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Platform voor de hellende  dakenbranche

Een andere ontwikkeling waar dit blad tegenin 
lijkt te gaan, is het nog steeds groeiende belang 
van het internet. Waarom is dan toch besloten 
tot de uitgave van een papieren vakblad? Ten eer-
ste natuurlijk omdat de informatie-uitwisseling 
via het internet snel en vluchtig is. Dat is tegelijk 
de kracht en de zwakte van het internet: wie – 
dikwijls technische - vakinformatie tot zich wil 
nemen, zal er even voor moeten gaan zitten. 

De redactie streeft ernaar de informatie op een 
korte, krachtige manier over te brengen, maar 
soms heeft een onderwerp wat meer context 
nodig. Dan is een papieren medium prettiger. Dat 
papier nog steeds bestaansrecht heeft, bewijst 
Roofs, dat inmiddels bezig is aan de 25ste jaar-
gang. 

Ten tweede zien de foto’s er op het stevige, glan-
zende papier waarop dit vakblad wordt gedrukt 
heel mooi uit. In de hellende dakenbranche 
gebeuren mooie dingen en worden prachtige 
resultaten bereikt. Die zijn het waard om te laten 
zien. 

Dit alles neemt overigens niet weg dat de edities 
van Steil Dak via www.steildak.nl digitaal be-
schikbaar zullen zijn en dat u, naast het papieren 
blad, ook regelmatig een nieuwsbrief met het 
laatste nieuws toegestuurd zal krijgen.

Vanaf nu zal Steil Dak u dus als kwartaaluitgave 
voorzien van de meest uiteenlopende informatie 
over de actuele ontwikkelingen in de hellende 
dakenbranche. Wij wensen u vele jaren leesple-
zier. ●

Edwin Fagel, 
hoofdredacteur

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

Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe vakblad 
dat u nu in handen houdt tegen alle actuele ont-
wikkelingen in te gaan. Die ontwikkelingen hou-
den immers in dat de eilandjes waar de verschil-
lende bouwbranches op opereren steeds meer 
met elkaar in contact komen. De gebouwschil 
wordt steeds meer één geheel en dat is logisch 
want er zijn veel raakvlakken en mogelijkheden 
tot synergie. Wat rechtvaardigt dan de uitgave 
van een nieuw vakblad, dat zich uitsluitend richt 
op de hellende dakenbranche? 

Er zijn in het verleden verschillende vakbladen 
geweest waar de diverse branches zich gezamen-
lijk in presenteerden. De perceptie was steeds 
dat de hellende dakenbranche daarin onderge-
sneeuwd raakte. Gezamenlijkheid wordt alleen 
bereikt als iedere partij in de samenwerking 
een duidelijke, eigen positie heeft. Daar hoort 
een eigen platform bij, waarmee de branche de 
meest uiteenlopende kennis en informatie kan 
uitwisselen. Dat men daarmee aan de buiten-
wereld kan laten zien hoe veelzijdig, innovatief 
en kwaliteitsgericht er binnen de branche wordt 
gewerkt, is dan direct een mooie bonus. 

Daarom is op vraag van de markt besloten een 
nieuw, objectief vakblad in het leven te roepen  
en het resultaat van dat besluit bent u nu aan 
het lezen. ‘Objectief’, want de uitgever van dit 
vakblad werkt volledig zelfstandig: de uitgaven 
worden gefinancierd uit de advertentie-inkom-
sten. 

Steil Dak wordt in nauwe samenwerking met de 
markt gemaakt. De redactie van dit blad wordt 
ondersteund door een redactieraad die zo breed 
mogelijk is samengesteld. De bedoeling is dat 
alle bloedgroepen in de redactieraad zijn verte-
genwoordigd: pannen, leien, riet, daglichtvoor-
zieningen, isolatie, etc. U vindt de volledige lijst 
medewerkers, die naar alle waarschijnlijkheid 
nog verder zal worden uitgebreid, in het colofon. 

