVE BIESENHOF, GELEEN
• OPDRACHTGEVER CARRÉHOEVE BIESENHOF, GELEEN
• ARCHITECT STUDIO PROTOTYPE, AMSTERDAM
• DAKBEDEKKING  BEAUSOLAR, URMOND
• DAKELEMENTEN ISOBOUW SYSTEMS, SOMEREN

De zonnepanelen worden van nok naar goot ingelegd om lopen over de 
panelen te vermijden

Het raamwerk van aluminium profielen als drager van de zonnepanelen 
is hier goed te zien. De panelen worden met afklemprofielen vastgezet

Het dak in Geleen is klaar. De nok is strak van lijn net als de dakvoet 
waar een onzichtbaar weggewerkte goot in het dakvlak loopt
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KILGOOT DIENT VERDIEPT TE WORDEN AANGEBRACHT

Wanneer de kilgoot een 
financiële ‘kill-goot’ wordt
Onlangs was het weer raak. Een schademelding van de kilgoot. 
 Nattigheid aan de onderzijde en ‘zakkende pannen’ aan de boven zijde.  
Is dit een incident of is het een trend?

Willem Koppen, Koppen Vastgoed

Een dakconstructie met dakpannen is water- en regen-
dicht in overeenstemming met NEN 2778. De ondercon-
structie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat even-
tueel door de dakbedekking doorgedrongen water  
en/of stuifsneeuw door de waterkerende laag wordt 
opgevangen en naar de aansluitende uitwendige schei-
dingsconstructie wordt gebracht (NPR 2652).

Een kilgoot is correct uitgevoerd, indien zowel het water 
van over de pannen als van onder de pannen in een 
vloeiende lijn de goot in komt en tot buiten de construc-
tie wordt afgevoerd.

Obstakels onder de dakpannen in de ‘waterloop’ kunnen 
leiden tot lekkage en aantasting van de constructie. 
Om die reden dient de bodem van de kilgoot verdiept 
te worden aangebracht en dient de waterkerende 
dampopen folie onder het pannendak in een rechte lijn 
ononderbroken door te lopen tot in de kilgoot, zodat 

het water over de folie 
direct afstroomt naar de 
dakgoot. 

Om de vrije waterloop 
niet te hinderen, dient 
de onder steuning van de panlatten met een zoomlat 
te geschieden, die tegen de kopzijde van de panlatten 
zijn bevestigd. Het detail is wellicht wat lastig voor te 
stellen. Tweedimensionaal lijkt het allemaal wel mee te 
vallen (afbeelding 1), echter in perspectief gezien (3D) 
wordt de complicatie zichtbaar (afbeelding 2).

Wij zien regelmatig uitvoeringen waarbij de zoomlat 
niet tegen de panlatten aan is bevestigd, maar eronder. 
Parallel met de kilgoot. Het gevolg van die uitvoering is 
dat het lekwater niet in de kilgoot terecht zal komen, 
maar ervóór. Bovendien kan daar ter plekke (bouw)rom-
mel zich gaan ophopen. 

Ook zien wij oplossingen met de waterkerende damp-
open folies, waarbij een soort lekwatergoot voor de 
kilgoot wordt gecreëerd. Creatief, maar niet ‘goed en 
deugdelijk’. Een gootbekleding dient niet van deze folie 
gemaakt te zijn. (afbeelding 3)

De kans op schade is groot. Kenmerkend bij deze schade 
is dat deze pas zichtbaar wordt na circa 15 jaar. Vaak met 
‘vallende pannen’ (afbeelding 4). En dan is de garantie 
afgelopen. De schade kan enorm zijn (afbeelding 5  
en 6). Natuurlijk zorgt het aanbrengen van een verdiep-
te kilgoot en een zoomlat tegen de panlatten voor extra 
handelingen. En dat kost geld. Zou dat ook een argu-
ment zijn als er een aansprakelijkheid zou gelden van  
20 jaar?! ●

HET WOORD KIL IS EEN TOPONIEM DAT DUIDT OP EEN WATERGEUL. 
HET WOORD STAMT AF VAN KILLE, DAT KREEK BETEKENT.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Afbeelding 6

Afbeelding 4

Afbeelding 5

Afbeelding 3: de kilgoot dient niet van deze folie gemaakt te zijn

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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NVVL VIERT 20-JARIG JUBILEUM

De actuele waarde van monumenten
Op 12 oktober 2017 vierde de Nederlandse Vereniging Van Leidekkers 
(NVVL) haar 20-jarige jubileum op kasteel De Haar in Haarzuilens.  
Het jubileum werd gevierd met een kort symposium, waarin nader  
werd ingegaan op diverse aspecten van de renovatie van monumenten, 
aan de hand van de recente werkzaamheden aan Kasteel De Haar. 

Voorzitter Piet Brand benadrukte in zijn opening van  
 de middag het belang van kwaliteit. In de loop van  
20 jaar hebben de leden van de NVVL de volgende 
hoeveel heden verwerkt: 
• 60 miljoen leien
• 35 miljoen kg  lood
• 3 miljoen kg koper
• 12 miljoen kg zink

De vereniging heeft zich tot doel gesteld het ambachte-
lijke vakmanschap van de leidekkers te behouden   
en de onderscheidende kracht verder te vergroten. 
Daarbij zijn certificeringen en opleidingen belangrijke 
middelen: ieder lid is VCA-gecertificeerd. In samen-
werking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
wordt bovendien een certificeringstraject opgesteld 
ten behoeve van het merk ‘Leisteenmeesters’. Dit traject 
moet uitmonden in nog scherpere criteria en beoorde-
lingen door een externe toetsingscommissie. Op deze 
manier wil men ervoor zorgen dat het ambacht ook in 
de toekomst gehandhaafd blijft.

RESTAURATIE VAN EEN MONUMENT
De viering van het jubileum vond plaats op een bijzon-
dere locatie. Kasteel De Haar (vroeger Het Huys te Haer)  
is een monumentaal kasteel in het Utrechtse  dorpje 
Haarzuilens. Het werd vanaf 1892 op de ruïne van het  
oude kasteel herbouwd in neogotische stijl. Het  complex 
bestaat uit een omvangrijk terrein, waarin zich naast 
het hoofdgebouw onder meer bijbehorende tuinen en 
gebouwen zoals een kerk bevinden. Voor de herbouw van 
het kasteel werd de beroemde architect Pierre Cuypers 
ingeschakeld, die er in nauwe samenwerking met zijn 
zoon Joseph Cuypers 20 jaar mee bezig was (van 1892 
tot 1912). Vanaf 2001 is het hele complex ingrijpend 
 gerestaureerd, inclusief de middeleeuwse funderingen. 

Tijdens het symposium ging architect Cor Bouwstra 
(Verlaan & Bouwstra Architecten) nader in op de bijzon-
derheden van dit omvangrijke project. De oorspronke-
lijke staat van het gebouw werd aan de hand van oude 
tekeningen en foto’s zo veel mogelijk gerestaureerd.  
Met name de restauratie van de funderingen zorg-
de voor veel hoofdbrekens, omdat hier vooraf geen 
rekening mee was gehouden. De funderingen waren 
wellicht niet berekend op de opbouw van Cuypers, 
mogelijk ook heeft de samenstelling van de grond de 
fundering geen goed gedaan. Feit is dat deze middels 
een omvangrijke operatie moesten worden vervangen. 
Pas daarna kon worden gewerkt aan de gebouwschil en 
het interieur. Momenteel wacht een deel van het inte-
rieur nog op afronding.

NIEUWE BESTEMMINGEN VOOR MONUMENTEN
Jan van de Voorde, directeur van Van de Voorde Monu-
mentenadvies, ging nader in op de verschillende aspec-
ten van het project in relatie tot de wet- en regelgeving, 
de Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw, het regeer-
akkoord van Rutte III en het zogeheten projectplan 
Erfgoed Telt.  

Het doel van Erfgoed Telt is drieledig: het toekomst-
bestendig maken en houden van monumenten   
(functie, energierekening, onderhoud, draagvlak). 
 Erfgoed moet daarvoor een nog volwaardiger onder-
deel van de fysieke leefomgeving zijn. Dit bereikt men 
door het leggen van verbindingen met andere secto-
ren en waar nodig regelgeving aan te passen aan de 
nieuwe doelen van het erfgoedbeleid. Van de Voorde 
benadrukte het belang van o.a. een duidelijke commu-
nicatie, zekerheid van de gebruikte middelen, een goede 
voorbereiding van zowel de eigenaar als het uitvoerende 
bedrijf en, last but not least, een goede kennisoverdracht 
en –ontwikkeling. 

