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Hedendaags Ambacht
kon kopen. Hij had een 
afdakje boven zijn 
voordeur waar nu oude 
en versleten shingles 
op zaten en hij wilde 
dit gaan vervangen 
door natuurleien. Nadat 
ik voorzichtig ’oké’ had ge-
zegd, werd de tweede vraag op mij 
afgevuurd. Het was eigenlijk geen vraag, het was een 
suggestie die klonk als: ‘Dat is toch niet moeilijk’ en 
vervolgens: ‘Ik ben erg handig’. Voorzichtig herhaalde 
ik ’oké’. Een helder antwoord was geweest: ’Postbode, 
beste man, je wordt niet zomaar leidekker’ en ; jawel, 
het is moeilijk’. Maar ervaring heeft mij geleerd dat dit 
antwoord niet snel geaccepteerd wordt. Ik probeerde 
hem duidelijk te maken dat het leidekkersambacht 
niet vergeleken kon worden met het leggen van 
 pannen. 

Ik nam hem mee naar de showroom en aan de hand 
van een dakje ging ik hem de basisprincipes uitleggen: 
maatvoering, voetleien, het sorteren van de natuur-
leien in drie diktes, welke leien worden gespijkerd 
en welke natuurleien je alleen hoeft te haken, wat 
de functie is van de haak en hoe sla je de haak in het 
hout. Helaas, na een half uur was de postbode er 
nog steeds zeer van overtuigd dat hij dit zelf kon. De 
volgende dag kwam hij het materiaal bij ons ophalen, 
inclusief mijn hakijzer en leihamer. Na vier weken 
kreeg ik van de handige postbode het gereedschap te-
rug, zeer uit zijn humeur en wat hij letterlijk naar mij 
riep: ‘Als je nog eens wilt vertellen dat dat leidekken 
gemakkelijk is…‘

Ja, ik wist het, het is niet gemakkelijk en je doet het 
niet zomaar. Er gaan jaren overheen voordat je de 
kneepjes van dit “Hedendaags Ambacht” onder de  
knie hebt. ●

Johanna Gruijthuijsen – de Wijs

Vakmanschap is objectief vast te stellen, maar het is 
ook subjectief. Het wordt feitelijk aangetoond door 
 bijvoorbeeld certificeringen of het lidmaatschap van 
een branchevereniging. Maar heel eenvoudig ge-
steld kent elk beroep vakmanschap: iedereen die zijn 
 stinkende best doet, dat goed resultaat tot gevolg 
heeft, levert vakmanschap. Vakmanschap is het 
kwaliteits niveau, maar ook het enthousiasme en de 
gedrevenheid waarmee iemand zijn of haar beroep 
uitoefent. Dat is dus subjectief.

Vakmanschap wordt ook bepaald door degene die het 
beoordeelt en over de kwaliteit van het betreffende 
werk een oordeel geeft. Dit is eveneens subjectief. Im-
mers: als ik iets zou moeten vertellen over uitgevoerd 
metselwerk, dan is dat oordeel heel anders dan wan-
neer datzelfde metselwerk wordt beoordeeld door een 
architect, de opdrachtgever of een collega metselaar. 

Door welke bril wordt ernaar gekeken? De één vindt 
het prachtig en de ander zegt: ‘Als ik jou was, nou... dan 
zou ik het afbreken.’ Waar leg je de lat en hoe goed ben 
je in de materie thuis? 

Goed leidekken is een vakmanschap. Maar het is meer, 
het is namelijk ook een ambacht. 

Wikipedia geeft een duidelijke definitie van het woord 
ambacht.

“ Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd  
om een beroep mee uit te oefenen. Het ambacht 
heeft met de industrie gemeen, dat beide zich  
richten op de productie en verwerking van  
materiële goederen of waren etc. etc...” 

Het beroep leidekker anno 2016 is een ‘hedendaags 
ambacht’. Immers, je leert het leidekkersvak nog altijd 
in de praktijk. Het wordt binnen de familie bijvoor-
beeld doorgegeven van vader op zoon. Op deze wijze 
is het beroep leidekker vaak drie of meer generaties 
binnen een familie. Het zit in de genen en daarom leer 
je dit niet zomaar in een weekje. 

Een voorbeeld dat mij enkele jaren geleden daadwer-
kelijk overkwam. De postbode bij ons in het dorp wist 
dat ik in natuurleien deed en op een zeker moment 
kreeg ik van hem de vraag of hij wat natuurleien 
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DAK VAN HET JAAR

Op 24 maart 2017 zal tijdens een feestavond voor de dakenbranche  de 
DakAward worden uitgereikt aan het project Dak van het Jaar.  
Via www.dakvanhetjaar.nl kunt u zich aanmelden om hier gratis bij  
aanwezig te zijn.

Zoals bekend is de Dak van het Jaar de prijs voor het dak 
dat op alle beoordelingsgebieden in totaal het  hoogste 
scoort. De beoordelingsgebieden zijn: esthetische kwa  
liteit, innovatie, functionele kwaliteit, onderlinge samen-
werking, veilig werken en duurzaamheid. De long list 
van de genomineerde projecten is in de afgelopen 
jaargang van Roofs beschreven. Alle genomineerden en 
de winnaar zullen vervolgens tijdens een wervelende 
feestavond bekend worden gemaakt. Een onafhankelij-
ke vakjury zal de projecten volgens de bovengenoemde 
criteria beoordelen.  

De vakjury bestaat uit momenteel uit:

• Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz)
• Marco de Kok (SGS INTRON)
• Karsten Konrad (HHD)
• Dirk Roosendaal (VBB)

De organisatie is nog in gesprek met diverse markt-
partijen voor de verdere uitbreiding van de jury.

DakAward wordt feestelijk 
 uitgereikt in Egmond aan Zee

De prijsuitreiking vindt plaats op een bijzondere locatie:  
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Gelegen in het 
prachtige Noord-Hollandse duinlandschap, op een 
steenworp af stand van de Noordzee, belooft het een bij-
zondere avond te worden. Onder het genot van diverse 
hapjes en drankjes zal een feestavond met muziek wor-
den georganiseerd waarbij men ruimschoots in de ge-
legenheid zal zijn om te netwerken en bij te praten met 
relaties. Eventuele aanhang is van harte welkom: omdat 
de prijsuitreiking plaatsvindt op een vrijdagavond, leent 
de gelegenheid zich uitstekend om er een ontspannen 
weekend in Egmond aan Zee aan vast te plakken.

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de hele 
dakenbranche aanwezig wilt zijn, volstaat een aanmel-
ding via de website www.dakvanhetjaar.nl. U ontvangt 
na aanmelding een bevestiging, waarna u verzekerd 
bent van deelname aan de feestelijke uitreiking van de 
DakAward. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Hotel Zuiderduin   -   Zeeweg 52   -   Egmond aan Zee


het Dak van het Jaar 2016
vrijdag 24 maart 2017
in Hotel Zuiderduin - Egmond aan Zee

GRATIS
ENTREE

Aansluitend een overnachting inclusief ontbijtbu� et:  

2-persoonskamer € 45,- p.p.     1-persoonskamer € 65,-
Reserveren: www.zuiderduin.nl/dakvanhetjaar  of  072 750 2000

- aanvang feestavond 18.00 uur
- presentatie Top 10 genomineerden Dak van het Jaar 2016
- live optredens
- bekendmaking Top 3 en Winnaar Dak van het Jaar 2016
- alle drankjes inclusief (tapbier, huiswijn en frisdrank) 
- koude en warme hapjes
- einde avond ca. 24.00 uur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indien u gratis bij deze feestelijke avond voor de 
hele dakenbranche aanwezig wilt zijn, volstaat een 
aanmelding uiterlijk voor 24 februari 2017 
via de website www.dakvanhetjaar.nl
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OPLEIDINGEN

Opleiding hellende daken 
(pannen en leien)  
weer van start
Maandag 13 februari 2017 is de 
eerste lesdag van de opleiding 
hellende daken in het nieuwe 
schooljaar. Vanaf die dag worden 
er dus weer jonge dakdekkers 
opgeleid tot vakmensen.

De basis vakmanopleiding (BBL2) bestaat uit vijf modules 
en duurt maximaal twee jaar. Elke module wordt afge-
sloten met een certificaat. Als een leerling voldoende 
certificaten hebt behaald, wordt het officieel erkende 
mbo-diploma op niveau 2 afgegeven. Zie ook het artikel 
‘Hellende dakenbranche beschikt weer over eigen vak-
opleiding’ in steilDAK 1-2016.

Om ondernemers én werknemers/leerlingen te infor-
meren over deze opleidingsmogelijkheid zijn een twee-
tal brochures ontworpen, één voor de werkgevers en één 
voor de werknemers. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar 
bij het secretariaat van Het Hellende Dak. 

In deze brochure staat alle benodigde informatie over 
de modulaire opleiding. Leden van Het Hellende Dak 
krijgen een korting op de opleidingskosten en  
tevens, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, nog 
een extra tegemoetkoming vanuit het Opleidings- en 
 Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OOHD).

Inschrijven kan tot 1 februari 2017 via Het Hellende Dak 
bij de heer Martin van der Veen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Na een periode van recessie waarin de vraag naar 
opleidingen enorm terugliep, is de economie nu weer 
aan de beterende hand, en stijgt daarmee ook weer de 
behoefte aan goed opgeleide mensen op de werkvloer. 
Het opleiden van leerlingen komt daarmee gelukkig 
weer meer in beeld bij ondernemers. 

Om aan deze vraag te kunnen voldoen, start branche-
vereniging Het Hellende Dak (HHD) samen met het 
Radius College met de opleiding dakdekken hellende 
daken niveau 2. 

Deze primaire opleiding voor het leggen van pannen is 
een echte praktijkopleiding. Ervaringen bij een leer-
bedrijf worden afgewisseld met praktijkscholingsdagen 
en online theorieonderwijs. Alles om de leerling klaar  
te stomen voor het echte vak.

