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COLUMN

Nou ja zeg... de Wet Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen is weer uitgesteld!!

Wordt er dan bewust 
‘gesjoemeld’ met de 
kwaliteit van de 
werkzaamheden? 
Nee, natuurlijk 
niet: dat gaat van-
zelf, in de haast, 
in het vertrouwen 
dat iedereen weet 
hoe het moet,  
dus ook die onder-
aannemer die we voor 
de aller-, allerscherpste 
prijs hebben ingehuurd; in het 
niet weten aan welke kwaliteitseisen de werkzaam-
heden moeten voldoen, het niet weten wat die  
andere wet (het Bouwbesluit) zegt over aan welke 
prestaties we moeten voldoen en zo kan ik nog een 
tijdje  doorgaan.

Gelukkig zijn er partijen die al jaren werken aan de  
verbetering van de kwaliteit van hun woning of bouw-
deel. Gelukkig zijn er aannemers/ontwikkelaars die 
zich zeer bewust zijn van het opleveren van een wo- 
ning met de gewenste kwaliteit en garanties. Die zich  
bewust zijn dat de markt aan het veranderen is naar 
een markt van consumenten (ook professionele 
opdrachtgevers) die kwaliteitsbewuster zijn en ook 
weten dat de afnemer weet hoe en waar zijn recht te 
halen als er toch iets mankeert, ook na oplevering.
Kenmerken van deze aannemers zijn dat zij kwaliteit 
eisen van hun mensen en onderaannemers, dat zij zich 
voor langere tijd binden aan partijen en dat zij hun ei-
gen kwaliteitssysteem hebben, dan wel kennis hebben 
van de kwaliteitssystemen van hun onderaannemers.
Daarom is een wet die kwaliteit regelt wél nodig, want 
dan zijn de uitgangspunten voor iedereen gelijk en is 
er geen sprake van concurrentievervalsing. Sterker nog: 
we kunnen dan met zijn allen nog veel trotser zijn op 
het eindproduct.

Ik wil eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan, maar ja: 
een column heeft een maximum aantal woorden. 
En dan heb ik nog niet eens een lans gebroken voor 
mijn eigen club, voor langjarige garanties, etc… Nou ja, 
misschien een volgende keer.

Will Verwer
Voorzitter Stichting Dakmeester

Wat is er toch aan de hand in ons politieke speelveld? 
Een initiatief om de kwaliteitsverbetering in de bouw 
een impuls te geven is weer uitgesteld. Na zo veel 
jaren was er eindelijk overeenstemming bij onze volks-
vertegenwoordigers om dit per wet vast te leggen, 
zodat iedereen er zich aan zou houden. Sterker nog, 
zodat iedereen zich vooral zou houden aan een andere 
wet, namelijk het Bouwbesluit. Nu gaat het voorlopig 
niet door! 

Een indrukwekkend aantal partijen heeft zich bemoeid 
met de op handen zijnde wet. Heel veel organisaties en 
personen stonden in de startblokken om er uitvoering 
aan te geven. Er zijn opleidingen gestart, initiatieven 
ontwikkeld, bedrijven hebben zich achter de oren 
gekrabd: ‘Hoe gaan we bewijzen dat ook wij aan kwali-
teitsbewaking doen en voldoen aan het Bouwbesluit?’ 
Zo kan ik wel een tijdje doorgaan. Is dit nu allemaal 
voor niets geweest? O ja: en de consument dan? Daar is 
de wet voor bedoeld geweest, heeft die het nakijken?

Natuurlijk is dit niet allemaal voor niets geweest.  
Ik merk om me heen dat er heel veel initiatieven zijn 
gestart, dat er bewustwording is gecreëerd binnen  
de bedrijven. Zodanig dat je bijna gaat denken: ‘Is de 
wet nou nog wel nodig?’ 

Ik denk van wel. Niet omdat ik zo gek ben op wetten, 
soms zitten die behoorlijk in de weg. Maar we zijn al 
jaren bezig om te regelen dat de consument eindelijk 
eens weet wat hij koopt als hij een huis aanschaft.  
Ik ga niet nog een keer de vergelijking maken met het 
kopen van een auto, dat hebben anderen al vele malen 
vóór mij gedaan. Ik zou zeggen: denk er zelf nog maar 
een keer over na: hoe vanzelfsprekend vertrouwen wij 
als consument op de kwaliteit van onze nieuwe auto 
en hoe goed is die kwaliteit gedocumenteerd?

Het is verstandig om een wet te hebben waar we ons 
aan moeten houden. Vooral nu het weer beter gaat  
in de bouw, zullen er weer excessen gaan optreden als  
het gaat om kwaliteitsmankementen. Waarom? 
 Omdat we het weer druk, druk, druk hebben, omdat 
we bijna niet aan vakmensen kunnen komen, mensen 
die weten wat kwaliteit is. Omdat we de afgelopen 
jaren vaak het opleiden van onze werknemers zijn ‘ver-
geten’, budgettair of gewoon geen tijd, geen aandacht. 
Wie gaat de consument dan garanderen dat zijn kost-
bare huis de kwaliteit heeft die hij mag verwachten bij 
het uitgeven van veel geld voor een woning?
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Een houten dakconstructie 
van twintig hellende vlakken
Een betonnen gebouw in een bosrijke omgeving is aan het zicht ont-
trokken door er een houten dak- en wandconstructie om- en  overheen te 
plaatsen. Het bouwwerk sluit nu ook beter aan op de omgeving. Om de 
gelamineerd vurenhouten draagconstructie, en dan met name de min of 
meer open verbindingen, te beschermen tegen weersinvloeden, is onder 
de accoya dakdelen een EPDM dakbedekking aangebracht.

In het Montferlandse bos, ten zuiden van Zeddam in 
de Achterhoek, is in opdracht van Vitens een nieuw 
drinkwaterpompstation gebouwd. Zo’n installatie wordt 
meestal ‘opgeborgen’ in een betonnen gebouw en dat is 
ook hier gebeurd. Maar beton strookte in dit geval niet 
met de lommerrijke omgeving van een bos. Daar moest 
iets aan gedaan worden, vond de opdrachtgever.  
De oplossing is gevonden door de betonnen bouwdelen 
uit het zicht te werken door een omhulling van hout. 
Niet in de vorm van een vlakke bekleding, strak op de 
wanden en de daken, maar door er een speelse ‘doos’ 
om- en overheen te zetten. En dat is gelukt.

Het ontwerp van het drinkwaterpompstation is van  
Rooding Architecten uit Doesburg, Het leidende  uitgangs- 
punt bij het ontwerp was duurzaamheid. Duurzaam in  
de zin van inpassing in de omgeving, het landschap, 
duurzaam in het gebruik van milieuvriendelijke materia-
len en duurzaam in de eis van een lange levensduur.

SPELEN MET DAKVLAKKEN
Het ontwerp van de omhulling is geen recht-toe-recht-
aan ‘schuur’ geworden met een zadeldak en wolfsein-
den. Er is gevarieerd met in totaal twintig dakvlakken 
van diverse grootte, die onder verschillende hellings-
hoeken op elkaar aansluiten. De architect had schema-
tisch de vormen van het geheel aangegeven, maar het 
was al direct duidelijk dat het een ingewikkelde dak-
constructie zou worden die om expertise vroeg.

De Groot Vroomshoop gelijmde houtconstructies heeft 
de handschoen opgepakt. Het heeft het ontwerp in 
BIM ontwikkeld, geëngineerd, geproduceerd en gemon-
teerd. Hoewel het bij dit bedrijf al standaard is om op 
deze manier te werken, was het zeker bij dit project 
onmisbaar vanwege de vele driehoekige vormen van 
de verschillende dakvlakken. Bovendien moesten de 
constructie en de bekleding goed lijnen.

OPEN OF GESLOTEN
Als draagconstructie voor het dak en de wanden is 
 gekozen voor gelamineerd houten liggers, spantbenen 
en kolommen, maar met die keuze deed zich meteen 
al een knelpunt voor. Het was in eerste instantie de 
bedoeling het dak in een open houtconstructie uit te 
voeren. De betonnen bouwdelen daaronder zouden 
grotendeels traditioneel geïsoleerd worden en afgedekt 
met een dakbedekking. Een open constructie zou dan 
prima kunnen, omdat er onder het dak dan voldoende 
ventilatie zou zijn om het hout te drogen.

Bij een gelamineerd houten constructie heeft men 
echter te maken met knooppunten met bouten, moeren 
en slissen, die vochtgevoelig zijn. Deze knooppunten 

Het dak van het drinkwaterpompstation  
bevat twintig driehoekige dakvlakken, die onder 

verschillende hoeken op elkaar aansluiten.

Het gebouw ligt in een lommerrijke omgeving, waardoor de 
houten dakvlakken en gevels goed aansluiten bij de omgeving.

Het gebouw vanaf de voorkant gezien. Hierbij vallen de verschil-
lende groottes en dakhellingen goed op.

Een gedeelte van de voorzijde met links het Knuppelpad. De hellingshoeken 
komen hier nog beter tot hun recht.

Tekst: Joop Wilschut - Foto’s: Joop Wilschut en De Groot Vroomshoop gelijmde houtconstructies
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zodanig detailleren dat ze weer droog ventileren, was 
nauwelijks te realiseren. Het risico op houtrot was daar-
mee niet te ondervangen. Maar er werd wel dertig jaar 
garantie gevraagd.

De Groot Vroomshoop gelijmde houtconstructies  
heeft toen geadviseerd om toch maar een gesloten 
 dak constructie aan te brengen. En ervoor te kiezen  
alles in accoya uit te voeren, in plaats van lariks,  
wat de opdrachtgever en architect oorspronkelijk wil-
den. Op accoya zit vijftig jaar garantie en het grote voor-
deel is dat dit hout nagenoeg niet werkt. Een nadeel  
is wel dat het hout door de open cellenstructuur lek  
is. Het heeft normaliter een vochtpercentage van circa  
10 procent, maar dat kan door regen zomaar oplopen  
tot 50 procent. Aan de andere kant maakt de open 
 cellenstructuur het hout wel geschikt om het te 
 verduurzamen door het te acetyleren.

OPBOUW DAKCONSTRUCTIE
Het is dus een gesloten dakconstructie geworden met 
de volgende opbouw. Over de gelamineerde vuren-
houten liggers en gordingen is een OSB dakbeschot  
met een dikte van 22 mm gelegd en daaroverheen  
een laag zelfklevende EPDM dakbedekking. Om de 
OSB beplating aan de dakranden te beschermen tegen 
indringend  water, is daar een minimaal aluminium 
profieltje geplaatst.

Op de dakbedekking zijn op h.o.h.-afstanden van  
600 mm accoya regels van 46 x 46 mm geschroefd. 
Deze regels hebben aan de onderzijde een strook EPDM 
om de waterdichtheid van de schroefverbindingen 
te garanderen. EPDM op EPDM blijkt deze garantie te 
geven, zo tonen Duitse testcertificaten aan. De accoya 
regels zijn overigens in de richting van de waterloop 
naar de randen van de dakvlakken aangebracht om zo 
min mogelijk stuwing op de aansluitdetails te krijgen.

De topafwerking bestaat uit accoya planken (18 x 145 mm), 
die met onderlinge naden van 10 mm zijn vastgezet 
met roestvast stalen nagels. Schroeven had ook gekund, 
maar omdat accoya niet werkt is in dit geval gekozen 
voor nagelen. De planken zijn schuin over de regels 
aangebracht in een ogenschijnlijk horizontale stand, 
maar dat vertekent enorm door de hellende en schuine 
standen van de dakvlakken.

Het dak heeft geen goten, maar wel aan alle zijden  
een behoorlijk overstek om het water van de gevels  
te houden. In totaal beslaat de dakconstructie met  
zijn twintig driehoekige dakvlakken een oppervlakte  
van 1500 m2

GEVELS
Aan de gevels gaat het om circa 800 m2 waarvan de 
meeste niet loodrecht staan maar schuin voorover 
hellen. De gevels zijn eveneens bekleed met accoya 
delen. Die zijn ook hier schuin geplaatst, maar wel strak 
aaneengesloten zonder naden. De bekleding loopt door 

over de stalen deuren, bij de enkele ramen zijn raveel-
constructies uitgewerkt. Alle gevels zijn volledig los 
gehouden van de grond, het maaiveld, zodat de wind er 
vrij onderdoor kan waaien en er zo een optimale venti-
latie ontstaat. Verder zijn er in de gevel nestkasten voor 
vleermuizen en vogels opgenomen.