Op deze manier zal worden geborgd dat het 
vakblad voor alle doelgroepen (opdrachtgevers, 
ontwerpers, leveranciers en verwerkers) in-
houdelijk interessante informatie blijft bieden. 
Bovendien zullen alle leden van de redactieraad 
bij toerbeurt op deze plek hun visie geven op de 
actuele ontwikkelingen in de markt. 
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Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor bouwkundige montage 
 gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken
Zoals in eerdere artikelen van John Kouwenberg en Ton Berlee in  
Roofs reeds is vermeld, is een technische commissie van deskundigen  
op het gebied van veilig werken op hoogte bezig met het opstellen  
van een uitvoeringsrichtlijn voor hellende daken. Deze technische  
commissie is nu zo ver dat binnenkort deze URL aangeboden zal  
worden aan het College van Deskundigen voor acceptatie. Deze  
URL vormt dan een uitbreiding op het toepassingsgebied van de  
Beoordelingsrichtlijn Hellende daken, BRL 1513.

John Kouwenberg, A&T Dakadvies bv

Al jarenlang worden dakhaken c.q. ankerpunten 
toegepast als veiligheidsmiddel voor het zekeren 
van personen en het aanhaken van ladders. De 
hierbij gehanteerde certificaten van de leverancier 
zijn productspecifiek en zeggen vaak niets over de 
toepassingen, de verbinding met en controle van 
de draagconstructie. Daarbij komt dat de normen 
EN 795 en EN 517 nogal eens te pas en onpas wor-
den toegepast op producten. 

Bij valbeveiliging (dakhaken, ankerpunten en 
lijnsystemen) hebben we te maken met twee 
belangrijke normen: De EN 517 (2006) en de  
EN 795 (2012). Belangrijk hierbij is dat als een 
 ankerpunt onderdeel uitmaakt van de dakcon-
structie, dit getest moet worden volgens de EN 517 
en niet conform de EN 795. De EN 795 is  bedoeld 
voor niet-tot de constructie behorende ankerpun-
ten of lijnsystemen en onderscheidt daarbij ver-
schillende klassen. Deze laatste norm is namelijk 
alleen bedoeld voor persoonlijke beschermings-
middelen tegen vallen (dus niet permanente 
verankeringspunten) en lijnsysteem (klasse G). 

Gezien de inhoud van beide normen mag worden 
gesteld dat dit productnormen zijn die niet of 
nauwelijks rekening houden met het feit dat dak-
constructies uit verschillende materialen kunnen 
bestaan, zowel constructief als ook in uitvoering. 
Een dakbeschot uit houten delen reageert nu een-
maal anders op een valkracht dan een sandwich 
dakelement met een 3 mm spaanplaat huid. Dat 
een veiligheidssysteem getest is volgens de norm 
wil dus niet zeggen dat dit product willekeurig 
in elke voorkomende dakconstructie kan worden 

gemonteerd. Tijdens ons onderzoekstraject is 
vastgesteld dat er nog steeds fabrikanten van 
veiligheidsvoorzieningen zijn die het toepassings-
gebied van hun voorziening niet kunnen aangeven 
of verantwoorden. Simpelweg omdat het product 
dan wel getest is in een testsituatie maar niet op 
een ondergrond die in de praktijk voorkomt. 

Het grootste risico zit hem dus niet in het product 
op zich, als dat is getest en goedgekeurd door 
een onafhankelijk testinstituut, een zogenaamd 

Haak wordt nu ook zijwaarts belast. Hierop getest is onbekend. Verkeerde montage.

Foute montage. Schroeven en spoortje van 20 mm dik.
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 Notified Body. Nee, het risico zit hem in de combi-
natie product met ondergrond, het dakbeschot en 
achterliggende constructie. Hiervoor is het nood-
zakelijk dat elk ankerpunt specifieke montage-in-
structies heeft voor de ondergrond cq dakconstruc-
tie waar deze op moet worden gemonteerd! Dit 
moet een fabrikant/leverancier kunnen aangeven 
en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. 
Als een fabrikant / leverancier dit niet kan, bete-
kent dit dat de specifieke veiligheidsvoorziening in 
die specifieke situatie niet mag worden verwerkt. 