HET ADRES 
voor al uw voorkomende 

RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN!

Heerenweg 58  Sumar 
Tel.: 0512 - 37 26 31 b.g.g. 06 - 53 98 33 76

Sumar

V A K F E D E R A T I E
R I E T D E K K E R SNatuurlijk geselecteerd

Onderhoudscontract 

voor uw rieten dakbedekking steilDAKHET VAKBLAD VOOR 
HELLENDE DAKEN

Foto: Monier-Kessel, Beelseweg.

Voor informatie 
over adverteren, bel:

072-5400335

www.steildak.nl

ZinCo brengt leven op het dak!
ZinCo is wereldwijd marktleider op het gebied van begroeide daken en gebruiksdaken. 

De innovatieve en duurzame daktuinsystemen van ZinCo maken meervoudig ruimtegebruik op daken mogelijk. 
Het gebruik van hoogwaardige materialen zorgt ervoor dat ZinCo een 10-jarige verzekerde garantie kan afgeven. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

ZinCo Benelux b.v. - Postbus 9092, NL - 1006 AB Amsterdam - Tel. (020) 667 48 52 - Fax (020) 667 38 47 - daktuin@zinco.nl
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PRODUCTNIEUWS

Technische verbeteringen  
in nieuw type betondakpan

Dakpanproducent Monier introduceert een nieuw type betondakpan, 
de Innoslate. De nieuwe pan is de opvolger van de Astratto die  
uit het assortiment gaat. De producent heeft een aantal belangrijke 
technische verbeteringen doorgevoerd.

DUURZAAMHEID
Van alle producten voor 
hellende daken heeft de 
betondakpan volgens NIBE 
de minste milieubelasting. 
Daar komt bij dat de pan 
aan het einde van zijn lan-
ge levenscyclus gerecycled 
kan worden. De hoogste 
score op milieuvriendelijk-
heid komt door zijn samen-
stelling uit zand, cement 
en water. De door en door 
bijkleuring met natuurlijk 
ijzeroxide zorgt voor langdurig kleurbehoud. Bovendien 
hardt de betondakpan uit zonder dat hij in de oven 
wordt gebakken. Dat spaart veel energie en uitstoot van 
schadelijke stoffen als CO2. 

Monier werkt de betondakpan daarna af met een  
in  eigen huis ontwikkelde toplaag. Die afwerking  
draagt bij aan zijn levensduur en esthetische 
 betrouwbaarheid. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De aanpassingen waren er op gericht om de esthe-
tische, ecologische, ergonomische en economische 
eigenschappen van de betondakpan verder te verbete-
ren. Deze vlakke betondakpan heeft een energiezuinig 
productieproces en mogelijkheden voor hergebruik. Het 
model van de dakpan zelf en de wijze van het water af-
voeren zijn in vergelijking met de Astratto verbeterd en 
er zijn nieuwe hulpstukken ontwikkeld, zoals gevelpan-
nen. Die maken het mogelijk om direct in halfsteensver-
band te werken. 

MODERN OGEND DAKVLAK
Esthetisch valt vooral de fijnere ‘neus’ op. Dit specifieke 
design remt mos- en algengroei aanzienlijk door de iets 
terugliggende neusafwerking en de snellere wateraf-
voer. De dakpan is leverbaar in antraciet en granietgrijs 
en geeft het dak een eigentijds en strak uiterlijk. De 
contouren zorgen voor een modern ogend dakvlak. De 
vlakke pan is breed toepasbaar en kan al op flauwe dak-
hellingen worden gelegd vanaf 15°. Bovendien legt hij 
makkelijk en snel. De betonpan is namelijk verpakt met 
de voorkant tegen de achterkant. Dat scheelt de dakdek-
ker een handeling en dus tijd en inspanning. Voorheen 
werden veel vlakke betonpannen met de zichtzijde 
tegen elkaar verpakt.

artilan
Er kan er maar 1 de beste zijn !

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

info@artilan.nl

Nooit meer de ladder op om uw dakgoot schoon te maken
Past op elke dakgoot, zowel oud als nieuw
Geen steenmarters, vogels en muizen in uw dakgoot
Voorkomt opeenhoping van sneeuw in uw dakgoot
Onderhoudsvrij en gaat levenslang mee
Geen vogels meer onder uw zonnepanelen
Verklein de kans op vocht- en sneeuwschade 
Nooit meer restschades door een verstopte dakgoot
Beschermt uw dakgoot tegen UV-straling en bijtende zuren 
door rottende bladeren

Geenverstopte dakgoten meer!Online offerte aanvragen!

Nieuw in uw regio dakgootpreventie

Geen verstopte dakgoten meer met Dakgootpreventie! 
www.dakgootpreventie.nl  |  info@dakgootpreventie.nl  |  0597-200 013

DE NIEUWE 
MAATSTAF 
VOOR HELLENDE 
DAKEN

 ◊ Uniek digitaal dakdossier

 ◊ Kwaliteitsnormering*

 ◊ KOMO-procescertificaat

 ◊ Garantiecertificaat voor 15 jaar
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!

* KOMO - BRL 1513 - De Dakatlas

Onze garantiepartners

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

5062 ADV_86x267_DSG+.indd   1 08-09-16   16:40
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ZINKEN DAKEN

OSB als onderconstructie onder een zinken dak of gevel
Een OSB-plaat is een  goede, 
 nieuwe optie om een ondercon-
structie onder een zinken dak 
of gevel te maken. In dit artikel 
worden de aandachtspunten op 
een rijtje gezet.

van multiplex, echter ligt  
de prijs een stuk lager. 

De NEN-EN 300 verdeelt  
OSB in vier klassen:

•  OSB/1, voor algemeen gebruik in  
droge  omstandigheden

•  OSB/2, voor dragende constructies in droge 
 omstandigheden

•  OSB/3, voor dragende constructies in droge  
of vochtige omstandigheden

•  OSB/4, voor zware dragende constructies in  
droge of vochtige omstandigheden

OSB geschikt voor vochtige omstandigheden is vereist 
als onderconstructie voor een zinken dak of gevel. Klasse 
3 is hierbij voldoende - en ook de standaard kwaliteit 
in de bouw. De plaat hoeft geen messing en groef te 
hebben. De minimale dikte van een OSB-plaat is 18 mm. 
Deze dikte is nodig om de klangen goed vast te kunnen 
zetten en deze de gewenste uittrekwaarde te kunnen 
laten behalen.

WANNEER KIES JE NU VOOR OSB? 
Een groot voordeel van OSB is de constante dikte en 
het ontbreken van knoesten en andere oneffenheden: 

Thijs Baneke, Rheinzink

De ervaren zinkwerker weet het: onder een zinken be-
kleding pas je ruwe (ongeschaafde) vuren delen toe. Het 
ruwe vurenhout dient als dragende constructie onder 
zinken fels- of roevenbanen of losanges. Het neemt 
daarnaast vocht (condens, lekkage, smeltwater) op dat 
onder het zink kan ontstaan. Het hout wordt vervolgens 
gedroogd door de achterliggende ventilatieruimte, wat 
we een geventileerde opbouw noemen. Een opbouw die 
ervoor zorgt dat het zinkwerk decennia lang mee kan 
gaan. 

Een andere optie is de ongeventileerde opbouw (warm 
dak), waarbij de ventilatieruimte ontbreekt en een 
dampdichte constructie wordt gecombineerd met 
een structuurmat onder het zink. Er wordt meestal 
gemonteerd op een dampdicht dakelement. Ook dit is 
een goede opbouw die met name in nieuwbouw wordt 
toegepast.

Terug naar de geventileerde opbouw. Het is namelijk 
ook mogelijk om in plaats van vuren delen plaatmateri-
aal toe te passen. Het plaatmateriaal moet een water-
vaste kwaliteit en voldoende draagkracht hebben. Een 
OSB plaat leent zich hier uitermate goed voor: het heeft 
een sterke structuur, is in een vochtbestendige kwaliteit 
leverbaar en is – niet onbelangrijk – kostentechnisch 
een interessante optie. Uiteraard moet je onder OSB nog 
steeds ventileren, zowel bij een dak als een gevel. 
OSB kenmerkt zich door de lange, in de lengte van 
de plaat gerichte houtschilfers. De kern van de plaat 
bestaat uit schilfers die haaks op de toplaag liggen, 
of in willekeurige richting zijn aangebracht. Hierdoor 
ontstaat een sterk materiaal met een hoge stijfheid en 
weerstand. De kwaliteit van OSB is gelijkwaardig aan die  

het zorgt voor een egale ondergrond. Omdat bij de 
productie de vochtigheid onder de 5% is gebracht, is het 
materiaal zeer maatvast. Het kan ook een duidelijke kos-
tenoverweging zijn. Een vierkante meter vurenhout (22x 
100 mm, ongeschaafd) is al snel 20% duurder dan een 
vierkante meter OSB plaat klasse 3 van 18 mm dik. Dit is 
nog exclusief de montage van het hout, waarbij OSB een 
stuk minder arbeidsintensief is om te monteren. OSB 
kan daarnaast ook constructief worden toegepast, uit-
kragingen die bekleed moeten worden met zink kunnen 
eenvoudig worden geconstrueerd.

Een ander voordeel is dat men bij plaatmateriaal geen 
rekening meer hoeft te houden met de richting van het 
zinkwerk. Ruw vuren delen moeten altijd haaks op de 
richting van de zinken banen worden gemonteerd. Er 
ontstaat met OSB een volledig gesloten vlak waar onge-
hinderd de klangen kunnen worden vastgezet. Bij vuren 
delen bestaat de kans dat je net tussen twee planken 
een klang wilt monteren. 