Aan de zuidzijde van het gebouw loopt een openbaar 
wandelpad, het zogenaamde Knuppelpad, onder de kap 
van het pompstation door. Bij de ingangen van dit pad 
staan gelamineerde houten kolommen, die onderhevig 
zijn aan weersinvloeden als regen en sneeuw. Om de 
kolommen daartegen te beschermen, zijn deze bekleed 
met accoya. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

NIEUWBOUW DRINKWATERPOMPSTATION ZEDDAM
• Opdrachtgever  Vitens, Arnhem
• Ontwerp  Rooding Architecten, Doesburg
•  Dak/wandconstructie  De Groot Vroomshoop gelijmde hout- 

constructies, Vroomshoop (engineering, productie en montage)
• Dakbedekking  Olster Dakwerken, Steenwijk

Het gebouw gezien vanaf de achterzijde, waarbij de schakering 
van dakvlakken minder opvalt.

De onderliggende draagconstructie is zeer ingewikkeld met 
knooppunten waar veel liggers (en kolommen) samenkomen.

Detailopname van één van de knooppunten waar meer dan tien 
liggers samenkomen. De engineering hiervan vroeg veel van de 
constructeur

Detailopname van de dakrandbeëindigingen die elkaar soms ook 
in de weg zaten.

Opname van onder de overkapping van het Knuppelpad. Hier 
kijkt men tegen de onderkant van het dak en (rechts) de achter-
kant en (links) de voorkant van de gevel aan.

De vooroverhellende gevels zijn ook bekleed met schuin geplaatste accoya 
planken, maar dan wel strak aangesloten.
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ZINKEN EN KOPEREN DAKBEDEKKINGEN

Rekenregels voor bevestiging 
dakbedekkingen van zink en koper

Voor de bevestiging van dakbedekkingen worden in Nederland   
specifieke rekenregels gegeven via NEN 6707 en NPR 6708. Dit betreft 
 zowel de  regels voor de bepaling van de windbelasting als methodes 
om de sterkte te bepalen. Deze regels zijn voor zowel hellende als platte 
daken afgeleid uit resultaten van onderzoek dat in de laatste decennia 
in Nederland is uitgevoerd. Voor hellende daken waren met name onder-
zoeksresultaten beschikbaar voor dakpannen. Dit betreft zowel onder-
zoek naar de invloed van drukvereffening op de windbelasting als  
de ontwikkeling van een testmethode voor de sterkte van mechanisch 
bevestigde dakbedekkingen.

windbelasting, NEN EN 1991-1-4, en hangt af van de 
vorm en afmetingen van het gebouw, de dakhelling en 
de locatie op het dak waar het betreffende onderdeel 
zich bevindt. De druk aan de binnenzijde, waar meestal 
een geventileerde spouw aanwezig is, hangt af van de 
mate waarin het systeem het mogelijk maakt dat er 
druk kan worden vereffend tussen buiten en spouw.  
Dit wordt bepaald door de grootte, locatie en aantal 
openingen die er aanwezig zijn in de dakbedekking.  
Is er een goede drukvereffening mogelijk, dan zal de 
druk in de spouw zich snel aanpassen aan de druk 
buiten en is de resulterende belasting op de dakbedek-
king relatief klein. Dit uit zich in een lage waarde voor 

Chris Geurts, TNO

Zinken en koperen dakbedekkingen komen in verschil-
lende vormen voor, echter deze waren tot heden niet 
expliciet meegenomen in de rekenregels. De bepaling 
van type en aantal bevestigingen van zinken en koperen 
dakbedekkingen gebeurt in de praktijk op basis van 
richtlijnen die door leveranciers en  branchevereniging 
de Zinkmeesters zijn opgesteld. Deze zijn vooral 
 gebaseerd op ervaring.

In opdracht van De Zinkmeesters heeft TNO een voorstel 
gemaakt hoe op basis van reeds bestaande kennis de 
bevestiging van zinken en koperen dakbedekkingen kan 
worden opgenomen in NPR 6708.

BEVESTIGINGSSYSTEMEN
Zinken en koperen dakbedekkingen kunnen worden 
onderverdeeld in felsdaken, roevendaken en daken 
 voorzien van losagnes. De bevestiging van deze sys-
temen gebeurt met specifieke verbindingsmiddelen, 
meestal op een houten onderconstructie.

Voor de windbelasting op dakbedekkingen is het ver-
schil in winddruk aan de binnenzijde (of spouwzijde) en  
buitenzijde van de dakbedekking van belang. De wind-
druk aan de buitenzijde is gegeven in de norm voor 

de drukvereffeningsfactor ceq, welke is gedefinieerd in de 
Nederlandse Nationale Bijlage bij NEN EN 1991-1-4. 

REKENREGELS VAN NPR 6708
De windbelasting op zinken dakbedekkingen wordt be - 
paald door de stuwdruk qp volgens NEN EN 1991-1-4/NB,  
vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde druk-
coëfficiënten en eventuele drukvereffeningsfactor ceq.  
Ook deze zijn in NEN EN 1991-1-4 gedefinieerd.  
Deze windbelasting moet worden vermenigvuldigd met 
de veiligheidsfactor gw om de rekenwaarde pd te verkrij-
gen. De totale formule ziet er als volgt uit:

De factor cg is de combinatie van de veiligheidsfactor, 
drukcoëfficiënten en drukvereffeningsfactor, en deze is in 
NPR 6708 uitgewerkt voor verschillende typen dakbe-
dekkingen, zowel voor platte als hellende daken. Tot op 
heden waren zinken en koperen dakbedekkingen daar 
niet bij inbegrepen. De factoren cpi, cpe en gw zijn afhanke-
lijk van het gebouw, en niet zozeer van de dakbedekking 
zelf, en zijn direct af te leiden uit de Eurocodes. De factor 
ceq brengt in rekening in hoeverre gerekend kan worden 
met drukvereffening. Hiervoor zijn voor zinken gevel- en 
dakbedekkingen nog geen waarden opgenomen in de 
regelgeving. Voor dakpannen en platte daken zijn deze  
in de Nationale bijlage bij EN 1991-1-4 (waarin de wind-
belasting op gebouwen wordt bepaald) opgenomen.
 
Zinken dakbedekkingen worden doorgaans aangebracht 
op een onderdak dat (bij benadering) luchtdicht is 
uitgevoerd. Op dit onderdak is ofwel een met buiten-
lucht geventileerde luchtspouw aanwezig met latten 
(bij voorkeur ongeschaafd vuren) waarop het zink is 
bevestigd, ofwel het zink wordt direct op het onderdak 
aangebracht, zonder luchtspouw. Dit laatste wordt ook 
wel aangeduid als warm-dak constructie, niet te verwar-

ren met (de opbouw van) een warm dak constructie bij 
platte daken.

Indien de druk in de spouw zich snel kan vereffenen met 
de externe druk, wordt een netto belasting gevonden 
op de dakbedekking die kleiner is dan de externe druk. 
Dit wordt met een drukvereffeningsfactor kleiner dan 
1 in rekening gebracht. Er zijn voor zover bekend geen 
metingen beschikbaar van de drukverschillen over 
zinken dakbedekkingen voor verschillende configuraties. 
Ten behoeve van dit rapport wordt hier een inschatting 
gemaakt van de mate van drukvereffening en wordt een 
voorstel geformuleerd voor een waarde die ten behoeve 
van de NPR 6708 kan worden gebruikt.

Het toepassen van losagnes als dakbedekking heeft veel 
overeenkomsten met een dakbedekking met pannen of 
leien. Dit betreft kleine elementen die schubvormig wor-
den aangebracht. De overgangen tussen de losagnes 
worden gevormd door omgezette randen van het zink. 
De druk buiten kan vereffenen met de druk in de spouw 
door de spleten tussen de randen van de losagnes. 
Omdat de permeabiliteit gelijkmatig verdeeld is over 
het dakvlak maakt dit een goede vereffening moge-
lijk. Voorgesteld wordt voor losagnes een ceq = 0,5 te 
hanteren voor alle dakzones. Deze waarde komt overeen 
met de waarde voor dakpannen in de randzones van 
het gebouw en er wordt voorgesteld deze voor het hele 
dakvlak te hanteren. Dit levert de volgende uitdrukking 
voor cg (bij luchtdicht onderdak).

De meeste zinken dakbedekkingen worden uitgevoerd 
als gefelsde dakbedekking. Omdat zink erg gevoelig is 
voor vocht, moet eventueel vocht onder het zink worden 
afgevoerd, of moet worden voorkomen dat er vocht 
aan de onderzijde van het zink kan komen. Er zijn twee 

uitvoeringsvormen te onder-
scheiden:

A: Toepassing van een geventi-
leerde spouw, waarbij in de 
luchtspouw ongeschaafde 
vuren delen zijn aangebracht, 
waarop het zink is bevestigd. 
Deze ongeschaafde vuren 
delen zorgen voor buffering 
van eventueel vocht, wat 
vervolgens door ventilatie kan 
worden afgevoerd. Ventilatie is 
mogelijk door openingen bij  
de goot en nok van het dak.  
De felsen zelf laten geen of  
weinig lucht door. Het ont-
breekt aan meetgegevens over 
de luchtdichtheid van felsen. 
Met name dubbele felsen kun-

Figuur: Indeling van het hellend dakvlak in dakzones. Links lessenaarsdak, rechts zadeldak.Losanges..
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STERKTE VAN DE BEVESTIGINGEN
Zinken dakbedekkingen worden via zogeheten  klangen 
aan elkaar gekoppeld en met nagels of schroeven 
aan een houten onderconstructie bevestigd. Voor de 
beoordeling van de weerstand, of sterkte, van de zinken 
dakbedekking zijn de volgende aspecten van belang:

1  de koppeling van de dakbedekking aan de klang;
2  de sterkte van de klangen zelf;
3  de sterkte van de bevestiging van de klangen  

aan de onderconstructie.

Er is geen standaard beproevingsmethode  
beschikbaar die specifiek is toegesneden op deze  
bevestigingssystemen. 

Er kan voor de aspecten 2 en 3 worden aangesloten  
bij proeven die thans in NEN 6707 en NPR 6708  
zijn gegeven voor de bevestiging van dakbedekkingen 
op houten onderconstructies. Het toepassingsge-
bied voor die proeven kan worden uitgebreid met de 
 bevestigingsmiddelen voor zinken dakbedekkingen. 
Voor aspect 1 zal een beoordelingsmethode nader 
 moeten worden uitgewerkt. 

IMPLEMENTATIE IN NORMEN
De rapportage van TNO [1] is inmiddels ter beschikking 
gesteld aan de norm-subcommissie ‘Bevestiging van 
dakbedekking’ van NEN, en het is de bedoeling deze zo 
snel mogelijk te implementeren in de volgende herzie-
ning van NPR 6708.

Het aantal bevestigers per m2 dakvlak kan aan de hand 
van de nieuwe regels uit de NPR worden bepaald door 
de in rekening te brengen belasting te delen door de 
sterkte van de bevestigers zoals die door proeven is 
bepaald. Deze sterkte kan variëren per type bevestiger. 
Het ligt voor de hand dat fabrikanten op basis van de 
eigenschappen van hun eigen producten aangeven 
hoeveel bevestigers er gebruikt dienen te worden.

REFERENTIES
1  TNO rapport TNO 2016 R11358, Bevestiging van dak-

bedekkingen en gevelbekledingen van zink en koper, 
november 2016.

