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De isolatiesector
heeft het zwaar
Isoleren, isoleren, isoleren. Dat is de boodschap,
die we ondertussen wel kunnen dromen. Een zeer
goede zaak natuurlijk en iets wat zeker moet gebeuren. De bouwsector zit in de lift en de doelstellingen
voor energieneutrale woningen zijn allemaal
geformuleerd. Isolatie is hot!

Restauratie

Renovatie

Juist nu ontstaat er een enorme schaarste in een
belangrijke grondstof van PIR (polyisocyanuraat),
namelijk MDI (Methyleendifenyldi-isocyanaat).
De brieven met prijsverhogingen vliegen u om
de oren, assortimentsaanpassingen, levertijden
die niet meer gegarandeerd kunnen worden.
Kortom: een hoop ‘geregel’ voor zowel de klant als de
producenten van PIR-isolatie. Iedereen doet er alles
aan om toch het kwaliteitsproduct op het juiste tijdstip op de juiste plek te brengen. Helaas lukt dit niet
in alle gevallen. Zeker niet vanwege onwil, maar puur
uit overmacht. Als de grondstof simpelweg niet of zeer
beperkt verkrijgbaar is, dan wordt het produceren
van een eindproduct ook lastig. Alle fabrikanten doen
echt hun best, geloof mij maar.

Nieuwbouw

Cast PMR dakramen

Slate Line

Cast PMR dakramen

Productadviseurs

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

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

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

Even kort hoe deze schaarste ontstaan is. Een explosie
en brand in Ludwigshafen (BASF), een chemisch incident bij Wanhua in China, toenemende vraag wereldwijd naar de grondstof en de vertraging die de bouw
van twee fabrieken hebben opgelopen. ”Allemaal leuk
en aardig, maar wanneer is de grondstof dan wel weer
volledig op voorraad en kunnen de PIR-isolatieplaten
weer volledig toegepast worden”, hoor ik u denken.
Dat weet helaas niemand en dat kan ook niemand u
100% garanderen. Een fabriek bouw je niet zomaar
weer even op, maar men maakt goede stappen.

maar juist alleen bestellingen die echt voor
klanten zijn om toe
te passen. We bellen
ook alle orders na
om te communiceren over levertijden en prijzen om
zo af te kunnen
stemmen met de
klant of het akkoord
is. Daar waar combinaties van dakelementen
en spouwisolatie verkocht
worden, willen we ook zorgen dat dit in zijn geheel
geleverd wordt, zodat we voorkomen dat bouwlocaties stil komen te liggen. Nieuwe klanten worden
momenteel niet beleverd, omdat trouwe klanten
voorrang krijgen.
Ik hoop dat we deze vervelende fase snel achter
de rug hebben en dat we weer vooruit kunnen met
de isolatiesector. ●

Christian van Gils

Vanuit de isolatiesector wordt er van alles aan gedaan
om de bestellingen in goede banen te leiden en u op
een correcte manier te informeren. Ik kan alleen
ingaan op hoe de leverancier waar ik bij werkzaam ben
met deze problematiek omgaat. Er wordt goed gekeken naar de beschikbare voorraad en deze proberen
we naar eer en geweten te verdelen. Dat betekent
ook dat het op volgorde van binnenkomst behandeld
wordt. Vanuit de fabrikanten wordt gestimuleerd om
geen voorraadhoudende bestellingen te plaatsen,

‘’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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20.000 kilo nieuw lood voor
Cuneratoren te Rhenen
De markante Cuneratoren
in Rhenen heeft onlangs
een grootschalige renovatie
ondergaan.

Zonne-energie in de
historische binnenstad
De competitie ‘Van een Leien Dakje’
wordt georganiseerd om toepassing
van zonne-energie op monumentale
gebouwen te stimuleren.
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De stand van zaken rond
de URL valbeveiliging
Waar blijft de Uitvoeringsrichtlijn (URL)
voor het aanbrengen van gebouw
gebonden veiligheidsvoorzieningen op
hellende daken?

Denk goed na over de toe te passen
veiligheidsvoorzieningen
In de markt wordt veelal het verkoop
argument gebruikt dat veiligheid
volgens de wet verplicht is. De werkelijkheid ligt wat genuanceerder.

COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, vermenigvuldigd
of gekopieerd zonder uitdrukkelijke
toestemming van de uitgever.
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Actualiteiten
Nieuws voor en door de dakenbranche

Lichtgewicht dakpan voor aard
bevingsbestendige woningen
In Loppersum worden momenteel
43 nieuwe woningen aardbevingsbestendig gemaakt.

Zorgvuldigheid troef bij leien
dakbedekking Zorgvilla Barendrecht
Het aanbrengen van een leien dak
bedekking van de nieuwgebouwde
zorgvilla in Barendrecht was een
arbeidsintensieve klus met veel kapwerk,
die om veel nauwkeurigheid vroeg.

2
8
10
11
16

22
26
28

29
34
35
39
44

Lei Import bv
F. Bogaerts bv
Stichting Dakmeester
Zinkunie bv
All Up
Artilan bv
Roof Safety Systems
Novariet bv
JVK Daken bv
P. Bakx Montage
Gilde Software
Conduct Technical Solutions bv
Ubbink bv
Esdec bv
Nelskamp Dakpannen
Unilin Insulation bv
Konrad Roof Technology bv
Hermans Techniglaz
Isobouw Systems bv

www.lei-import.nl
www.bogaerts.nl
www.dakmeester.nl
www.zinkunie.nl
www.all-up.nl
www.artilan.nl
www.rss-roof.com
www.novariet.nl
www.jvkdaken.nl
www.profiledwindow.com
www.gildesoftware.nl
www.roofsupport.nl
www.ubbink.nl
www.clickfit.nl
www.nelskamp.nl
www.unilininsulation.com
www.konrad.-rooftech.com
www.hermanstechniglaz.nl
www.isobouw.nl

rgang
e
- 2 jaa

ABONNEMENTEN
Gratis binnen de doelgroep.
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Energieopwekkende ‘leipannen’
Op daken waar leien zijn toegepast, is het vaak een bezwaar
om zonnepanelen toe te passen.
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De wetenschap achter dakdekken
Het dak van een gebouw fungeert als laatste
verdedigingslinie tegen weer en wind. En die
bescherming is een wetenschap op zich.
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VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 4x per jaar
OPLAGE 4.500 exemplaren

Loodvervanger met dezelfde eigenschappen als lood
Onlangs werd een nieuw type loodvervanger op de markt
geïntroduceerd: Leadax.

DIT NUMMER IS TOT STAND GEKOMEN MET MEDEWERKING VAN

DRUK Veldhuis Media bv, Raalte

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
abonnementen@lumail.nl

Kunststof riet is ‘open innovatie’
In tegenstelling tot het buitenland, wordt kunststof in
bouwend Nederland nog maar mondjesmaat toegepast.

Foto op de voorpagina Landhuis te Hattem
Rietdekkersbedrijf De Rietdekker bv te Ederveen
Winnaar Rietgedekt Pand van het jaar 2016 (Vakfederatie Rietdekkers)
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20.000 kilo nieuw lood voor Cuneratoren te Rhenen
De markante Cuneratoren in Rhenen heeft
onlangs een grootschalige restauratie
ondergaan. Een bijzondere klus, die in
nauwe samenwerking tussen de

betrokken partijen tot een bijzonder
fraai resultaat is gebracht.

De laatste restauratie van de Cuneratoren was in de
jaren zestig van de vorige eeuw en is in 1976 afgerond
met het plaatsen van de nieuwe beelden in de tweede
geleding. De toren zelf is natuurlijk al veel ouder: in
1492 werd gestart met de bouw en de werkzaamheden
werden afgerond in 1531. Rhenen was in die tijd een
belangrijk bedevaartsoord voor de Heilige Cunera. In de
loop der eeuwen heeft de toren nogal wat te verduren
gehad. Zo werd de toren zowel in 1897 als in 1934 getroffen door brand en werd het in de Tweede Wereldoorlog
tot tweemaal toe zwaar beschadigd.
Door de grote oorlogsschade moest de toren weer
gerestaureerd worden, lopende de restauratie bleek dat
de gekozen natuursteen die toegepast werd ter plaatse
van de tweede geleding niet het juiste materiaal was.
Deze steen werd tijdens de restauratieperiode alweer
vervangen. In de derde geleding is tijdens de restauratie
Etringer tufsteen gebruikt, dit is een steen die na de
oorlog veel is gebruikt bij restauraties aan torens.
Na zo`n zeventig jaar is deze steen op. Na bouwkundige
opnamen in 2009 bleek dat de steen uit elkaar begon te
vallen, en is men gestart met de planvorming voor een
nieuwe restauratie van de toren.
BOUWKUNDIG ONDERZOEK
Architectenbureau Delfgou uit Scherpenzeel treedt op
als restauratiearchitect. Dit bureau heeft de bouwkundige staat in kaart gebracht en in de rapportage deed
men de aanbeveling het lood volledig te vernieuwen.
De werkzaamheden bestonden uit het volledig vernieuwen van de loodbekleding van de ‘bekroning’ van de
toren (inclusief pinakels en ornamenten), de daaronder
liggende vloer, de open lantaarn die zich daaronder bevindt, de vloer daarvan, en de daar weer onder liggende
‘helm’ van de toren. Dit geheel was grotendeel bekleed
met lood op een houten onderconstructie. In totaal is
zo’n 20.000 kilo lood vervangen. Ook de ornamenten
en pinakels moesten worden vernieuwd. De onder
constructie diende zodanig te worden aangepast dat
er voldoende ventilatie tussen het lood en het dak
beschot zou zijn.
“De vorige restauratie is door de betreffende verwerker
naar eer en geweten, en met vakmanschap, uitgevoerd,”
vertelt Ferdy Bogaerts van de verantwoordelijke
verwerker, F. Bogaerts Leidekkers & Loodgieters uit
Ravenstein. “Toch hebben sommige keuzes in de praktijk
niet zo goed uitgepakt. Zo is er gebruik gemaakt van
te brede loodbanen waardoor het lood niet voldoende
ruimte had om uit te zetten, lood werkt immers onder
invloed van de weersomstandigheden (temperatuur).
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Leidekkersbedrijf
Loodgietersbedrijf