Tenslotte sprak Arno Boon van BOEi (Nationale Maat-
schappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van 
 Industrieel Erfgoed). BOEi stelt zich tot doel om bijzon-
dere monumenten nieuw leven in te blazen. Met de 
 herbestemming van industrieel erfgoed is het mogelijk 
om monumenten een nieuw leven te geven, met een 
waardevolle plaats in de samenleving. Boon ging tijdens 
zijn spreekbeurt o.a. nader in op de beoordelingssys-
tematiek van het Platform Omgevingsmanagement 
(POM), de vakorganisatie voor omgevingsprofessionals. 
Ook dit onderstreept de actuele behoefte aan vakman-
schap op het gebied van leien dakbedekkingen.

KASTEEL DE HAAR
De informatieve middag werd afgesloten met een rond-

leiding door het grotendeels gerestaureerde Kasteel 
De Haar. De verschillende ruimten van het kasteel 
bieden een indrukwekkend schouwspel. Ook het dak 
is bijzonder fraai uitgevoerd. Leidekkersbedrijf Jobse 
bv uit Middelberg was verantwoordelijk voor de totale 
restauratie van alle daken van het kasteel, het chalet, de 
stallen, de kerk en de bijgebouwen. Het leidekkersbedrijf 
fungeerde tijdens dit project als ‘sub’-hoofdaannemer 
en heeft sinds begin jaren 2000 tot 2016 in diverse fases 
alle leistenen daken vernieuwd. Daarin is onder meer 
Angers H1 leisteen verwerkt, maar ook duizenden kilo’s 
lood en koper in de gootbekledingen, hemelwaterafvoe-
ren, dakkapellen en platte daken. Daarnaast heeft men 
de vele tientallen ornamenten en dakversiersels in de 
oorspronkelijke staat nagemaakt en/of gerestaureerd. 

Kasteel De Haar fungeert inmiddels als museum en is 
zodoende het voorbeeld bij uitstek van een monument 
dat, met respect voor het verleden, een relevante rol 
speelt in de hedendaagse samenleving. Ambachtelijk 
werk als leidekken blijft kortom ook anno 2017 een 
onmisbare schakel in de bouwwereld. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2018

info@nelskamp.nl
www.nelskamp.nl

Sigma-pan EasyLife
Revolutionaire besparing in gewicht met reductie van 30%*

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6 · D - 46514 Schermbeck 
Telefoon +49 (0) 28 53/91 30-831
Fax +49 (0) 28 53/37 59 
www.nelskamp.nl

· Betondakpan met extreem laag gewicht van ~ 3 kg/st.
(ofwel 30 kg/m2 tegen normaal 42 kg/m2)

· Minder fysieke belasting voor de verwerker
· 30% meer pannen te laden, dus veel minder vrachtbewegingen
· Minder vrachtbewegingen betekent enorme milieuwinst door CO2 besparing
· Ook toepasbaar bij minder sterke draagconstructies
· Te besparen op hout en daardoor innovatieve daken te ontwikkelen
· Eigenschappen en maatvoering geheel gelijk aan de standaard betondakpannen
· Voldoen aan alle eisen volgens DIN/EN 490-491 en DINplus

(*In vergelijking met normale betondakpannen)
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DAKPANNEN
www.nelskamp.nl
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ZONNE-ENERGIE EN ZONNEWARMTE IN ÉÉN PANEEL

Functioneel en esthetisch elektriciteit 
opwekken en tegelijk water verwarmen
In de toekomst gaat ‘gasloos’ 
 gebouwd worden. De warmtepomp 
kan de gasketel vervangen en daar-
voor is elektriciteit nodig. De elek-
triciteit wordt eenvoudig binnen-
gehaald via PV panelen, maar hoe 
krijg je en houd je warm water voor 
tapwater en verwarming?

Esthetisch kan daarom gekozen worden voor combina-
tiepanelen, de zogeheten PVT panelen. PV staat voor 
elektriciteit en de T voor Thermische  verwarming. 
 Nelskamp noemt haar PVT de 2Power, aangezien aan  
de bovenzijde het bekende PV laminaat in het zicht 
is. Deze genereert inmiddels 300 Wp aan elektriciteit. 
Daaronder bevindt zich een soort radiatorplaat,  
waar water met een ‘antivries’ doorheen loopt. 

Het licht dat het PV laminaat bereikt, en de warmte,  
kan voor maximaal 20% omgezet worden in elektriciteit. 
De rest gaat verloren. Met de 2Power panelen wordt 
de 40% aan warmte die normaal door het PV laminaat 
gaat, gebruikt om het water te verwarmen in de onder-
liggende radiatorplaat. Dit voorverwarmde water wordt 
teruggevoerd naar het voorraadvat. Het water dat  
door de warmtewisselaar voor tapwater en de warmte-
wisselaar voor lage temperatuur verwarming stroomt, 
krijgt in het voorraadvat de warmte overbrenging.

De warmtepomp verbruikt naar verhouding te veel elek-  
triciteit voor verwarming. Juist daarom was gas de op- 
 lossing, dit verwarmt veel sneller en efficiënter. We moe- 
ten daarom de warmtepomp helpen en efficiënter 
 maken. Dat kan door het water voor te verwarmen mid-
dels de kracht van de zon en dit water op te slaan in een 
voorraadvat. Nelskamp Dakpannen produceert hiertoe 
al een aantal jaren de zogeheten 2Power panelen.

PVT
Water verwarmen op het dak geschiedt door de zonne- 
boiler: panelen die bedoeld zijn om uitsluitend water te  
verwarmen. Deze panelen zijn veelal geheel  afwijkend 
door afmeting en uitstraling t.o.v. de PV panelen. 

NUL OP DE METER
Esthetica is dus een reden om voor een 2Power paneel te 
kiezen. Dit is ook voor Arjan Ter Bogt, corporatiedirecteur 
bij Plavei, reden geweest om 8 stuks 2Power panelen te  
plaatsen, samen met een 400 liter voorraadvat. Eén 
 2Power paneel genereert 50 tot 75 liter verwarmd water. 

In Duiven is de nieuwbouwwoning gerealiseerd met 
als uitgangspunt: Nul op de Meter (gasloos). Daarom is 
gekozen voor een lucht-warmtepomp die draait op in 
totaal 40 PV panelen, in combinatie met een 500 liter 
voorraadvat (naast het 400 liter vat). Van deze 40  
PV panelen zijn er 8 stuks 2Power panelen, die zowel 
elektriciteit als warm water genereren (en dus 32 stuks 
PV panelen die alleen elektriciteit leveren). Het gezin, 
dat bestaat uit twee volwassenen en vier kinderen, 
heeft sinds de oplevering nimmer koud water gehad  
en geen factuur voor energiekosten. Uiteindelijk is het 
(in 2016) zelfs een prijswinnend Passiefhuis geworden. 

Naast esthetica moet het ook functioneel zijn. Daar heeft 
Pola Duurzaam bv uit Zevenaar voor gezorgd,  
een onderdeel van Installatiebedijf Technisch Bureau 
Pola Zevenaar bv. Voor bedrijfsleider Remco Wigman was 
het de eerste kennismaking met de 2Power panelen van 
Nelskamp, waardoor ze tijdens de verwerking op enkele 
praktische zaken stuitten. Zo is hier het grootformaat 
keramische OVH panmodel H-10 van Nelskamp toege-
past, dat een hoge wel kent. Op die plaats is het lastig 
om de panelen onderling te koppelen, daarom zijn alter-
natieve koppelingen gebruikt. Verder konden de 2Power 
panelen net zo eenvoudig als de andere PV panelen  
plug and play worden aangesloten en geplaatst.

SUBSIDIES
Voor de 2Power panelen is, net als bij de ‘losse’ PV pane-
len, de 21% BTW terug te vorderen, hetgeen niet geldt bij 
zonneboilers die alleen warmte genereren. Daarnaast 
is gebruik te maken van de ISDE subsidie, maar daar-
voor moet het systeem kleiner zijn dan 10 m2 apertuur 
oppervlak, hetgeen in dit geval met 8 panelen wordt 
overschreden. Het toe te passen systeem moet tijdig 

aangemeld worden bij het RVO, aangezien de 2Power 
panelen met iedere soort warmtebron toegepast kun-
nen worden.