2  NPR 6708: Bevestiging van dakbedekkingen, Nationale 
Praktijk Richtlijn.

3  NEN EN 1991-1-4/NB: Eurocode Windbelastingen 
op constructies, inclusief de Nederlandse Nationale 
Bijlage.

4  NEN 6707: Bevestiging van dakbedekkingen.

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

nen als luchtdicht worden beschouwd. Dit betekent in 
de praktijk dat er geen drukvereffening plaatsvindt door 
de openingen in het dakvlak. De druk in de spouw wordt 
bepaald door de externe drukken ter plaatse van de nok 
en de goot. Bij de voor de windbelasting maatgevende 
windrichtingen kan worden aangenomen dat hier een 
onderdruk aanwezig is, wat leidt tot een onderdruk 
onder de felsbanen. Dit heeft een gunstig effect op de 
in rekening te brengen belasting op de bevestigingen. 
Omdat gekwantificeerde gegevens ontbreken, wordt 
aangeraden een ceq = 1 te hanteren (en cpi = 0). Dit 
levert:

Voor ongeïsoleerde daken, waarbij er geen luchtdicht 
onderdak aanwezig is, geldt dat cpi = +0,2 moet worden 
gehanteerd (bij gesloten gebouwen) of cpi = + 0,6 bij 
open gebouwen. Dit levert, voor gesloten gebouwen:

B: Felsdaken worden ook als warm dakconstructie 
toegepast. In dat geval wordt het zink rechtstreeks 
aangebracht op de isolatielaag, met toepassing van een 
dunne laag materiaal die ervoor zorgt dat geen vocht bij 
het zink kan komen. De industrie kan voorschrijven dat 
het zink met een back-coating moet worden uitgevoerd.
Omdat er in deze uitvoering onder de zinken felsbanen  
geen vrij toegankelijke spouw aanwezig is, kan er geen 
(of nagenoeg geen) drukopbouw plaatsvinden onder  
het zink. Dit betekent dat bij het optreden van een 
externe druk als gevolg van de vervorming van de 
zinken baan een tegendruk ontstaat onder het zink, 
die het  effect heeft van drukvereffening over de zinken 
baan. Dit is vergelijkbaar met het vereffenen van druk 
over een baanvormige dakbedekking op platte daken. 
Zolang de uiteinden luchtdicht zijn uitgevoerd en er 
geen toestroming van lucht kan plaatsvinden, zal dit 
effect aanwezig zijn. Het ontbreekt momenteel echter 
aan metingen of gevalideerde modellen om dit effect te 

kunnen inschatten. Als conservatief geachte aanname 
wordt hier voorgesteld voor deze constructies een  
ceq = 0,8 in rekening te brengen en cpi = 0 te kiezen.  
Dit levert de volgende uitdrukking voor cg:

Bij toepassing van roeven- en schakelsystemen wordt 
net als bij felsbanen een geventileerde spouw toegepast, 
maar omdat de aansluiting tussen de banen niet lucht-
dicht is kan er ook luchtuitwisseling plaatsvinden in  
de roef en bij de schakels. Dit betekent dat er een betere 
drukvereffening plaatsvindt dan bij felsen. In eerder  
onderzoek is door TNO een ceq van 0,8 voorgesteld  
voor roevendaken. Voorgesteld wordt hier deze ook  
voor schakelsystemen te gebruiken.  
Bij luchtdichte onderdaken is cpi = 0.

Dit levert de volgende uitdrukking voor roevendaken en 
schakeldaken (al dan niet met geventileerde spouw):

De voorgestelde cg waarden betreffen alle daken met 
een gesloten onderdak (in NPR 6708 type 1 genoemd). 
Omdat voor de zinken dakbedekkingen andere waarden 
voor de drukvereffeningsfactor worden voorgesteld dan 
die voor dakpannen, welke zijn geïmplementeerd in 
NPR 6708, zijn aangepaste tabellen opgesteld voor de 
volgende situaties:

•  Hellende daken voorzien van een dakbedekking van 
zink, opgebouwd met losagnes.

•  Hellende daken voorzien van een dakbedekking van 
zink met gefelsde banen, met een geventileerde 
spouw.

•  Hellende daken voorzien van een dakbedekking van 
zink met gefelsde banen, welke zonder geventileerde 
spouw zijn aangebracht.

•  Hellende daken voorzien van een dakbedekking van 
zink, bevestigd met roeven.

De hierboven gegeven uitdrukkingen per systeem zijn 
uitgewerkt voor verschillende dakhellingen en dakzo-
nes. Vervolgens zijn voor de praktische hanteerbaarheid 
zowel de dakzones vereenvoudigd en zijn meerdere dak-
hellingen bij elkaar genomen zodat een voor de praktijk 
hanteerbare serie tabellen resulteert. Deze tabellen zijn 
verder uitgewerkt in een vorm die direct te implemen-
teren is in NPR 6708. Tevens zijn voorwaarden gefor-
muleerd ten aanzien van de uitvoering van het dak en 
dakbedekking op basis waarvan de tabellen geldig zijn.

Voorbeelden van de uitgewerkte tabellen zijn hier 
gegeven voor tweezijdig hellende daken met gesloten 
onderdak (type 1)

Voor de zone-indeling, zie paragraaf 7.2.3 van NPR 6708, 
weergegeven in het figuur op pagina 13.

ZINKEN EN KOPEREN DAKBEDEKKINGEN

Losanges cg

Dakhelling α F G1 G2 H I J

-45 tot -25 1,34 0,96 1,28 0,83 0,77 0,96

-25 tot -5 1,79 1,28 1,28 0,77 0,77 0,77

5-25 1,59 1,28 1,28 0,77 0,77 0,96

25-55 0,96 0,96 1,28 0,77 0,64 0,77

>55 0,96 0,64 1,28 0,64 0,64 0,64

Felsdaken 
met geventi-
leerde spouw

cg

Dakhelling α F G1 G2 H I J

-45 tot -25 2,68 1,91 2,55 1,66 1,53 1,91

-25 tot -5 3,57 2,55 2,55 1,53 1,53 1,53

5-25 3,19 2,55 2,55 1,53 1,53 1,91

25-55 1,91 1,91 2,55 1,53 1,28 1,53

>55 1,91 1,28 2,55 1,28 1,28 1,28

Roevendaken 
en onge-
ventileerde 
felsdaken

cg

Dakhelling α F G1 G2 H I J

-45 tot -25 2,14 1,53 2,04 1,33 1,22 1,53

-25 tot -5 2,86 2,04 2,04 1,22 1,22 1,22

5-25 2,55 2,04 2,04 1,22 1,22 1,53

25-55 1,53 1,53 2,04 1,22 1,02 1,22

>55 1,53 1,02 2,04 1,02 1,02 1,02
Roevendak.Felsdak.
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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  

MET KLAAS GAAT HET DAK ERAF ...

EN ER NATUURLIJK WEER OP !

Klaas kranen. Op aanhanger of vrachtwagen…

Ze staan al jaren hun mannetje in de dakdekkers- 

wereld. Werkhoogtes van 24 tot en met 50 

meter, hijscapaciteit tot 6.000 kg, met of zonder 

hijsbewijs… U zegt het maar! Snelheid en 

efficiëntie gegarandeerd. En de hoogste kwaliteit 

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

opzicht. Dus ook qua service en reparatie.

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

28-29-30 september 
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Gecertificeerd volgens de hoogste Europese 
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www.rss-roof.com
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RoofSupport draadgoot.
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aanraakspanning doordat 
de DC bekabeling in een 

afgesloten kabelgoot 
naar de omvormer wordt 

gebracht.
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RoofDuct is verkrijgaar via de landelijk dekkende elektrotechnische groothandelspowered by
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LUCHTDICHT CONFORM EPC NORM. VEILIG CONFORM NEN1010:2015.
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OPLEIDINGEN

HHD en GAan in de Bouw lanceren nieuwe structuur van opleiden
De hellende dakenbranche beschikt 
weer over een eigen vakopleiding. 
In samenwerking met de stichting 
GAan in de Bouw is een opleidings-
structuur opgezet, die is afgestemd 
op de huidige vraag van de markt.

Op dit moment begint de vraag en de behoefte vanuit 
de markt om goed opgeleide dakdekkers te hebben 
weer toe te nemen. Bedrijven hebben weer behoefte 
aan aanwas en durven weer vaste dienstverbanden,  
met daarin opleiding, aan te bieden. Hier speelt HHD,  
samen met GAan in de Bouw, op in met het verzorgen 
en aanbieden van opleidingen en korte vaktechnische 
modules. Om te voorkomen dat medewerkers ver 
 moeten reizen, wordt de opleiding zoveel mogelijk ver-
zorgd in regionale opleidinglocaties.

VAKMANSCHAP
Uitgangspunt van de nieuwe structuur is het waar-
borgen van vakmanschap. Het vakmanschap dat in de 
markt aanwezig is, moet worden geborgd en worden 
overgedragen op de jongere generatie en de instroom 
van jong, gekwalificeerd personeel moet worden gesti-
muleerd. Onderzoekt wijst uit dat bedrijven die gekwa-
lificeerd personeel in dienst hebben een beduidend 
hogere kwaliteit van hun werk afleveren.

Dakdekkersbedrijven zijn in principe allemaal 
 MKB-bedrijven waarin de afstand tussen bedrijfsleiding 
en personeel zeer klein is. Over en weer is er een enorme 
betrokkenheid. Het opleidingssysteem is gebaseerd op 
het aloude gildesysteem van Leerling, Gezel en Meester. 
De opzet van de nieuwe opleiding is om via het modu-
lair opleiden, afgesloten met een certificaat, te komen 
tot gecertificeerde vakkrachten.

Piet Jacobs, HHD

Na jaren van recessie in de bouw, een periode waarin 
nauwelijks of geen behoefte was aan het opleiden van 
zowel zittend personeel als het opleiden van nieuw per-
soneel, groeit de vraag naar geschoold personeel enorm 
snel. Om aan deze vraag te voldoen, heeft brancheve re - 
niging Het Hellende Dak (HHD) samen met een aantal 
andere gespecialiseerde beroepen het initiatief geno men 
om de opleidingen weer te starten. Dit heeft geresul-
teerd in de oprichting van de stichting GAan in de bouw. 
In deze stichting neemt een vijftal gespecialiseerde 
beroepen deel.

Tot op heden werkten veel 
dakdekkersbedrijven met 
een flexibele schil en daar-
door was de bereidheid in 
de markt om in opleidingen 
te investeren niet altijd even 
groot. Deze nieuwe vorm 
van opleiden, die voor ieder-
een toegankelijk is, brengt 
hierin duidelijk verandering.
De opleiding wordt verzorgd 
door mensen uit het vak: 
ervaren vakmensen die hun 
kennis willen overdragen. 
De begeleiding binnen de 
bedrijven vindt plaats met 
getrainde leermeesters/ 
begeleidende vakmannen.

Via een intake wordt be-
paald welke vaardigheden 
een deelnemer al heeft en 
wordt gekeken op welke 
onderdelen er nog scholing dient plaats te vinden.  
De inhoud van de opleiding wordt momenteel in nauwe 
samenwerking van het bedrijfsleven, scholingsinsti-
tuten en de leveranciers geüpdate en samengesteld 
in modules. Hierdoor sluit het aan bij de laatste stand 
van de techniek en de behoefte vanuit de markt. Van 
belang is dat gekomen wordt tot een flexibel, duurzaam, 
 betaalbaar en eenduidig model. De modules zijn zo inge-
richt dat ze ook geschikt zijn voor cursorisch onderwijs 
met als afsluiting een branchecertificaat per module dat 
uiteindelijk kan leiden tot een erkend diploma.

Er is een aantal specifieke modules voor de hellende 
daken ontwikkeld, zoals bouwfysica voor hellende daken 
op 3 niveaus, bestemd voor: 

• Bouwplaatsmedewerkers;
• uitvoerende personen;
• werkvoorbereiders;
• projectbegeleiders;
• ondernemers / technische adviseurs.

De samenwerking binnen GAan in de Bouw heeft ook 
geresulteerd in een module ‘luchtdicht bouwen’, waarin 
aandacht wordt besteed aan de luchtdichtheid van de 
gehele gebouwschil.

FINANCIERING
Branchevereniging HHD investeert op dit moment 
enorm om aan de vraag vanuit de markt te voldoen. 

Vanuit het Opleiding en Ontwikkelingsfonds Hellende 
Daken (OOHD ) is er een aantrekkelijke subsidie (voor 
diverse scholingen) voor de leden van HHD die de  
CAO Hellende Daken toepassen.

Aanmelding, registratie en alle administratieve 
 handelingen worden vanuit het secretariaat van  
GAan in de Bouw in Veenendaal gecoördineerd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

GAan in de Bouw is een initiatief van de sectie GA binnen 
de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL). 
De AFNL is de landelijke koepel van brancheorganisaties, 
die samen 1.800 bedrijven vertegenwoordigen.

De volgende lidverenigingen nemen deel aan  
GAan in de Bouw:

•  Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV);
•  Boorinfo Branche Vereniging;
•  Het Hellende Dak (HHD);
•  Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM);
•  Vereniging Kalkzandsteen Lijmbedrijven (VKL).
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DUURZAAMHEID

Zeven scenario’s voor verduurzaming 
monumentaal kloosterdak

Op 29 juni 2017 vond in Spark Campus in Rosmalen een demodag  
van Versnellingstudio Erfgoed & Energie plaats. Aanleiding was de  
vraag naar de juiste wijze van verduurzaming van het leien dak van  
het Franciscaner klooster in Megen, die door Provincie Brabant aan  
de markt werd gesteld. Diverse scenario’s werden gepresenteerd.