De URL, Bouwkundige montage gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen Hellende daken, geeft 
hiervoor de benodigde handvatten van fabrikant/
leverancier, naar voorschrijver en naar uitvoeren-
den om op basis van ontwerp- en uitvoeringsricht-
lijnen een verantwoorde keuze te kunnen maken. 
Deze URL geeft de benodigde ingrediënten voor 
het projectgebonden uitvoeren van een dak RI&E 
waarin onderwerpen als voorzienbaar onderhoud, 
intensiteit, werkvoorbereiding en uitvoering ruim 
aan bod komen.

Met een goede en verantwoorde samenwerking 
in de hele keten kan dan de gebouweigenaar of 
opdrachtgever voorzien worden van een gedegen 
opleveringsdossier waarin opgenomen:

a  opname en Objectgebonden RI&E rappor-
tage (ORI&E)

b  berekening in 5 rekenstappen + 
 uitvoeringstekening + certificaten (en/of 
attesten) + controle van de uitvoering

c  logboek  + dakplan inclusief gebruiks-
handleiding en beheertesten

De belangrijke 5 beoordelings- c.q. rekenstappen 
staan verder uitgewerkt in deze URL, het betreffen 
hierbij:

• Rekenstap 1  uitgangspunten specifiek project.
• Rekenstap 2  systeemberekening + controle 

valhoogte.
• Rekenstap 3  controle krachten van de 

 systeemcomponenten. 
• Rekenstap 4  controle bevestiging aan de con-

structie per object of onderdeel 
per ankervoorziening.

• Rekenstap 5  controle dakconstructie op het 
mogelijk opnemen van de val/
piekkrachten.

Bij oplevering aan de gebouweigenaar wordt 
een zogenaamd montagedossier opgesteld. Dit 
resulteert uiteindelijk ook in een dakplan specifiek 
voor het dak van het object waar de ORI&E voor is 
gemaakt.

In de URL wordt naast het aantonen via testen 
ook de mogelijkheid om middels een constructie-
berekening, uiteraard uitgevoerd door een daar-
voor bevoegd constructeur, aan te tonen of de 
combinatie ankervoorziening/dakconstructie kan 
voldoen aan de constructieve eisen. Uiteraard 
moeten hier dan wel de juiste kengetallen van de 
fabrikant en de onderconstructie bekend zijn bij  
de constructeur.

Fabrikanten c.q. leveranciers zullen dus meer moe-
ten doen dan alleen hun product testen volgens 
de vigerende norm in een testopstelling. Zij dienen 
zich bewust te zijn van het feit dat dit product in 
een dakconstructie kan worden gemonteerd die 
afwijkt van de testopstelling. Valbeveiliging bij  
het werken op hellende daken is een veelomvat-
tend en daardoor complex gebied. Daarbij gaat 
het niet alleen om nieuwbouw- of renovatie-
werkzaamheden, ook in de beheerfase van een 
 gebouw dienen voor onderhoudswerkzaamheden 
op het dak de nodige voorzieningen aanwezig 
te zijn. Echter deze voorzieningen, voorname-
lijk ankerpunten, dienen wel in hun toepassing 
aantoonbare veiligheid te bieden. Dit betekent 
dat uiteraard het product zelf aan alle eisen moet 
voldoen maar, net zo belangrijk, ook in combinatie 
met het dakbeschot en de achterconstructie zal 
het ankerpunt veiligheid moeten bieden.

De verwachting is dat we voor het einde van dit 
jaar de URL kunnen presenteren als een ontwerp- 
en uitvoeringsrichtlijn, specifiek voor hellende 
daken, die duidelijkheid verschaft in de huidige 
mist die hangt rond dit onderwerp. ●

info@nelskamp.nl

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!



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
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SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

Bezoek onze 
nieuwe website!