GEEN VOCHT
Zijn er dan geen nadelen? Jazeker. OSB moet tijdens 
transport en montage goed droog blijven. De kopse 
kanten van het materiaal kunnen bij veel vocht (regen) 
gaan opzwellen: dit is een onomkeerbaar proces. Deze 
oneffenheid zal je gaan terugzien in de zinken bekle-
ding, wat niet acceptabel is. Het materiaal mag dus niet 
nat worden, ook in de periode op het dak wanneer het 
zink nog niet is aangebracht. Het moet dus altijd wor-
den afgedekt. Bij opslag mag het materiaal geen hogere 
vochtigheid hebben dan 20%.

Een nadeel van praktische aard is de afmeting van een 
OSB-plaat. Het is goed te gebruiken bij grote dak- en 
gevelvlakken. Kleinere vlakken zorgen voor veel pas- en 
meetwerk, waarbij vuren delen soms praktischer kun-
nen zijn. Bij grotere dakvlakken moet bij OSB rekening 
worden gehouden met het uitzetten van de platen.  
Per plaat moet er een tussenruimte van ca. 10 mm 
worden aangehouden, de plaatlengte mag maximaal 
2,5 meter zijn.

Een belangrijk aandachtspunt is de opnamecapaciteit 
van vocht bij OSB: deze is beduidend lager dan bij ruw 
vuren delen. Vocht dat onder het zink ontstaat, door 
condens en mogelijke lekkage, mag niet capillair tussen 
het zink en het hout blijven zitten. Er moet bij toepas-
sing op een dak dan ook altijd een structuurmat op een 
waterdragende laag worden toegepast (bijvoorbeeld 
van het type Vapozinc). Deze mat zorgt voor ruimte 
tussen het zink en het plaatmateriaal, waardoor vocht 

de kans krijgt weer te verdampen. Voor een gevel geldt 
dat er geen structuurmat noodzakelijk is. Het is wel 
aan te bevelen om het hout tijdens de montage tegen 
regen te beschermen door een waterdragende laag toe 
te passen.

OSB is dus een goede, nieuwe optie om een ondercon-
structie te maken onder een zinken dak of achter een 
zinken gevel. Houd uiteraard rekening met de verschil-
lende factoren die zijn omschreven in dit artikel. ●

DE AANDACHTSPUNTEN OP EEN RIJ 
VOOR HET GEBRUIK VAN OSB PLAAT:
•  De maximale lengte van de plaat: 2,5 meter. 
•  Geen messing en groef toepassen vanwege expansie.
•  OSB klasse 3 of 4 toepassen, dikte 18 mm.
•  Droge opslag met een maximaal vochtgehalte van 20%.
•  Volledig droog houden tot het zink is gemonteerd.
•  Actieve ventilatie toepassen .
•  Op een dak altijd een structuurmat op waterdragende 

laag toepassen.
•  Op een gevel een waterdragende laag toepassen ter 

bescherming tegen bouwvocht.
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HAGELSCHADE

Kwalitatief herstel hagelschade aan daken?
Op 23 juni jongstleden werden Someren en omstreken getroffen door 
een extreme hagelbui. Het was een erg kortstondige maar enorm  
forse bui met grote materiele schade, vooral aan daken. Sindsdien zijn 
er in die regio al veel daken vernieuwd of gerepareerd, maar zijn er nog 
steeds veel daken die wachten op herstel. Is al dat herstel ook allemaal 
kwalitatief goed en verantwoord uitgevoerd?

op nog geen 15 km afstand, in het kerkdorp 
 Someren-Heide, was de schade heel groot. 
Overal in het getroffen gebied vroegen mensen 
om hulp, sommigen waren ontredderd en 
menigeen had letterlijk geen dak meer boven 
zijn hoofd. Het was zaak om de daken zo snel 
mogelijk weer regendicht te maken, al was het 
maar voor nood, zodat mensen weer gerust 
naar bed konden met een regendicht dak 
boven hun hoofd. Om gevolgschade te voorko-
men moest snel gehandeld worden.”

“Onze mensen kwamen op vele zaterdagen wer-
ken om zoveel mogelijk hulp te kunnen bieden 
in een groot gebied dat zwaar was getroffen. 
Vaak werden ze, ook na een lange dag werken, 

nog aangeklampt door mensen die bij wijze van spreken 
“smeekten” om geholpen te worden. Wij hebben onze 
vakmensen echter duidelijk geïnstrueerd om ook in deze 
moeilijke situatie veilig en verantwoord te blijven werken. 
Het is verleidelijk om mensen te helpen, maar je moet 
jezelf niet in gevaar brengen en uiteindelijk toch kwaliteit 
blijven leveren. Overigens klommen veel mensen zelf het 
dak op, zonder enige vorm van valbescherming. Dit zagen 
we ook gebeuren bij verschillende bedrijven die inge-
huurd werden voor schadeherstel.”

KWALITEIT EN GARANTIES
Veel dakdekkersbedrijven kregen het enorm druk, zowel 
de gerenommeerde bedrijven als de minder professione-
le partijen. Naast een toch al een drukke periode moet 
je dan goed georganiseerd zijn. Het inspecteren, goed 
adviseren en uitvoeren van de daken is een specialistisch 
vak. Uit ons onderzoek blijkt dat er lang niet altijd op een 
juiste manier is geadviseerd, gerepareerd of gerenoveerd. 
Dat is enerzijds het gevolg van onwetendheid bij zowel 
“reparatiebedrijven”, de particuliere woningbezitters als 
ook van de verzekeringsmaatschappijen.”

De hagelbui die in enkele luttele minuten voor miljoe-
nen euro’s schade heeft aangericht, was zeer uitzon-
derlijk. Het waren hagelstenen van een ongekende 
omvang die de vele daken, auto’s en ander materieel 
totaal vernielden. De combinatie van extreem harde 
wind en de enorme hagelstenen veroorzaakten extra 
veel schade, niet alleen aan daken, maar ook aan ramen, 
serres, garagedeuren, dakvensters, auto’s, tuininventaris, 
etc. Niet alleen auto’s werden ‘total loss’ verklaard, maar 
ook complete daken, om nog maar niet te spreken over 
de gevolgschades aan interieur en inboedel. 

Stichting Dakmeester is de organisatie waarin gespe-
cialiseerde dakdekkersbedrijven hellend dak bedrijven 
samenwerken op het gebied van kwaliteit met toonaan-
gevende fabrikanten. Verkoelen Dakspecialisten Weert 
is één van de aangesloten deelnemers en voert al sinds 
de oprichting van de Stichting (in 1998) als Dakmeester 
haar daken als erkend Dakmeester uit. Math Kunnen 
van het dakdekkersbedrijf was kort na de bui in het 
gebied en zegt: “Het leek wel een oorlogsgebied. In 
Weert en omgeving had het alleen flink geregend. Maar 

Verkoelen Dakspecialisten is opgebouwd uit drie 
businessunits: vlakke daken, hellende daken en service, 
beheer & onderhoud. Alle drie hebben ze intensief te 
maken gehad met deze noodsituatie. “Wij werken van-
zelfsprekend volgens de regelgeving zoals het Bouwbe-
sluit ,” vervolgt Kunnen. “Onze hellend dak afdeling is 
KOMO proces-gecertificeerd , lid van de Stichting Dak-
meester en in het bezit van alle relevante certificaten. 
Dat is niet voor niets: als we een dak opleveren, moeten 
we ook onder deze omstandigheden o.a. kunnen garan-
deren dat het dak probleemloos regendicht is en blijft. 
Dit onderstrepen wij met de Daksysteemgarantie Plus 
van de Stichting Dakmeester.

Hierbij krijgt de opdrachtgever, naast het digitale Dak-
dossier met alle gegevens en foto’s van het dak, ook de 
garantiecertificaten voor de periode van 15 jaar. Natuur-
lijk worden de dakpannen gegarandeerd voor 30 jaar.”

“In deze situatie zijn er vaak door onwetendheid nieuwe 
dakpannen aangebracht op een slechte ondercon-
structie, zoals verrot of asbesthoudend beschot of 
geheel  verrotte panlatten, vaak niet eens op de juiste 
pannenmaat, laat staan verankerd conform voorschrift. 
Ook ontbrak er vaak een waterafvoerende laag in de 
 dakopbouw, zoals bijvoorbeeld een dampopen folie 
welke tijdens de herstelwerkzaamheden wordt aange-
bracht en welke mogelijk daarna ook als definitief 
onderdeel van de dakconstructie gebruikt kan worden. 
Bij eventueel lekwater worden daardoor schades aan  
de dakconstructie en gevolgschades voorkomen.”

“Hierover zijn veel discussies gevoerd met verzeke-
raars. Het is als verzekeraar of als expert ook niet altijd 
mogelijk om deze specialistische kennis in huis te 
hebben, laat staan om de juiste maatregelen te bepalen. 
De bewoners mogen toch rekenen na herstel op een 
probleemloos dak? Wij gaan het dak op om te kunnen 
bepalen hoe groot de schade is en hoe de staat van de 
huidige onderconstructie is. Alleen zo kun je bepalen 
wat noodzakelijk is, en wat voor maatregelen je moet 
nemen om het dak weer op de juiste en verantwoorde 
manier te herstellen, hetzij door repareren maar in veel 
gevallen ook door volledig te renoveren. Vaak wordt 
vergeten dat het dak bij een renovatie ook moet voldoen 
aan de regelgeving, en bovendien moeten wij de kwali-
teit van het uitgevoerde werk en de materialen garan-
deren. Natuurlijk zet een verzekeraar er vraagtekens bij 
als ook de onderconstructie wordt aangepakt, maar wij 
hebben vaak geen keuze en de gebouweigenaar heeft 
niet altijd de middelen voorhanden. Daar moet dan 
dus een oplossing voor komen. Veel hangt af van de 

polisvoorwaarden en/
of daar bijvoorbeeld 
‘storm- en/of hagel-
schade’ in is opgeno-
men.”