Versnellingsstudio Erfgoed & Energie: 
een samenwerkingsverband tussen  
de Provincie Noord-Brabant, 
 Kwartiermakers in de Bouw  
en Spark Campus.

Directe aanleiding voor de demodag 
was de voorgenomen verduurzaming 
van het Franciscaner klooster in Megen. 
De Franciscaner monniken willen met 
de renovatie van het monumentale 
klooster een bijdrage leveren aan de 
gemeenschap. Maar de uitstraling en 
de monumentale waarde van het pand 
mochten niet worden aangetast.  
Het klooster heeft vanuit Demi More, 
een interregionaal project,een subsidie 
voor de ingreep toegekend gekregen. 
De duurzame renovatie dient daarom 
uiterlijk in 2018 te zijn uitgevoerd.  

Via de Kwartiermakers in de Bouw is de markt uitgeno-
digd om hierover mee te denken. In januari 2017 vond de 
eerste bijeenkomst plaats, hierin is een drietal scenario’s 
onderzocht, namelijk:. 

•  De toepassing van een combinatie van  
PV-panelen en een leien dakbedekking;

•  De verbetering van de isolatie in de gebouwschil;
•  De toepassing van een warmtesysteem.

Vervolgens is de keuze gemaakt om de combinatie 
PV-leien verder uit te werken in een Versnellingsstudio.

In steilDAK 2-2017 besteedden we er al aandacht aan: 
hoe zorg je voor de verduurzaming van monumentale 
panden? Deze panden zijn doorgaans immers niet voor-
zien van een isolerende schil of voorzieningen voor het 
opwekken van duurzame energie of warmte/koude.  
De toepassing van deze voorzieningen doet vaak echter  
afbreuk aan de monumentale waarde van het pand:  
hetzij technisch, hetzij esthetisch. Innovatieve oplos-
singen zijn nodig om deze panden met respect voor de 
monumentale waarde te verduurzamen. Landelijk zijn 
verschillende initiatieven gestart om de ontwikke- 
lingen op dit gebied te stimuleren. Eén daarvan is de  

7 SCENARIO’S
Voor de combinatie van PV-panelen en leien werd leve- 
 rancier Lei Import uitgenodigd om mee te denken over 
de juiste oplossing. Dit vanwege de kennis van het be- 
drijf op het gebied van leien dakbedekkingen. In samen-
spraak met diverse leveranciers van zonnesystemen 
werd een zevental mogelijke scenario’s ontwikkeld. 

Tijdens de demodag werden deze gepresenteerd.  
Aan het einde van de dag mochten de aanwezigen 

 aangeven welk scenario de voorkeur had. Dit najaar  
zal de Provincie Brabant in overleg met de betrokkenen 
hieruit een keuze maken, zodat de verduurzaming me-
dio 2018 kan worden uitgevoerd. Hieronder worden de 
diverse scenario’s kort uiteengezet.

Zonnecollectoren
Er zijn twee scenario’s ontwikkeld, waarbij een zonne-
collector onder de leien wordt toegepast, namelijk de 
Q-Roof en de Thermoslate. In beide scenario’s neemt het 
de warmte van het leidak op en verwarmt daarmee het 
water. Voordeel van de zonnecollector is dat deze onder 
de leien wordt aangebracht, waarmee het onzichtbaar 
is. In deze situatie is het echter de vraag of de toepas-
sing rendabel is, omdat deze systemen het best toepas-
baar zijn in combinatie met laagtemperatuur-verwar-
ming. Dit is niet aanwezig in het klooster.

Scenario 1
Q-Roof

Systeem
Zonnecollector: water verwarmen

Bijzonderheden
Plaatsing onder leidak = onzichtbaar

Opbrengst:
Minimum scenario 137 m2: 30 MJ
maximum scenario 765 m2: 90 MJ

Scenario 2
Thermoslate

Systeem
Zonnecollector: water verwarmen

Bijzonderheden
Geïntergreerd in leidak = onzichtbaar

Opbrengst: 
Minimum scenario 137 m2: 41,1 MJ
maximum scenario 765 m2: 65,6 MJ

Scenario 3
Clearline Fusion

Systeem
PV cellen: electriciteit opwekken 

Bijzonderheden
Panelen verzonken in leidak

Opbrengst 
Minimum scenario 137 m2:   9.180 kWh/j
maximum scenario 765 m2: 78.489 kWh/j

Scenario 4
Zwart PV paneel

Systeem
PV cellen: electriciteit opwekken 

Bijzonderheden
Panelen bevestigd op leidak

Opbrengst
Minimum scenario 137 m2: 11.000 kWh/j
maximum scenario 765 m2: 35.000 kWh/j

Scenario 5
Solesia

Systeem
PV cellen: electriciteit opwekken 

Bijzonderheden
Panelen geïntegreerd in leidak

Opbrengst
Minimum scenario 137 m2: 11.000 kWh/j
maximum scenario 765 m2: 35.000 kWh/j

Scenario 6
Stion Energienet PV 

Systeem
PV cellen: electriciteit opwekken 

Bijzonderheden
PV leien vervangen de bestaande lei

Opbrengst
Minimum scenario 137 m2: 11.000 kWh/j
maximum scenario 765 m2: 35.000 kWh/j

Scenario 7
Techniglaz BIPV Slates

Systeem
PV cellen: electriciteit opwekken 

Bijzonderheden
PV leien vervangen de bestaande lei

Opbrengst
Minimum scenario 137 m2: 11.000 kWh/j
maximum scenario 765 m2: 35.000 kWh/j
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DUURZAAMHEID

PV panelen, in zowel groot als klein formaat
PV-panelen kunnen op verschillende manieren op het 
leidak worden aangebracht. Bij een traditionele beves-
tiging (op de dakbedekking) is het esthetisch het meest 
verantwoord om zwarte panelen te gebruiken. Er zijn 
tevens systemen die in de leien dakbedekking worden 
geïntegreerd: hetzij verzonken, rechtstreeks op het dak-
beschot (Clearline Fusion), hetzij als vervanging van de 
leien (Solesia), waarbij de panelen optisch grotendeels 
wegvallen in de leien dakbedekking. De locatie van de 
panelen is nog een discussie, momenteel gaat men uit 
van plaatsing op een minder zichtbare plek.

Twee scenario’s gaan uit van energieopwekkende 
 modules in het formaat en de uitstraling van een  
leipan die de bestaande leipannen vervangt. De module 
van Energienet PV is feitelijk een klein PV-paneel,  
de oplossing van Techniglaz BIPV Slates bestaat uit 
glazen panelen met een geïntegreerde film.

De Provincie Brabant zal dit najaar een keuze maken. 
Niet al deze systemen zijn uitontwikkeld. Bij de uitein-
delijke keuze zal een afweging gemaakt moeten worden 
tussen de financiering van het systeem, de opbrengst, 
de esthetische waarde en de technische haalbaarheid. 
Vanwege de tijdsdruk zal waarschijnlijk worden gekozen 
voor een scenario dat al is uitontwikkeld en dat zich 
heeft bewezen. Deze zal vervolgens in de samenwerking 
tussen de betrokkenen verder worden uitgewerkt en 
uiteindelijk worden aangebracht.

MAATWERK
Volgens Simon van de Kerkhof van Lei Import zouden 
deze samenwerkingsverbanden daarna structureel kun-
nen worden: “Voor het verduurzamen van monumentale 
panden is echter geen standaard oplossing te ontwikke-
len: het blijft maatwerk, dat specifiek voor de betreffen-
de situatie is bestemd. Daarom blijft het belangrijk om 
met alle partijen in gesprek te blijven en de ogen open 
te houden voor nieuwe ontwikkelingen.”

De Versnellingsstudio Erfgoed & Energie is zoals gezegd 
een regionaal initiatief, maar landelijk lopen er op dit 
gebied meerdere projecten. Eén daarvan, de verkiezing 
Van een Leien Dakje van Nudge, is in de vorige editie van 
steilDAK beschreven, maar er zijn er meer. Belangrijk is 
dat de deelnemers aan de verschillende initiatieven ook 
van elkaar leren.

steilDAK zal in een volgende editie nader ingaan op de 
verduurzaming van het kloosterdak in Megen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

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
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BEDRIJFSNIEUWS

Voorkom valgevaar

Specialist op het gebied van veilig-
heidssystemen Eyecatcher bv uit 
Nieuwkoop komt met twee nieuw 
ontwikkelde dakankers, waarin de 
kennis en ervaring van de diverse 
 andere producten die het bedrijf 
voert zijn verwerkt. Een gesprek met 
Marco Schuurman en Hessel Struik.

alles bij elkaar hoort: ankers, lijnen, harnassen. Zo wordt 
de kans op vergissingen en onjuist gebruik tot een 
minimum beperkt.”

BESCHERMINGSNIVEAU 
Dit vanuit de filosofie dat valgevaar te allen tijde moet 
worden voorkomen. Vanzelfsprekend dient dit in eerste 
instantie te gebeuren op basis van een collectieve val-

Het assortiment van Eyecatcher bestaat voor het groot-
ste deel uit persoonlijke beschermingsmiddelen voor 
het platte dak: men heeft zich met name ontwikkeld 
op het gebied van ankerpunten en lijnsystemen. Alle 
productontwikkeling wordt in eigen huis uitgevoerd.  
“De eindresultaten worden vervolgens altijd getest 
op de desbetreffende ondergronden door een no-
tified body,” vertelt Struik. “Zodoende hoeft over de 
werking en veiligheid van het systeem geen discussie 
te ontstaan. Dit is tevens van belang omdat we onze 
producten internationaal op de markt brengen: zowel 
in Europa als in de Verenigde Staten. We zorgen ervoor 
dat onze systemen ‘compatible’ zijn, wat betekent dat 

beveiliging. In geval er gemotiveerd wordt gekozen voor 
een persoonlijk beschermmiddel (waarbij esthetische 
en economische argumenten vanuit de wetgeving niet 
worden geaccepteerd), dient het persoonlijk bescherm-
middel dezelfde mate van veiligheid te bieden als een 
collectief beschermmiddel.

Dat betekent wat betreft Schuurman en Struik in ieder 
geval dat een ankerpunt altijd mechanisch en op de 
juiste werkpositie moet worden bevestigd aan de onder-
grond. “Wij hebben enkel vertrouwen in ankers, die hun 
krachten afdragen aan een geschikte draag- of gebouw-
constructie. Geschiktheid van de ondergrond is altijd de 
vraag: met name bij toepassing in (dunne) staaldaken 
dient een zekere bevestiging te worden gewaarborgd, 
ook na vele jaren.”

Struik: “We hebben ook hiertoe een speciale  bevestiger 
ontwikkeld, die niet in de ondergrond klemt, maar 
eronder. Zodra de bevestiger door de ondergrond wordt 
gestoken, klapt het uit en zorgt het voor een betrouw-
bare bevestiging. De krachten die bij een eventuele val 
vrijkomen, worden vrijwel geheel opgenomen door het 
anker zelf. Tevens hebben wij een S-vormige valdemper 
ontwikkeld, die bij een valongeval wordt uitgetrokken en 
op deze manier het merendeel van de krachten absor-
beert. Deze gepatenteerde valdemper is inmiddels in alle 
lijnsystemen die het bedrijf voert toegepast. We hebben 
voor verschillende werksituaties en vakgebieden verschil-
lende oplossingen in het assortiment, die allemaal op 
een vergelijkbare, eenduidige manier zijn te gebruiken.”

ANKERPUNT
Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de markt nopen 
de leverancier tot productinnovatie. Dit heeft onlangs 
geresulteerd in de introductie van de Loopfix Evo en 
de Rooffix, veiligheidsankers die specifiek zijn ontwik-
keld voor toepassing op het hellende dak. Steeds meer 
marktpartijen begeven zich op het hellende dak en die 
vragen om een veilige werksituatie.