Cuneratoren te Rhenen

Probleem was ook dat er in het verleden deels eikenhout was toegepast en er tussen het hout en het lood
niet een goede beschermlaag was toegepast (eiken
loogt uit). Het lood is niet bestand tegen dit zuur en
wordt hierdoor aangetast.
Door dit soort onvolkomenheden in de uitvoering was
het lood aan de achterkant gaan oxideren. Aan de
buitenkant was daar nog zo goed als niets van te zien,
maar aan de achterkant was bijzonder veel loodwit
aanwezig. Op sommige plaatsen kon je eenvoudigweg
met je nagel door het lood drukken.”
VERVANGING VAN LOOD
Allereerst was de materiaalkeuze van belang. Hiertoe zijn
de betrokken partijen afgereisd naar Mönchengladbach,
waar loodfabrikant Schneider gevestigd is. Gekozen is
voor de toepassing van nieuw, ‘maagdelijk’ lood, dat dus
niet is gerecycled. Bogaerts: “Dit is een extra degelijke
keuze: de verwachting is dat nieuw lood langer mee zal
gaan omdat het geen ‘geheugen’ heeft. De uitstraling
van het materiaal is bijzonder fraai.”
Om de restauratie op een kwalitatief hoogwaardige
manier uit te voeren, was een goed overleg tussen het
architectenbureau en de verwerker van het grootste
belang. De medewerkers van beide partijen hebben
diverse keren samengewerkt, wat het overleg aanzienlijk vereenvoudigde. Voortdurend moest contact worden
gehouden over bijvoorbeeld de beste manier om details
uit te voeren. Van de diverse details werd altijd eerst een
proefopstelling uitgevoerd en pas na goedkeuring van
zowel de architect als de opdrachtgever werd het detail
daadwerkelijk uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het
op een verantwoorde manier inwerken ter plaatse van
de hoeken en ornamenten door middel van felsen.
De restauratie trok de aandacht van de beheerders van
diverse andere monumentale gebouwen, waaronder
de Dom in Keulen en de Utrechtse Domtoren.
Bogaerts: “Diverse onderdelen hebben we op onze
werkplaats geprefabriceerd. De werkzaamheden vonden
namelijk voor het grootste deel in de wintermaanden
plaats. Op niet werkbare dagen konden we dus binnen
doorwerken en zodoende hebben we geen vertraging
in de planning opgelopen. Deze werkwijze maakte de
uitvoering ook minder foutgevoelig. De ornamenten,
in totaal 300 loden sierbloemen, waren nog in goede
staat. Deze werden daarom gereinigd middels parel
stralen en vervolgens gepatineerd.. Daarna werden ze
weer hergebruikt.”

Postbus 40, 5370 AA, Ravenstein
De Hammen 31, ind. De Bulk
5371 MK, Ravenstein
T. (0486) - 41 64 07
E. info@bogaerts.nl
I. www.bogaerts.nl

LOGISTIEK
Gedurende de werkzaamheden stond de Cuneratoren vol
ledig in de steigers. De werkzaamheden vonden plaats
op een hoogte van bijna 83 meter. Omdat F. Bogaerts bv
het enige bedrijf was dat tijdens de restauratie op deze
hoogte werkte, en er bovendien brede steigers waren

toegepast, had men de beschikking over een rustige en
veilige werkplek. Bogaerts: “Vaak heb je andere partijen
waar je rekening mee moet houden, maar nu hadden
we het werkterrein voor onszelf. Ook dat bevordert
natuurlijk de kwaliteit van werken, het tempo en de
veiligheid. Via een gecombineerde personen- en goederenlift werd het materiaal en materieel op een veilige
manier naar de torenbekroning verplaatst.”
Al met al is door vakmanschap en een intensieve samen
werking tussen gespecialiseerde partijen een fraai staaltje werk afgeleverd. De toekomst van de monumentale
Cuneratoren is door de recente restauratie weer voor
langere tijd verzekerd. ●
RESTAURATIE CUNERATOREN TE RHENEN
• Opdrachtgever Gemeente Rhenen
• Architect Bureau Delfgou te Scherpenzeel
• Directie Antea Group te Heerenveen
• Hoofdaannemer Bouwbedrijf Hoffman te Beltrum
• Dakdekker F. Bogarerts Leidekkers & loodgieters te Ravenstein
• Steigers Dejo Steigers te Nijkerk
• Lood Schneider te Mönchengladbach (D)
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DE NIEUWE
MAATSTAF VOOR
HELLENDE DAKEN
◊ Uniek digitaal dakdossier
◊ Kwaliteitsnormering*
◊ KOMO-procescertificaat
◊ Garantiecertificaat voor 15 jaar

Dé dak- en gevelspecialist!
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.

Daksysteemgarantie PLUS is een product van de Stichting Dakmeester, de
kwaliteitsspecialisten in hellende daken. Samen met onze garantiepartners
Monier, Velux en Unilin geven wij garantie op materialen, functionaliteit en
arbeid. De systeemgarantie wordt nu ondersteund door een uniek digitaal
bouwdossier en geldt voor maar liefst 15 jaar!

MAATWERK DAKSYSTEMEN HELLEND DAK- EN GEVELBEKLEDING GOOTSYSTEMEN LASEREN EN OSSENOGEN

GEREEDSCHAPPEN

SNELLE SERVICE

VAKKUNDIG ADVIES

CURSUSSEN

VEILIGHEIDSARTIKELEN

* KOMO - BRL 1513 - De Dakatlas

Stichting Dakmeester is het landelijk netwerk van KOMO-gecertificeerde
dakdekkers en producenten van hellende daken. Voor meer informatie
over Daksysteemgarantie PLUS zie www.dakmeester.nl

Onze garantiepartners

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

ZONNE-ENERGIE

Zonne-energie in de historische binnenstad
Het dakoppervlak biedt vele mogelijkheden,
bijvoorbeeld voor de opwekking van zonne-
energie. Maar hoe doe je dit in h
 istorische
binnensteden, waar het stadsgezicht

doorgaans beschermd is? De competitie

‘Van een Leien Dakje’ wordt georganiseerd
om hier een antwoord op te formuleren.
Een bekend bezwaar tegen de toepassing van zonnepanelen is dat deze esthetisch niet fraai worden gevonden.
In nieuwbouwwijken is dat al een veelgebruikt argument om af te zien van zonne-energie, in historische
binnensteden met een beschermd stadsgezicht is het
bezwaar nog veel duidelijker merkbaar. In veel steden
staat het energiebeleid op gespannen voet met het
welstandsbeleid. Om de uitstraling van historische binnensteden niet te vervuilen, wordt doorgaans besloten
in deze gebieden geen zonnepanelen toe te passen.
De competitie ‘Van een Leien Dakje’ is in het leven
geroepen om partijen uit te dagen na te denken over
nieuwe oplossingen. Het gaat hierbij specifiek voor
een oplossing voor de monumenten Dat Bolwerck in
Zutphen en de Blokhuispoort in Leeuwarden.

kunnen niet zomaar worden benut voor de opwekking
van zonne-energie. Om deze daken toch in te zetten
voor het bereiken van de energiedoelstellingen,
moeten innovatieve oplossingen worden ontwikkeld.

AMBITIEUS ENERGIEBELEID
Zowel Zutphen als Leeuwarden hebben ambitieuze
doelstellingen geformuleerd. Beide gemeenten
streven ernaar om energieneutraal te worden.
In de u
 itvoeringsplannen, die dit moeten gaan bewerk
stelligen, wordt gewerkt op de gebieden:
• samenwerking;
• energiezuinige monumenten;
• energiezuinig bouwen;
• energiezuinig wonen;
• energiezuinig ondernemen;
• verkeer en vervoer;
• communicatie;
• energiebesparing door de gemeente zelf;
• duurzame energie opwekken.

Dat Bolwerck is een bepalend gebouw in het stads
gezicht van Zutphen. Met de daarachter gelegen
verdedigingstoren en het naastgelegen historische
Wijnhuis, sluit het de markt in het centrum van Zutphen
fraai af. Het is gebouwd in 1549 en was in 1938 de eerste
aankoop van het Wijnhuisfonds. Door de jaren heen
heeft het pand verschillende functies gehad en is het
meerdere keren gerestaureerd. Bij de laatste renovatie
(2014) is het pand verduurzaamd, waarbij onder
andere de kap, muren en ramen zijn geïsoleerd.
Sinds dat jaar doet de begane grond dienst als kunstencentrum waar verschillende hedendaagse kunstvormen
worden gepresenteerd.

Beide steden hebben echter ook een historische binnen
stad met vele monumenten die behoren tot het beschermd stadsgezicht. De daken van deze monumenten
12

heeft de Blokhuispoort verschillende nieuwe bestemmingen gekregen. Zo worden er cultuurevenementen
in georganiseerd en is er horeca en een hostel in
gevestigd. In de loop van dit jaar zal zich ook de
Openbare Bibliotheek in de Blokhuispoort vestigen.
COMPETITIE
Experts worden uitgenodigd om uiterlijk vrijdag 15 sep
tember 2017 om 17:00 uur een ontwerp in te dienen via
de website van Nudge. Het ontwerp dient een passende oplossing te zijn voor een zichtlocatie binnen een
beschermd stadsgezicht met een historisch waardevol
dakenlandschap. Er wordt gestreefd naar behoud van de
karakteristieke beeldwaarde en monumentale waarde.
Vanaf eind september 2017, na toetsing door Nudge aan
de competitievoorwaarden, buigt een expertteam
zich over de ingezonden ontwerpen en maakt per
locatie de finalisten bekend van minimaal twee en

maximaal zes ontwerpen. Deze finalisten worden op
2 oktober 2017 officieel bekend gemaakt. Vervolgens kan
men tot 20 oktober een stem uitbrengen. Per locatie
wint het ontwerp met de meeste publieksstemmen
€1.000,-. Tijdens de finale, eind oktober 2017, pitchen de
finalisten hun ontwerp, waarna een professionele jury
de winnaars uit zal kiezen. Per locatie wint het ontwerp,
dat door de jury tot winnaar wordt verkozen €2.500,aan prijzengeld. Vervolgens bekijken de experts of het
ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden.
Er kan vanzelfsprekend geen garantie worden gegeven
dat het winnende ontwerp het vergunningstraject
in kan gaan.
steilDAK houdt u op de hoogte over het verloop van
de verkiezing. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

MONUMENTEN
Mede hierom heeft Nudge een competitie georganiseerd, waarbij experts (ruimtelijke ontwerpers, architecten, monumentenexperts, zonne-energie-experts
en studenten) worden uitgenodigd om een ontwerp
in te dienen voor de daken van de genoemde monumenten. Nudge is een bedrijf, dat blijvende gedrags
veranderingen wil realiseren bij individuen en organi
saties op het gebied van klimaat, energie, milieu en
sociale duurzaamheid.

De Blokhuispoort was oorspronkelijk bedoeld als
onderdeel van de fortificatie van Leeuwarden (1499),
maar sinds 1560 werd het ingericht als gevangenis.
Het ontwerp van het gebouw in zijn huidige vorm stamt
uit 1870. Sinds de sluiting van de gevangenis eind 2007
13

VALBEVEILIGING

De stand van zaken rond de URL valbeveiliging
Waar blijft de Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor het aanbrengen

van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken?