De twee buffervaten van 500 en 400 liter zijn goed te 
plaatsen en vergelijkbaar met de grootte van twee koel-
kasten, maar er dient wel rekening gehouden te worden 
met een extra ruimte.

Joint Origin heeft samen met Cor Steenkamp van 
 Brickpoint Arnhem de materialen gekozen en bemiddeld 
in keuzes en toepassing. Steenkamp: “De heer Ter Bogt 
heeft voldoende ruimte op het dak, maar wanneer het 
dakoppervlak minder groot is, wordt het moeilijker om 
Nul op de Meter te bouwen. Om water te verwarmen, is 
veel elektriciteit nodig en waar zonneboilers geplaatst 
worden, kan men geen stroom opwekken. Hier is de 
2Power de oplossing, omdat men geen ruimte in hoeft 
te leveren voor elektriciteit opwekking en tegelijk water 
kan verwarmen.”

Met de totale investering van rond de € 20.000,- zorgt 
men voor een situatie waarbij men geen energiereke-
ning ontvangt. De investering zal zodoende binnen een 
jaar of 12 zijn verrekend. Het financiële voordeel dat dan 
wordt behaald enerzijds, en bouwen met toekomstvisie 
anderzijds, is een perfecte match. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Verwerking van leien dak- 
bedekking is een specialisme
In de serie ‘De Pineut’ behandelt 
Leen Iseger van SKG-IKOB praktijk-
voorbeelden van projecten waarbij 
zaken flink mis zijn gegaan. Dit soort 
fouten moet in de toekomst  worden 
voorkomen. In deze aflevering een 
gevalletje knutselwerk door een 
 ‘leidekker’, die niet op de hoogte 
was van verwerkingsvoorschriften 
en eisen van waterdichtheid.

Leen Iseger, Dak- en gevelwerken SKG-IKOB

SKG-IKOB werd ingeschakeld door twee bewoners van 
naastliggende woningen, die gezamenlijk een dakop-
bouw op hun woningen hebben laten plaatsen en die 
bekleed zijn met SVK vezelcement leien. Als bewoners 
zelf al bedenkingen uiten t.a.v. de kwaliteit van uit-
gevoerd werk, is het in de meeste gevallen zo dat het 
uitgevoerde werk inderdaad zeer slecht is uitgevoerd.

Zo ook in deze situatie: 

•  Aan de gevels van de dakopbouw zijn vezelcement leien 
van het fabricaat SVK in het formaat 300 x 600 mm 
aangebracht. De leien zijn in het bovenste gedeelte 
van de leien, ter plaatse van de ondersteunende leilat 
met koperen platkop nagels bevestigd.  
 
De volle lengte van de leien hangt hierdoor vrij langs 
de gevel af. Door optredende windbelastingen kunnen 
de leien hierdoor rammelen en mogelijk door zui-
ging van de gevel verdwijnen. Conform de geldende 
regelgeving dienen de leien bij verwerking in het 
zogenaamde spijkersysteem ter plaatse van de leilat, 
halverwege de leihoogte genageld te worden.  

Indien gekozen zou worden voor het zogenaamde 
haaksysteem (wat meestal wordt toegepast),  
dan dienen de leien aan de onderzijde middels 
 leihaken aan de ondergrond verankerd te worden.  
Aangezien is gekozen voor een systeem van bevesti-
ging die niet is toegestaan binnen de bevestigings-
techniek van vezelcementleien, wordt derhalve ook 
niet voldaan aan de geldende voorschriften.

•  De leien zijn liggend bevestigd op leilatten met h.o.h. 
afstand van 250 mm (overlapping leien 50 mm) met 
open, niet afgedichte, naden tussen de leien onderling. 
Deze naden hebben een sterk wisselende breedte 
van 0 en 5 mm. Neerslag in de vorm van regenwater, 
sneeuw etc. in combinatie met wind, kan zonder enige 
barrière op de achterliggende constructie (folie/pan-
latten) terecht komen. 

Achter de leilatten is een waterkerende dampopen folie 
aangebracht, waarbij de vereiste 20 mm dikke tengels 
ten behoeve van ventilatie en lekwaterafvoer helaas 
ontbreken. De toegepaste folie achter de leien gevel-
bekleding is een waterkerende, dampdoorlatende folie 
met  beperkte UV-werende eigenschappen. Door de 
gekozen leiverwerking kan dagelijks UV-belasting op de 
folie plaatsvinden tussen de voegen van de leien door. 
De folie zal hierdoor binnen afzienbare tijd afbreken/
verteren, waardoor de waterkerende eigenschappen 

Buitenhoek open met achterliggend DPC

Aansluiting leien koud tegen elkaar

Bovenhoek kozijn staat open

Folie zonder tengel toepassing/ leien met schuimband en kit 
dotten verlijmd

Onnauwkeurige afdichting met grote kit hoeveelheden
Naden tussen leien onderling niet afgedicht, aansluiting met 
kozijn deels met kit verlijmd
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•  De afdichting van de onderzijde van het gevelvlak 
is aan de achterzijde van de woningen middels een 
loodvervanger afgedicht. Verwerking hiervan is op de 
rechterhoek aan de achterzijde van de woning zeer 
onnauwkeurig uitgevoerd. 

•  Leien onder de gevelvensters zijn deels middels dub-
belzijdig schuimkleefband en dotten kit op de achter-
liggende leilatten bevestigd. De leien laten inmiddels 
los van de bedoelde positie.

Samengevat kan dus gesteld worden dat de onder-
constructie en gevelbekleding niet voldoen aan de 
eisen van de geldende uitvoeringsrichtlijn URL 0229 als 
onderdeel van de BRL 1513 dakdekken hellende daken en 
de eisen van het Bouwbesluit (o.a. de NEN 2278 voor  
wat betreft waterdichtheid).

De verwerker heeft nadien eerst een poging gedaan de 
constructie zodanig te wijzigen dat het zou voldoen. 
Helaas was deze poging vruchteloos. Tenslotte hebben 
de eigenaars besloten het leidekkerswerk door een 
 gecertificeerd leidekker uit te laten voeren op kosten 
van de aannemer.

Ook hier blijkt weer eens dat de keuze voor gecertifi-
ceerde vakmensen een hoop ellende kan voorkomen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

spoedig zullen  verdwijnen. Ook is de toegepaste folie 
bedoeld om geringe hoeveelheden doorslagwater (even-
tueel voorkomend lekwater!) te weren en af te voeren.  
Door de gekozen verwerkingstechniek echter, wordt  
de folie belast met regelmatige, tijdens neerslag voor-
komende regenwaterafvoer. Het type folie dat achter de 
leien is toegepast, is hiervoor niet geëigend. 

•  Aan de dakvoet/gevelvoet en nokaansluiting is geen 
ventilatie-opening aanwezig, teneinde droging van lei-
en en leilatten mogelijk te maken. Tevens kan ook geen 
drukvereffening t.g.v. windbelasting plaatsvinden.

•  De leien kunnen onder invloed van wind, door de 
bovengenoemde bevestigingstechniek, rammelen en 
klapperen (geluidhinder) met mogelijke stormschade 
tot gevolg. Het ontbreken van de vrije vereiste tengel-
hoogte kan hiertoe in negatieve zin bijdragen.

•  Afdichtingen rondom vensters in de gevels zijn pro vi-
sorisch met slecht hechtende kit, afgewerkt. Op diver-
se plaatsen is reeds onthechting van de kit, kort na de 
montage van de ondergrond, opgetreden.

•  Buitenhoeken van de verticaal beklede gevelvlakken 
zijn deels middels dezelfde kit afgedicht met wis-
selend succes. Op enkele plaatsen neemt de naad-
dichting van de buitenhoeken ernstige vormen aan, 
vanwege onnauwkeurige verwerking van de leien.

Onderaansluiting kozijn staat open

Hoekafsluiting onderaan met loodvervanger zeer  
slordig uitgevoerd

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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Esdec zet in op innovatie
De vraag naar zonne-energie in de Benelux en Europa groeit exponentieel. 
Door de stijgende motivatie in binnen- en buitenland om te verduurzamen 
en het succes van de nieuwe generatie montagesystemen voor PV-panelen, 
groeit Esdec, producent en leverancier van deze montagesystemen,  
sterker dan verwacht. Om deze groei professioneel vorm te kunnen geven, 
is het bedrijf onlangs ingetrokken in haar nieuwe pand in Deventer,  
met een omvang van 9000 m2.

 innovatiecentrum openen. In deze ruimte zal op een 
transparante manier worden getoond hoe het bedrijf 
aan productontwikkeling doet en hoe men continu 
 bezig is haar (nieuwe) producten aan verschillende 
testen te onderwerpen.