De Loopfix Evo is een RVS ankerpunt, voorzien van een 
geïntegreerde valdemper op basis van het S-profiel.  
Het betreft een ovaal oog dat geschikt is voor een stei-
gerhaak van een vallijn of bijvoorbeeld de karabiner van 
een positioneringslijn. Het wordt bevestigd aan de dra-
gende houten balken met behulp van speciale en gecer-
tificeerde houtschroeven. Tevens is er een montageplaat 
voor bevestiging aan twee dragende balken. Esthetisch 
wordt het anker fraai in het pannendak ingewerkt:  
de valdemper bevindt zich onder de dakpannen.  
Het anker kan door twee personen worden belast.  
In geval van een valongeluk rekt het anker uit. Zodoende 
worden de krachten van een dergelijk ongeval groten-
deels door het anker zelf geabsorbeerd en beschermt 
daarmee de gebruiker en de ondergrond tegen de vrij- 
komende valkrachten. Bovendien kan op deze manier 
visueel worden gecontroleerd of het ankerpunt nog in 

orde is, of dat er een val heeft opgetreden. Het systeem 
is getest en gecertificeerd door de Duitse notified body 
DEKRA Exam GmbH volgens EN-795:2012 type A en  
TS-16415:2013, ook hier op de houten ondergrond en in 
alle mogelijke valrichtingen.

DAKHAAK
De andere innovatie wordt onder de naam Rooffix op de 
markt gebracht. Deze RVS dakhaak is primair ontwik-
keld als fixatiepunt voor ladders, maar kan ook worden 
gebruikt als (permanente) valbeveiliging. Hiervoor is de 
ovale opening geschikt: er kan een karabiner of steiger-
haak van een positioneringslijn aan bevestigd worden. 
De opening is uitgevoerd met een geïntegreerde en 
gepatenteerde valindicator, waarmee de haak visueel 
is te controleren. De haak kan in alle richtingen worden 
belast, ook in opwaartse richting (in het geval iemand 
aan de andere kant van de nok valt). 

Ook dit anker wordt met behulp van speciale hout-
schroeven in de houten draagbalken bevestigd. Het is 
ook mogelijk het anker met behulp van een monta-
geplaat in twee balken te bevestigen, zodanig dat de 
krachten die niet door het anker zelf worden opgevan-
gen over beide balken worden verdeeld. Dit is met name 
van belang bij toepassing op oudere en/of monumen-
tale daken. DEKRA Exam GmbH heeft de dakhaak getest 
en gecertificeerd volgens EN-517:2006 type B.

Valbeveiliging is een onderwerp waarbij met veel aspec-
ten rekening dient te worden gehouden. Niet alleen het 
dakanker moet voldoen, maar ook de bevestiging aan de 
ondergrond. Juist hierover loopt momenteel een discus-
sie in het kader van de nieuwe URL valbeveiliging voor 
hellende daken. Vervolgens dient het anker op de juiste 
manier te worden geplaatst en gebruikt. Beide heren 
stellen dat het van belang is dat het onderwerp zo een-
voudig mogelijk wordt gehouden. “In het product zelf zit 
de ervaring en know how van vele jaren ontwikkelen en 
testen,” besluit Schuurman. “Wij kunnen aantonen dat 
het product, inclusief bevestiging aan de ondergrond, 
voldoet aan de hiervoor geldende eisen. Ook alle vrijko-
mende krachten naar de ondergrond zijn geregistreerd 
en vastgelegd tijdens de certificering.” ●

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

Inbraakwerendheid van 
daglichtvoorzieningen 
in renovatieprojecten
Daglichtvoorzieningen vormen een kwetsbare plek in de  
constructie, zowel op het gebied van isolatie en waterdichtheid,  
als op het  gebied van inbraakwerendheid. Nieuw gebouwde  
gebouwen worden met  inbraakwerend glas uitgevoerd,  
maar hoe zit dat met te renoveren gebouwen?

Wanneer het (platte of hellende) dak goed bereikbaar 
is, moet er in verband met inbraakwerendheid rekening 
worden gehouden met lichtkoepels en dakramen. 
 In het Bouwbesluit staat aan welke minimale eisen 
koepels en dakramen moeten voldoen. Voor nieuwbouw 
is het duidelijk wat deze eisen zijn. Bij verbouwen is 
dat echter minder duidelijk. Gelden bij de complete 
vervanging van dakramen dezelfde eisen als bij nieuw-
bouw? Hebben we te maken Weerstandklasse 2 omdat 
het gaat om het geheel vernieuwen van een raam dat 
binnen bereikbaarheid valt, zoals staat beschreven  
in de NEN 5087? 

RECHTENS VERKREGEN NIVEAU
Boukje van Reijn van NEN geeft antwoord.  
“Het Bouwbesluit 2012 geeft aan dat je bij ‘geheel 
 vernieuwen’ aan het Bouwbesluit moet voldoen.  
Door deze definitie wordt soms gedacht dat er bij  
het geheel vervangen van bijvoorbeeld de dakramen,  
de huidige nieuwbouweisen voor inbraakwerend- 
heid gelden. Met ‘geheel vernieuwen’ wordt echter  
het geheel opnieuw opbouwen van een gebouw  
vanaf de fundering bedoeld. Dit is bij het vernieuwen 
van de dakramen dus niet het geval. Op zo’n moment 
heb je te maken met het ‘rechtens verkregen niveau’, 
tenzij anders gemeld in het Bouwbesluit.”

Ten aanzien van inbraakwerendheid kent het 
 Bouwbesluit dus geen eisen voor bestaande bouw,  
maar wordt voor verbouw wel verwezen naar het 

 ‘rechtens verkregen niveau’. Wat betekent dit? Van Reijn: 
“Bij vervanging mag je niet lager in niveau eindigen  
dan het niveau van vóór de verbouwing. Een kantte-
kening hierbij is wel dat het niveau destijds legaal 
verkregen moet zijn. Is dit niet het geval, dan moet er 
worden teruggevallen op het minimale niveau van het 
Bouwbesluit dat gold tijdens de bouw (inbraakwerend-
heid werd in 1999 in het Bouwbesluit opgenomen). 
Uiteraard mag de markt er altijd voor kiezen om ook bij 
bestaande bouw de minimale nieuwbouwnormen of 
hoger te hanteren.”

WEERSTANDSKLASSE 2
Het Bouwbesluit geeft aan dat ramen en deuren die 
zijn geplaatst binnen een hoogte van 5,5 meter van het 
maaiveld altijd moet zijn uitgevoerd in Weerstandklasse 
2 (inbraakwerendheid). Ook moet er gekeken worden 
naar opklimbaarheid. De regel voor ‘opklimbaarheid’ is 

vastgelegd tot een hoogte van 3,5 meter. Er wordt uit-
gegaan van bijvoorbeeld een klikobak, deze kan tegen  
de gevel worden gezet om verder door te klimmen.

Weerstandsklasse 2 houdt in dat een raam of deur 
voldoende weerstand biedt tegen een gelegenheids-
inbreker. Voor alle volgens NEN 5087 bereikbare ramen 
en deuren in gebouwen met een woonfunctie is dit 
wettelijk gezien de minimale klasse waaraan voldaan 
moet worden. Technisch gezien houdt klasse 2 in dat het 
dak- of gevelelement gedurende 3 minuten weerstand 
moet bieden tegen een inbraakpoging. Om te bepalen 
of hieraan wordt voldaan, worden ze getest volgens  
de testmethoden die beschreven staan in NEN 5096. In 
grote lijnen worden er drie verschillende beproevingen 
uitgevoerd. Er worden op verschillende posities sta-
tische krachten aangebracht, er worden (met behulp 
van een vallichaam) dynamische krachten aangebracht 
en er wordt met gereedschap een manuele aanval 
gepleegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van in de 
norm vastgelegd gereedschap zoals schroevendraaiers, 
tangen, etc. Indien de beproevingen worden doorstaan 
en er o.a. geen te grote doorgangsopening ontstaat, 
is daarmee aangetoond dat aan Weerstandsklasse 2 
wordt voldaan. 

Het Bouwbesluit is geschreven om  
de minimale eisen van een bouw-
werk vast te stellen. Vanuit de so- 
ciale veiligheid is het echter vaak 
verstandig om maatregelen te 
nemen die verder gaan dan de mini-
male eisen. Het gevoel van veiligheid 
en het behoud daarvan is immers 
van groot belang voor een prettige 
leefomgeving. Veiligheid is een 
 eerste levensbehoefte en dit  
moet in de woning dan ook 
 gegarandeerd zijn. Voor inbraak-
werendheid is hiervoor o.a. het 
Politie Keurmerk Veilig Wonen 
beschikbaar. Hierbij geldt dat bij het 
vervangen van gehele dak- of gevele-
lementen in renovatieprojecten 
moeten voldoen aan Weerstands-
klasse 2 van de NEN 5096.  
De eisen voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen kunnen 
dus hoger zijn dan in het Bouwbesluit geëist wordt, 
afhankelijk van de weerstandsklasse van het nog te 
vervangen gevelelement. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Bereikbare dakramen. Foto: VELUX Nederland.

Foto: FAKRO Nederland.



30

TRAININGSMIDDAG BRANDVEILIGHEID

Brandveiligheid 
van zonnepanelen
Op 19 oktober organiseren Conduct, SolarEdge en Omega in 
 samenwerking met branchevereniging Holland Solar een  
training over brandveiligheid. De trainingsmiddag vindt plaats  
bij Solarclarity in Weesp.

PROGRAMMA TRAINING BRANDVEILIGHEID

19 oktober 2017
13:00-17:00 uur

Welkom

Presentatie Remco de Mol, Omega
• Hoe brandveilig zijn PV-installaties op dit moment?
• Introductie eisen vanuit wet- en regelgeving
• Woningwet (zorgplicht) en Arbobesluit
• Bouwbesluit/NEN 1010/NEN 8012/NEN 3140
• Belang opleveren en inspecteren
• Trend/verwachting in ontwikkeling in brandveiligheid
• Risico verzekeraars en opdrachtgevers

Presentatie Frank Bakker, SolarEdge
• Safe-DC functies
• Fire Fighter Gateway (FFG)
• Stukje normeringen.
• Vlamboogdetectie

Presentatie Pieter Kremer, Conduct 
• Bliksem en overspanningsbeveiliging
• Beschermende vereffening versus aarding
• PV boxen/ AC-DC
• RoofSupport

Afsluiting 

Aanmelden: hollandsolar@hollandsolar.nl  
(ovv Trainingsmiddag Brandveiligheid,  
naam en organisatie)

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Helaas werden we in de afgelopen periode een paar 
keer opgeschrikt door nieuws over brand in combinatie 
met zonnepanelen. Dat moet natuurlijk voorkomen 
worden. Door de juiste installatie van panelen en ge-
degen kennis over de elektrische aansluitingen wordt 
voorkomen dat dit gebeurt. Met de organisatie van de 
trainingsmiddag willen de samenwerkende organisa-
ties er graag voor zorgen dat dit soort calamiteiten niet 
meer plaatsvindt.

Aan bod komt het juist aansluiten van bekabeling, 
wat de regelgeving daarover zegt, wanneer en welke 
overspanningsbeveiliging toe te passen, over vlamboog-
beveiliging in omvormers , etc. Installateurs van zon-PV 
kunnen zich bij Holland Solar aanmelden voor deze 
gratis training. 

WWW.SOLAREDGE.NLWWW.CONDUCT.NL

WWW.HOLLANDSOLAR.NL
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WWW.SOLARCLARITY.NL
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ASBEST

ASBESTOS 2018 en steilDAK gaan samenwerkingsverband aan
De noodzaak tot het verwijderen van de in Nederland aanwezige 
 asbestdaken zal in de komende jaren alleen maar groter worden.  
De tijd is dan ook rijp voor vakbeurs ASBESTOS en vakblad steilDAK  
om samen te werken.

De derde editie van ASBESTOS zal plaatsvinden op 
woensdag 11 en donderdag 12 april 2018 in Rotterdam 
Ahoy. De vakbeurs is gespecialiseerd in het onderwerp 
asbest in de breedste zin van het woord en brengt 
(internationale) bedrijven en organisaties samen die op 
de één of andere manier met dit onderwerp te maken 
hebben. Opnieuw zullen alle brancheorganisaties uit de 
asbestbranche op de beursvloer aanwezig zijn. Ook wor-
den aanverwante branches bij de beurs betrokken. Denk 
daarbij aan de solarbranche, de branche voor groenda-
ken, de isolatiebranche, etc. 