Bijna drie jaar wordt er nu gewerkt aan deze URL voor hellende daken
en de laatste loodjes blijken de zwaarste. In dit artikel een overzicht
van wat er is bereikt en wat nog altijd uitgewerkt moet worden.
Op initiatief van de vereniging Het Hellende Dak (HHD),
in de persoon van John Kouwenberg, is met
SKG-IKOB in 2014 een College van Deskundigen (CvD)
ingesteld. Deze heeft tot doel te komen tot een
Beoordelingsrichtlijn (BRL) veilig werken op hellende
daken. Naar bevinden van HHD was (en is) er op dit
gebied een grote behoefte aan meer duidelijkheid over
hoe daken in te richten voor veilig onderhoud. In het
CvD zijn de belanghebbenden van de Richtlijn vertegenwoordigd, te weten gebruikers, gebouweigenaren en
leveranciers. Al snel bleek dat er bij SGS INTRON
nog een CvD actief bezig was met dit onderwerp.
Ook deze CvD werkt nog altijd aan een document.
Veiligheid voor hellende daken werd daarop uitgewerkt
in een Uitvoeringsrichtlijn (URL) die valt onder de
bestaande BRL 1513 ‘Dakdekken Hellende Daken’.

het dak. Een ander groot voordeel is de samenhang met
de Europese regelgeving, de nationale regelgeving en
de productcertificaten. Dat is bepaald niet eenvoudig en
geeft gelijk de meerwaarde aan van een URL.
Duidelijkheid verschaffen dus. Het doel van valveiligheidsvoorzieningen is veilig werken mogelijk maken.
Dat kan op vele manieren en is aan regels gebonden.
De voorzieningen en de regels op dit gebied zijn
verzameld en in kaart gebracht. Wanneer welke voor
ziening te gebruiken, wat heeft voorkeur, wat is wet,
wat is mogelijk? Hier is een overzicht van gemaakt
en deze is vergeleken met de ontwikkelingen in het
buitenland. Tot zover is alles leerzaam en helder.
Hoe veilig te werken op hellende daken en op welke
wijze dat moet worden gerealiseerd, is in duidelijke overzichten uitgewerkt. Een mooi resultaat.
Onduidelijkheid heerst nog op het vlak van bevestiging van gebouwgebonden ankervoorzieningen
aan een dak.
DE BEVESTIGING
Veiligheidsvoorzieningen die aan een gebouw worden aangebracht en daaraan verbonden blijven zijn
gebouwgebonden voorzieningen. De term ‘gebouwgebonden’ is voor het eerst gebruikt in het Bouwbesluit
2012. Gedacht moet worden aan klimladders, hekwerken
en ook ankervoorzieningen om personen te zekeren
tegen vallen. De bevestiging van de voorziening aan

het gebouw moet voldoen aan de Europese regels voor
bevestiging, de Eurocodes.
Als iets bevestigd moet worden, dan moet bekend zijn
welke kracht er op uitgeoefend gaat worden. Je kunt
dan uitrekenen (of in tabellen opzoeken) hoe sterk de
schroef of bout moet zijn en ook hoe sterk de muur
of het dak moet zijn. De rekenregels zijn opgesteld na
uitvoerig onderzoek aan materialen en bevestigingen.
In die rekenregels zijn ook veiligheidsfactoren opgenomen. Een goed voorbeeld is de bevestiging met pluggen
in beton. Deze rekenregels voor bevestigen op deze
wijze hebben een grote veiligheidsfactor omdat de
kwaliteit van de boor, de wijze van boren, de kwaliteit
van het beton en de bevestiger allemaal grote invloed
hebben op het eindresultaat.
VAN ANKERVOORZIENINGEN IS ONVOLDOENDE
DUIDELIJK WELKE KRACHT OVERGEBRACHT WORDT
OP WELK BEVESTIGINGSPUNT!
Een ankervoorziening heeft als doel één of meerdere
personen te zekeren tegen vallen. Het anker is de plaats
waar de persoon (of personen) aanhaakt met zijn uitrusting. Dat is altijd een gesloten oog. Dat ankeroog
kan bewegend zijn, zoals bij een kabel of rail, maar het
kan ook een vast punt zijn. In het geval dat een persoon
valt, komt er een kracht op het ankeroog. Die kracht
is gedefinieerd en mag nooit groter zijn dan de kracht
die een persoon fysiek aan kan. Die kracht mag dus

Doel van de URL is om uitvoerende b
 edrijven
die valveiligheidsvoorzieningen aanbrengen
de mogelijkheid te geven de aangebrachte
voorzieningen aantoonbaar te laten voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden.
Dakdekkersbedrijven kunnen hun proces
naar BRL 1513 certificeren en na toelating
zijn die bedrijven gecertificeerde dak
dekkersbedrijven. Onder de BRL 1513
vallen meerdere uitvoeringsrichtlijnen,
bijvoorbeeld voor dakpannen, leien en ook
dakramen. Voordeel van deze opzet is dat
de samenhang van regels bewaakt wordt.
Ankervoorzieningen op hellende daken
bijvoorbeeld mogen de functies van het dak
niet nadelig beïnvloeden. Er moet onder
andere rekening gehouden worden met
de waterdichtheid, de luchtdichtheid en de
warmteweerstand (koudebruggen) van
14
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niet veel hoger zijn dan ca 3 KN. P
 ersonen
die werken met valbeveiliging moeten
daarom geïnstrueerd zijn, beschikken over
de juiste uitrusting en deze op een juiste
manier gebruiken. Het ankeroog maakt deel
uit van een samenstel dat een d
 empende
werking kan hebben, paaltjes die omklappen of vervormen bijvoorbeeld. Dat samenstel kan ook een vergrote kracht tot gevolg
hebben. Kabelsystemen, bijvoorbeeld,
oefenen op de hoek- en tussenpunten veel
grotere krachten uit dan de kracht die op
het ankeroog wordt uitgeoefend. Daarom
wordt gesproken van ankervoorzieningen:
een samenstel van onderdelen, waaronder
de bevestiging en
het ankeroog.
Ankervoorzieningen moeten aan Europese
regels voldoen (EN 795). Zoals bekend vallen gebouw
gebonden ankervoorzieningen sinds 2015 niet meer
onder de EN 795. EN 795 valt onder de richtlijnen van
persoonlijke beschermingsmiddelen. Onder die richtlijnen vallen ook normen voor bouwhelmen, vallijnen, harnas, schokdempers etc. Gebouwgebonden ankervoorzie
ningen moeten gaan vallen onder de bouwrichtlijnen.
Ze zijn momenteel, met uitzondering van dakhaken,
niet te certificeren en mogen ook niet als zodanig
worden aangeboden. Voor hellende daken zijn er al lang
twee normen die wel vallen onder de bouwrichtlijnen,
die dan ook betrekking hebben op gebouwgebonden
veiligheidsvoorzieningen, namelijk EN 516 voor betreding en looppaden en EN 517 voor dakhaken. Die producten moeten dan ook CE gecertificeerd zijn.
AANBRENGEN VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
EN AANSPRAKELIJKHEID
Om te voldoen aan de krachten van de EN 795, worden
ankervoorzieningen getest door een Notified Body:
statisch tot 12 KN en dynamisch met een valgewicht.
Deze krachten zijn opgesteld in samenhang met de
normen voor harnas, schokdemper en vallijnen en met
allemaal veiligheidsfactoren omgeven. Wanneer het
meerdere personen betreft, dan kan ook getest worden
naar de ontwerpnorm EN 16415 tot wel 15 KN. De gehele
ankervoorziening wordt getest, de fabrikant geeft aan
op welke wijze en op welke ondergrond. Er zijn vele fabrikanten met meerdere systemen, geen van allen geeft
de kracht aan op de bevestigingsmiddelen of de kracht
per bevestigingspunt. Wanneer nu een persoon valt,
en het betreft een ankervoorziening die getest is naar
EN 795 of EN 16415, dan is in het uitzonderlijke geval
waarin de ankervoorziening het begeeft, de fabrikant
moeilijk aansprakelijk te stellen! De bevestigingswijze
is dan wel voorgeschreven door de fabrikant, maar de
controle op de bevestigingswijze in de praktijk kan niet
gedaan worden. Het probleem ligt in dat geval bij de
leverancier van de ankervoorziening: de partij die het

ding heeft aangeboden en aangebracht. In de praktijk is
dat het dakdekkersbedrijf. Het was ook daarom dat HHD
hier duidelijkheid eist: het grootste risico ligt nu bij de
dakdekker. Voor alle duidelijkheid: nog nooit is iemand
met ankervoorziening en al gevallen.
Als je een constructeur de krachten die uit de EN 795
of de EN 16415 norm voortkomen voorlegt, dan leidt
dat tot een dusdanig zware wijze van bevestigen van
de ankervoorziening, dat die praktisch uitsluitend met
staalconstructies uitvoerbaar is, maar niet met lichte
houtconstructies. En als de constructeur dat uitrekent,
dan tekent die voor de berekening, niet voor de voorziening of de werking ervan. Die normen zijn dus niet
geschikt als grondslag voor constructieve berekeningen.
EN WAT TE DOEN MET BESTAANDE
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Hellende daken worden al tientallen jaren voorzien van
(gecertificeerde) dakhaken. Het bedrijf dat de haken
gebruikt, is aansprakelijk voor zijn mensen en moet zich
ervan vergewissen dat wanneer voorzieningen gebruikt
moeten worden, deze ook veilig zijn. Dit punt komt in de
URL eveneens aan de orde: hoe toon je aan dat bestaande veiligheidsvoorzieningen voldoen aan de eisen?
En doe je dat naar de nieuwe eisen? En wie neemt dan
de aansprakelijkheid voor keuring? En ook hier weer
de vraag: met welke krachten moet je rekenen en
rekening houden?
CONCLUSIE
De laatste punten van uitwerking hebben dus betrekking op de bevestiging van veiligheidsvoorzieningen
en dan met name de krachten waarmee gerekend moet
worden. Er is grote behoefte aan duidelijkheid op dit
punt en hopelijk duurt dat niet lang meer. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Denk goed na over de toe te passen veiligheidsvoorzieningen
In de markt wordt veelal het verkoopargument gebruikt dat

veiligheid volgens de wet verplicht is. De werkelijkheid ligt wat
genuanceerder. Frank aan de Stegge van Flesst geeft aan dat
allereerst goed moet w
 orden nagedacht over de vraag wat
in de betreffende situatie de juiste oplossing is.

in deze gevallen te onderscheiden. Uitgangspunt moet
zijn dat in de betreffende situatie een veilige en goed
werkbare oplossing komt, die ook economisch goed is.”