 “We zien dat de vraag naar professionele solarinstal-
lateurs door de groei in de markt sterk toeneemt,” 
vertelt Stijn Vos. “In ons nieuwe pand hebben we alles 
onder één dak. Hier zullen wij investeren in professione-
le trainingsprogramma’s die ervoor moeten zorgen  
dat installaties met onze montagesystemen altijd goed 
zijn. Daarnaast zullen wij een professioneel trainings-
centrum inrichten.” 

In het trainingscentrum kunnen installateurs hun vaar-
digheden trainen en oefenen met het installeren van 
pv-panelen op verschillende typen daken. Vanaf 2018  
wil Esdec actief installateurs gaan opleiden om zo het 
tekort dat er is aan professionele solarinstallateurs 
terug te dringen. In een volgend nummer van steilDAK 
zal hier nader over worden bericht. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Investeren in innovatie is voor Esdec van essentieel 
belang. “De continue drang naar slimmere, betere en 
snellere oplossingen voor onze klanten is onze grote 
drijfveer,” vertelt algemeen directeur Stijn Vos. “In deze 
groeimarkt willen wij de installateurs de zekerheid 
 bieden dat zij werken met de meest innovatieve produc-
ten, die bovendien snel te installeren zijn. Professionele 
ondersteuning in de vorm van tools, trainingen en sup-
port zijn voor ons en voor onze klanten zeer belangrijk. 
Als marktleider nemen we onze verantwoordelijkheid.”

UITBREIDING DIRECTIETEAM
Per 1 november heeft het bedrijf daarom haar directie-
team uitgebreid met een directeur innovatie & techniek: 
Dieuwke Boersma. Als afgestudeerd natuurkundige 

ontwikkelde ze al snel een 
enorme passie voor zowel 
duurzaamheid als innovatie. 
Ze begon haar carrière bij 
Shell en was daarna werk-
zaam bij een start-up en 
Econcern. In het vervolg van 
haar carrière werd ze onder-
deel van het management 
team van Philips Research, 

waarbij ze leidend was in de digitale transformaties en 
innovaties op het gebied van duurzaamheid. In haar 
laatste baan was ze New Business en R&D Leader voor 
Philips Lighting, met de focus op Solar Lighting voor 
India en Afrika. Voor Esdec zal zij zich volledig richten  
op het verder vergroten van de innovatiekracht en  
als directielid op het aansturen van de afdeling R&D, 
sales engineering, IT en productmanagement. 

INNOVATIE- EN TRAININGSCENTRUM
In het nieuwe pand zal het bedrijf begin 2018 haar 

www.esdec.com

DÉ NIEUWE 
MONTAGE 
STANDAARD VOOR 
SCHUINE DAKEN

Altijd de juiste 
maatvoering

Lichter en sterkerTot 40% snellere 
installatie

Tot 25 jaar garantie

MONTEREN WAS NOG 
NOOIT ZÓ MAKKELIJK
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✔ Snelle montage
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✔ Licht en sterk
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✔ Betrouwbaar 

✔ Tot 25 jaar garantie
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OPLEIDINGEN

OOHD Academy eerste wapenfeit OOHD
De drie brancheverenigingen die zich hebben verenigd binnen het 
 Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OOHD) zijn begon-
nen opleidingen en cursussen te subsidiëren vanuit de CAO Hellende 
daken. Onlangs is de OOHD Academy gelanceerd, een digitale omgeving 
waar belangstellenden cursussen kunnen volgen.

digitale leeromgeving waarmee de medewerkers van 
de leden van de aangesloten partijen cursussen kunnen 
volgen. De kosten van deze opleiding worden volledig 
gedragen door het opleidingsfonds OOHD.

In eerste instantie wordt gestart met een tweetal 
onder werpen die voor alle partijen in de verschillen de 
deelbranches interessant zijn: BHV en B-VCA.  
De OOHD Academy is voor iedereen toegankelijk  

Binnen het OOHD hebben zich drie brancheverenig in-
gen verenigd, te weten: Het Hellende Dak (HHD),  
de Vakfederatie Rietdekkers en de Nederlandse Vere-
niging van Leidekkers (NVVL). De werknemers zijn 
binnen het OOHD vertegenwoordigd door de Landelijke 
Belangen Vereniging (LBV). 

Na een periode van organisatie komt men nu met een 
eerste resultaat: de OOHD Academy. Het betreft een 

maar enkel  kosteloos voor de medewerkers van de 
betrokken brancheverenigingen. Op deze wijze kunnen 
deze medewerkers zich bijscholen (of de kennis opfris-
sen) op het moment dat het hen past, binnen of buiten 
werktijd. De medewerkers kunnen op deze manier de 
cursussen (‘e-learnings’) in het eigen tempo afronden. 
Bij afsluiting met goed gevolg ontvangt de medewer-
ker een erkend certificaat. Op deze manier kunnen 
werk nemers dus hun niveau verhogen en werkgevers 
kunnen op deze manier aantoonbaar voldoen aan  
hun verplichting.

OPLEIDINGSPROGRAMMA
De lancering betekent het eerste wapenfeit van het 
OOHD, dat vanaf de afsluiting van de CAO Hellende 
daken, begin 2012, actief is. steilDAK sprak met bestuurs-
lid Piet Jacobs (HHD) en penningmeester Joost Kreuger 
(Vakfederatie Rietdekkers). Zij vertellen dat de afgelopen 
jaren zijn besteed aan het inrichten van de organisatie. 
Het voordeel van een eigen CAO mag duidelijk zijn: 
de branche kan zelf invulling geven aan de diverse 
branchegerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 
arbeidsomstandigheden en vorstverlet. “Natuurlijk ma-
ken we gebruik van de kennis die in de bouwbranche 
aanwezig is, we hoeven niet steeds het wiel opnieuw uit 
te vinden,” vertelt Jacobs hierover. Voor bijvoorbeeld een 
onderzoek naar duurzame inzetbaarheid huren we de 
expertise van Volandis in.”

Ook de opleidingen worden geregeld vanuit de  
CAO Hellende daken. “Tot eind 2015 was voor de lid-
bedrijven de regeling vanuit BTER Bouw & Infra van  
toepassing,” vertelt Kreuger. “Vanaf begin 2016 kan 
OOHD zelf premie innen en vanaf dat moment is  
ook begonnen met de uitvoering van de doelstelling.  
Op deze manier kan op een directe manier invulling 
worden gegeven aan de vraag uit de markt. Hierdoor 
zullen de kosten voor opleidingen omlaag gaan en 
 daarmee wordt ook de drempel om personeel op  
te leiden verlaagd.”

De respectievelijke deelbranches hebben tot nu ieder 
een eigen invulling gegeven aan de vakopleidingen. 
HHD is doende een nieuwe vakopleiding op te zetten 
(zie het artikel ‘HHD en GAan in de Bouw lanceren 
 nieuwe structuur van opleiden’ in steilDAK 3-2017).  
De Vakfederatie Rietdekkers en NVVL beschikten al 
over een opleidingsprogramma, voor hen bestaat 
de verandering eruit dat dit nu in het OOHD wordt 
 ondergebracht. Dit betekent enerzijds dat de finan-
ciering en subsidiëring vanuit het OOHD plaatsvindt. 

 Anderzijds zal de organisatie van de opleidingen worden 
gemoderniseerd. Jacobs:  “Momenteel is behoefte aan 
een flexibele opleidingsstructuur: modulair onderwijs 
met gerichte opleidingen op locatie. Wij bieden die aan, 
met gebruikmaking van de kennis uit de markt – en 
 docenten die afkomstig zijn uit de markt.”

“Bovendien zijn er diverse onderwerpen die voor alle 
deelbranches gelden,” aldus Kreuger. “Denk bijvoorbeeld 
aan de juiste verwerking van lood. Dit soort onderwer-
pen kan in het vervolg gezamenlijk worden opgepakt.” 
“Basis voor het opleidingssysteem is het gildesysteem 
van ‘meester’, ‘gezel’ en ‘leerling’,” vult Jacobs aan. 
 “Praktijkgerichte opleidingen die ook in de praktijk wor-
den gedoceerd. Deze vorm van opleiden, in samenwer-
king met de toeleverende en producerende industrie,  
zal de komende tijd gemeengoed worden. De markt 
vraagt op dit moment meer om modulair onderwijs,  
in plaats van lange trajecten.”