• 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

Uitstekende service en advies20 jaar garantieSupersnelle installatie 100% Nederlands product

www.esdec.com

EFFICIËNT
INSTALLEREN MET 
ONZE SYSTEMEN

Dak & Gevel, In & Outdoor Begroeningstechniek

Boomsweg 12 • 5962 NB Horst-Melderslo
0778514602 • 0621285301
info@jorusupport-greenroofs.nl
www.jorusupport-greenroofs.nl

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
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Hellende dakenbranche beschikt weer over eigen vakopleiding

Na het wegvallen van de BGA (Bedrijfsopleidingen Gespecialiseerde 
 Aanneming) te Boxtel heeft de hellende dakenbranche het een  
periode zonder gespecialiseerde vakopleiding moeten doen. Vanaf  
dit jaar komt daar verandering in. Hoe is de opleidingsstructuur  
nu georganiseerd? Steil Dak sprak met voorzitter Piet Jacobs van 
 branchevereniging HHD.

De opleidingen voor de hellende dakenbranche 
werden tot 2015 namens HHD georganiseerd door 
de BGA. In 2015 viel BGA echter weg en  
werd het centrale opleidingsorgaan voor de bouw  
Fundeon opgeheven. In plaats hiervan is een nieu-
we organisatie voor scholing in de bouw opgericht, 
het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB). Sinds 2012 beschikt de hellen-
de dakenbranche over een eigen CAO. Daarbinnen 
is voorzien in een scholingsfonds, het Opleiding  
en Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OOHD). 

Onlangs is door de Aannemersfederatie Nederland,  
waar HHD bij is aangesloten, een intentieverkla-
ring met drie ROC’s ondertekend, waarmee een 
nieuwe structuur voor opleidingen van de gespe-
cialiseerde aannemers wordt opgezet. Het betreft 
de drie ROC’s die zich van oudsher hebben bezig-
gehouden met opleidingen voor de gespecialiseer-
de aanneming, namelijk ROC West-Brabant,  
ROC Midden-Nederland en ROC Deltion. Jacobs: 
“Het is hoogst noodzakelijk een nieuwe oplei-
dingsstructuur op te zetten omdat de instroom 
van gespecialiseerde dakdekkers hellend dak  
de laatste jaren drastisch is teruggelopen. En dat 
terwijl het voor de hand ligt dat de vraag naar 

gekwalificeerd personeel de komende jaren alleen 
maar zal toenemen. Op basis van de intentie-
verklaring met het drietal ROC’s vult HHD in de 
komende periode de opleiding hellende daken 
opnieuw in. De opzet is om te komen tot een 
modulair systeem dat toepasbaar is op zowel de 
vakopleiding als op de afzonderlijke cursussen.”

FLEXIBEL EN BETAALBAAR MODEL
“Uitgangspunt van de nieuwe structuur is het 
waarborgen van vakmanschap,” aldus Jacobs. “Het 
vakmanschap dat in de markt aanwezig is moet 
worden geborgd en worden overgedragen op de 
jongere generatie – en de instroom van jong, ge-
kwalificeerd personeel moet worden gestimuleerd. 
Veel dakdekkerbedrijven werken met een grote 
flexibele schil en daardoor is de bereidheid in de 
markt om in opleidingen te investeren niet altijd 
even groot. Daarom is het van belang dat geko-
men wordt tot een flexibel, duurzaam, betaalbaar 
en eenduidig model.”

Jacobs: “In tegenstelling tot hoe het in het verleden 
was georganiseerd, waarbij de locatie van BGA in 
Boxtel fungeerde als centrale opleidingslocatie, zal 
de opleiding in de toekomst voor het belangrijkste 
deel op de locatie van de bedrijven zelf worden ge-
organiseerd. Er zal worden gewerkt met een kleine 

organisatorische kern. Deze is gevestigd op ons 
kantoor in Veenendaal. De rest zal worden georga-
niseerd via een netwerk van scholen en bedrijven. 
Een deel van de opleidingen zal nog wel centraal 
plaatsvinden, maar het is de bedoeling om zo  
veel mogelijk regionaal te organiseren, ofwel op  
de locatie van de leerbedrijven zelf, ofwel op  
een opleidingslocatie. In samenwerking met de 
brancheverenigingen en opleidingsinstituten 
zullen dakdekkerbedrijven opleidingsruimte faci-
literen en leermeesters/instructeurs beschikbaar 
stellen. De instructeurs zullen worden begeleid 
door een docent van de ROC, zo leren de instruc-
teurs didactische vaardigheden en de docent leert 
hoe het er in de bouw aan toe gaat.”
 