Sinds Bouwbesluit 2012 hebben de uitvoerende en ontwerpende partijen de verplichting om de opdrachtgever
te informeren over hoe een gebouw veilig onderhouden
moet worden. Dat betekent echter niet dat het in alle
gevallen verplicht is veiligheidsvoorzieningen aan te
brengen: in veel gevallen is het veiliger en efficiënter om
(gemotiveerd) helemaal géén veiligheidsvoorzieningen
aan te brengen. Veilig onderhoud kan dan bijvoorbeeld
vanaf de steiger of hoogwerker worden uitgevoerd. Dat
hangt van de situatie af. In de markt is men zich lang
niet altijd bewust van de consequenties van de keuzes
voor een bepaalde oplossing.
“Natuurlijk zou het vanuit commercieel oogpunt fijn
zijn als ons systeem op alle hellende daken zal worden
toegepast,” opent Aan de Stegge het gesprek. “Maar de
praktijk is dat dit in lang niet alle gevallen een zinnige
investering is. Als dit pas na montage duidelijk wordt,
voelt de klant zich bekocht en dat is, ook vanuit commercieel oogpunt, niet de bedoeling. Ik gun iedereen
zijn marktaandeel. Ons systeem kan in verschillende
situaties een meerwaarde bieden. Het is aan ons om ons
18

Zoals bekend is Flesst een railsysteem dat in de nok van
het hellende dak wordt bevestigd. Het aanhaakpunt kan
zo over de gehele lengte van het dak met de gebruiker
meebewegen. Op deze manier bevindt het aanhaakpunt zich dus altijd boven de dakdekker en is in principe
(als er geen obstakels als dakkapellen en/of schoor
stenen zijn) het gehele dakoppervlak te bereiken, zonder
dat men zich hoeft om te haken. Aan de Stegge: “De lijn
is dus altijd recht boven de gebruiker bevestigd. In het
geval van een valongeluk zal het slachtoffer dus geen
slingerbeweging maken, maar recht naar beneden vallen. Het gegeven dat het aanhaakpunt zich altijd boven
de persoon bevindt, betekent bovendien dat de valhoogte altijd beperkt zal blijven. Het risico op letsel als gevolg
van een val aan het lijnsysteem blijft zodoende beperkt.”
SAAIE EN SPANNENDE DAKEN
Deze kwaliteiten betekenen echter natuurlijk niet dat
het systeem in alle gevallen de juiste keuze is. Bij toepas-
sing van een permanent veiligheidssysteem zal altijd
eerst de vraag moeten worden gesteld: hoe vaak moet
je op het dak zijn? Wij spreken intern wel eens van
‘saaie’ daken: daken waarbij er geen enkele reden is om

jaarlijks het dak op te gaan. Als het systeem tijdens
de levensduur van het dak slechts een paar keer wordt
gebruikt, is de toepassing ervan zonde van het geld.
Voor een dergelijk dak is het in de meeste gevallen
voordeliger om te kiezen voor een eenmalige oplossing,
zoals een steiger of een hoogwerker.”
“De toepassing van een permanent systeem wordt interessant bij een zogeheten ‘spannend’ dak. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan een dak met zonnepanelen, een dak in
bosrijke omgeving en de goothoogte hoger dan 3 meter
of een dak met een dakkapel met een groter overstek
van de dakgoot, waarbij de dakkapel dus lastig te bereiken is met een steiger langs de gevel. Op dit soort
daken kan het de moeite waard zijn om een systeem als
Flesst toe te passen, omdat in zo’n geval bijvoorbeeld
het schildersbedrijf op de dakkapel een onderhoudscontract kan afsluiten. Als de schilder jaarlijks de dakkapel
schoonmaakt en eventuele kleine reparaties uitvoert,
hoeft de dakkapel veel minder vaak te worden geschilderd. Zo verdient een veiligheidssysteem zichzelf terug.
De besparing zit hem dus veelal in het achterwege
blijven van steigers of hoogwerkers, die immers steeds
opnieuw moeten worden ingezet.”
“Een ander voorbeeld is de nieuwbouw van de wijk
Houthaven in Amsterdam. Hier is het onmogelijk het
dak te bereiken via een steiger of hoogwerker, omdat
er aan weerszijden van de huizen respectievelijk een
smal voetgangersgebied en een waterpartij is gesitueerd. De architect is verplicht in het ontwerp rekening te
houden met een veilige manier om het gebouw te onderhouden. In de praktijk komt daar weinig van terecht
en wordt daar ook (in de vergunningverstrekking) niet
of nauwelijks op gehandhaafd. Te vaak wordt de keuze
gelaten aan het uitvoerende bedrijf.”

STEMWIJZER VOOR VEILIGHEID
Met name bij monumenten wordt vaak gekozen voor
de toepassing van dakhaken. Soms omdat dit in de
gegeven situatie inderdaad een goede oplossing is,
soms ook geven esthetische argumenten de doorslag,
in plaats van veiligheidsargumenten. Men zou zich
wel meer bewust kunnen zijn van de consequenties
die bepaalde keuzes met zich meebrengen. Een mooi
voorbeeld is een museum in een monumentaal pand,
waarbij de dakconstructie onderdeel is van de expositie.
Dakhaken worden, als het goed is, in onderliggende
balken bevestigd. In veel gevallen moeten bij toepassing
van dakhaken balken worden bijgeplaatst. Zo ook in dit
museum. Hier wordt meteen het nadeel duidelijk omdat de binnenkant van het dak beduidend minder fraai
wordt door die balken. In de praktijk wordt echter maar
weinig stilgestaan bij de consequenties van de keuze
voor dakhaken voor het interieur van het gebouw. Dit is
maar een voorbeeld, maar algemeen kun je stellen dat
de toepassing van een veiligheidssysteem doorgaans
onvoldoende wordt doordacht.”

“Er zou eigenlijk een soort ‘Stemwijzer voor veiligheid’
moeten komen,” vervolgt Aan de Stegge. “Een manier
waarop inzichtelijk wordt gemaakt welke consequenties
de verschillende keuzes hebben voor de veiligheid, het
dak, de esthetica, de omgeving, etc. Ik denk dat de markt
behoefte heeft aan een dergelijk hulpmiddel. Ieder systeem heeft in bepaalde situaties zijn eigen waarde en
in veel situaties is het juist veiliger om helemaal geen
veiligheidsvoorzieningen toe te passen. Maar elke keuze
heeft zijn consequentie.”
De URL die momenteel in ontwikkeling is, zal voor een
groot deel voorzien in deze wens. steilDAK zal u hiervan
op de hoogte houden. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Lichtgewicht dakpan
voor aardbevingsbestendige woningen
In Loppersum worden momenteel 43 nieuwe woningen volledig

vernieuwd. De woningen worden aardbevingsbestendig gemaakt.
Dit heeft ook gevolgen voor de toegepaste dakbedekking.
De aardbevingen in het noorden van het land hebben
voor enorm veel materiële schade en maatschappelijke
onrust gezorgd. Het dorp Loppersum ligt in het epicentrum van de bevingen en het was daarom van groot belang dat de woningen in dit dorp aardbevingsbestendig
zouden worden uitgevoerd. De 43 woningen die in dit
artikel worden besproken, zijn voorjaar 2017 opgeleverd.

WONINGEN ‘LOS’ VAN FUNDERING
Bouwbedrijf Plegt-Vos Noord uit Assen realiseert de
woningen op basis van Base Isolation. Dit is een bouwprincipe dat in Nederland nog niet vaak is gebruikt,
maar in het buitenland veelvuldig wordt toegepast in
aardbevingsgebieden. Het houdt in dat de woning ‘los’
wordt gebouwd van de fundering. Hierdoor wordt de
20

woning niet of nauwelijks blootgesteld aan de krachten
van aardschokken. De fundering is flexibel door twee
metalen schalen met daartussen een ovale kogel.
Door een tussenliggende kogel bewegen de schalen los
van elkaar. Dit element wordt geplaatst tussen de vloer
en de betonpalen. Feitelijk staat de woning dus in een
bak. Bij een aardbeving kan de woning vrij bewegen
van de fundering waardoor krachten kunnen worden
opgevangen. Het systeem is uitvoerig getest en wordt
wereldwijd gebruikt bij onder andere utiliteitsbouw
werken en in de civiele sector.
De huiseigenaars van de zogeheten Jarino-woningen
zijn intensief betrokken bij de keuze voor de juiste
oplossing tot het vernieuwen van de woningen.
Jarino was een bouwbedrijf, dat in de jaren ‘70 en ‘80
van de vorige eeuw in hoog tempo woningen bouwde
in Noord-Groningen. Die huizen blijken nu niet bestand tegen aardbevingen. De woningen in Loppersum
stonden hoog op de prioriteitenlijst van zowel de NAM,
de overheid als het Centrum Veilig Wonen. Binnen de
oplossing worden de bestaande, onveilige woningen
gesloopt en weer volledig vanaf de fundering nieuw en
aardschokbestendig opgebouwd. Door toepassing van
de Base Isolation-oplossing komen de woningen dus op
dempers te staan, die de krachten van de aardschokken
opvangen. Voor de eigenaren betekent dit niet alleen
veiligheid, maar ook vrijheid in indeling (er zijn geen interne stabiliteitswanden) en degelijke bouwmaterialen.
LICHTE DAKCONSTRUCTIE
In dit verband was het belangrijk dat de woning op
een zowel degelijke als lichte manier zou worden uitgevoerd. Hoe minder gewicht, hoe stabieler immers

de constructie: met een lichte constructie wordt het ‘schommeleffect’ bij een
eventuele beving geminimaliseerd,
het gebouw komt bij een beving dus
minder in beweging.
Ook moest gekozen worden voor de
toepassing van een dakpan met beduidend minder gewicht dan een standaard dakpan. Men kan zich voorstellen,
dat bij een beving een dakpan met een
hoger gewicht meer kans op schade
oplevert (omdat er meer gewicht in
beweging komt). In verband met
de relatie werd fabrikant Nelskamp
benaderd. Deze dakpanfabrikant is
op zoek gegaan naar oplossingen en
heeft toen een nieuwe betonpan in de
Easylife-uitvoering ontwikkeld.
Henk Botter van het bedrijf vertelt:
“Door de samenstelling van het mate
riaal heeft deze betondakpan een
gewicht van ongeveer 3 kg per stuk,
wat neerkomt op zo’n 30 kg/m2, daarmee is hij per vierkante meter zo’n
13 kg lichter dan een standaard beton
pan. De overige eigenschappen en
maatvoering zijn volledig gelijk aan
die van standaard betondakpannen.
De pannen voldoen dan ook aan alle
eisen, zoals die bijvoorbeeld zijn gefor
muleerd in de DIN/EN 490-491.
Het gegeven dat deze pannen lichter
zijn dan de standaard, betekent ook dat
lichter geconstrueerd kan worden. Het

aantal vrachtbewegingen kan, doordat de dakpannen beduidend lichter
zijn (waardoor er per hijsbeweging meer pannen zijn te laden), eveneens omlaag. Dit levert een duidelijke CO2-besparing op.”
Bijkomend hebben deze pannen een gunstig effect op de arbeids
omstandigheden van de dakdekker. Dit wordt bevestigd door
Harm van der Meer van het verantwoordelijke dakdekkerberdrijf DTN
te Kootstertille. “De dakpannen zijn veel eenvoudiger te verplaatsen
en te verwerken. Onze mensen vonden het een heel fijne pan om
mee te werken.”
Te verwachten valt dan ook dat deze lichtgewicht dakpan vaker zal worden ingezet op lichte constructies en/of aardbevingsbestendige bouw.
Botter: “Mogelijk ook vormt dit zelfs de aanzet tot een ingrijpende
productwijziging bij betonpannen in het algemeen. In dat geval staan
we aan de vooravond van een enorme omschakeling. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Zorgvuldigheid troef
bij leien dakbedekking
Zorgvilla Barendrecht
De ondergrond van de leien dakbedekking bestaat uit
prefab sandwichelementen.