PIEK IN DE DRUKTE
De herstelwerkzaam-
heden betekenden 
voor het dakdekkers-
bedrijf een buiten-
proportionele piek in 
de drukte. Hoe heeft 
men dit opgevangen? 
Math Kunnen zegt: We 
hadden al een goed gevulde orderportefeuille en toen 
kwam dit nog bovenop de normale dagelijkse werk-
zaamheden. Momenteel hebben wij zo’n 65 vakmensen 
in vaste dienst. Daarnaast werken wij met een flexibele 
schil van ongeveer 25%. Hiervoor huren wij vaste relaties 
in; partijen die we kennen, die in veel gevallen zelfs bij 
ons in dienst zijn geweest. Zij weten volgens welke kwa-
liteitseisen wij werken en moeten zich daar aan confor-
meren. Dit is allemaal niet vanzelfsprekend omdat het 
steeds moeilijker wordt om technisch goede vakmensen 
te vinden. Het vakmanschap over het algemeen maar 
ook in de Nederlandse dakenbranche is steeds meer 
aan het verdwijnen, wat zorgwekkend is. Wij eisen 
niet alleen van ons ingeleend personeel dat er volgens 
alle geldende richtlijnen wordt gewerkt, maar hebben 
onze organisatie zo ingericht dat we daar op sturen en 
bewaken. Onze vakmensen leiden als het ware elkaar op. 
Bovendien worden de werken gecontroleerd door een 
externe partij, SKG-IKOB. Op deze manier hebben wij de 
drukte op een verantwoorde manier kunnen opvangen, 
met behoud van kwaliteit. Het is een hectische periode 
geweest: pas nu het jaar op zijn einde loopt, begint het 
weer wat rustiger te worden.”

De hagelbui van 23 juni was uitzonderlijk, maar meteo-
rologen voorspellen dat dit soort extremen als gevolg 
van de klimaatverandering in de toekomst vaker voor 
kunnen komen. Het is dan ook zaak dat de dakenbran-
che dit soort calamiteiten op een kwalitatieve manier 
kan opvangen. Het zou helpen als bij dakverzekeringen 
expliciet rekening wordt gehouden met de minimale 
kwaliteitsrichtlijnen voor dakreparaties. Gebouweige-
naren wordt aangeraden na te gaan of het dak op een 
juiste manier is verzekerd. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl
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DAKAWARD 2017

Met meer dan 500 perfect passende onderdelen 
is het RHEINZINK assortiment het grootste in de 
markt. Eén glansgraad, Cradle to Cradle gecerti-
ficeerd en 30 jaar garantie. 

Vraag nu ons leveringsprogramma aan 
en ontvang een RHEINZINK-muts. 
Scan de QR-code 

of ga naar 
http://rznk.nl/aanvr2bf

www.rheinzink.nl 1
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Asbest eraf
FALK erop

Neonstraat 23
(NL) 6718 WX Ede 

www.falkbouwsystemen.nl

100% geschikt voor zonnepanelen

FALK Sandwichpanelen
voor uw hellend dak

Vanaf volgend jaar zal een  aparte DakAward voor hellende daken 
worden uitgereikt. U kunt nu al uw project aanmelden bij de redactie 
van steilDAK via het e-mailadres edwin@lumail.nl

Op 24 maart 2017 zal tijdens een feestavond voor de 
hele dakenbranche de DakAward worden uitgereikt aan 
het project Dak van het Jaar (zie elders in dit nummer). 
Dat zal de laatste keer zijn dat er één prijs is voor zowel 
platte als hellende daken. Vanaf volgend jaar zullen  
er twee DakAwards worden uitgereikt: één voor platte 
daken, één voor hellende daken. 

De hellende dakenbranche is immers van zichzelf vol-
doende gevarieerd. Jaarlijks wordt in de hellende daken-
branche een flink aantal bijzondere daken uitgevoerd. 
Daken waar een goede en technisch perfecte oplossing 
is gerealiseerd; daken waar innovatieve materialen zijn 
toegepast; daken die in een uitzonderlijk goede samen-
werking zijn gerealiseerd – enzovoorts. 

Naast heel bijzondere pannendaken, worden er ook bij - 
voorbeeld prachtige resultaten bereikt met zink, riet, 
 koper, leien, etc. Met een aparte DakAward voor hellen-
de daken zal de innovatieve kracht van deze sector beter 
tot zijn recht komen.. Deze daken verdienen het om in 
het zonnetje gezet te worden.

De inschrijving staat open voor alle typen hellende 
daken die in het kalenderjaar 2017 worden opgeleverd. 
Een brede vakjury zal de projecten beoordelen op de 
volgende beoordelingsgebieden: esthetische kwaliteit, 
innovatie, functionele kwaliteit, onderlinge samenwer-
king, veilig werken en duurzaamheid. 

 De longlist zal worden teruggebracht tot een shortlist 
van drie projecten.  
De winnaar zal begin 2018 tijdens een feestelijke bijeen-
komst bekend worden gemaakt.

Vanaf heden kunt u uw project aanmelden via het 
 e-mailadres edwin@lumail.nl. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

Meld uw project aan 
voor DakAward 2017
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PROJECTBESCHRIJVING

Europese daken voor het Tudorpark in Hoofddorp
In Hoofddorp ontstaat de komende jaren een architectonisch  
bijzonder nieuwbouwproject in Tudorstijl. In totaal worden  
1200 woningen in de typische Engelse stijl gebouwd. Opvallend  
zijn daarbij de pannendaken die in Europese samenwerking zijn  
ontstaan. De dakpannen van Imerys Toiture uit Frankrijk lenen  
zich perfect voor de historische sfeer. Deze pannen worden  
vastgezet met speciaal voor het bouwproject ontwikkelde  
panhaken uit Duitsland.

ENGELSE BOUWSTIJL VOOR NEDERLANDSE WIJK
De laatgotische Tudorstijl ontstond tijdens de heer-
schappij van de Britse koninklijke Tudor- dynastie van 
1485 tot 1603. Typische kenmerken zijn afgevlakte  
bogen, erkers en geëxponeerde vakwerkomlijstingen. 
Het asymmetrische Tudor- vakwerk was karakteristiek  
voor de laatmiddeleeuwse stedelijke architectuur in 
Engeland. In het midden van de 19e eeuw werden ele-
menten van de Tudorstijl in het kader van het historisme 
weer opgepakt en niet alleen in Engeland, maar ook 
in de voormalige Britse koloniën en op het Europese 
vasteland gebruikt. 

Bij het Tudorpark in Hoofddorp kenmerken vakwerk-
elementen, erkers en de steile, gekruiste zadeldaken met 

de opvallende schoorstenen de Tudorstijl. Door de asym-
metrische bouwwijze krijgen de huizen een individueel 
karakter dat contrasteert met de gewone rijtjeshuizen. 

FRANSE DAKPANNEN MET HISTORISCHE  UITSTRALING 
De Neoplate van Imerys Toiture vormt een compromis 
tussen een platte dakpan en een dakpan met zijslui-
ting. Het gepatenteerde 3-in-1 model heeft de optische 
uitstraling van drie afzonderlijke leipannen. Door zijn 
formaat zijn in plaats van de gebruikelijke 60 pannen 
slechts 20 pannen per m2 nodig. Daardoor wordt bij het 
leggen in vergelijking met gebruikelijke platte pannen 
een tijdwinst van zo’n 35% geboekt. De vorm van de pan 
maakt het eenvoudig in verband dekken mogelijk, zowel 
van links naar rechts als van rechts naar links, daarbij 
wordt elke pan vastgezet. De latafstanden zijn met  
100 mm zeer gering, in het Tudorpark worden de in 
Nederland gebruikelijke panlatten van 24 x 36 mm 
gebruikt. Bij de randgedeeltes steken de dakpannen 
iets buiten de gevels, hier worden de openingen met 
mortel opgevuld. Ter plaatse van de hoekkepers en 
kilgoten worden de pannen gezaagd en met de Nedsale 
dakpan lijm verlijmd. Voor de kilgoten en verholen goten 
worden Nedsale prefab materialen toegepast.

Door zijn vorm en de gebruikte klei is de dakpan zeer 
weerbestendig. Aan beide kanten van de pan bevinden 
zich waterafvoergootjes, bovendien fungeert aan de 
 bovenkant een verlaging in dwarsrichting als anti- 
capillaire barrière. De pan wordt gemaakt van klei van 
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Ste Foy l’Argentière, die bekend staat om zijn grote 
mechanische sterkte en zijn hoge vorstbestendigheid. 
De Neoplate dakpan wordt in meerdere kleuren aange-
boden. De historische uitstraling maakt het mogelijk 
om hem zowel bij nieuwbouw als bij renovaties te 
gebruiken.

DUITSE PANHAKEN VOOR DE VERANKERING  TEGEN 
WINDBELASTING 
Voor de verankering tegen windbelasting van de Franse 
pan op het Nederlandse lattenwerk werd in 2013 op 
aanvraag van de Nederlandse verkooppartner Nedsale 
door de toonaangevende fabrikant van panhaken, 
Friedrich Ossenberg-Schule GmbH + Co KG (FOS), een 
passende bevestiging ontwikkeld. 

Er moest een panhaak worden ontwikkeld die perfect 
op pannen en het dunne lattenwerk was afgestemd en 
die zou voldoen aan de eisen conform de gevraagde re-
kenwaarden van de NEN 6708. Een bijzondere uitdaging 
vormden de smalle latafstanden en de grote overstek-
ken bij de kop van de pannen en de wens dat een snelle 
montage bij een kleine lattenmaat mogelijk was. 