SYNERGIE
Elders in dit nummer leest u een artikel over de fusie 
van HHD binnen de nieuwe vereniging voor de gebouw-
schil, Gebouwschil Nederland (GNL). Vanzelfsprekend 
hebben de gevelpartners binnen GNL geen deelname in 
OOHD en maken andersom de partners binnen OOHD 
geen deel uit van GNL. Is hier in de toekomst nog verde-
re synergie mogelijk? Beide heren sluiten niets uit maar 
vinden het ook te vroeg om hier iets over te zeggen. 
“Voor beide trajecten geldt nu dat eerst de organisatie 
goed op poten moet worden gezet,” aldus Jacobs. “In dat 
proces zitten we nu. Als alles goed staat, kan verder wor-
den gekeken of, en zo ja hoe, er ruimte is voor verdere 
samenwerkingsverbanden.”

“Met de lancering van de OOHD Academy wordt een 
belangrijke eerste stap gezet in de nieuwe opleidings-
structuur voor de hele hellende dakenbranche,”  
besluit Kreuger. “Kwaliteit wordt, ook met de aanstaan-
de wetgeving, steeds belangrijker. Feit is dat bedrijven 
die gekwalificeerd personeel in dienst hebben een 
beduidend hogere kwaliteit afleveren. Medewerkers die 
zich bepaalde competenties eigen hebben gemaakt voe-
ren hun werk ook vaak met meer enthousiasme uit. Het 
OOHD ondersteunt de bedrijven en hun medewerkers 
in het belang van goed opgeleide medewerkers.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het bestuur van OOHD. Vlnr: Joost Kreuger, Vakfederatie Rietdekkers (penningmeester OOHD), Piet Jacobs, Het Hellende Dak (bestuurslid 
OOHD), Marco Stavinga, Landelijke Belangen Vereniging (voorzitter OOHD) en Piet Brand, Nederlandse Vereniging van Leidekkers  (secretaris 
OOHD). Het secretariaat wordt gevoerd door De Eendracht in Den Haag (Paola Franquinet en Geneviève Doornik)..
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VAKDAG 2018

Op vrijdag 26 januari 2018  
vindt in Veenendaal een  
nieuwe editie van de Vakdag 
plaats. Tijdens dit evenement 
worden de nieuwste ontwikke-
lingen getoond en besproken  
op het gebied van de gehele 
 gebouwschil.

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 wor-
den omgegaan.

3.  Veilig werken op hoogte met rolsteigers (Adri Frijters)
Frijters is veiligheidskundige en heeft zijn sporen ruim 
verdiend bij Arbouw (het huidige Volandis). Hij neemt 
bezoekers mee in het veilig werken op hoogte en richt 
zich vooral op rolsteigers. De wetgeving hieromtrent 
verandert namelijk per 1 januari 2018. 

4.  Rendement uit duurzame inzet van personeel  
(Tjeerd Willem Hobma)

Hobma is directeur van Volandis en vertelt hoe je als  
ondernemer winst kunt behalen met ‘duurzame inzet-
baarheid’. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zo lang 
mogelijk goed inzetbaar blijven? Hoe houd je ze pro-
ductief, tevreden en betrokken? ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Het tweejaarlijkse evenement wordt dit jaar voor  
de vijfde keer georganiseerd. Het is de tweede keer  
dat het evenement wordt georganiseerd voor de  
gehele gebouwschil. 

Tijdens de Vakdag staan techniek, producten, opleidin-
gen en nieuwe ontwikkelingen in de branche centraal. 
Fabrikanten en leveranciers tonen in samenwerking  
met dakdekkers, metselaars en gevelspecialisten,  
de laatste ontwikkelingen op het gebied van een ‘duur-
zame’ gebouwschil. Door de samenwerking ontstaat  
op de Vakdag een divers aanbod van bezoekers, stand-
houders en workshops.

WORKSHOPS
Tijdens de Vakdag worden in vier verschillende work-
shops de nieuwste inzichten over actuele ontwikke-
lingen verklaard, te weten:

1.  Valkuilen bij het werken met steenstrippen  
(Harrie Vekemans)

Vekemans, een expert in het onderwerp en direct 
 betrokken bij de commissie die momenteel een URL 
over dit onderwerp schrijft, neemt ons mee in de  
wereld van de steenstrippen. Waar liggen kansen en  
wat zijn de risico’s?

Vakdag toont nieuwste 
 ontwikkelingen gebouwschil

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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BEDRIJFSNIEUWS

Bescherming van de dakconstructie
Dakgootpreventie is ontstaan uit een nevenactiviteit van het bouw- en 
timmerbedrijf van Roel en Martin Huiting. Dit is inmiddels zo uitge-
groeid, dat het bedrijf begin 2018 een nieuwe, internationale naam krijgt: 
BUHCA. Onder deze naam krijgen verschillende productgroepen een 
plek, onder andere dakgootpreventie, dakvoetpreventie, solarpreventie 
en opbouwsystemen, dakrandprofielen en handelsprofielen. Maar ook 
balustrades, hekwerken, leuningwerken, luifels, poorten en omheiningen 
van hoogwaardig aluminium worden toegevoegd aan het assortiment. 

dringen van plaagdieren, zoals steenmarters, vogels  
en ratten. Ook deze producten worden vervaardigd  
uit hoogwaardig aluminium en kunnen met of zonder 
dakgootroosters worden uitgevoerd.

Deze aluminium dakvoetprofielen zijn leverbaar in 
lengtes van 1000 mm lengte en 70/230 mm hoogte en 
worden uitgevoerd in brute aluminium of in de kleur 
RAL 9005. Deze profielen worden ook gebruikt om 
 dakramen te beschermen tegen het binnendringen  
van plaagdieren.

Bij ‘solarpreventie’ gaat het om het beschermen van 
(het dakoppervlak onder) zonnepanelen op hellende 
daken. Het solarprofiel voorkomt dat er vogels en/of 
steenmarters onder de zonnepanelen nestelen,  

Bij ‘dakgootpreventie’ gaat het om een rooster dat  
met behulp van speciale RVS veerstalen klemmen  
over de gehele lengte en breedte over de dakgoot wordt 
gemonteerd. Zo wordt voorkomen dat er verstoppingen 
ontstaan door bladval in de goot. De roosters kunnen 
voor elk type dakgoot op maat worden gemaakt.  
Deze aluminium elementen zijn standaard 1015 mm 
lang en 0,7 mm dik en worden geleverd in de kleur  
RAL 7012. Ter voorkoming van contactcorrosie zijn de 
roosters voorzien van een coating. Bij koperen dakgoten 
wordt er een kunststof scheidingsband aangebracht. 
Tevens bieden de roosters bescherming tegen  
UV-straling en sneeuwophoping.

Bij ‘dakvoetpreventie’ gaat het om het beschermen van 
de dakvoet ter plaatse van de dakgoot tegen binnen-

wroeten en knagen. De profielen zorgen voor de beno-
digde ventilatie en voorkomen het uitvallen van panelen 
en lekkages. De solarprofielen worden geleverd met 
vaste buiten- en binnenhoeken, passtukken om de 
dragers en lengteprofielen van 190 mm hoog en worden 
uitgevoerd in brute aluminium of in de kleur RAL 9005.

“De ervaring leert ons dat de reeds gangbare kunststof 
varianten niet of nauwelijks werken,” vertelt directeur 
Roel Huiting. “Steenmarters, en ook vogels, bijten of 
pikken relatief eenvoudig door het kunststof en komen 
dan alsnog waar je ze niet wil hebben: onder de dak-
constructie. Met aluminium wordt de constructie wel 
beschermd. Ook kan met het product een voorziening 
worden gemaakt, waarmee huismussen wel kunnen 
nestelen, maar andere vogels en steenmarters niet 
onder de dakpannen kunnen komen.”