Organisator Jan de Klerk vertelt dat een samenwerking 
met steilDAK voor de hand lag. “Door het Asbestdaken-
verbod is het dak een ‘hot item’ in de asbestbranche. 
Vrijwel de gehele dakenbranche heeft met het verbod te 
maken, al was het alleen maar omdat er een nieuw dak 
moet worden aangebracht nadat het asbestdak is gesa-
neerd - en het liefst natuurlijk met gebruik van duurza-
me materialen. Het vakblad steilDAK is een belangrijk 
medium dat over al deze onderwerpen bericht en dat is 
een belangrijke reden dat uitgeverij Lindeman Uitgevers 
is benaderd voor het mediapartnerschap.”

BEURSCATALOGUS
Maar de samenwerking gaat verder. De uitgeverij zal de 
acquisitie, vormgeving en uitgave van de beurscatalogus 
voor haar rekening nemen. Directeur Palmyra Lindeman 
vertelt: “Eerder dit jaar maakten wij bekend in 2018  
geen nieuwe editie van DakEvent te zullen organiseren. 
Dit maakte de weg vrij voor een intensievere samen-
werking met de vakbeurs ASBESTOS. De beurs is immers 
zeer interessant voor de dakenbranche. Vele miljoenen 
vierkante meters dak moeten in Nederland worden 
 gesaneerd. De deadline van 2024 komt snel dichterbij 
en er zullen dan ook op korte termijn grote stappen 
moeten worden gezet om de enorme klus te klaren. 
ASBESTOS 2018 stelt de verschillende branches in staat 
om aanknopingspunten te zoeken voor samenwerkings-
verbanden, het biedt informatie over regelgeving, het 
laat zien welke innovaties in de verschillende branches 
worden doorgevoerd en zodoende kan de beurs de 

diverse ontwikkelingen stimuleren. Informatievoorzie-
ning is een belangrijke taak van vakblad steilDAK en op 
deze manier willen wij eraan bijdragen dat de branches 
verder met elkaar in contact treden.”

“De beurs ASBESTOS wordt breed gedragen,” besluit 
Jan de Klerk. “Dat alle relevante brancheorganisaties 
op de beursvloer aanwezig zijn, spreekt in dat opzicht 
boekdelen. In het Comité van Aanbeveling hebben 
naast uitvoerende bedrijven ook onderzoeksinstellin-
gen,  adviesbureaus en overheidsinstellingen zitting. 
Daarnaast zoeken wij actief de samenwerking met de 
verschillende branches. De samenwerking met steilDAK 
zien wij als een heel positieve ontwikkeling die er  
zeker aan zal bijdragen dat ASBESTOS 2018 een succes 
zal worden!” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Vlnr: Jan Suijk (sales manager Lindeman Uitgevers),  
Amy Grasmeijer (beursmanager Exhibitions Rotterdam),  

Gert Abma (voorzitter Comité van Aanbeveling),  
Palmyra Lindeman (directeur Lindeman Uitgevers)  

en Jan de Klerk (algemeen directeur Exhibitions Rotterdam).

Jan de Klerk van Exhibitions Rotterdam (links) en Palmyra Lindeman 
van Lindeman Uitgevers tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Het vakblad steilDAK en de vakbeurs ASBESTOS 2018
gaan samenwerkingsverband aan

www.asbestos-int.com

Woensdag 11 en donderdag 12 April  |  AHOY Rotterdam

3e editie
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Zinkunie opent nieuwe vestiging in Barneveld
Op 8 september 2017 opent Zinkunie een nieuwe vestiging in Barneveld. 
Het betreft inmiddels de elfde vestiging van het bedrijf, dat zich steeds 
meer ontwikkelt tot een allround dakgroothandel.

“De strategie wordt gewaardeerd door onze klanten,” 
vervolgt Burks. “Dat blijkt wel uit het gegeven dat al  
onze vestigingen groeien en steeds vaker voor de afhaal- 
orders bezocht worden door onze klanten. We zijn dan 
ook bezig het assortiment verder uit te breiden. Ons uit-
gangspunt daarbij is dat het hele plaatje moet kloppen: 
de prijs moet goed zijn, maar de kwaliteit en service ook. 
We leveren alleen aan professionele verwerkers,  
klanten moeten zijn ingeschreven bij de KvK onder een 
door ons vastgestelde branche. Natuurlijk heb je als 
leverancier niet altijd in de hand wat er met je product 
gebeurt, maar wij willen onze producten gericht leveren 
aan de installatie- en dakenbranche.”

De uitdaging zit er volgens Burks vooral in om te 
groeien en tegelijk de basis voor die groei niet te veron-
achtzamen. “Wij zijn altijd een partij geweest waarbij 
het contact met de klant centraal staat. Naarmate de 
organisatie groter wordt, wordt die marktbenadering 
een steeds grotere uitdaging. Dat is de achtergrond 
van de opening van de verschillende vestigingen in het 
land. Op deze manier kunnen we het persoonlijk contact 
handhaven en waar nodig met onze klant meedenken 
over de juiste oplossing in specifieke situaties.”

NIEUWE VESTIGING
Met de opening van de vestiging in Barneveld vult het 
bedrijf een regio in waar men nog niet aanwezig was. 
“De klanten uit die regio kregen voornamelijk geleverd 
uit de omliggende vestigingen (Boxtel, Utrecht,   
Zwolle en Didam), maar dat is lang niet altijd handig.  
De vestiging in Barneveld ligt vlakbij de afslag langs  
de A1. Ook klanten uit het oosten die een werk in de 
Randstad uitvoeren, kunnen aan het begin van de werk-
dag (vanaf 6 uur) zonder tijdverlies de spullen afhalen. 
We handhaven vanzelfsprekend ook ons eigen trans-
port, waarbij we garanderen dat zowel het maatwerk, 
als de andere materialen die vóór 13 uur worden besteld, 
de volgende dag als eerste losadres op de vestiging, of 
in de loop van de dag op het klantadres, zullen worden 
bezorgd. Op het klantadres kunnen we geen tijdstip 
garanderen, dus in geval van grote haast kan de klant  
’s morgens vroeg de materialen op één van de vestigin-

Met de opening van de nieuwe vestiging wordt een 
nagenoeg landelijke dekking bereikt. In 1999 begon 
Zinkunie als gespecialiseerde groothandel in allerhande 
zink-, koper- en loodproducten. Als extra service werd 
het assortiment steeds verder aangevuld tot men in 
2012 ook besloot een assortiment dakproducten te 
gaan voeren: een eigen lijn dakbedekkingsmaterialen, 
isolatieproducten en dakaccessoires. Feitelijk fungeert 
het bedrijf dus als een volwaardige dakgroothandel. 
De strategie heeft geleid tot deze verdere uitbreiding. 
Momenteel heeft het bedrijf zo’n 140 man in dienst. 
Verkoopmanager Roy Burks licht toe.

“We willen voor onze klanten fungeren als een  
‘one-stop-shop’,” legt Burks uit. “Als men toch al voor 
bijvoorbeeld zinken goten langs moet komen, is de  
klant het best geholpen als hij direct ook de overige 
materialen voor een project mee kan nemen.  
Wij zijn fabrikant van zinken, koperen en loden produc-
ten, van de overige producten zijn wij wederverkoper.  
Mede om deze reden is recent ons magazijn op de 
hoofdvestiging in Boxtel aanzienlijk uitgebreid.”

gen afhalen. Ook daarom is het prettig dat we  
nu een invulling hebben voor de regio Barneveld.  
Vanaf 11 september, de maandag na de officiële ope- 
ning, is de nieuwe vestiging dus volledig operationeel.”

Burks: “De noviteiten hebben als doel om een com-
pleet assortiment te kunnen aanbieden. Daarbij is het 
van  belang dat we niet te ver doorschieten: het moet 
overzichtelijk blijven. We moeten onze basis in het oog 
blijven houden: we zijn producent en leverancier van 
zink-, koper- en loodproducten en we voeren daarnaast 
als service voor onze klant een compleet assortiment 

dakproducten. De service en het persoonlijk contact 
blijven de basis van onze activiteiten. Groei is gezond, 
maar kan niet het doel op zich zijn. Al onze stappen zijn 
gericht om onze service naar onze klanten toe te vergro-
ten, ons doel blijft altijd om op een prettige en persoon-
lijke manier zaken te doen met onze klanten.” ●

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

Dé dak- en gevelspecialist!

GEREEDSCHAPPEN    SNELLE SERVICE    VAKKUNDIG ADVIES    CURSUSSEN    VEILIGHEIDSARTIKELEN    

MAATWERK   DAKSYSTEMEN   HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING   GOOTSYSTEMEN   LASEREN EN OSSENOGEN    

PUBLICATIES

Handboek Luchtdicht Bouwen. 
Oosterbeek: Den Braven, 2017.
Leverancier Den Braven publiceert een handboek over het belang  
en de techniek van luchtdicht bouwen. Het handboek is gratis  
bij de leverancier te bestellen.

Marcel Wilders: Het Compleet Arbo-Regelgevingboek 2017.  
Zeist: Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch, 2017
Alle wet- en regelgeving op het gebied van arbo, met o.a. de  
Arbowet,  Arbobesluiten, Arboregelingen, de Beleidsregels inzake  
de arbocatalogi, certificering en boeteoplegging, Warenwetgeving,  
Asbestbesluiten, etc. 

Handboek Duurzaam Energiezuinig Bouwen.  
Oegstgeest: Archidat Bouwformatie, 2017.
Dit boek bevat meer dan 80 hoogwaardige bouw- en referentiedetails  
die stuk voor stuk voldoen aan de actuele eisen op het gebied van  
duurzaamheid en energieprestatie.

Nationaal Solar Trendrapport 2017.  
Heerhugowaard: Solar Solutions Int. i.s.m. Solar Magazine, 2017.
Onderbouwde cijfers over werkgelegenheid, omzet en trends in de 
 solar branche. Het rapport is gratis te downloaden via de respectievelijke 
 websites van Solar Solutions Int. en Solar Magazine.

Op weg naar een lerende organisatie. 
24 pioniers die hun organisatie transformeren met de Learn methode. 
Veldhoven: Washi Books, 2017
Nieuw organiseren, wendbaar zijn, werkgeluk. Binnen organisaties is er een 
beweging op gang die niet meer te stuiten is. Hoe haak je hierop aan?  
Hoe transformeer je naar een organisatie waarin iedereen elkaar versterkt?  
24 Learn pioniers delen hun ervaringen.

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving - Editie 2017. 
Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, 2017. 
In dit boek zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op het 
 bouw contractenrecht, met o.a. DNR 2011, UAV 2012, Aanbestedingswet,  
Gids Proportionaliteit, AVA 2013.
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EUROPEAN ASBESTOS FORUM 2017

Congres rond 
asbestproblematiek
Op 26 september 2017 wordt voor de derde keer het  
European Asbestos Forum georganiseerd: een internationaal congres 
voor professionals rond de asbestproblematiek. Het congres vindt  
plaats in het Hilton Canary Wharf Hotel in Londen.

Workshops op 25 september bieden de gelegenheid  
om met andere professionals de diepte in te gaan. 

ASBEST IN DE INDUSTRIE
Dit jaar worden de diverse aspecten rond het hoofd-
onderwerp besproken: asbest in de industrie.  
Wat betekent dit voor de samenleving, voor de econo-
mie, voor het milieu? Wat zijn in dit verband de proble-
men en oplossingen? Veel professionele organisaties 
leveren sprekers. Zo zullen er advocaten uit de Verenigde 
Staten en Engeland aanwezig zijn om een juridisch 
perspectief te geven, evenals sprekers die vanuit het 
perspectief van  verzekeringen of de gezondheidzorg een 
beeld te geven van de laatste ontwikkelingen. BDO zal 
uitleggen hoe men geld bespaart bij het verwijderen 
van asbest op industriële locaties, etc. Ook zijn organi-
saties voor asbestslachtoffers aanwezig, waaronder de 
British Lung Foundation. ARI Global Technologies zal 
uitleggen hoe zij asbest gaat denaturaliseren en er weer 
een nuttig, veilig product van maakt. Ook de veiligheid 
en bewustwording van asbestrisico’s op de werkvloer 
komen ruimschoots in beeld. 

Het Europan Asbestos Forum streeft naar het verbete-
ren van professionele netwerken en de uitwisseling  
van de nieuwste kennis over alle asbestrelevante zaken. 
Dit doet men via het delen van innovaties, en inzichten 
en het bespreken van de beste praktijken. Leren van 
elkaars fouten en successen. Dit is volgens de organi-
satie een uitgelezen gelegenheid om meer over asbest 
te leren en nuttige nieuwe contacten te maken om het 
eigen werk naar een hoger niveau te brengen.