De oplossing bestaat uit een corrosiebestendige 
panhaak van rvs-draad die over de zijdelingse water-
afvoergootjes van de Neoplate ingehangen en achter 

de panlat geklemd wordt. Omdat de pan zowel vanaf 
rechts als vanaf links wordt gelegd, is er een rechter en 
linker variant. De weerstand tegen opwaaien van de 
keramische dakbedekking tegen de windbelasting werd 
door FOS op een  eigen testinstallatie conform EN 14437 
getest.  Nadat de hoofdaannemer Dura Vermeer de 
 panhaken op kwaliteit en montagevriendelijkheid  
had getest, gingen de haken voor het Tudorpark  
in productie. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

NIEUWBOUW TUDORPARK TE HOOFDDORP

•  Architecten Heren 5 Architecten bv BNA,  
Bedaux de Brouwer Architecten bv BNA  
en Dittmar Architecten, Nederland

• Bouwaannemer Dura Vermeer Bouw en Vastgoed bv, Nederland
• Technische uitvoering Het Facilitair Bureau, Nederland
• Ingenieur Adviesbureau Kaskon bv, Nederland
• Dakbedekking Dapan bv te Malden, Nederland  
• Dakaccessoires Nedsale dakaccessoires bv 
• Dakpannen Neoplate van IMERYS TC, Frankrijk 
•  Verankering panhaak type 522 van FOS Friedrich  

Ossenberg-Schule GmbH + Co KG, Duitsland
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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  

IM90Ci 
Panlatten

Spanten en houten frames 

IM45 GN 
Zinken daken
Dakshingles

www.spitpaslode.nl

LITHIUM SERIES
Snoerloze bevestigingen op hellende daken
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Dakpan met vaste kunststof panhaak toegepast in Stadskanaal
Op een vrijstaande woning in  Stadskanaal, die gebouwd is door 
Bouwbedrijf Speelman uit  Alteveer, heeft dakdekker Van Dijk uit 
 Froombosch de Nelskamp Flachdachpannen F-12U Zuid in de kleur 
zwart verglaasd toegepast. Hier is gebruik gemaakt van dakpannen 
die alle al voorzien zijn van een panhaak, de Dachstick.

“Het betreft een uitvinding van een Duitse dakdekker 
die het zat was om voor ieder panmodel een andere 
haak aan te schaffen,” vertelt Harold Kock van Nelskamp 
Dakpannen. “Losse panhaken draaien vaak in elkaar en 
men heeft nogal verlies van haken die naar beneden 
vallen. De vinding moest dit probleem oplossen. Wij 
werden gevraagd om de gedachte in de praktijk te bren-
gen. In samenwerking is een technisch voltooid product 
ontstaan, dat niets afdoet aan de kwaliteit of verwer-
king van de dakpan.”

Duitse markt toegepast. Het toenemende succes wordt 
ondersteund door enkele vergelijkingstesten waaruit 
blijkt dat de verwerking van de pan met de innovatie 
veel sneller gaat dan de traditionele verankering. 

NEDERLANDSE MARKT
Werd de noviteit tijdens de Bouwbeurs 2015 nog be-
kroond met een innovatieprijs, op de Nederlandse 
markt is het nog nauwelijks toegepast. Kock: “Dat heeft 
meerdere oorzaken, maar de belangrijkste is wel dat de 
standaard haak niet is aangepast aan de Nederlandse 
panlatafmeting en daarbij is het zeker geen sinecure 
om een algemeen bekende verwerkingsmethode te 
doorbreken.”

Dakdekker Van Dijk uit Froombosch is overtuigd, na toe-
passing op het dak in Stadskanaal. Eerst is het vreemd, 
geeft hij aan, maar het duurt maar even om de slag te 
pakken te krijgen en dan hoeft men zich niet meer te 
focussen. Eenmaal verwerkt is de haak ook eenvoudig te 
ontkoppelen, waarvoor een speciale ‘lepel’ is ontwikkeld 
die men tussen de pannen door kan schuiven. Hierdoor 
hoeven geen rijen pannen verwijderd te worden bij 
reparatie van het dak.

Kock vervolgt: “De Dachstick is in eerste instantie ont-
wikkeld om in de Duitse markt te beproeven, vandaar 
dat de haak geschikt is om achter de panlat van 30 x 50 
en 40 x 60 mm. te grijpen. In Nederland werkt men met 

veel minder hoge latten, zoals de 22 x 48, 24 x 48 en  
25 x 50 mm. Gebleken is nu dat als de panhaak aan-
gepast zou worden aan de Nederlandse bouwcultuur,  
we naar een afmeting van 24 x 48 mm. moeten gaan. 
Dat is dan ook de tengelafmeting, aangezien er ruimte 
tussen pan en dakbeschot moet zijn om de panhaak  
uit te klappen en achter de panlat te schuiven. Bij doos-
daken heeft men vanzelfsprekend meer marge dan bij 
een starre bovenplaat van het dakelement.”

MAATVOERING
De belangrijkste conclusie is dat als de vinding op de 
Nederlandse markt aangepast zou worden, de dakdek-
kers hier eenvoudig mee kunnen werken. Het is een 
automatische handeling die veel geld kan besparen in 
aanschaf en verwerking. Echter, de F-12U dakpan met 
Dachstick is wel duurder in aanschaf dan een pan met 
een losse panhaak. Dat heft zich volgens Kock op door 
tijdwinst en doordat men geen verlies heeft, waardoor 
er mogelijk zelfs een financieel voordeel ontstaat.  

“Maar het voordeel ontstaat vooral in het voortraject 
omdat niemand zich hoeft te bekommeren om de 
haken en de verwerking universeel is. Althans: dat  kan 
zij worden, als de markt zover is en de vraag voldoende 
is gestimuleerd om de universele panhaak op aan te 
passen. Intussen kan de bestaande Dachstick worden 
toegepast, zij het op panlatten van 30 x 50 mm. en een 
verhoogde tengel van 22 mm.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De bevestiging van de kunststof haak aan de achterzijde 
is niet aan het oppervlak van de dakpan zichtbaar, het-
geen nog wel wat voeten in aarde heeft gehad. Voor de 
haak is een speciaal, vezelversterkt kunststof gebruikt 
dat ook wordt toegepast voor de Formule 1 auto’s en 
de ruimtevaart. De dakpanfabrikant stelt te geloven in 
een nieuwe manier van verankeren, zeker nu de eisen 
almaar strenger worden. Om die reden is het panmodel 
F-12U Zuid met Dachstick al in meerdere kleuren uit 
voorraad beschikbaar en wordt deze steeds vaker op de 
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PROJECTBESCHRIJVING

Uitbreiding Batavia Stad Fashion Outlet gerealiseerd 
met speciaal ontwikkelde isolatie-elementen

Begin 2017 zal de meest recente 
 uitbreiding van outlet center   
Batavia Stad Fashion Outlet in 
 Lelystad  worden opgeleverd.  
De dakwerkzaamheden waren  
een mooie  uitdaging voor de 
 betrokken  bouwpartijen.

is gebruik gemaakt van authentieke materialen. Het 
ontwerp zorgt zodoende voor gezelligheid en afwis-
seling voor de bezoekers. Het geheel loopt naadloos 
over in de reeds bestaande winkelstraten. De daken zijn 
door  Ridder Skins For Buildings uit Zwaag waterdicht 
 gemaakt met een afwisselend zinken en leien dak-
bedekking. 

GOEDE VOORBEREIDING
Er is veel tijd gaan zitten in het voortraject om met 
name de isolatie-elementen op een optimale manier 
in te zetten. Maarten Laureijssen van isolatieproducent 
Unilin vertelt: “Er zijn standaard elementen geleverd. 
De aansluitingen op het bestaande gedeelte zijn in het 
werk gemaakt. In het voortraject is ons gevraagd of 
wij met onze elementen op een goede manier konden 
beantwoorden aan de vragen m.b.t. detaillering (met 
name verjongingen bij gootdetails) en de geschiktheid 
van het element onder een geventileerde metalen 
dakbedekking. Wij hebben hiertoe vooraf monsterpla-
ten gemaakt, waarmee we de geadviseerde elementen 
konden laten zien en de maatvoering, verwerking, etc. 
verder konden toelichten.”

Wat was er bijzonder aan de toegepaste isolatie-ele-
menten? “Om constructieve redenen is gekozen voor 
elementen die horizontaal moesten overspannen naar 
een nok-goot-overspanning,” aldus Laureijssen. “Voor-
deel hiervan is dat er geen horizontale naden zijn, wat 
het risico op lekkages nagenoeg uitsluit. Er moesten 
tevens speciale gootaansluitingen worden ontwikkeld. 
Dit had te maken met de detaillering van de goten en 
de aansluiting op de ondersteuningen t.b.v. de dakele-
menten. Bij de goten is een verjonging van de elemen-
ten noodzakelijk. Dit realiseren wij met behulp van door-

Dit is al de derde uitbreiding van het outlet center sinds 
de opening in 2001. Door de uitbreiding, in een totaal 
een oppervlakte van zo’n 5500 m2, komen er aan de 
noordzijde 45 winkels en een restaurant bij. De nieuw-
bouw wordt via een nieuwe doorgang verbonden met 
het bestaande deel van het outlet center. 

De daken van de uitbreiding bestaan uit een complex 
aan hellende daken die zijn vervaardigd uit prefab 
 elementen van Unilin Insulation bv. In nauwe samen-
spraak met aannemer Van Wijnen Eibergen bv en 
leverancier Jongeneel Projecten is voor dit project een 
passende oplossing ontwikkeld. In het ontwerp van het 
Amsterdamse architectenbureau Attika Architekten  

stekende ribben: de houten ribben steken door aan het 
uiteinde van het element.” 

“De onderplaat (en ook de dampremmer die op de on-
derplaat is aangebracht) loopt dan niet door. Het was  
echter in deze details wel noodzakelijk om de onder-
plaat en dampremmer te laten doorlopen tot het 
einde van de ribben. Hiervoor hebben we een oplossing 
bedacht door de ribben te verjongen, maar ook het 
element te laten doorlopen tot aan de aansluiting, 
inclusief dampremmende laag. Het komt erop neer 
dat er ribben in de elementen zijn aangebracht, die al 

verjongd worden vóór de beëindiging van het element. 
Dit is zodanig gebeurd, dat de ribben dezelfde hoogte 
als de PIR-isolatie hebben. Daar kan vervolgens de goot 
worden opgebouwd.”