Het is de bedoeling dat het model vanaf heden, 
het begin van het nieuwe schooljaar, operationeel 
is. Dat betekende dat er in korte tijd veel werk 
moest worden verzet. “Het was de afgelopen pe-
riode zaak om de lesstof zo snel mogelijk weer up 
to date te krijgen,” vertelt Jacobs. “Een team van 
vakinhoudelijk deskundigen heeft de beschikbare 
lesstof beoordeeld en waar nodig aangepast aan 
de stand der techniek.”

SCHOLING
De verantwoordelijkheid voor de inhoud en orga-
nisatie van de opleidingen en cursussen hellende 
daken ligt bij branchevereniging HHD en het 
OOHD. Aanmelding vindt plaats bij het centrale 
bureau in Veenendaal, vanwaar met een compacte 
organisatie de opleidingen en cursussen worden 
gecoördineerd. In grote lijnen is er een drietal mo-
gelijkheden tot scholing: 

1  Primaire opleiding/ het leerlingstelsel  
(BBL 2, 3 en 4)

Deze opleiding bestaat uit diverse modules  

en wordt afgesloten met een OC&W erkend 
 diploma. 

2  Het modulair opleiden 
De modules uit 1) kunnen afzonderlijk worden 
gevolgd en worden afgesloten met een examen. 
Bij goed gevolg wordt een deel-branchecertifi-
caat uitgereikt. De branchecertificaten samen 
kunnen met andere bewijsstukken leiden tot 
een erkend diploma (EVC).

3  Cursorisch/contractonderwijs (cursussen) 
Deze cursussen zijn in eerste instantie bedoeld 
voor zittend personeel en kunnen ook worden 
gebruikt voor het scholen van personen  
voor specifieke technieken, onderdelen of 
 werkzaamheden.

“Op deze wijze verwachten wij op een goede ma-
nier invulling te geven aan de noodzaak tot op- 
leiden in de hellende dakenbranche en het borgen 
van vakmanschap,” aldus Jacobs. “Het zou overi-
gens het meest ideaal zijn als de opleidingen voor 
de totale gebouwschil in samenwerking met de 
respectievelijke brancheverenigingen zouden wor-
den georganiseerd maar dat is toekomstmuziek. 
Samenwerking is de sleutel tot succes, door kruis-
bestuiving wordt de kennis en het respect voor 
de verschillende disciplines bevorderd. Voorlopig 
is het al heel goed nieuws dat de hellende daken-
branche weer beschikt over een eigen vakoplei-
ding en de instroom en het vakmanschap in onze 
branche weer wordt gestimuleerd.” ●

BEZOEKADRES
Nieuweweg 226
3905 LT  Veenendaal
0318-544903
www.hhd.nl
secretariaat@hhd.nl
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Nieuwe eisen aan daglichttoetreding
De Europese normering prEN 17037 voor daglichttoetreding in de con
structie is ter kritiek aangeboden. Deze norm is een gevolg van  nieuwe 
inzichten en aangescherpte eisen rond o.a. gezondheid en energie
besparing. Marcel Vreeken, manager Technische Voorlichting van  
VELUX Nederland en lid van de verantwoordelijke normcommissie, licht  
e.e.a. toe, inclusief de kanttekening dat het BouwBesluit (BB) in 2019 
overgaat in Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) waarvan het ont  
werpbesluit als concept in juli ter consultatie aan de markt is  aangeboden.

Als we kijken naar de daken, dan zien wij hier een  
soortgelijke trend. De pannen worden vervangen  
voor Photo Voltage (PV panelen) en om aan vol-
doende rendement te komen, dienen alle openin-
gen op het hellende dak hiervoor plaats te maken. 
Dus geen dakkapel of dakraam die de bewoners in 
staat stelt de waardevolle onderliggende ruimte te 
benutten, terwijl voldoende daglicht en ventilatie 
juist de basis zijn om van een onbenoemde ruimte 
een verblijfsruimte te kunnen maken. Natuurlijk 
worden er dan argumenten gebruikt om de ramen 
aan de andere zijde van het dak te plaatsen. De 
spreiding van het daglicht zal dan echter worden 
beperkt tot slechts een klein deel van de ruimte. 
Daarbij komt dat men zelden de eerder genoemde  
10%-regel zal bereiken omdat er nog diverse reduc-
tiefactoren zijn die meegenomen moeten worden. 