LOKALE DEALERS
Het onderdeel Dakgootpreventie werkt met lokale 
 dealers door Nederland en België. Huiting: “Wij hante-
ren één dealerschap per gemeente. Alléén onze dealers 
kunnen de preventieproducten inkopen, waardoor we 
exclusiviteit genereren. Neem bijvoorbeeld onze dealer 
Manuel van Dalfsen van MVD Dakwerken uit Den  Helder. 
Hij heeft het alleenrecht om als dealer op te treden 

in de gemeente Den Helder. Hier kan dus geen ander 
bedrijf als dealer optreden. Omdat het hier gaat om 
lokale ondernemers, blijft op deze manier het geld in de 
regio. Dit draagt bij aan Maat schappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Momenteel heeft Dakgootpre-
ventie een dealernetwerk in Nederland en België. Het is 
de bedoeling dat de activiteiten verder zullen worden 
uitgebreid naar de andere Europese landen. “

NAAMSWIJZIGING
Omdat de activiteiten inmiddels behoorlijk uitgebreid 
zijn, dekt de naam Dakgootpreventie de lading van de 
activiteiten niet meer. Tevens was de naam Dakgoot-
preventie niet uit te spreken in de omliggende Duits- 
Engels en Franstalige landen. Daarom is besloten om per 
ingang van 2018 de activiteiten van Dakgootpreventie 
voort te zetten onder de naam BUHCA. 
BUHCA is de naam die internationaal gebruikt gaat 
worden. De verschillende activiteiten (zoals dakgoot-
preventie, balustrades, hekwerken en leuningsystemen, 
dakrandprofielen, etc.) worden onder deze naam ge-
splitst. Tevens zal er vanuit BUHCA een groter assorti-
ment beschikbaar komen voor de dakdekker, installa-
teur, bouwer en trappenmaker.
“Dakgootpreventie met haar dealernetwerk blijft daar-
entegen wel een particulier verkoopkanaal in Nederland 
en België,” besluit Huiting. “Door de naamsbekendheid 
en het dealernetwerk in de particuliere sector, blijft dit 
voorlopig ongewijzigd in Nederland en (Nederlands-
talig) België. Door deze naamswijziging en assorti-
mentsuitbreiding verwacht het bedrijf op een gezonde 
manier verder te kunnen groeien. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Dakvoetprofiel Marterprofiel
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Hotel met de uitstraling van een Friese boerderij
Het nieuwe Van der Valk hotel in 
Leeuwarden heeft de uitstraling van 
een Friese boerderij en is daarmee 
fraai geïntegreerd in de omgeving. 
Het opvallende pannendak (en de 
gevelbekleding met dakpannen) zijn 
verantwoordelijk voor deze effecten. 
Het pand is volgens BREEAM metho-
diek ontworpen en uitgevoerd.  
Aan de realisatie van het dak ging 
een intensieve voorbereiding vooraf.

Foto’s: Architectenbureau Van den Hoeven 

Dit nieuwe hotel, dat wordt gerealiseerd door bouw-
bedrijf HuneBouw uit Hoogeveen, is het vijfde van  
Van der Valk in Friesland. Het is gerealiseerd bij ver-
keersknooppunt Werpsterhoek, even ten zuiden van 
 Leeuwarden, bij de nieuwbouwwijk De Zuidlanden.  
De hotelketen is op deze locatie eigenaar van 10 hectare 
grond, inclusief het archeologisch monument de terp  
en het gemeentelijk monument Buma State. Het nieu-
we hotel telt 180 bedden en ca. 160 arbeidsplaatsen. 
Feitelijk bestaat het uit twee gebouwen, verbonden 
door een entreegebouw waar zich de lobby bevindt en 
dat een plat dak heeft. De daken van beide gebouwen 
zijn op een identieke wijze uitgevoerd. 

IN OVEREENSTEMMING MET OMGEVING
Het ontwerp van Architectenbureau Van den Hoeven 
uit Harmelen heeft als uitgangspunt dat het gebouw 
in overeenstemming is met de omgeving en aan moet 
sluiten bij de geschiedenis van de locatie. Het idee van 

de naastgelegen nieuwbouwwijk De Zuidlanden (zo’n 
6500 woningen) is dat het, hoewel het dichtbij het 
stadscentrum ligt, een landelijke sfeer heeft. Het groen 
in de wijk speelt hierbij een rol, maar ook de vormgeving 
van de woningen. Deze hebben een landelijke uitstraling. 

Zo ook het nieuwe hotel van Van der Valk. Beide daken 
zijn vormgegeven als het dak van een klassieke  
Friese boerderij. De daken, die overlopen in de gevel, 
hebben zodoende een opvallende vormgeving gekregen 
en ze zijn daarmee zeer bepalend voor de uitstraling van 
het pand. Over het gehele oppervlak, dus zowel op de 
daken als aan de gevels, is de platte keramische dakpan 
Signy Finnez van Monier toegepast. De dak- en gevel-
randen zijn afgewerkt met gezet aluminium composiet 
in de kleur van de pannen. Aan de beide zijgevels loopt 
de gevelrand terug. Dit levert optisch een fraai effect 

op, maar betekent ook dat de pannen ter plaatse van de 
randen moesten worden pasgezaagd. 

Dakpannenfabrikant Monier had een belangrijke rol in 
de voorbereiding van de werkzaamheden. Deze voorbe-
reiding bestond met name uit de positie van de venti-
latiepannen en de maatvoering. De daken hebben ieder 
een lengte van 60 meter en een breedte van 35 meter. 
De dakhelling is zeer flauw (15º), daarom moesten extra 
maatregelen worden genomen om de waterdichtheid 
van de constructie te borgen. Onder de dakpannen is 
hiertoe een UV-bestendige waterdichte folie toegepast. 

Omdat het pand vrij staat, relatief hoog is en steile 
dakvlakken heeft, was in verband met de windbelasting 
(kustgebied) een extra verankering van de dakpannen 
noodzakelijk. De verankering van de dakpannen is 



51

Hotel Van der Valk Leeuwarden zal begin 2018 haar 
eerste gasten kunnen ontvangen. Friesland is dan een 
markant hotelgebouw rijker, met een dak dat met recht 
een blikvanger kan worden genoemd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

vastgesteld volgens NEN 6707. Leeuwarden valt onder 
Windgebied 2, wat op zich al een behoorlijk intensieve 
verankering inhoudt. De gevelpannen zijn allemaal 
bevestigd met behulp van twee schroeven en een 
 panhaak. De hoeveelheid ventilatiepannen, en de  
locatie ervan, is bepaald aan de hand van BRL 1513. 
 Dakdekkersbedrijf Dak Totaal Noord uit Kootstertille  
was verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

DUURZAAMHEID
Bij de bouw werd gestreefd naar het behalen van het 
BREEAM Excellent certificaat (4 sterren) op basis van de 
richtlijn BRL 2014 v1.0.1 voor zowel de ontwerp- als de 
opleveringsfase. Diverse milieuvriendelijke ontwerp-
maatregelen van het gebouw moeten hiervoor zorgen.  
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een lage temperatuur-
verwarming en -koeling, WKO, luchtbehandeling met  
warmteterugwinning en CO2-sturing, daglicht- en 
 aanwezigheidsschakelingen in de verlichting en 
 energiezuinige LED-verlichting. 

Het hemelwater wordt via verholen goten naar een 
wadi afgevoerd. Op deze manier wordt voorkomen dat 
schoon hemelwater naar een rioolzuiveringsinstallatie 
wordt geleid, ook wordt de hoeveelheid grondwater op 
natuurlijke wijze aangevuld. De dakopbouw heeft een 
Rc-waarde van 3,5. Dit is mede bereikt door de toepas-
sing van geïsoleerde dakelementen met glaswol in 
een dikte van 170 mm. Het Van der Valk in Leeuwarden 
wordt al het duurzaamste hotel van Friesland genoemd. 

NIEUWBOUW VAN DER VALK HOTEL TE LEEUWARDEN
• ARCHITECT  ARCHITECTENBUREAU VAN DEN HOEVEN 

TE HARMELEN
• AANNEMER HUNEBOUW TE HOOGEVEEN
• DAKDEKKER DAK TOTAAL NOORD TE KOOTSTERTILLE
•  LEVERANCIER PREFAB 

DAKELEMENTEN VEENSTRA & STROEVE TE ASSEN
• LEVERANCIER DAKPANNEN MONIER TE MONTFOORT

DE NIEUWE HOLLANDER-V
Winnaar op techniek

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

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

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

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

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

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

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

Brandveiligheid van zonnepanelen
Op de locatie van Solarclarity in 
Weesp werd op 19 oktober 2017 
een  trainingsmiddag over brand-
veiligheid van zonnepanelen 
 georganiseerd. Een verslag.

Een brand in een PV-installatie kan worden  
veroorzaakt door:

• Verkeerd aangelegde kabelinfrastructuur;
• Slechte contacten;
• Gebroken kabel;
• Brandbaar materiaal nabij de omvormer;
•  Ondermijning van bliksembeveiliging  

en brandwerende wanden.