Het dak van de nieuwgebouwde

zorgvilla in Barendrecht kent vele inen uitwendige hoeken, naar voren
komende dakvlakken en 29 dak-

kapellen. Het aanbrengen van een

leien dakbedekking was een arbeids
intensieve klus met veel kapwerk,

die om veel nauwkeurigheid vroeg.
Het resultaat mag gezien worden.
Joop Wilschut

Aan de Dorpsstraat-Oost in Barendrecht, op het punt
waar drie dijken samenkomen, is kortgeleden een
zorgvilla opgeleverd. Het traditioneel ogende bouwwerk bevat 18 appartementen, een centrale huis- en
eetkamer en heeft een kleinschalige woonzorgvoor
ziening als bestemming.
De villa, ontworpen door Toorman Architecten Schiedam
en gebouwd door Staton Bouw, heeft drie bouwlagen.
De onderste twee hebben baksteengevels met veel
roederamen en markiezen als zonwering op de zuiden westgevel, de bovenste zit onder de hellende kap,
waarin 29 dakkapellen zijn opgenomen. Het gebouw
heeft als basis een rechthoekige vorm van ongeveer
31 bij 21 meter en is aan de achterzijde (westzijde)
symmetrisch uitgebouwd met een vleugel van 8 bij
13,5 meter. Aan de oost- en zuidzijde komt de gevel en
dus ook de kap iets naar voren, waardoor er in de kapconstructie extra hoek- en kilkepers zijn ontstaan.

De zorgvoorziening is ondergebracht in een villa met een leien dakbedekking.
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In totaal zijn er 29 dakkapellen in het hellende dak opgenomen.

Hier is goed te zien dat er veel kapwerk van de leien
heeft plaatsgevonden

De dakvlakken onder een hellingshoek van circa
60 graden eindigen in dakranden die de begrenzing
vormen van een groot plat dak in het hart van de villa
(14,5 x 13,5 meter) en een kleinere (7,80 x 7,80 meter)
boven op de uitbouw. Verder komen er nog kleine platte
daken voor op de vooruit gebouwde gevel- en dakdelen.
Het grote platte dak ligt op een niveau van 12,40 +P;
het kleine op circa 11,40 +P. De rondom de villa lopende
bakgoten liggen op een hoogte van 6,90 meter.
NATUURSTEEN LEIEN
De hellende dakvlakken zijn door JVK Ambachtelijke
Daken uit Breda gedekt met natuursteen leien in een
dubbele maasdekking met een overlap van 80 mm en
een zichtmaat van circa 160 mm. De leien, Ratcheck Sin
150, hebben afmetingen van 400 bij 250 mm en een
dikte van 4 tot 6 mm. De ondergrond wordt gevormd
door prefab sandwich dakelementen waarop de tengels al aanwezig waren. Over deze tengels heeft JVK
Ambachtelijke Daken, die het leiwerk heeft uitgevoerd,
verzwaarde leilatten van 28 x 45 mm aangebracht. Ze
hebben dit zelf gedaan in verband met de maatvoering
van de overlap van de leien, waarbij de dakhelling en
het windgebied een belangrijke rol spelen. De leien zijn
vastgezet met zwartgecoate roestvast stalen leihaken
(AISI 316).

De hoek- en kilkepers zijn door derden uitgevoerd.
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JVK Daken BV ▪ www.jvkdaken.nl

vooruitstekende gebouwdelen en bij dakkapellen die
veelal vlak bij hoek- en kilkepers liggen. Als zijdekking is
een afmeting van 1/3 van de leibreedte aangehouden
met een maximale maat van 60 mm. Omdat gekapte
leien vaak niet meer met leihaken zijn vast te zetten,
zijn daarvoor koperen geruwde leinagels gebruikt.

Dakdekkers ▪ Leidekkers ▪ Loodgieters ▪ Zink- en Koperslagers

Rondom het gebouw eindigen de dakvlakken in bakgoten.

De zeer bewerkelijke leien dakbedekking is door het dakdekkersbedrijf in een zeer korte bouwtijd gerealiseerd.
De 430 m2 is door vijf man aangebracht, inclusief alle
kapwerk en passen en meten bij de vaak krappe aansluitingen. Aannemer Staton Bouw was hierover, en over de
manier van werken, zeer te spreken. Met name de korte
lijnen voor overleg en het direct doorpakken van het
bedrijf vielen in goede aarde. Er is aan alle hoogstaande
verwachtingen voldaan.
ANDERE WERKZAAMHEDEN
Opvallend is wel dat het dakdekkersbedrijf alleen het
leiwerk ter hand heeft genomen. Hoekkepers, kilkepers, dakrandlijsten, alles in aluminium, is door een
andere onderaannemer van aannemer Staton Bouw
uitgevoerd. Datzelfde geldt ook voor het maken van de
bakgoten rondom, inclusief een verlijmde EPDM bodem
en aluminium kraallijsten. En ook het bekleden van de
wangen van de prefab dakkapellen met aluminium en
het dekken van de daken daarvan met EPDM is door derden gedaan. Normaliter maken deze werkzaamheden
wel onderdeel uit van het werk van JVK Ambachtelijke
Daken.

Detailopname waarop het passen en meten van het leiwerk
tot uiting komt.

Voordat men met het aanbrengen van de leien begon,
zijn als eerste alle dakvlakken horizontaal en verticaal
uitgesmet. Het doel hiervan is niet alleen om strak te
kunnen werken, maar ook om de zichtlijnen zo recht
mogelijk te kunnen houden en ‘weglopen’ daarvan tot
een minimum te beperken. Verlopende zichtlijnen zijn
niet alleen niet fraai in het aanzicht van een leiendak,
maar getuigen ook niet van vakmanschap of geïnteresseerdheid in het leveren van kwaliteit. Dit onderdeel
wordt vaak onderschat door menig leidekker.
Uitsmetten was met name bij dit project extra van
belang door de vele detailleien, die men exact op maat
moest kappen. Vooral bij de smalle dakvlakken van de

PASSIE VOOR DAKEN

Breda

T 076 303 2400

M 06 126 46 899

jurgen@jvkdaken.nl

Ons bedrijf is 24/7 bereikbaar !

Tot slot nog iets over de uitvoering van de platte
daken in het hart van de villa en op de uitbouw.
Deze daken hebben als ondergrond een houten balklaag met underlayment platen als dakbeschot.
Daarop ligt achtereenvolgens een dampremmende
laag, een EPS afschotisolatielaag en een witte PVC
dakbedekking. Beide daken zijn niet als leefdaken ingericht, maar ‘volgelegd’ met zonnepanelen. Op het
grote dak zijn bovendien vier schoorstenen opgenomen.
Die schoorstenen stonden oorspronkelijk zichtbaar
gepland op de hoeken, maar architect Toorman vond
dat in tweede instantie toch niet fraai. Daarom zijn
ze nu ongeveer één meter naar binnen geplaatst en
verborgen achter de dakopstanden. ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

NIEUWBOUW ZORGVILLA BARENDRECHT
• Opdrachtgever De heer A. van der Klooster, Rotterdam
• Ontwerp Toorman Architecten, Schiedam
• Hoofdaannemer Staton Bouw, Werkendam
• Dakdekker leien JVK Ambachtelijke Daken, Breda
• Leverancier leien Leikon Dak, Waalwijk
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0180-531120

Revolutie op het dak!
1950

MET DE ROOFDUCT KABELDOORVOER VOERT U BEKABELING DOOR HET HELLENDE DAK.
LUCHTDICHT CONFORM EPC NORM. VEILIG CONFORM NEN1010:2015.
1

2

3

Draagt bij aan het
behalen van de
warmte weerstandeis
overeenkomstig de EPC
norm

Overeenkomstig
NEN1010:2015 rubriek
522.8.10.1 dient
bekabeling in buis of goot
aangelegd te worden.

Voorkomt kortsluiting
onder de dakpan
door toepassing van
RoofSupport draadgoot.

4

1980

5

Voorkomt kortsluiting als
Voorkomt gevaarlijke
gevolg van verkeerd door aanraakspanning doordat
de constructie doorvoeren de DC bekabeling in een
van bekabeling.
afgesloten kabelgoot
naar de omvormer wordt
gebracht.

2014
Kompakt
Schoorsteen 2.0

2016

Kompakt 2.0-serie
powered by

RoofDuct is verkrijgaar via de landelijk dekkende elektrotechnische groothandels

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

Kompakt Schoorsteen 2.0
in 8 varianten

Kompakt 2.0 WTW-Riool
in 2 varianten

Kompakt 2.0 MV Box
voorzien van
mechanische ventilatie

Kompakt 2.0 WTW/WP
luchtwarmtepomp

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/kompakt2.0serie

PRODUCTNIEUWS

Kunststof riet is ‘open innovatie’
In tegenstelling tot het buitenland, wordt kunststof in bouwend

Nederland nog maar mondjesmaat toegepast. Terwijl dit materiaal
juist kan zorgen voor de waarborging van bouwkwaliteit.
Volgens Leon Eikens, directeur van Polytech Kunststoffen
uit Musselkanaal, ligt in moderne technologie de sleutel
tot het behoud van tradities. Het bedrijf is producent
van onder andere Novariet, een kunststof rietbos
dat jaren geleden werd geïntroduceerd als brandveilig
en duurzaam alternatief voor natuurriet. Het kan tevens
dienen als vervanger van leien of shingles en asbest
daken op hellende daken.
Waar de toepassing van dit materiaal internationaal een
vlucht neemt, wordt het materiaal in Nederland nog
minder toegepast. Eikens vertelt dat de ontwikkeling
van de kunststof rietbos een zogeheten ‘open innovatie’
betreft. Hiermee wordt bedoeld dat alle ketenpartijen
betrokken worden bij de ontwikkeling van het product.
“Een goed product heeft geen enkele toegevoegde
waarde als de vakman niet weet hoe hij het toe kan
passen,” vertelt Eikens. “Daarom is het van belang dat de
hele keten – van ontwerp tot en met uitvoering – bij de
ontwikkeling van het product wordt betrokken.”