Al met al is de verwachting dat zodoende bij de uitbrei-
ding van Batavia Stad Fashion Outlet een esthetisch 
fraai en technisch hoogwaardig resultaat zal worden 
bereikt. Volgens planning zullen de werkzaamheden in 
april 2017 zijn afgerond. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

UITBREIDING BATAVIA STAD FASHION OUTLET TE LELYSTAD

•  Opdrachtgever Foruminvest bv te Amsterdam  
en Meyer Bergman te Londen (GB)

•  Ontwerper Attika Architekten te Amsterdam
•  Advies VHP Stedebouwkundigen te Rotterdam
•  Hoofdaannemer Van Wijnen Lelystad bv
•  Dakdekker Ridder Skins For Buildings te Zwaag
•  Leverancier isolatie Unilin Insulation bv te Oisterwijk
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ADVERTORIAL

Houd traditie in ere: durf te experimenteren
In het verleden ligt de basis voor vernieuwing. Echte innovatie maakt 
gebruik van eeuwenoude tradities en kijkt waar deze verbeterd kunnen 
worden. Door vraagtekens te plaatsen bij de verwerkbaarheid en de duur-
zaamheid van bestaande producten, kom je tot de techniek van morgen.

Novariet combineert ambachtelijke verwerking van riet 
en gevel met technische vooruitstrevendheid. Decennia 
praktijkonderzoek hebben een schat aan kennis opgeleverd 
over het traditionele dakdekkingsmateriaal. In de loop der 
jaren is een team van architecten en opleidingscentra  
de uitdaging aangegaan om een product te ontwikkelen 
dat de uiterlijke eigenschappen van een natuurlijke riet-
stengel in alles benadert.

Het heeft geresulteerd in een kunststof rieten dakbedek-
king. Het materiaal brandt niet, is onderhoudsvrij maar 
heeft wel de uitstraling van een rieten dak. 

MODERNE DAKBEDEKKING MET  
DE WARMTE VAN VROEGER
Door hedendaagse technieken kunnen met deze innovatie 
steeds meer woningbezitters kiezen voor een rieten dak en 
natuurlijke uitstraling. De vorm van het huis, de locatie of  
de dakvorm hoeven niet langer een blokkade te betekenen: 
het flexibele Novariet vergroot de ontwerp- en verwerkings-
vrijheid aanzienlijk.

En het moet gezegd: dat pakt verrassend goed uit. De 
 combinatie van eigentijdse architectuur en traditioneel 
ogend materiaal is zeer stijlvol. Naar verwachting zet 
deze trend zich door in de woningmarkt. Hier spelen ook 
de isolerende en onderhoudsvrije eigenschappen van de 
dakbedekking een rol.

Het product wordt in eigen land geproduceerd, compleet 
op maat in de kleur en de diameter die past bij het dak, 
inclusief erkende fabrieksgarantie op het materiaal.

NOVARIET EXPERIENCE CENTER
De producent is van mening dat Novariet een product is dat  
beleefd moet worden. Speciaal daarvoor is in Musselkanaal 
het Novariet Experience Center in het leven geroepen. Dit 
is een locatie waar men inspiratie kan opdoen en kennis 
kan vergaren over de vele toepassingsvoorbeelden van deze 
innovatieve vorm van dakbedekking.
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Kwalitatief goede natuurleien op het dak
Nederland is een land van pannen. Natuurleien zijn als dakbedekking 
niet weg te denken uit het Nederlandse daklandschap. Leisteen dat 
 ambacht en traditie uitademt. Leidekker een beroep dat van generatie  
op generatie wordt doorgegeven. Mensen die trots zijn op hun roots  
en het werk dat zij maken.

de Rotterdamse haven aan en werden deze natuurleien 
verwerkt tot dakbedekking op kerken en landhuizen.

Maar leisteen is behalve eeuwenoud ook erg modern! 
Met leisteen kun je verfijnde details uitvoeren. Je staat 
versteld van het effect van leisteen in een strak nieuw-
bouwproject. Het lijnenspel van een natuurleien dak 
is een stijlvolle aanvulling op de moderne architectuur 
en goed voor duurzaam woonplezier. Als er met goede 
kwaliteit leisteen gewerkt wordt, heeft het dak een 
minimale  levensduur van 80 - 100 jaar.

Johanna Gruijthuijsen-de Wijs, Lei Import

LEISTEEN
Leisteen is gevormd door de natuur, miljoenen jaren 
geleden. In de Middeleeuwen was het een materiaal 
dat door de adel werd gekozen als dakbedekking. Via 
de rivieren en over zee kwam het naar Nederland. Het 
klinkt nu vreemd, maar in eerste instantie werd leisteen 
voornamelijk als ballast van zeilschepen gebruikt. Zo 
kwamen rond het jaar 1500 de eerste leien uit Wales in 

En dat is meteen het belangrijkste advies als je ge-
charmeerd bent van de vele mogelijke toepassingen 
van leisteen: gebruik natuurleien van de beste kwaliteit, 
uit de beste groeven en gelegd door een deskundige 
leidekker.

HEDENDAAGS AMBACHT
Een korte terugblik: De oorsprong van het beroep lei-
dekker ligt in Frankrijk en Duitsland, in het gebied rond 
de leisteengroeves. Op het moment dat het leisteen ook 
haar weg vond naar andere landen, volgden de leidek-
kers en trokken zij van land naar land en van project 
naar project. Hierdoor waren de Franse leidekkers vaak 
maanden van huis.

Waaraan herken je tegenwoordig een goede leidekker? 
Vele aspecten spelen hierbij een rol. Het is lastig om een 
simpel en eenduidig antwoord te geven. De leidekker is 
degene die er voor zorgt dat een natuurleien dak voor 
de komende 100 jaar wind- en waterdicht is. Dat voelt 
een leidekker, die passie heeft voor zijn vak, als een taak. 
Praktische elementen hiervoor zijn: goed gereedschap, 

Hedendaags Ambacht. Kwaliteitscontrole op het werk.

Visuele controle, extra kwaliteitsborging.
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opleiding binnen het 
leidekkersbedrijf, goede 
communicatie met de 
opdrachtgever en oog voor 
detail. Kortom: een mooi 
stuk werk achterlaten voor 
de toekomst.

KWALITEITSBEWAKING 
BINNEN NEDERLAND:
Naast het feit dat vele 
leidekkersbedrijven diverse 
certificeringen hebben, heeft Stichting ERM samen met 
de marktpartijen richtlijnen opgesteld die als uitgangs-
punt gelden voor een kwalitatief goed dak.

Daarnaast kan een opdrachtgever als extra kwaliteits-
controle de deskundigheid van een visueel leikeurder 
inschakelen. Deze mensen hebben veel ervaring op het 
gebied van de aspecten van natuurleien en kunnen voor 
een opdrachtgever een onafhankelijk oordeel geven over 
de partij natuurleien die verwerkt gaat worden.

LIS (LEI IMPORT STANDAARD)
De manier waarop de kwaliteit van natuurleien in 
Nederland bewaakt werd, is per 1 januari 2015 door 
 Europese regels veranderd. Kwaliteitsborging is, mede 
door deze nieuwe wet- en regelgeving, belangrijk 
 geworden voor Lei import en is daarom vastgelegd in  
de LIS (Lei Import Standaard). ●

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

WAT HOUDT LIS IN:

• Minimaal 1x per jaar controle in de groeve.

• CE-markering.

•  Lei Import blijft zelf de testresultaten van de 
 groeves controleren bij een onafhankelijk daar-
voor gecertificeerd instituut. Dit vindt minimaal 
één maal per twee jaar plaats.

•  Werken met leisteengroeves die zich in het verre 
verleden bewezen hebben.

•  Het visueel controleren van elke partij natuurleien 
die bij het magazijn binnenkomt. Deze controle 
wordt vastgelegd in een document en de paletten 
worden voorzien van een label, dat refereert naar 
de controle op het magazijn en naar de documen-
ten van de groeve.

•  Op het moment dat een partij natuurleien het 
magazijn verlaat, wordt geregistreerd welke krat-
ten naar het betreffende project gaan.

•  Leveren vanuit het magazijn heeft het grote 
 voordeel dat wij weten wat er op voorraad is en 
dat er snel gereageerd kan worden op de vraag 
van de leidekker.

Deze kwaliteitsnorm biedt ons de mogelijkheid om 
de opdrachtgever te laten zien en te overtuigen, dat 
wij werkelijk een eerste kwaliteit leisteen hebben.

Naast dat Lei Import haar interne controle systeem 
heeft, beoordeelt een goed vak kundig leidekker 
natuurlijk ook zelf direct of een natuurlei geschikt is 
voor verwerking.

Wat een klant niet wil.

Leisteengroeve.
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ZINK     

Passie voor zink

Uit passie voor het materiaal 
 vervaardigt Fons Koning in zijn vrije 

tijd zinken ornamenten. Hij brengt 
ze aan de man onder de naam  

F.K. Metal Art. “Ik maak van dood 
materiaal iets levends.”

Koning is al bijna tien jaar werkzaam bij VMZINC.  
Als technische man geeft hij onder steuning en opleidin-
gen aan dakdekkers in  Nederland en België. Daarvóór 
heeft hij ruim 30 jaar gewerkt als dakdekker metalen 
daken en loodgieter. In zijn huidige baan als adviseur 
van de zinkleverancier werkt hij zelf minder met het 
materiaal en daarom is hij in zijn vrije tijd aan de slag 
gegaan om zinken beelden te maken. Inmiddels maakt 
en verkoopt hij een aantal objecten per jaar. 

“Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby 
geworden,” lacht hij. “Ik maakte al beelden uit allerlei 
soorten materiaal (hout, ijzer, lood, koper, marmer, etc.). 
Mijn drang om met het materiaal zink iets te creëren, is 
in de loop der jaren alleen maar groter geworden, dus 
daar ben ik me steeds meer op gaan toeleggen. De beel-
den kunnen als ornament op het (hellende) dak worden 
geplaatst.”