PROGRAMMA
Op maandag 25 september 2017 worden, na een plenai-
re sessie, workshops georganiseerd, waarin deelnemers 
en sprekers elkaar ontmoeten om diepgaand te discussi-

Sprekers uit Europa, de Verenigde Staten, Australië en 
Nieuw Zeeland vertellen over de nieuwste inzichten  
in allerhande asbestgerelateerde onderwerpen,  
zoals bijvoorbeeld de impact van de asbestindustrie  
op het maatschappelijk leven, de nieuwste ontwikke-
lingen op medisch en juridisch gebied, verzekeringen, 
accountancy, etc. Hoe kan veiliger worden gewerkt? 

eren over een breed scala aan asbestgerelateerde onder-
werpen. Dit is een beproefde formule waarin men de 
relevante specialisten kan ontmoeten om kennis uit te 
wisselen en blijvende netwerken op te bouwen. Op dins-
dag 26 september 2017 vindt de EAF-conferentie plaats, 
afgesloten met een optioneel conferentiediner. 

Het is de derde keer dat de conferentie wordt georga-
niseerd. Vorig jaar vond het congres plaats in het 
Krasnapolsky Hotel in Amsterdam. Tijdens deze gele-
genheid werd mevrouw Mavis Nye BCAh, Engelands 
meest bekende asbestslachtoffer, onderscheiden met 
de EAF Recognition Award. Mavis Nye werd in 2009 ge-
diagnosticeerd met asbestkanker en de doktoren gaven 

haar nog slechts drie maanden te leven.  Haar ziekte is 
hoogst waarschijnlijk veroorzaakt doordat ze jarenlang 
de stoffige werkkleding van haar echtgenoot Ray heeft 
gewassen. Uniek aan haar verhaal is dat ze dankzij veel 
volharding en een experimentele behandeling voorals-
nog genezen lijkt van deze normaliter volstrekt dodelijke 
ziekte – misschien wel de eerste persoon ooit. Zij zal ook 
tijdens deze editie een presentatie verzorgen. De insteek 
is immers om naast het vergroten van de kennis van 
experts, ook het bewustzijn te vergroten van de risico’s 
van asbestvezels.

CONTAMINATION EXPO
Aansluitend aan het European Asbestos Forum vindt in  
Londen de Contamination Expo plaats. Dit is Europa’s 
grootste evenement rond de bescherming van het 
milieu en de bevordering van het beheer van vervuild 
land, water en lucht. Hier worden de meest recente 
 oplossingen en de meest innovatieve leveranciers 

 samengebracht. Het evenement biedt seminars, 
 interactieve debatten, live demonstraties, advies van 
experts in de industrie, netwerkmogelijkheden en nog 
veel meer. Asbestsanering vormt hier een belangrijk 
onderdeel van.

Het European Asbestos Forum congres vindt op 25 en 
26 september 2017 plaats in het Hilton Canary Wharf 
Hotel in London. De Contamination Expo vindt op 27 en 
28 september 2017 plaats in London ExCeL International 
Exhibition Centre. Beide locaties zijn op korte afstand 
van London City Airport. Bezoekers van het congres krij-
gen gratis kaarten voor de Contamination Expo. 

Voor meer informatie en aanmelden zie: 
www.europeanasbestosforum.org/program-2017 ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Mavis Nye is één van Engelands bekendste asbestslachtoffers.



    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 

NÚ 
VERKRIJGBAAR!

PANNEN DAK

Tot 40% snellere 
installatie

Lichter en sterker Tot 25 jaar garantie

25 JAAR

Altijd de juiste 
maatvoering

www.esdec.com

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF ✔ Snelle montage

✔ Slechts 4 componenten

✔ Universeel verstelbaar

✔ 1 stuk gereedschap

✔ IJzersterke basis voor zonnepanelen

✔ Het dak blijft intact

✔ Betrouwbaar 

✔ Tot 25 jaar garantie

DE VOORDELEN VOOR U DE VOORDELEN VOOR UW KLANT

DÉ NIEUWE MONTAGE 
STANDAARD VOOR 
SCHUINE DAKEN

KIJK OP DE WEBSITE VOOR ONZE DEALERS

www.hermanstechniglaz.nl 

Hermans Techniglaz introduceert in Nederland een dakgeïntegreerd 

zonnestroom systeem met de uitstraling van leisteen: BIPV Slates.

BIPV Slates, is een innovatieve dak 
oplossing waarmee leienstenen 
daken vervangen kunnen worden 
voor zeer fraaie dak-geïntegreerde 
‘PV leien’. Deze unieke zonnepanelen 
zijn effi ciënt, betrouwbaar, volledig 
weerbestendig en lijken zeer sterk op 
gewone leienstenen. Er is slechts een 
oppervlakte van 7 m2 nodig om een 
vermogen van 1 kWp te installeren. 

De perfecte esthetische oplossing 
voor de nieuwbouw van daken voor 
woningen en kantoorpanden. Maar 
ook zeer geschikt voor historische 
gebouwen en renovatieprojecten die 
aan bepaalde eisen moeten voldoen. 
Kortom een BIPV-systeem met een 
natuurlijke uitstraling en waarbij er 
op een esthetische zeer fraaie wijze 
schone energie kan worden opgewekt!

Begroeningstechniek Joru Support bv - Duurzame toekomst

Industriestraat 11 • 5961 PG Horst-Holland 
Tel: +31(0)77-8514602 • Mobiel: +31(0)6-21285301
info@begroeningstechniek.nl - www.begroeningstechniek.nl
www.groendak-direct.nl - www.roofupdate.nl - www.verti-plant.de

Begroeningstechniek Joru Support
Dak & Gevel - In & Outdoor begroening met systeem

Dakbegroening - Gevelbegroening - Groothandel - Webshop
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PRODUCTNIEUWS

Kunststof dakpanprofielen 
als vervanging van 
asbesthoudende dakplaten
In de markt groeit langzaam maar 
zeker het besef dat asbestdaken  
op korte termijn moeten worden 
vervangen. Het nieuw opgerichte 
Ekhoplex bv speelt hierop in met  
de introductie van kunststof dak-  
en gevelprofielen, waarmee asbest-
houdende golfplaten één op één 
kunnen worden vervangen.

De oprichters van Ekhoplex zijn geen onbekenden  
in de hellende dakenbranche. Jan Weijers en  
Piet Schouwenburg zijn al decennialang in de markt 
 actief en hebben hun sporen ruimschoots verdiend. 
 Beide heren staan bekend om hun passie voor dakpan-
nen, dus het initiatief om kunststof dak- en gevelprofie-
len te importeren is opvallend. Toen Weijers bij toeval 
hoorde van het bestaan van de kunststof profielen,  
nam hij direct contact op met de Chinese fabrikant. 
De producten worden in met name Azië al veel toege-
past, in Europa is dat nog niet het geval. Dat heeft met 
name te maken met het feit dat al eeuwenlang lokaal 
voorhanden materialen als klei, lei, beton, etc. worden 
gebruikt en met de bouwcultuur, die traditioneel is 
ingesteld. Het Asbestdakenverbod biedt volgens beide 
heren de ideale gelegenheid om een nieuw type product 
te introduceren op (in eerste instantie) de Nederlandse 
markt. In Nederland zullen de profielen worden toe-
gepast op daken waar traditionele dakpannen toch al 
geen optie zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Het betreft een assortiment dak- en gevelprofielen 
dat is vervaardigd uit gelamineerd PVC. Het product is 
opgebouwd uit drie lagen: een zeer weerbestendige 
beschermlaag uit ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate), 

een kern van uPVC en een witte afwerklaag aan de 
onderkant. De profielen hebben een dikte van 3,5 mm. 
De breedte per type is gestandaardiseerd op 1,05 m en 
de lengte is aan te passen naar project. De maximale 
afmeting wordt feitelijk enkel beperkt door de contai-
nerafmetingen: ze moeten kunnen worden vervoerd. 
Vanzelfsprekend wordt het product geleverd met een 
assortiment aan hulpstukken voor nokconstructies, 
hoekkepers en kilgoten.

De profielen hebben het uiterlijk van hoogglanzende 
dakpannen en zijn in diverse kleuren beschikbaar, maar 
voor de Nederlandse markt zal worden ingezet op de 
varianten leigrijs en steenrood. Dit zijn in ons land de 
meest gangbare kleuren. De profielen zijn toepasbaar 
op daken met een hellingshoek van 22-50°. De montage 
is vergelijkbaar met de reeds op de markt aanwezige 
dakpanprofielen: ze worden met behulp van schroeven 
in de bovenste ‘pan’ aan de gordingen bevestigd (de 
maximale gordingafstand is 660 mm). Een dakdekker 
zal dus geen enkele moeite hebben met de montage.  
De kleinere daken zijn volgens beide heren zelfs door 
een handige particulier uit te voeren, die bovendien  
35 m2 asbest kostenloos mag verwijderen. Het product  
is voor iedere verwerker vrij te koop. 

“De profielen hebben verschillende eigenschappen waar- 
mee ze zich op de markt onderscheiden,” vertelt Weijers. 
“De belangrijkste daarvan is wellicht de sterkte en hoge 
slagvastheid van het materiaal. Dit maakt het product  

beloopbaar en tevens bestand tegen bijvoorbeeld vanda  
lisme, ook bij lage temperaturen. Het mate riaal is zelfrei-
nigend en ongevoelig voor aanhechting van vuil en mos- 
of algengroei. Dat maakt het zeer onderhoudsarm. Ten-
slotte is het materiaal ook bestendig tegen chemische 
stoffen, anticorrosief en bestand tegen hitte en kou.”

De producten worden geproduceerd onder  
ISO 9001-certificaat en zullen op korte termijn  
worden voorzien van alle relevante Nederlandse  
kwaliteitscertificaten.
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PRODUCTNIEUWS

ASBESTDAKEN
“Dit alles maakt het product geschikt voor toepassing 
op veel daken die vóór 2024 gesaneerd zouden moeten 
zijn,” vervolgt Schouwenburg. “In Nederland zullen de 
profielen niet zo snel in nieuwbouwprojecten worden 
toegepast, maar in met name China is het al wel gang-
baar. De asbestdaken die in de komende jaren moeten 
worden gesaneerd, zijn vaak daken waar dakpannen 
niet op kunnen worden toegepast, omdat de constructie 
niet is berekend op het gewicht van dakpannen. Voor de 
nieuwe dakbedekking heeft men dus een beperkt aantal 
opties. Men kan dan nieuwe golfplaten aanbrengen,  
of stalen dakpanprofielen. Wij zijn ervan overtuigd dat  
de kunststof profielen een duidelijke meerwaarde heb- 
ben ten opzichte van deze opties. De technische eigen-
schappen naast het lichte gewicht zijn zoals gezegd 
gunstig. Maar ook esthetisch biedt het product voor-
delen, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant.  
Er zijn in Nederland al enkele proefprojecten uitgevoerd 
(zie foto’s) en bij deze projecten werd het eindresultaat 
als heel fraai ervaren.”

Dit houdt in dat het bedrijf zich in de verkoop ener- 
zijds zal richten op wooncorporaties. Zowel Weijers  
als Schouwenburg kan hiertoe een uitgebreid netwerk 
aanspreken en daar is inmiddels mee begonnen.  
“Juist voor deze doelgroep is dit een zeer geschikte oplos-
sing,” aldus Weijers. “Denk bijvoorbeeld aan alle schuur-
daken die met deze profielen kunnen worden uitgevoerd. 
Als de onderconstructie in orde is, is het een kwestie van 
de asbesthoudende golfplaten afvoeren en de kunststof 
profielen monteren. De profielen kunnen één op één 
in de plaats komen van de oorspronkelijke golfplaten 
en dat betekent op zichzelf al een flinke besparing ten 
opzichte van de meeste andere dakbedekkingen.”

Anderzijds richt men zich op de 
agrarische sector, waar zich im-
mers een groot deel van de te  
saneren daken bevindt. Bij deze 
daken vormt met name de 
esthetische uitstraling van het 
product de meerwaarde. Voor 
de agrarische sector zijn diverse 
stimuleringsregelingen beschik-
baar. Ook zal de samenwerking 
worden gezocht met enkele grote 
asbestsaneerders, zoals bijvoor-
beeld Vlasman Sloopwerken bv  
in Alphen aan den Rijn.