EIGENSCHAPPEN VAN DE TECHNISCHE INNOVATIE
“Het voordeel van Novariet ten opzichte van natuurriet is dat de kwaliteit van het materiaal onder alle
omstandigheden is te garanderen,” aldus Eikens.
“De leefomstandigheden van natuurriet, de precisie
van het snijwerk, kortom, het hele proces is door de vele
stappen erg foutgevoelig. Kwaliteit van het materiaal
is pas gewaarborgd als alle stappen op een juiste
manier zijn doorlopen. Omdat zowel de productie als
de kwaliteit van het product constant is, is de kwaliteit
veel eenvoudiger te garanderen. Bovendien is de
uitstraling van het materiaal hetzelfde als dat van een
bos natuurriet. Het materiaal is niet aan slijtage onder
hevig en kan dus de gehele levenscyclus van de woning
(gemiddeld 120 jaar) zijn functie vervullen.”
Eikens noemt als andere voordelen de lage verzekeringspremie, geen mos- en algengroei en toepasbaarheid van
het materiaal in alle situaties. “Je moet kunststof riet
dan ook niet zien als directe concurrentie voor natuurriet: het is namelijk toepasbaar in situaties waarin in
de traditionele situatie een rieten dak niet
eens een optie is. Denk aan dichtbebouwde
gebieden en woningen met een zeer vlakke
dakhelling. Ook in bosrijke omgevingen kan
het materiaal worden gelegd zonder het
risico op begroeiing of snelle verrotting.”
AMBACHT VERBINDEN MET
MODERNE BOUWMATERIALEN
Al deze eigenschappen zorgen ervoor
dat internationaal al veel gebruik wordt
gemaakt van de kunststof rietbos.
Op de Nederlandse markt slaat het mate
riaal volgens Eikens echter minder aan.
“De rietdekkersbranche is traditioneel ingesteld,” vertelt Eikens hierover. “Hier wordt
in de meeste situaties gekozen voor natuurriet, omdat de traditionele rietdekker
nog weinig gevoel heeft bij de kunststof
rietbossen. Rietdekken is een eeuwenoud
ambacht en de algemene perceptie is dat
de kunststof rietbos afbreuk doet aan het
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rietdekkersvak en het bijbehorende onderhoudsaspect.
Het voelt natuurlijk ook anders aan, maar dat is een
kwestie van wennen, want de verwerkingsmethode is
grotendeels hetzelfde.”
Het verschil ligt volgens hem voornamelijk in het gemak
en de snelheid waarmee de kunststof variant is aan
te brengen. Daarom is het volgens Eikens van belang
om het oude ambacht te verbinden met dit nieuwe
materiaal. In verband hiermee werd bijvoorbeeld bij de
oplevering van de (dak)renovatie van de Kloosterspieker
in Ter Apel een informatieve bijeenkomst georganiseerd.
De rietgedekte voorraadschuur staat naast het 550-jarige
klooster en is zelf eveneens honderden jaren oud.
Om de Spieker voor toekomstige generaties te behouden, is het dak in mei 2015 voorzien van kunststof riet.
SAMENWERKEN IN SOCIALE INNOVATIEPROCESSEN
Eikens: “Een versnelling in de innovatie is alleen
mogelijk als bedenkers en bouwers invulling geven
aan drie belangrijke voorwaarden:
1. Allereerst moeten bestaande processen opnieuw
worden uitgevonden (denk aan het schroefdak in
plaats van natuurriet op latten);
2. Vervolgens dienen de wensen van de eindgebruikers te worden doorgrond (denk aan Bouwbesluit,
brandveiligheid);
3. Daarna kan de innovatie worden ingepast met de
juiste projectuitvoering (denk aan private kwaliteitsborging en garanties).

Techniek en technologie zijn de ruggengraat voor ontwikkeling. Novariet kan hier uitstekend in voorzien.
Door de moderne techniek hoeft de dakdekker zich
immers enkel bezig te houden met zijn eigenlijke werk
en hoeft hij zich geen zorgen te maken over het mate
riaal. “Minder schakels zorgen voor meer kwaliteit,”
vat Eikens bondig samen: “Daarom denk ik dat de
branche voor rieten daken ook in Nederland toe is aan
deze innovatie.” ●

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

Loodvervanger met dezelfde eigenschappen als lood
Onlangs werd een nieuw type loodvervanger op
de markt geïntroduceerd: Leadax. Het materiaal

gedraagt zich hetzelfde als lood en kan op dezelfde
ambachtelijke manier worden verwerkt, maar het

heeft ten opzichte van lood een aantal opvallende
andere eigenschappen. Een gesprek met
Robbert Engelen van de producent.

Lood is in de bouw een veelgebruikt product om een
fraaie en waterdichte afwerking van bijvoorbeeld
een overgang tussen een dakkapel en het dakvlak te
bewerkstelligen. De redenen om op het dak loodvervangers toe te passen zijn bijvoorbeeld het voorkomen
van loodstrepen en overwegingen op het gebied van
milieu en arbeidsomstandigheden. Om die redenen zijn
al l angere tijd loodvervangende producten beschikbaar.
Deze producten zijn vervaardigd op basis van kunststof,
veelal EPDM of butyl. Hoewel deze producten niet de
nadelen van lood hebben, hebben deze in veel gevallen ook niet alle voordelen van lood. Denk daarbij aan
de stugheid (vormvastheid) van het materiaal en de
robuustheid (lange levensduur).
AUTORUITEN
Engelen vertelt dat het bedrijf een jarenlang ontwikkeltraject heeft afgelegd om tot een product te komen

CIRCULAIR PRODUCT
Het product beschikt bovendien over dezelfde waterdichte eigenschappen als lood en het is UV resistent.
De kleur en uitstraling van het product is vrijwel identiek aan die van lood. Volgens de leverancier gaat het
product net zo lang mee als het gebouw. Dit is één
van de eigenschappen waar het product door Kiwa
uitgebreid op is getest. Na het verstrijken van de
levensduur kan het volledig worden gerecycled in een
volwaardig nieuw product.

“PVB bleek een zeer geschikte
dat wel de voordelen van
lood heeft, maar niet de
nadelen. Men wilde een
flexibel en betaalbaar product ontwikkelen dat gemakkelijk te verwerken is en dat goed is voor mens en
milieu. Allereerst was het daarom belangrijk de juiste
grondstof te vinden. Deze werd gevonden in de kunststof polyvinylbutyral (PVB). Dit materiaal wordt veelal
gebruikt in gelaagd glas, zoals in autoruiten, omdat het
zowel zeer sterk als (wanneer het wordt samengeperst)
transparant is.
PVB bleek een zeer geschikte basisgrondstof om een
loodvervanger van te ontwikkelen. Vele soorten compounds zijn onderzocht en gemodificeerd om tot het
gewenste resultaat te komen. De eigenschappen van
het materiaal in combinatie met aluminium strek
metaal lijken op die van lood. Daardoor is het m
 ateriaal
goed te verstrekken en blijft het net als lood in de
gewenste vorm. Men kan het eenvoudigweg bewerken
met de bijbehorende gereedschappen, die zeer vergelijkbaar zijn met die voor de toepassing van lood.

“Naast de gunstige technische
eigenschappen, levert het product
een verbetering voor de arbeids
omstandigheden op”

basisgrondstof om een loodvervanger
van te ontwikkelen”

“Het product draagt bij aan
de circulaire economie”
markt te brengen. Leadax is inmiddels verkrijgbaar bij
de bouw- en dakmaterialengroothandel. Engelen:
“Onze partner kent de markt goed, heeft een uitgebreid
distributienetwerk en beschikt over veel expertise.
We bekijken momenteel de mogelijkheden voor een
verdere uitbreiding van ons dealernetwerk. Ook internationaal zijn er naar onze mening kansen. Daarom zijn
we ook actief in diverse andere Europese landen (o.a.
België, Groot-Brittannië en Denemarken) en hebben we
plannen om in meer landen actief te worden.”

Naast de gunstige technische eigenschappen, levert
het product volgens Engelen ook een verbetering voor
de arbeidsomstandigheden op: “Het product is immers
beduidend lichter dan lood en het is in lange lengtes
leverbaar. Daarmee is het eenvoudiger en sneller naar
het dak te verplaatsen, waar vervolgens ook een duide
lijke tijdwinst kan worden gerealiseerd in de verwerking. Doordat het product is vervaardigd uit residu dat
overblijft bij de productie van gelaagd glas, draagt het
bij aan de circulaire economie. Naast loodgrijs is er een
zwarte en zelfs een koperkleurige variant leverbaar.”
DISTRIBUTIE
De producent heeft ervoor gekozen het product via de
Nederlandse distributeur VisscherHolland Bouw op de

In het midden de gemodificeerde PVB-korrels, afkomstig uit de folie die achterblijft bij de productie van autoruiten. Rondom de verschillende kleuren waarin
het product leverbaar is.

Engelen spreekt van ‘een nieuwe generatie loodvervangers’ en het product geeft ook wel aanleiding om er in
deze termen over te spreken. Hij heeft dan ook hoge
verwachtingen van het product. De reacties sinds de
introductie, tijdens de afgelopen Bouwbeurs, zijn volgens
Engelen zeer positief en de toepassing van het materiaal
in de bouw begint dan ook al een vlucht te nemen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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NÚ
VERKRIJGBAAR!