FRAME VAN ZINK
“Alles is handgemaakt,” vertelt hij. “Zink is een heel 
fijn materiaal om mee te werken. Ik ben autodidact. 
Normaal gesproken werk ik op basis van foto’s of 
tekeningen. Vogels of vissen lenen zich het beste om 
een dergelijk ornament van te maken want de laagjes 
veren of schubben komen met zink het beste tot hun 
recht. Eerst maak ik een frame van zink: het geraamte, 
als het ware. Daar monteer ik de stukken zink op die ik 

in de juiste vorm heb gefelst en gesneden. De beelden 
hebben steeds een hoogte van ongeveer 50-75 cm en 
een breedte tot ongeveer 50 cm. Het duurt per beeld 
ongeveer 120 uur om te maken.”

“Ik maak voornamelijk vogels omdat zij voor mij een 
vorm van vrijheid en kracht uitstralen. Mijn eerste crea-
tie was een arend met 1000 handgemaakte veren. Toen 
ik vijf arenden had gemaakt, heb ik me op een nieuwe 
uitdaging gestort, name lijk de uil van zink. Een uil heeft 
nog meer bijzon dere details dan een arend. De uil heeft 
800 verschillende veren uit ongeveer 2 m2 natuurzink  
met een dikte van 0,7 mm.”

“Ik maak nooit twee keer hetzelfde beeld,’ vervolgt hij. 
“Ik maak wel meerdere uilen, maar dan pas ik bijvoor-

beeld de houding van het dier zodanig aan dat het voor 
mij nog interessant blijft om het te maken. Het moet 
geen seriewerk worden want ik maak die beelden juist 
om het plezier van het maken.”

PASSIE
Konings werkgever verkoopt zelf ook zinken orna-
menten. Levert dat geen problemen op? “Nee,” aldus Ko-
ning. “Mijn collega’s vinden de passie voor het materiaal 
die uit de beelden blijkt alleen maar mooi en ze waarde-
ren mijn werk. Voor mij gaat het de passie voor zink en 
het plezier van het maken van de beelden. Dat is aan de 
beelden te zien. Als mensen mijn werk blijven bekijken 
en willen aanraken, dan is mijn uitdaging geslaagd.” ●

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

Hoe herken je de kwaliteit van riet als dakbedekking?
Riet is een geliefd dakbedekkings-

materiaal waarmee zowel in de 
traditionele bouw als in moderne 

ontwerpen fraaie resultaten kunnen 
worden bereikt. In samenspraak met 
de Vakfederatie Rietdekkers presen-
teert steilDAK in dit artikel antwoor-

den op de meest gestelde vragen.

Kort gezegd wordt de levensduur van de rieten dak-
bedekking bepaald door de mate waarin het droog 
kan blijven. Daardoor is de hellingshoek van het dak 
 misschien wel de meest bepalende factor voor de 
levensduur. Een dak met een flinke helling heeft een 
goede, snelle afwatering en blijft dus langer goed. Een 
dak met een hellingshoek van 45° gaat tot 30 jaar  
mee, maar een dak met een hellingshoek van 55° kan 
zomaar 35 jaar meegaan. 

Als riet in de juiste omgeving is gegroeid en de passen-
de bewerkingen heeft ondergaan, kan het materiaal, 
afhankelijk van het ontwerp waarop het toegepast 
wordt, tenminste 25 jaar lang zijn doelmatige werking 
als dakbedekking houden. Die 25 jaar is een minimum: 
het is zeker niet denkbeeldig dat een rieten dak 40 of 
50 jaar lang goed blijft. De levensduur is afhankelijk van 
onder anderen de dakhelling, de ligging en het gepleeg-
de onderhoud. 

KWALITATIEF HOOGWAARDIG RIET
Andere factoren die van belang zijn voor de levensduur 
van het rieten dak zijn de kwaliteit van het riet en het 
vakmanschap van de rietdekker. Het is daarom van 
belang dat men zich bij de aanschaf van een rieten dak 
vergewist van de kwaliteit van het riet en de rietdekker. 

Riet dat geschikt is om als dakriet in een rieten dak te 
worden verwerkt, moet afkomstig zijn uit gematigde 
streken, en gegroeid zijn met de voeten in zoet, arm 
 water. Naast de groeiomstandigheden wordt de kwali-
teit van het riet ook bepaald door hoe de teler met het 
riet omgaat. Het riet dient zo laag mogelijk bij de grond 
afgesneden te worden. Verder moet het riet ontdaan 
worden van allerlei bijmengingen, het moet goed 
schoon gemaakt worden. In Nederland zijn diverse plek-
ken waar kwalitatief hoogwaardig riet wordt geteeld. 
Veel riet wordt ook geïmporteerd uit diverse landen o.a. 
Polen, Oostenrijk, Hongarije en China. De kwaliteitseisen 
voor riet als dakbedekkingsmateriaal zijn vastgelegd 
in de Kwaliteitseisen en Uitvoeringsrichtlijnen van de 
Vakfederatie Rietdekkers. Naast deze kwaliteitseisen en 
uitvoeringsrichtlijnen bestaat nog de URL 4004 Riet. 
Deze beschrijft de eisen die worden gesteld aan het 
materiaal en de werkzaamheden van de toepassing van 
rieten aan monumenten. 

De kwaliteit van een rietdekkersbedrijf is o.a. vast te 
stellen aan de hand van het opleidingsniveau. Rietdek-
ken is een ambacht dat is voorbehouden aan specialis-
ten. De Vakfederatie Rietdekkers zorgt o.a. voor vakop-
leidingen voor rietdekkers. Alle rietdekkersbedrijven die 
bij de branchevereniging zijn aangesloten, beschikken 
minimaal over het Vakdiploma. De gespecialiseerde 
rietdekker beschikt over de expertise om de keuze voor 
het juiste riet in de juiste toepassing te maken. Daarbij 
wordt gelet op onder andere de dikte van de stengels, 
de buigzaamheid, de lengte, het oogstjaar, de zuiverheid 
(geen blad, geen onkruid), de aanwezigheid van schim-
mels en eventuele kneuzingen.

BRANDVEILIGHEID
Veel mensen hebben vragen over de brandveiligheid 
van rieten daken. De brandveiligheid van rieten daken is 
toegenomen door de introductie van eerst het spijker-
dak (1970) en later de schroefdakconstructie. Dit is een 
gesloten constructie, waarbij het riet op een dichte 
ondergrond (bijv. OSB-beplating) wordt geschroefd. 
Daardoor is er geen (ventilatie)ruimte tussen het riet en 
de ondergrond, en dus ook geen tocht en verspreiding 
van stof. Om deze reden is een schroefdak veel minder 

brandgevaarlijk: ventilatie zorgt immers voor toevoer 
van zuurstof en verspreiding en verergering van vuur. 
Een schroefdak heeft bovendien een betere isolerende 
werking. De in het Bouwbesluit geëiste minimale iso-
latiewaarde kan met een rieten dak eenvoudig worden 
gehaald. 

Zodoende is de brandveiligheid van rieten daken 
aantoonbaar. Dit heeft geresulteerd in een verzekerings-
polis waarvan de premie vergelijkbaar is met die voor 
een pannendak.
 

TRENDS
Riet is niet per definitie een materiaal voor traditionele 
ontwerpen. De toepassingsmogelijkheden zijn legio. 
Steeds vaker wordt riet ook als gevelbekleding toege-
past waarmee een pand een natuurlijke uitstraling 
krijgt en fraai past in de omgeving. Als dakbedekking 
wordt het materiaal ook regelmatig toegepast in uit-
dagende ontwerpen.

De leden hebben het bestuur van de Vakfederatie 
 Rietdekkers verzocht de kwaliteit van riet te onder-
zoeken. Jaren van fundamenteel onderzoek naar de 
kwaliteit van riet zijn dit jaar afgerond. Begin 2017  
hoopt men het verslag van dat onderzoek te kunnen 
publiceren. ●

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

Internationale dakdekkers-
onderscheiding voor Piet Jacobs

Tijdens het Internationale Dakdekkerscongres, 
dat van 26 -29 oktober 2016 in Warschau  (Polen) 
werd georganiseerd door de Internationale 
 Föderation des Dachdeckerhandwerk (IFD),  
ontving Piet Jacobs (voorzitter van  
Het Hellende Dak) de IFD Pin of Honour.

te dragen aan de nieuwe generatie. Voor zijn inzet  
en vakmanschap werd hij beloond met de IFD Pin  
of Honour, de hoogste internationale dakdekkers-
onderscheiding. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

De IFD bestaat uit brancheverenigingen uit  
21 lidlanden en producenten vanuit de gehele  
wereld, uit de dak- en gevelindustrie en is een  
kennisuitwisselingsplatform voor de daken- 
branche wereldwijd.

Piet Jacobs maakt al sinds 1991 deel uit van  
de  Nederlandse delegatie. Hij werd in 2007 
 junior- vicepresident en in 2010 werd hij tot president 
gekozen. Gedurende zijn presidentschap is een behoor-
lijk aantal structuurwijzigingen doorgevoerd. Diverse 
nieuwe lidlanden uit de hele wereld traden toe, o.a. 
Letland, Turkije en China, maar ook de industrie werd 
actiever bij de IFD betrokken.

Dit alles heeft onder meer geleid tot een bestuurs-
model i.p.v. een model met een president. Binnen dit 
bestuursmodel heeft elk bestuurslid zijn eigen specia-
listisch gebied en verantwoordelijkheid. Voor Piet Jacobs 
was dat marketing, daarnaast was hij intensief betrok-
ken bij opleidingen en mede verantwoordelijk voor  
de opzet van een  internationaal vergelijkingssysteem 
voor scholing en opleidingen van dakdekkers over de 
gehele wereld.