MARKT
Beide heren hebben dus de ver-
wachting dat dit product kansen 
heeft op de Nederlandse markt. 
Schouwenburg: “Juist omdat de 
markt traditioneel is ingesteld, 
moet een nieuw product zich 

bewijzen. Wij zijn nu met veel enthousiasme begonnen 
het product professioneel als concept voor asbestsa-
nering in de markt te zetten: in één hand asbest er af, 
kunststof erop. We hebben echter allebei de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt dus op termijn zal het  
stokje worden doorgegeven aan de jeugd, die nu al 
betrokken is.

Met de introductie van de Ekhoplex kunststof dak- en 
gevelprofielen op de Nederlandse markt is er een alter-
natief voor de gangbare oplossingen beschikbaar voor 
de sanering van de asbestdaken. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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HAAKSE SLIJPMACHINES MET CONNECTIVITY-FUNCTIE 
Voor professionals die inzetten op efficiëntie en bedieningsgemak is de 
nieuwe generatie haakse accuslijpmachines van Bosch geïntroduceerd: 
de GWS 18V-115 en -125 C Professional evenals de GWS 18V-115, -125 en 
-150 SC Professional. Dit zijn de eerste haakse slijpmachines ter wereld 
met Connectivity-functie: door een integreerbare Bluetooth-module en 
de „MyTools“-functie in de Bosch Toolbox-app kunnen gebruikers de nieu-
we haakse accuslijpmachines met hun smartphone verbinden. Ze hebben 
zo de mogelijkheid hun machine te personaliseren, deze individueel te 
configureren evenals alle beschikbare machine-informatie zoals serie-
nummer en productiedatum op te vragen. Gebruikers krijgen bovendien 
informatie over de gereedschapsstatus, evenals tips voor het verhelpen van fouten, bijvoor-
beeld wanneer een machine door oververhitting is uitgeschakeld, direct op de smartphone. 

25 september 2017 
NATIONALE ASBESTFEITENCONGRES 2017

Tivoli te Utrecht
Info: www.asbestfeiten.nl

26 september 2017
3RD EUROPEAN ASBESTOS FORUM

Hilton Canary Wharf Hotel, London
Info: www.europeanasbestosforum.org

4-5 oktober 2017 
BESTELAUTO EXPO 2017 

Expo Houten
Info: www.bestelauto-expo.nl

10-12 oktober 2017
VAKBEURS ENERGIE

Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch
Info: www.energievakbeurs.nl

10-12 oktober 2017 
BOUW COMPLEET HARDENBERG
Evenementenhal te Hardenberg

Info: www.evenementenhal.nl

11 oktober 2017
PRAKTIJKDAG ‘KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN’

De Cantharel te Apeldoorn
Info: www.niemankwaliteitsborging.nl

11-12 april 2018
ASBESTOS 2018

Rotterdam Ahoy
Info: www.asbestos-int.com

AGENDA

V E R H U I Z I N G
Esdec levert en produceert al meer 

dan 10 jaar montagesystemen 
voor zonnepanelen. Het succes 

van de producten heeft de enorme 
groei van de afgelopen jaren 

verder versneld. Om te kunnen 
blijven groeien, innoveren en 

professionaliseren, verhuist Esdec 
naar een nieuw pand. Het nieuwe 

adres per 29 september 2017 is:

Londenstraat 16 
7418 EE Deventer 

085-7607 220 (ongewijzigd)

MONIER INTRODUCEERT  
LICHTGEWICHT BETONPAN AERLOX
Een betonnen dakpan weegt gemiddeld 42 kg per m2. 
Monier heeft een sterke en lichte betonnen dakpan ont- 
wikkeld met een gewicht van minder dan 30 kg per m2:  
de Aerlox. De dakpan is zo’n 30% lichter en heeft 
dezelfde sterkte en duurzaamheid als de gemiddelde 
betondakpan. Dit maakt het werk voor de dakdekker 
gemakkelijker en sneller, bespaart op de dakconstructie 
en betekent minder transport.

De nieuwe betondakpan is voor het eerst in de stad 
Groningen toegepast, waar BAM Wonen in opdracht van 
woningcorporatie Nijestee 56 eengezinswoningen ener-
giezuinig renoveerde. De opdrachtgever koos voor deze 
lichtgewicht betonnen dakpan, want minder gewicht op 
het bovenste deel van de woning betekent een groter 
traagheidsmoment bij een aardbeving.

PLAKA AIRTIGHT VOOR EEN LUCHTDICHT PREFAB CASCO
Door de steeds strengere eisen op het gebied van de 

 ener gie prestaties van woningen is het van belang om  
ook bij prefab casco’s te zorgen voor 100% luchtdichte aanslui-
tingen. Luchtdicht bouwen begint bij goed ontworpen details.  
Voor een luchtdichte detaillering van prefab elementen biedt  

Plaka Nederland de Plaka Airtight.

Hiermee is heel eenvoudig en snel een luchtdichte afdichting 
van de woningscheidende spouw te realiseren. Het product 

bestaat uit een gevacumeerde strook minerale wol, verpakt in 
een dampremmende PE-folie. De vacuüm sealing zorgt voor  

de werking van dit product. Na montage dient het ‘lek’ geprikt 
te worden, zodat de minerale wol gecontroleerd expandeert  

en zo de woningscheidende spouw tussen de kanaalplaat-
vloeren volledig opvult.

DAKRAAM VOOR MONUMENTALE GEBOUWEN
VELUX heeft speciaal voor monumentale gebouwen een 
 dakraam ontworpen. Niet alleen de esthetische kenmerken, 
maar ook het gebruik van bijzondere materialen zoals zink  
en koper maken het raam uitermate geschikt voor monu-
menten. Door de technische eigenschappen, zoals hoge 
 isolatiewaarden, voldoet het dakraam tegelijkertijd aan het 
comfort van moderne dakramen. 

Aanleiding voor de ontwikkeling van het dakraam was de groot-
schalige renovatie van een monumentaal pand in het Deense 
plaatsje Nykøbing Falster. VELUX liet onder meer acht nieuwe 
dakramen plaatsen in de zolder van het pand. Het agentschap 
voor Cultureel Erfgoed in Denemarken heeft de renovatie goed-
gekeurd. Ook de dakramen kwamen door de test.

LANCERING KOMO-CERTIFICERING VOOR DAKKAPELLEN
Op woensdag 21 juni organiseerde SKH en Dakvenstermeesters  
de themamiddag ‘Dakkappellen: wat betekent de nieuwe  
Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen voor een producent  
en/of plaatser van een dakkapel’.  Tijdens deze themamiddag  
werden de deelnemers (producten en monteurs van dakkapellen) 
 geïnformeerd over de mogelijkheden om hun dakkapellen aan- 
toonbaar aan het Bouwbesluit te laten voldoen middels een  
KOMO attest-met-productcertificaat, alsmede ook de monteurs  
op te leiden om zodoende ook de montage gecertificeerd te  
kunnen aanbieden. 
 
Inmiddels hebben verschillende bedrijven te kennen gegeven de diverse 
trajecten direct te gaan inzetten. De verwachting is dat eind 2017 het 
volledige traject voor eerder genoemde fabrikanten succesvol zal zijn 
afgerond. De fabrikant zal vervolgens vier keer per jaar worden getoetst. 
Monteurs zullen na 2 jaar opnieuw moeten aantonen over de benodig-
de kennis te beschikken om het montage certificaat te behouden.
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ALL-UP VIERT 10-JARIG JUBILEUM MET DEMODAGEN
Op 28, 29 en 30 september ( van 10 tot 22 uur) is het feest 
in Almelo. Met enkele demodagen, bijzondere acties  
én de ingebruikname van een nieuwe werkplaats viert 
All-up haar 10-jarig jubileum. 

Voor de nog steeds groeiende klantenkring van All-up 
vormen de demodagen inmiddels een vaste waarde op 
de jaarkalender. Dat zijn immers de momenten om al het 
nieuwe uit de omvangrijke programma’s van Klaas, Paus 
en Geda in ogenschouw te nemen. Ook vormen ze een 
uitgelezen kans om te netwerken, contacten te leggen 
en wetenswaardigheden uit te wisselen. Niet voor niets 
komen er jaarlijks meer relaties met hun achterban een 
kijkje nemen op de dynamische Almelose werkvloer. 

De constante groei van het bedrijf maakte onlangs een verdere uitbreiding van de vierkante meters noodzakelijk. “In 
onze zoektocht kregen we ook de kans de plek waar het tien jaar geleden allemaal begon, het pand van onze buur-
man, erbij te betrekken. Mooier kon het dus niet. En daarom ook zijn we trots dat we nu -tien jaar na dato- diezelfde 
meters weer betreden en ze nu als ultramoderne werkplaats bij onze vestiging kunnen betrekken,” aldus Nijkamp en 
Damhuis. De officiële opening ervan vindt eveneens tijdens de demodagen plaats.

Tevens wordt er natuurlijk ruimte ingebouwd voor de nodige feestelijkheden om daarmee het jubileum én de vele 
jubileumacties op ladderliften, hoogwerkers en kranen kracht bij te zetten. Zo staat er een Formule 1 race simulator 
opgesteld en zijn er tickets voor de Formule 1 te verdienen voor degenen die de snelste tijd neerzetten.

JACO UITTENBOGAARD NIEUWE DIRECTEUR 
AANNEMERSFEDERATIE NEDERLAND
Per 1 september 2017 is Jaco Uittenbogaard de nieuwe direc-
teur van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra;  
de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in 
bouw en infra. Uittenbogaard volgt Wim de Boer op die eind 
van dit jaar afscheid neemt als directeur van de AFNL. 

NIEUW EU-PROJECT ONTWIKKELT BETAALBARE OP-
LOSSINGEN VOOR ENERGIENEUTRAAL BOUWEN 
Het EU-project AZEB ontwikkelt een integrale metho-
dologie om kosteneffectief energieneutraal te bouwen. 
AZEB betekent ‘affordable zero energy buildings’, de 
nadruk ligt dus op betaalbaarheid. Met 2020 in zicht 
moet het tempo van energieneutraal bouwen omhoog, 
maar men vindt het vaak te duur. Bestaande technische, 
procesmatige en beleidsmatige oplossingen worden 
verzameld, doorontwikkeld en geïntegreerd. Ook wor-
den trainingsprogramma’s ontwikkeld. In het project  
werken 8 partners uit 6 landen samen tot eind 2019.  
In Nederland is DNA in de Bouw erbij betrokken.

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

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

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

isolatieschil.
• 2-Zijdige cachering + ingelijmde regels  constructief 

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

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin

SlimFix® RenoTwin
Constructief sterke na-isolatie op 
bestaande dakelementen

152144_ISOBOUW_ADV_SlimFixRenoTwin_DAKENRAAD_210x297_A02.indd   1 19-06-15   09:33

Optimale prestatie en design voor 
mechanische ventilatie!
Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. 
De MultiVent 5V is ontwikkeld voor de nieuwste mechanische 
afvoersystemen en is klaar voor de toekomst! Daarnaast bestaat 
ons unieke MultiVent ventilatieprogramma uit de vertrouwde 
MultiVent Basis (natuurlijke ventilatie) en de MultiVent Hybride 
(combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie).

Download uw BIM tekeningen via www.ubbink.nl/bim.

Dit product maakt deel uit van de 5-serie, een complete lijn 
dakdoorvoeren waarbij design is gecombineerd met topprestaties!
Oplossingen voor rookgasafvoer van de HR ketel, mechanische
ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan.

MultiVent 5V
Klaar voor de toekomst!

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

UBB Adv MultiVent5V 210x297.indd   1 31-10-16   10:39



DIVISION INSULATION

Kijk voor uitgebreide informatie en video’s op:

www.unilininsulation.com/nl/luchtdichtbouwen

UNILIN Insulation bv - Beneluxstraat 1 - 5061 KD  Oisterwijk - T +31(0)13 523 13 13 - info.nl@unilin.com - www.unilininsulation.com/nl

UNILIN INSULATION GAAT VOOR EEN TOEKOMST...  
WAARIN ENERGIEZUINIG BOUWEN  
DE STANDAARD WORDT!
Unilin heeft een uniek luchtdichtdaksysteem ontwikkeld waarmee het dak kierdicht gemonteerd kan worden. De combinatie 
van de luchtdichte veer, foamtape, luchtdichte folie en onze dakelementen van PIR hardschuim zorgen voor een luchtdicht dak.  
Hiermee wordt bijgedragen aan de bouwkwaliteit, wooncomfort en een lager energieverbruik.