DÉ NIEUWE MONTAGE
STANDAARD VOOR
SCHUINE DAKEN

PANNEN DAK

25 JAAR

Tot 40% snellere
installatie

Lichter en sterker

SNEL
BETROUWBAAR
INNOVATIEF

Tot 25 jaar garantie

Altijd de juiste
maatvoering

DE VOORDELEN VOOR U

DE VOORDELEN VOOR UW KLANT

✔ Snelle montage

✔ IJzersterke basis voor zonnepanelen

✔ Slechts 4 componenten

✔ Het dak blijft intact

✔ Universeel verstelbaar

✔ Betrouwbaar

✔ 1 stuk gereedschap

✔ Tot 25 jaar garantie

DIRECT NA ISOLEREN?
Met de Reno PIR flex kan dit uitstekend

Wanneer het bestaande dakelement nog goed is wilt u op een eenvoudige en snelle manier de isolatiewaarde kunnen verbeteren.
Met de Reno PIR Flex kan dit uitstekend. Het gepatenteerde systeem voorkomt luchtcirculatie door het opvullen van oneffenheden
en is beloopbaar tijdens montage. Het dak blijft dicht waardoor er geen overlast ontstaat voor de bewoners en binnenafwerking
niet nodig is. Voor meer voordelen en toepassingen ga naar: www.unilininsulation.com/nl/direct-na-isoleren

KIJK OP DE WEBSITE VOOR ONZE DEALERS
www.esdec.com

UNILIN Insulation bv – Beneluxstraat 1 – Postbus 3 - 5060 AA Oisterwijk – T +31 (0)13 523 13 13 – info.nl@unilin.com/nl – www.unilininsulation.com/nl/direct-na-isoleren

Dakpannen aan vernieuwing toe?

Sigma-pan EasyLife

Groot onderhoud aan uw pannendak?

easyLife

besparing in gewicht
met reductie van 30%

· Ergonomisch, minder fysieke belasting
· Milieuwinst, meer te laden op een vracht dus besparing vrachtbewegingen en CO2 uitstoot
· Nieuwe toepassingsgebieden door lichtgewicht constructie

D A K PA N N E N
www.nelskamp.nl

info@nelskamp.nl · www.nelskamp.nl

Uw dak, Ons vak!

Nieuwe lichte betondakpan wegen 3 kg/stuk = 30 kg/m2

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw
van dakpannen daken!

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen
op uw dak zouden kosten?
Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te vinden op onze website

www.konrad-rooftech.com

E: info@konrad-rooftech.com

Tel: +31 (0)224 54 0001

PRODUCTONTWIKKELING

De wetenschap achter dakdekken
Het dak van een gebouw fungeert als laatste verdedigingslinie tegen weer en wind.
En die bescherming is een wetenschap op
zich, aldus Dirk Willen van Klöber. In dit

artikel gaat hij in op de verschillende aspecten van productontwikkeling.

Wat een blik op een dak leert, is afhankelijk van de toeschouwer. Wie in de bouwsector werkt, zal zich vanzelfsprekend op de meer technische aspecten concentreren:
hoe werkt de ventilatie en waar zit die? Hoe is de afdichting uitgevoerd? Welke materialen zijn toegepast?
En waarom juist de keuze voor dat soort pan? Professionele belangstelling is méér dan nieuwsgierigheid alleen.
De reputatie van de dakdekker of de aannemer staat
of valt immers met de keuzes die zij elke dag maken.
Dirk Willen, al meer dan 20 jaar werkzaam bij het Klöber
productontwikkelingsteam, weet als geen ander hoe belangrijk prestaties en materialen zijn als het dakbedekking betreft. Achter elk product van Klöber steekt een
verhaal van innovatie, precisie, testen en ontwikkelen.
Hij vertelt meer vanuit zijn Duitse werkplek in de buurt
van Frankfurt.

“Verder verwachten onze distributeurs dat ze bij één
leverancier terecht kunnen voor alle daktoebehoren.
Daarom moeten we ervoor zorgen dat we altijd een
allesomvattend assortiment bieden. Vervolgens kijken
we of productie mogelijk is op de bestaande apparatuur,
of dat er misschien nieuwe apparatuur nodig is.”
PRODUCTONTWIKKELING
“Vergeleken met de jaren negentig, toen ik mijn carrière
begon, liggen de precisie en efficiëntie bij productontwikkeling tegenwoordig veel hoger,” vertelt Willen.
“In die tijd bracht je een concept tot leven op de tekentafel, op papier, en had je soms verschillende versies
nodig om het idee van de ontwerper te interpreteren.
Dankzij moderne technologie zoals CAD, en meer recent
nog 3D-printers, kan er echter veel sneller een prototype
worden gerealiseerd en daardoor wordt de ontwikkelingscyclus stukken korter.”
“De ontwikkeling van een product begint vaak met een
vaststelling binnenshuis dat er behoefte is aan een
nieuw product. Bijvoorbeeld als de groep een nieuw
materiaal heeft ontwikkeld, dat een aanvulling vormt op
één van de assortimenten dakproducten. Of misschien
is de vraag ontstaan door ontwikkelingen op de markt.
Wat de aanleiding ook is, alles begint met overleg.
Bij Klöber kijkt een seniorteam van ervaren specialisten
eerst naar de vereisten waaraan het nieuwe product
moet voldoen. Over het algemeen staan weersinvloeden
op de eerste plaats. De heersende weersomstandig
heden staan centraal en bepalen het materiaal.”
“Waar we erg mee boffen, is dat onze moedermaatschappij Braas Monier beschikt over een speciaal
technisch testcentrum. Dit centrum verzamelt gegevens
via weerstations over de hele wereld en levert op basis
daarvan zeer precieze klimaatinformatie, die we vervolgens in het profiel van het product verwerken.
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De belangrijkste indicatoren waar we naar kijken zijn
windsnelheid, neerslag, UV-straling en temperatuur.
Zo gelden voor een product in het meest zuidelijke deel
van Frankrijk hele andere vereisten dan in Nederland
of België. En in de Alpen vind je lichthellende daken
met een groot vlak, dat bestand moet zijn tegen hoge
sneeuwbelasting. We testen hoe het product in
de praktijk presteert door duurzaamheidstesten uit
te voeren en verweringsprocessen te versnellen.
Bovendien beschikken wij als enige Europese producent van dakproducten over een eigen windtunnel.
We kunnen dus uitgebreid testen dat elk product aan
de nieuwste wetgeving en normen voldoet.”

UITSTRALING
“Daarbij komt dat onze producten vanzelfsprekend
een zeer zichtbaar onderdeel van het gebouw zijn.
Dat betekent dat het uiterlijk net zo zwaar telt als de
prestaties. Een product dat de professional gebruiksgemak en duurzaamheid biedt, heeft immers geen waarde
als de eindgebruiker het lelijk vindt. Kleur is cruciaal en
in dit opzicht is het belangrijk dat we de meest duurzame verf op de markt toepassen. Het afstemmen van
de kleur vormt een echte uitdaging, omdat dezelfde
kleur verschillende effecten oplevert in verschillende
materialen. Ook kan, als gevolg van de hoek, het effect
in het materiaal zelf variëren. Kijk bijvoorbeeld naar een
product met gleuven. Vanwege de waarneming door
het menselijke oog ziet de kleur van de verhoogde delen
er heel anders uit dan die van de uitsparingen. We waarborgen een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid door
middel van een lichtkamer met nauwkeurig gedefinieer-

de golflengtes en correleren die met controles door het
blote oog. Het blijft echter een strijd tegen de weersinvloeden, die in de loop der tijd hun tol zullen eisen.”
SERIEPRODUCTIE
“De serieproductie van een nieuw ontwikkeld product
wordt vooraf gegaan door een uitgebreid programma
aan testen en proeven. De testen dienen als waarborg
dat het product voldoet aan internationale en plaatselijke normen, evenals onze eigen specificaties en eisen,
die dikwijls nog strikter zijn. Op basis van een analyse
van de faalwijzen wordt voor elk nieuw product een
specifiek testprogramma opgesteld. Een nieuw product
wordt pas op de markt gebracht nadat al deze ontwikkelings- en testprocessen zijn doorlopen. Vaak doen
we ook een beroep op de vakkennis van aannemers,
om voorafgaand aan grootschalige productie bètatesten uit te voeren.”
Willen besluit: “De reputatie en waardering die Klöber
geniet, is onder meer te danken aan de volledige integratie tussen nieuwe en bestaande producten.
Deze service nemen we uiterst serieus. We streven er
steeds naar om ondersteuning te bieden voor oudere
producten of een volledig geïntegreerde, verbeterde
oplossing te bieden. We zien onszelf als partner van de
klant – onze rol is om het hen gemakkelijker te maken.
Vanuit hun perspectief is de interactie tussen ons
belangrijk, zodat we kunnen blijven voortbouwen aan
de schat aan kennis over dakdekken die we in de loop
der jaren hebben ontwikkeld.” ●
Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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Energieopwekkende ‘leipannen’
Op daken waar leien zijn toegepast,
is het vaak een bezwaar om zonne-

“Het formaat, de dikte en de uitstraling van de elementen
zijn dan ook nagenoeg gelijk aan die van een normale leipan,” licht Van Ogtrop toe. “Ze zijn volledig waterdicht en
vervullen in elk opzicht de functie die een normaal leien
dak ook vervult. Het verschil is enkel dat deze elementen
zonne-energie opwekken. Vergeleken met een standaard
zonnepaneel is het verschil in opbrengst niet eens zo
groot. Vanzelfsprekend is de opbrengst lager dan een
standaard zonnepaneel, maar men moet bedenken dat
de BIPV Slates worden toegepast op daken waar normaal
gesproken de toepassing van zonne-energie onmogelijk,
of op zijn minst problematisch zou zijn. Een standaard
zonnepaneel levert ongeveer 1 kWp per 6 m2, dit systeem
doet hetzelfde op 7 m2.”

panelen toe te passen. Onlangs in-

troduceerde Hermans Techniglaz uit

Bergschenhoek hier een oplossing

voor: energieopwekkende elemen-

ten die eruit zien als leipannen.

BIPV staat voor Building Integrated PV-panelen.
Traditioneel worden daar esthetisch fraaie zonne
panelen onder verstaan, maar het product dat
Hermans Techniglaz dit voorjaar op de Nederlandse
markt bracht, geeft een nieuwe invulling aan het
begrip. Het gaat hier immers niet om een nieuw type
zonnepaneel, maar om een systeem dat feitelijk
bestaat uit meerdere aan elkaar gekoppelde zonne
paneeltjes: de BIPV Slates.
Het product wordt in Engeland geproduceerd en door
Hermans Techniglaz op de Nederlandse markt gebracht.
Dit bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van glasproducten op het gebied van Solar, Safety & Daylight.
Het betreft maatwerkproducten, die bestaan uit semi-
transparante zonnepanelen (BIPV), licht-diffuserend
glas, self-tinting glas en veiligheidsglas. SteilDAK sprak
met commercieel directeur Rik van Ogtrop over deze
nieuwe ontwikkeling.
IN PLAATS VAN ASBESTDAKEN
“De zogeheten BIPV Slates zijn ontwikkeld om toe te
passen op daken waar men zonne-energie wil opwekken, maar waar men tevens de uitstraling van een
normale leien dakbedekking wil verkrijgen of behouden,” aldus Van Ogtrop. “Het systeem is toepasbaar in
zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en is dus ook
geschikt voor daken die vanwege het Asbestdakenverbod moeten worden vernieuwd. Het bestaat uit glazen
elementen waar zonnecellen in zijn verwerkt. Door een
speciale oppervlaktebehandeling van het glas krijgt
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VERWERKING ALS LEIPAN
Het systeem is grotendeels als een normale leipan
aan te brengen. Een leidekker kan de applicatie voor
zijn rekening nemen, maar in de meeste gevallen zal
een i nstallateur het systeem nog wel elektrotechnisch
moeten aansluiten op de meterkast. Ook kan het
element vanzelfsprekend niet als een leipan worden
geslepen. De panelen worden compleet geleverd,
inclusief schroeven en panhaken. De goten en randaansluitingen kunnen eventueel ook worden meegeleverd.
In Nederland zijn er nog geen projecten met dit systeem
uitgevoerd, maar de verwachting is dat dit op korte
termijn zal gebeuren. Vanzelfsprekend zal SteilDAK hier
nader over berichten. ●

het paneel een unieke uitstraling en is het daardoor
nauwelijks van een leipan te onderscheiden. Een element weegt zo’n 3,5 kg.”