Na een periode van negen jaar in het bestuur  
van de IFD heeft hij besloten de fakkel over  

Piet Jacobs (HHD) met de IFD Pin of Honour.

Het Hellende Dak

Dé branchevereniging 
voor de dakdekkers 

hellende daken

Bezoekadres

Nieuweweg 226 - 3905 LT Veenendaal
0318-544903 - secretariaat@hhd.nl

www.hhd.nl

OMDAT EEN GOED DAK
BEGINT MET GOED RIET

Wat maakt ons
DE BESTE KEUS

• Gegarandeerd 1e kwaliteit riet

• Groot netwerk kwaliteits-rietdekkers

• Brandvertragend impregneren

• Mos- en algenbestrijding

Kettingweg 2  •  8281 PN Genemuiden  •  +31 (0)654 32 35 63
info@verhoekriet.nl  •  www.verhoekriet.nl

BEL EN KOM LANGS OM SAMEN HET
BESTE RIET VOOR UW DAK TE KIEZEN!

info@nelskamp.nl
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ACTUALITEITEN

EERSTE VIBE-CERTIFICATEN UITGEREIKT AAN VSB-LEDEN
Met de uitreiking van de eerste VIBE-certificaten aan Hertel, Van der Panne 
Steigerbouw en Limburgs Steigerbouw- en Bouwbedrijf heeft de Vereniging 
van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven het VIBE pilot-project 
afgerond. VIBE staat voor Veiligheid In Beweging. Het is een door Veiligheid-
NL ontwikkelde aanpak voor branches en bedrijven. VSB neemt actief deel 
aan VIBE en leden kunnen dan ook aan de slag om gezond en veilig gedrag 
op de werkvloer te stimuleren en veilig te werken. Daarbij krijgen zij de hulp 
van de VIBE-facilitators. Zij beschikken over handvatten op het gebied van 
faciliteren, presenteren, actief luisteren, feedback geven, overtuigen, stimu-
leren en omgaan met weerstand. 

AGENDA
25 januari 2017 

SOLAR BUSINESS DAY
Landgoed de Horst te Driebergen

Info: www.solarsolutions.nl

6-10 februari 2017 
BOUWBEURS 2017 

Jaarbeurs te Utrecht
Info: www.bouwbeurs.nl

22-23 maart 2017 
SOLAR SOLUTIONS INT.
Expo Haarlemmermeer

Info: www.solarsolutions.nl

24 maart 2017 
PRIJSUITREIKING DAKAWARD 

Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee
Info: www.dakvanhetjaar.nl

DAKPAN UITPROBEREN MET ONLINE ONTWERPTOOL
Wie op zoek is naar een passende dakpan voor nieuwbouw  
of renovatie, vindt in de nieuwe online visualisatietool van  

Wienerberger een 
handig hulpmiddel.  
De architect, dak-
dekker of bewoner 
krijgt in 3 stappen 
in beeld hoe de ge-
kozen dakpan er op 
een woning uitziet. 
Door een dakpan 
eerst online uit te 
proberen kunnen 
types en  kleuren 
worden vergeleken 

en dat vereenvoudigt de keuze. In de gratis ontwerptool is het 
volledige Koramic-assortiment van de dakpanproducent opge-
nomen.

ZONNEPAN MAAKT ELK DAK GESCHIKT VOOR ZONNE-ENERGIE
Met de ontwikkeling van keramische dakpannen met ingebouwde 
zonnecellen heeft het Nederlandse bedrijf ZEP een innovatie op 
de markt gebracht die elk dak geschikt maakt voor het opwekken 
van zonne-energie, ook daken van monumenten en panden binnen 
beschermd stads- of dorpsgezicht.
 
De gepatenteerde uitvinding werd vrijdag 7 oktober officieel gepre-
senteerd in Rheden. Daar bestaat het nieuwe dak van de beeld-
bepalende Priesnitzhoeve uit 1870, vallend in het rijksbeschermde 
dorpsgezicht, nu geheel uit zonnepannen. Voorzitter drs. Maxime 
Verhagen van Bouwend Nederland verrichtte de officiële handeling. 
Die dag werd naast de bestaande zwarte- ook de eerste rode zonne-
dakpan met rode zonnecel gepresenteerd.
 
De zonnecellen in de dakpannen zijn bijna onzichtbaar, waardoor 
het esthetisch karakter van panden niet wordt aangetast. Vaak kun-
nen eigenaren op monumenten of beeldbepalende panden geen 
zonnepanelen installeren, omdat dit door welstands- en monumen-

tencommissies verboden wordt. De zonnedakpan is door verschillende commissies wel goedgekeurd, onder meer in 
Groningen, Rheden, Montfoort, Haarlem en Woerden. ZEP verwacht dat de pan overal in Nederland wordt toegestaan.

NIEUW GOOTSYSTEEM VOOR NA-GEÏSOLEERDE DAKEN
Bij het na-isoleren van een hellend dak wordt de pannenlijn 
verhoogd. Het gevolg is dat de afwatering via de bestaande 
dakgoot en de aansluiting met het ongeïsoleerde dak van 
de buren een uitdagende klus wordt, zowel bouwkundig als 
esthetisch. 

Om dergelijke knelpunten snel en eenvoudig op te lossen, in-
troduceert IsoBouw de SlimFix RenoGoot. Met dit gootsysteem 
kan een met SlimFix nageïsoleerd dak in enkele handelingen 
waterdicht worden afgewerkt. Bouwkundige aanpassingen, 
zoals het vervangen van de bestaande goot, worden hiermee 
overbodig. Bovendien leidt dit tot een esthetisch eindresultaat. 

ULTRALICHT OPTOPPEN VAN WONINGEN  
MET ZELFVOORZIENEND DAK
In samenwerking met diverse partners is op 
het  Industriepark Kleefse Waard in Arnhem 
de Fit the Future proefwoning verbouwd in 
opdracht van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) en de TU Eindhoven. 

Het resultaat is een ultralicht op-topsysteem 
voor woningen in de vorm van een lesse-
naarskap. Dit bestaat uit het Plusdak (Stafier 
Solar, Velux en IsoBouw) gecombineerd met 
LeeFrame van Leebo en CFP-engineering. De 
extra verdieping van 36 m2 vloeroppervlak 
heeft een met Rc 6.0 geïsoleerd dak, daglicht 
middels 2 Velux dakramen en een BIPV sys-
teem met een vermogen van ruim 7500 kWh 
jaaropbrengst. 

De woning was oorspronkelijk uitgevoerd met 
een plat dak. Echter, het lectoraat ‘Architecture 
in Health’ had de ambitie om te onderzoeken 
hoe deze woning volledig zelfvoorzienend 
gemaakt kon worden. Zo ontstond het idee 
om op de woning een zogenaamde ‘op-top’ te 
plaatsen die tevens extra woonruimte creëert. 
Dit bleek een mooie opgave voor een ener-
getisch renovatieconcept van de bestaande 
proefwoning.

VELUX LANCEERT RENOVACTIVE
In 2050 zal ongeveer 90% van de huidige woningen nog steeds 
gebruikt worden. Het is daarom essentieel om de verouderende 
woningen op een duurzame en gezonde manier te renoveren. 
RenovActive biedt een eenvoudig, innovatief en betaalbaar re-
novatieconcept volgens de Active House principes, dat op grote 
schaal kan worden toegepast en waarbij energie-efficiëntie 
gecombineerd wordt met een gezond binnenklimaat. 

Het concept bevat zeven reproduceerbare renovatie-elementen 
die zelfstandig of los kunnen worden toegepast:
 
•  Plaatsen van ramen aan de voorzijde en op het dak zodat er 

zoveel mogelijk daglicht binnenkomt.
•  Plaatsen van een trappenhuis met daarboven twee dakramen 

in het midden van het huis. Dit zorgt voor daglicht op  
elke verdieping, evenals natuurlijke ventilatie door een 
‘schoorsteeneffect’.

•  Installeren van een vraag gestuurd ventilatiesysteem,  
dat spuiventilatie en mechanische ventilatie combineert.

•  Installeren van buitenzonwering voor een optimaal  
thermisch comfort.

•  Creëren van een effectieve thermische schil door de buiten-
kant te isoleren, met een nieuw dak en verticale ramen.

•  Installeren van een eenvoudig en comfortabel verwarmings-
systeem, dat vloerverwarming op de begane grond combi-
neert met radiatoren op de bovenverdiepingen, aangesloten 
op de stadsverwarming van de wijk.

•  Plaatsen van een uitbouw om extra woonruimte te creëren 
op de begane grond.
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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

www.esdec.com

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

Uitstekende service en advies20 jaar garantieSupersnelle installatie 100% Nederlands product

EFFICIËNT
INSTALLEREN MET 
ONZE SYSTEMEN

• Eenvoudig en snel te installeren montagesysteem
 voor zonnepanelen
• Voor ieder type schuin dak
• Voorzien van uniek kliksysteem

• Slechts één stuk gereedschap nodig voor  
 montage
• Geschikt voor grote en kleine projecten

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



ISOLERENDE DAKELEMENTEN 
EN ISOLATIEPLATEN

Maak kennis met het uitgebreide assortiment van UNILIN 

De ruwbouw dakkapellen van UNILIN zijn speciaal ontwikkeld om snel en eenvoudig te plaatsen. Bezoek onze stand en ervaar  
zelf hoe makkelijk een ruwbouw dakkapel te monteren is, door er real life mee aan de slag te gaan. Wij tonen u graag onze  
dakelementen, verwerkt in een dakconstructie, maar ook in detail in onze themahoeken. De diverse zichtzijdes, de werking van de 
luchtdichte veer, plat dak platen en de Utherm wall, wij kunnen u voorzien van alle informatie. 
Tot snel op de Bouwbeurs in Utrecht op stand D066! 

Unilin Insulation bv

HAL 11 
STAND D066

www.unilininsulation.com/nl