De brandweer heeft (nog) geen landelijk protocol waar-
mee een calamiteit kan worden aangepakt, per korps 
verschillen de voorschriften. De Mol gaf aan dat de 
spanning die op een zonnepaneel staat niet gevaarlijk 
is: de stroom is gevaarlijk. 

Vervolgens ging hij nader in op de bepalingen in de wet- 
en regelgeving. In de Woningwet wordt de verplichting 
van de gebouweigenaar geformuleerd dat deze er  
zorg voor dient te dragen dat het gebouw veilig kan 
worden gebruikt. In het Bouwbesluit wordt verwezen 
naar NEN 1010:2015. Hierin staat o.a. dat gezorgd moet 
worden voor een veilige elektrische verbinding.
In de Arbowet is de verplichting van de werkgever gefor-
muleerd dat deze zorg dient te dragen voor een veilige 
en gezonde werkplek voor de werknemers. De werkge-
ver dient tevens bij te dragen aan de kennis en kunde 
van het personeel. In het Burgerlijk Wetboek wordt na - 
latigheid op deze punten strafbaar gesteld. Sinds 2016 
geldt de NEN-EN-SE 62446 voor de oplevering en inspec-
tie van de systemen, een Europese norm die de te gede-
tailleerde en te uitgebreide NTA 8013 vervangt. De Mol 
verwacht dat de eisen van verzekeraars en investeerders 
op het gebied van brandveiligheid alleen maar strenger 
zullen worden. 

VLAMBOGEN
Frank Bakker van SolarEdge ging in op het scenario 
waarin zogeheten vlam bogen ontstaan. Een vlam-
boog is een verschijnsel dat ontstaat als tussen twee 
elektroden een elektrische lading wordt geleid. Omdat 
installaties met zonnepanelen gelijkstroom genereren, 
kunnen er, als aan deze installaties defecten optreden, 
vlambogen ontstaan. Vlambogen zijn verantwoordelijk 
voor meer dan 80% van alle incidenten die worden 
veroorzaakt door elektrische storingen. Een kortslui-
ting met vlamboog kan de brand blijven voeden. Een 
dergelijke brand is lastig te blussen: spuitschuim is 
bijvoorbeeld niet effectief. En het gevaar is dat men 
tijdens het blussen een elektrische schok krijgt. In dit 

De trainingsmiddag werd georganiseerd door leve-
ranciers Conduct, SolarEdge, Omega en Solarclarity, 
in samenwerking met branchevereniging Holland 
Solar. Peter Desmet van Solarclarity benadrukte in zijn 
opening dat het aantal branden, dat ontstaat door een 
gebrek aan een zonnepaneel, procentueel (op het aantal 
branden en op het aantal PV-panelen) zeer klein is. 
Uiteraard is elke brand die als gevolg van een foutieve 
installatie ontstaat er één te veel. De aanleiding voor 
het organiseren van de trainingsmiddag was om meer 
duidelijkheid te creëren rond het onderwerp ‘brand-
veiligheid’. De markt voor zonne-energie wordt alleen 
maar groter en daarom is het van belang dat men zich 
bewust is van de aandachtspunten. Ook voor de brand-
weer is dit van belang. 

Na de inleidende spreekbeurten van Desmet en 
 secretaris Ernst van Tongeren van Holland Solar,  
kwam Remco de Mol van Omega te spreken over  
de factoren die kunnen leiden tot een calamiteit.  

opzicht wordt het gebrek aan communicatie tussen de 
brandweerkorpsen een probleem, omdat onbekendheid 
met het verschijnsel een risico inhoudt. De vlamboog is 
te blussen door het systeem snel uit te schakelen. In de 
Verenigde Staten is de toepassing van een vlamboog-
detectie verplicht. In de nieuwe NEN1010:2015 staat de 
aanbeveling om in een elektrische installatie voorzie-
ningen te treffen, waarmee vlambogen gedetecteerd 
kunnen worden.

BLIKSEMINSLAG
Tenslotte ging Pieter Kremer van Conduct in op het 
gevaar van blikseminslag. Bliksem is een potentiaal-
vereffening. Bij een blikseminslag komen gebouwen en 
installatieonderdelen onder extreem hoge spanningen 
te staan. Er ontstaat (elektrocutie)gevaar wanneer 
afzonderlijke onderdelen onder verschillende spanning 

(potentiaal) staan. Bij een inslag op de 
PV-installatie ontstaat doorgaans brand 
in de woning doordat de elektrische 
installaties en leidingen door de extreem 
hoge spanning vlam vatten. Bij toepassing 
van een bliksem- en overspanningsbevei-
liging worden de installaties beschermd 
tegen de hoge spanningsverschillen die 

ontstaan wanneer de bliksem inslaat in het gebouw of 
in de naaste omgeving. Het is daarbij van belang dat 
de DC-kabels tussen panelen en omvormer geen grote 
oppervlakte als een lus omsluiten, maar dicht langs 
elkaar heen- en teruglopen. Ook aarding van de panelen 
is belangrijk, waarbij de aardedraad samengebonden 
moet zijn met de DC-kabels. 

Het onderwerp staat voorlopig op de agenda van de 
betrokken instanties. De organisatoren gaven aan dat 
er in de toekomst meer van dit soort bijeenkomsten 
worden georganiseerd. Overleg met de brandweer blijft 
belangrijk, maar het is minstens zo belangrijk dat instal-
lateurs de systemen zodanig aanbrengen dat het risico 
op brand wordt geminimaliseerd. ●

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

Het geheim van 
de kerstman
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Jaarabonnement € 50,- excl. 6% btw per jaar
Extra jaarabonnement € 25,- excl. 6% btw per jaar

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

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WWW.ROOFS.NL

Niets meer missen uit de dakenbranche?
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NEEM EEN ABONNEMENT OP 
V E R H U I S B E R I C H T

v a n  L i n d e m a n  U i t g e v e r s

Dit is ons nieuwe uitzicht per 1 december 2017! 

Het adres is: Middenwaard 129e • 1703 SC Heerhugowaard

Alle overige gegevens blijven ongewijzigd

lindeman-verhuisberichtA4.indd   1 11-12-17   15:04
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Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2018

Battenweg 10
6051 AD  Maasbracht

0475-436439
www.lei-import.nl

Restauratie

Cast PMR dakramen

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

■ World of Slate
Lei Import, met meer dan 25 jaar ervaring, 
inmiddels specialist in natuurleien. Altijd 
rekening houdend met belangrijke factoren 
zoals o.a. garantie, duurzaamheid, kwaliteit en 
kwaliteitsborging van de natuurleien.

■ Cast PMR dakramen
Maatwerk Cast PMR dakramen hebben een 
unieke kwaliteit en creëren een optimale 
lichtinval. Geschikt voor alle soorten 
dakbedekkingen.
www.castpmr.nl

■ Productadviseurs
De adviesrol is Lei Import op het lijf 
geschreven. Een enthousiast team werkt 
aan zeer uiteenlopende opdrachten onder 
het motto: “Advies en begeleiding voor het 
natuurleien dak van A tot Z”.

“De kracht van onze kwalitatief 
goede natuurleien daken ligt in het 

verleden, daar moeten wij heden gebruik 
van blijven maken, doen wij dat niet, 

dan zullen wij daar in de toekomst spijt 
van krijgen.”

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2018

www.novariet.nl

ACTUALITEITEN

MISS NEDERLAND 2017 TRAPT DAG VAN DE ISOLATIE AF
De Dag van de Isolatie is een initiatief van de Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven 

in Nederland, de VENIN. Het idee van de Dag van de Isolatie is om mensen te laten zien 
welke vormen van isolatie er zijn en hoe die worden aangebracht. Daarvoor isoleren  

de bedrijven deze hele week op vele plaatsen in Nederland woningen en sportkantines. 
Geïnteresseerden kunnen daar gaan kijken en zich laten informeren door de vakmensen.

Tijdens en in de week voor de Dag van de Isolatie op vrijdag 3 november, isoleerden specia-
listische bedrijven in heel Nederland huizen en boden huiseigenaren de mogelijkheid om 

met eigen ogen te zien wat isoleren in de praktijk betekent.  Op vrijdag 27 oktober hielp 
Miss Nederland Nicky Opheij, die voorheen bouwkunde studeerde, een handje mee bij de 
isolatie van een huis in Voorschoten en trapte daarmee de Dag van de Isolatie af. “Wij zijn 
met zijn allen verantwoordelijk voor het milieu en zullen samen onze schouders eronder 

moeten zetten, het isoleren van je woning hoort daar ook bij”, aldus de Miss.