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Hermans Techniglaz introduceert in Nederland een dakgeïntegreerd
zonnestroomsysteem met de uitstraling van leisteen: BIPV Slates.
BIPV Slates, is een innovatieve dak

De perfecte esthetische oplossing

oplossing waarmee leienstenen

voor de nieuwbouw van daken voor

daken vervangen kunnen worden

woningen en kantoorpanden. Maar

voor zeer fraaie dak-geïntegreerde

ook zeer geschikt voor historische

‘PV leien’. Deze unieke zonnepanelen

gebouwen en renovatieprojecten die

zijn efficiënt, betrouwbaar, volledig

aan bepaalde eisen moeten voldoen.

weerbestendig en lijken zeer sterk op

Kortom een BIPV-systeem met een

gewone leienstenen. Er is slechts een

natuurlijke uitstraling en waarbij er

oppervlakte van 7 m nodig om een

op een esthetische zeer fraaie wijze

vermogen van 1 kWp te installeren.

schone energie kan worden opgewekt!

2

www.hermanstechniglaz.nl
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ACTUALITEITEN

AGENDA

23 juni 2017
DEMODAG ZINKUNIE
Zinkunie Schiedam
Info: www.zinkunie.nl
12-14 september 2017
BOUW COMPLEET GORINCHEM
Evenementenhal te Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl
4-5 oktober 2017
BESTELAUTO EXPO 2017
Expo Houten
Info: www.bestelauto-expo.nl

GEEN DAKEVENT IN 2018

Lindeman Events maakt bekend dat in 2018 geen nieuwe editie
van DakEvent zal worden georganiseerd. Gevraagd naar de reden van dit besluit, vertelt directeur Palmyra Lindeman dat er in
de markt onvoldoende draagvlak is om een rendabele vakbeurs
te organiseren. “We hebben in de loop der jaren op verschillende manieren geprobeerd de markt op DakEvent te verenigen
en zodoende een gezamenlijk platform te creëren waar de dakenbranche zich kan presenteren. De vakbeurs heeft deze rol, in
ieder geval in de perceptie van de markt, onvoldoende kunnen
vervullen. Wij hebben daarom besloten ons te gaan concentreren op onze hoofdactiviteit, het uitgeven van de vakbladen voor
de dakenbranche Roofs en steilDAK en het uitbouwen van de
bijbehorende websites.”

10-12 oktober 2017
BOUW COMPLEET HARDENBERG
Evenementenhal te Hardenberg
Info: www.evenementenhal.nl

NORMONTWERP BRANDVEILIGHEID ROOKGASAFVOERSYSTEMEN GEPUBLICEERD

Deze maand is een normontwerp gepubliceerd voor de bepalingsmethode waarmee de brandveiligheid
van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) wordt bepaald. Deze NPR is van belang voor installateurs,
ontwerpers en inspecteurs van v erbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.
NEN 6062 ‘Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen – Algemeen’ is onderdeel
van het normenpakket waarnaar het Bouwbesluit:2012 verwijst.
De belangrijkste wijzigingen die in dit normontwerp worden voorgesteld, hebben te maken met:
• de veegvastheid;
• de eisen aan de aansluitleiding;
• de relatie tussen verbrandingstoestel en de daarbij passende temperatuurklasse van het RGA-systeem;
• de afstand tot brandbare materialen;
• de minimale wanddikte.

10-12 oktober 2017
VAKBEURS ENERGIE
Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch
Info: www.vakbeursenergie.nl

WIENERBERGER INTRODUCEERT OVH VARIO

NIEUWE DIRECTIE UBBINK

Ubbink maakt de benoeming bekend
van de nieuwe tweekoppige directie
van Ubbink Nederland per 1 juni 2017.
Linda van de Maat en Peter Laros
volgen Henk‑Jan Wegman op als
Algemeen Directeur.
Zowel Linda van de Maat als Peter Laros
maakten de afgelopen jaren al deel
uit van het Management Team van Ubbink.
In lijn met hun specialismen zal Linda zich
richten op de operationele en logistieke
activiteiten en ligt de focus voor Peter
op de commerciële en financiële zaken.

SAMEN STERK VOOR GEZONDE EN VEILIGE WONINGEN

Tijdens Building Holland 2017 presenteerden Rockwool en
VELUX Nederland op hun gezamenlijke stand een nieuwe oplossing voor hellende daken op de woningmarkt; een oplossing die
niet alleen energetisch hoog scoort, maar ook op het punt van
gezondheid en veiligheid voor de bewoner. Het betreft een model
van een hellend dak met daarin verwerkt RockZero® Daksystemen
van Rockwool en een daglichtoplossing van VELUX. Het product
is niet gezamenlijk ontwikkeld, maar presenteert wel een
gezamenlijke oplossing, die sterk inzoomt op gezondheid en veiligheid voor de gebruiker zonder dat het ten koste gaat van
de energetische prestatie.
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NIEUWE VAKBEURS “BESTELAUTO EXPO 2017”

De bestelauto krijgt een eigen event in Nederland. Op woensdag 4 en donderdag 5 oktober 2017 vindt in Expo Houten
Bestelauto Expo 2017 plaats. Dit vakevenement is een logisch vervolg op de explosieve groei in het aantal verkochte
bestelauto’s. Het event bundelt alle producten en informatie voor ZZP-ers, MKB-ers, fleetowners en automotive-
managers. De beurs biedt een ‘all in one’ concept: bezoekers kunnen op één dag kennismaken met alle aspecten van
hun bedrijfswagen. Van aanschaf van de wagen zelf, tot inruil, inrichting en inbouw, belettering, lease en financiering,
onderhoud, telematica en fleet-managementsystemen.

Wienerberger introduceert een nieuw dakpanmodel:
de OVH Vario. De pan biedt een oplossing voor elk p
 roject. De dakpan is variabel
verwerkbaar en dus g
 eschikt voor ieder hellend dak. Deze pan is zowel in lengte
als breedte te verwerken en dat biedt volop voordelen bij zowel nieuwbouw als
bij renovatie. De dakpan is te verwerken op latafstanden tussen de 305 millimeter en 320 millimeter. In de breedte tussen de 200 millimeter en 204 millimeter.
Dankzij deze flexibiliteit is pannen op maat slijpen verleden tijd. Het DUBOkeur
bewijst bovendien de milieuvriendelijkheid van de dakpannen.

LANDHUIS TE HATTEM IS RIETGEDEKT PAND VAN HET JAAR 2016

Op de ledenvergadering van de Vakfederatie Rietdekkers is de uitslag van de “Pand van het jaar 2016”
verkiezing bekendgemaakt. Uit 10 genomineerde panden hebben de leden van de Vakfederatie
Rietdekkers op hun favoriete pand kunnen stemmen. De inzendingen waren zeer divers van aard.
Net als voorgaande edities bleek dat de stemmers zich vooral lieten leiden door het resultaat in
combinatie met het benodigde vakmanschap van de rietdekker die het pand heeft gedekt. Na telling
van de stemmen bleek dat er twee genomineerden met evenveel stemmen een 2e plaats hebben
behaald. Omdat 4 panden procentueel met kop en schouders boven de rest uitstaken, is dit jaar
gekozen om ook een derde prijs uit te reiken. De winnaars:
1e plaats: Landhuis te Hattem Gedekt door Rietdekkersbedrijf De Rietdekker BV.
2e plaats: Moderne Villa te Zwolle Gedekt door Rietdekkersbedrijf Poepe-Veerman
2e plaats: Villa te Laren (NH) Gedekt door Zantingh Rietdekkers
3e plaats: Ceremoniegebouw Maashorst Gedekt door Rietdekkersbedrijf H. van Ginkel

ZINKUNIE ORGANISEERT DEMODAGEN

Zinkunie heeft de laatste jaren het assortiment flink uitgebreid en is van specialistische zinkleverancier uitgegroeid tot
complete dakleverancier met een one-stop-shop voor alle dakmaterialen. Om de verschillende producten en daksystemen
te presenteren, houdt Zinkunie dit jaar 3 demodagen op verschillende vestigingen. De eerstvolgende Demodag is
vrijdag 23 juni 2017 bij Zinkunie Schiedam. Wilt u ook graag aanwezig zijn op deze dag, neem dan contact op met de 
vestiging Schiedam voor een aanmeldingsformulier.
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steilDAK is het gespecialiseerde vakblad
voor de hellende dakenbranche
Het vakblad stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke basis vakinformatie
te verspreiden over alle items m.b.t. het hellende dak, zowel op het gebied van
regelgeving en normering, als de technische en praktische invulling hiervan.

Via de website www.steilDAK.nl wordt u
dagelijks op de hoogte gehouden van actualiteiten,
regelgeving en nieuws op het gebied
van hellende daken.
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Heeft u ook een project voor de rubriek
Dak van het Jaar 2017?

Persberichten zijn uiteraard welkom

Neem dan contact op met Edwin Fagel via 072-5470309 of edwin@lumail.nl

bij Edwin Fagel, edwin@lumail.nl

en kunnen worden aangeleverd
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SlimFix Reno
®

Twin

Constructief sterke na-isolatie op
bestaande dakelementen
SlimFix® RenoTwin is speciaal ontwikkeld voor hellende daken waarbij de onderconstructie
niet vlak is (bijvoorbeeld bij oude enkelschalige dakelementen). De combinatie van EPSHR
met de 2-zijdig thermisch reﬂecterende 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.
aaneengesloten
• Langszijde met messing/groef
isolatieschil.
constructief
• 2-Zijdige cachering + ingelijmde regels
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