17-18 januari 2018
InterSOLUTION 2018

Flanders Expo Gent (B)
Info: www.intersolution.be

6-9 februari 2018
VSK 2018

Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.vsk.nl

20-23 februari 2018
Dach+Holz 2018 International

MesseGelände te Keulen (D)
Info: www.dach-holz.com

22 februari-4 maart 2018
Batibouw 2018

Brussels Expo te Brussel (B)
Info: www.batibouw.be

AGENDA

FRED SCHUIJT VOORZITTER SECTIE 
STEIGERBEDRIJVEN VSB
Tijdens de najaarsvergadering van de 
Vereniging van Steiger-, hoogwerk- 
en betonbekistingbedrijven (VSB) 
heeft Fred Schuijt de voorzittersha-
mer van de sectie Steigerbedrijven 
overgenomen van Gijs Buijs. Buijs is  
tientallen jaren bestuursmatig actief 
geweest binnen de vereniging. Daarnaast representeerde hij ook de VSB  
binnen ondermeer het bestuur van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) 
en was hij gesprekspartner bij de onderhandelingen voor de CAO Bouw.  
Fred Schuijt is Director Operations bij Brand Energy & Infrastructure Services 
en als zodanig goed ingevoerd in de steigerbouwmarkt.

VAKBEURS RENOVATIE 
2018 OVER NAAR NIEUWE 
ORGANISATOR
Het bekende beursconcept 
Renovatie &  Transformatie 
dat sinds 2009 door 
 Jaarbeurs Utrecht alter-
nerend in Utrecht en in de 
Brabanthallen in Den Bosch 
werd georganiseerd, zal per 

direct worden overgenomen door 54events, organisator van o.a. Ecomobiel 
en Vakbeurs Energie. Renovatie zal vanaf de 2018 editie (23 t/m 25 mei 2018) 
plaatsvinden in de Brabanthallen in Den Bosch. 
  
Met de overgang krijgt de beurs de naam Renovatie 2018 en wordt het 
 beursconcept in een nieuw jasje gestoken. Primair richt Renovatie 2018 zich 
daarbij op de aannemer en de installateur. Daarnaast kunnen ook VVE’s, 
corporaties en andere stakeholders baat hebben bij een bezoek. Het doel is 
om binnen de hoofdthema’s Comfort & Functionaliteit, Circulair & Energie en 
Herstel & Verbetering zowel op de beursvloer als in het omlijstend program-
ma een compleet en inspirerend aanbod te bieden.

TUILE DU NORD VENTILATIEPAN  ESTHETISCH EN TECHNISCH VERBETERD
Het succes van eerder aangepaste ventilatie pannen zet Wienerberger verder 
door. Ook de Tuile du Nord ventilatiepan is nu esthetisch en technisch verbe-
terd. Zijn voorganger had een opvallende knobbel met vijf uitsparingen,  
de nieuwe pan valt minder op in een strak pannendak. De ventilatiesleuf is  
ook geschikt om een bevestigingsbeugel voor zonne panelen op te plaatsen.

De ventilatiepan heeft technisch sprongen gemaakt en is nu dubbel bruikbaar: om het dak te ventileren en als hulp-
stuk voor zonnepanelen. Zowel esthetisch als technisch is deze pan een verbetering ten opzichte van zijn voorganger, 
die een opvallende knobbel met vijf uitsparingen had. De nieuwe pan valt minder op in een strak pannendak en is 
veel mooier geworden.

ISOVER LANCEERT ONLINE CALCULATOR  
VOOR DAKISOLATIE
Op de website van ISOVER, marktleider in isolatie met 
minerale wol, kan de consument vanaf nu berekenen 
welk en hoeveel materiaal er nodig is voor hun project. 
De tool is opgebouwd uit drie stappen. In de eerste 
stap duidt men met de hulp van handige pictogram-
men aan welk type hellend dak men heeft. In stap 
twee worden de afmetingen van het dak ingevoerd, 
én het aantal aanwezige dakvlakramen. Het resultaat 
krijgt men in stap drie te zien. Dankzij een overzichtelijke lijst van materialen beschikt  
men over al het nodige om het hellend dak te isoleren en luchtdicht af te werken.

De isolatiefabrikant stelt telkens een totaaloplossing voor, bestaande uit verschillende componenten. Men komt niet alleen te 
weten hoeveel pakken isolatiemateriaal men nodig heeft, maar ook welke bijhorende accessoires. Denk aan een dampscherm, 
kleefband, een dichtingskit en de benodigde Suspentes Plagyp I (handige ophangsystemen uit gewapend composiet). 

MONIER INTRODUCEERT VARIABELE DAKPAN DE NIEUWE HOLLANDER-V
Met de introductie van De Nieuwe Hollander-V van Monier is een  flexibele, 
 variabele, kostenefficiënte keramische dakpan op de markt die nog meer 
ontwerpvrijheid biedt,  makkelijker te leggen is en nog beter bestand is tegen 
weersinvloeden. Op basis van marktonderzoek is in kaart gebracht hoe de 
populaire De Nieuwe Hollander verder kon worden geoptimaliseerd. Dit heeft 
geleid tot een flink aantal subtiele verbeteringen. Zo is de nieuwe dakpan uit-
wisselbaar met betondakpannen als Sneldek en Neroma. De panlatafstand is 
variabel gemaakt (van 325 tot 355 mm) en dankzij de dubbele  ophangnokken is 
hij makkelijk te leggen. Bovendien kan De Nieuwe Hollander-V door de nieuwe 
verankeringsvoorziening nog sneller verankerd worden.

SKG-IKOB BREIDT DIENSTENPAKKET UIT MET OPLEIDINGEN
Certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector SKG-IKOB Certificatie breidt vanaf november 2017 haar dienstenpakket  
uit met het aanbieden van opleidingen voor deze sector. De instelling speelt hiermee in op diverse opleidingsvragen vanuit de 

bouw- en vastgoedsector waar grote behoefte is aan branchespecifieke opleidingen, zeker nu de bouw weer aantrekt. Er zijn 
 cursussen op het gebied van management en ondernemen en diverse technische cursussen voor zowel midden als hoger kader,  

als voor vakpersoneel. Naast de branchegerelateerde opleidingen biedt men ook persoonlijke ontwikkelings- en maatwerktrajecten.
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Wenst u fi jne feestdagen
en een gezond 2018!

www.ubbink.nl

DE VOLGENDE KEER 
IN steilDAK:

SPECIAL

Dakpannen

KWALITEITSCONTROLE

Visuele keuring natuurleien voor kwalitatieve leidaken

KUNSTSTOF RIET

AdViCo Advies zet Novariet Academy op

FEESTAVOND VOOR DE DAKENBRANCHE

Wie wordt de Dakenman of –vrouw van het Jaar 2017?

De volgende 
steilDAK verschijnt 
op 27 februari 2018 

Slate Line
Als importeur van kwalitatief     
hoogwaardig en exclusief leisteen 
biedt Lei Import leisteen aan, dat         
geschikt is voor alle denkbare    
toepassingen.

Cast PMR dakramen
De maatwerk Cast PMR dakramen 
hebben een slanke stalen profilering 
en creëren een optimale lichtinval. 
Geschikt voor elk soort dakbedekking.
www.castpmr.nl

Restauratie Nieuwbouw

Cast PMR dakramenRenovatie

Productadviseurs
De adviesrol is Lei Import op het lijf 
geschreven. Een enthousiast team 
werkt aan zeer uiteenlopende op-
drachten.

‘’De vraag en behoefte van de opdrachtgever staan centraal’’

Battenweg 10 | 6051 AD Maasbracht | Tel: 0475-436439 | Mail: info@lei-import.nl |  www.lei-import.nl

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2018

Esdec bv
Londenstraat 16
7418 EE Deventer

085-0702000
www.esdec.com



www.isobouw.nl/SlimFixSolar

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

• Geschikt voor alle gangbare zonnepaneelsystemen
• Snel en voordelig een waterdicht dak t.b.v. indak-systemen (BiPV)
• Perfecte ventilatie en koeling van het zonnepaneel = hoog rendement
• Gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie = langere levensduur
• Te combineren met standaard SlimFix dakelementen en pannenbedekking
• Leverbaar voor nieuwbouw (SlimFixXT Solar) en renovatie (SlimFix Solar)

NIEU
W
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