NORMERING
De normering rond daglichttoetreding bestaat 
sinds 1953. In dat jaar verscheen de voornorm  
V 1069, die tot 1991 heeft voortbestaan. Probleem 
aan deze voornorm was dat deze te gecompliceerd 
was voor toepassing op grote schaal. Daarom 
werd onderzoek uitgevoerd naar hoe bewoners 
de hoeveelheid daglicht in de verblijfsruimten van 
woningen waardeerden (alsook modelonderzoek). 
Aan de hand hiervan is een methode ontwikkeld 
waarin rekening wordt gehouden met de voor-
naamste parameters die van belang zijn voor dag-
lichttoetreding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
hoogte van de onderkant van de daglichtopening 
boven het vloerniveau en de hellingshoek die de 
daglichtopening maakt met het horizontale vlak. 

Marcel Vreeken, VELUX Nederland

Daglicht is essentieel voor het menselijk lichaam 
om (zowel lichamelijk als geestelijk) gezond te 
zijn en blijven, en om productief te kunnen zijn. 
In gebouwen waarin wordt gewoond en gewerkt 
dient hier terdege rekening mee te worden gehou-
den. Voor de minimale daglichttoetreding dient 
volgens het BouwBesluit de bepalingsmethode 
vanuit NEN 2057 te worden berekend voor woon-
gebouwen. Als vuistregel geldt dat het glasop-
pervlakte overeen dient te komen met 10% van de 
vloeroppervlakte van de desbetreffende ruimte. 
Deze norm is al decennia oud en heeft tussen 1953 
en 2011 slechts één keer een aanpassing gekend. 

DAGLICHTTOETREDING
Zeker nu de ontwikkelingen binnen de regelgeving 
zich meer en meer richten op het energieneutraal 
of zelfs energieleverend maken van gebouwen, 
is het van belang om de daglichttoetreding in 
gebouwen aandacht te geven. Een gebouw is 
tenslotte primair bedoeld om in te leven, wonen 
en werken. Allerlei tendensen die niet voordelig 
zijn voor het binnenklimaat van deze gebouwen 
liggen echter op de loer. Denk bijvoorbeeld aan 
de toepassing van kleinere raamoppervlakken; 
een grotere negge door dik geïsoleerde wanden; 
toepassing van triple glas met een lagere licht-
transmissie waarde (LTa) en een beperking in de 
oriëntatie van de gevelopeningen (grotere vlakken 
op het zuiden, geen openingen op het noorden om 
energieverlies door glas te beperken). 
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In 1991 werd aan de hand hiervan de NEN 2057 
gepubliceerd. 

Deze NEN-norm werd in 2011 aangepast, in 
aanloop naar de inwerkingtreding van het 
 BouwBesluit 2012. De wijzigingen in de norm 
 waren noodzakelijk omdat hier in de bouw - 
praktijk nog veel onduidelijkheden over beston-
den. De herziene norm greep terug op de voor-
norm maar gaf aan dat voor complexe situaties 
een computerprogramma nodig was. Hiermee 
werd vooruitgelopen op een bouwpraktijk waarbij 
architecten en bouwfysisch adviseurs zich geheel 
op computerberekeningen zouden baseren.

Sinds het BouwBesluit 2003 valt daglichttoetre-
ding onder het hoofdstuk ‘Voorschriften uit het 
oogpunt van gezondheid’. Daarmee is een on-
dergrens gesteld aan de kwaliteit van woon- en 
werkruimten en het risico op ‘ongezonde’ gebou-
wen (vrijwel zonder daglichtopeningen) ingeperkt. 
Er is een wettelijk minimum, maar bij alles wat 
daarboven zit blijft de mate waarin gezondheid, 
welzijn en comfort een rol speelt in het ontwerp 
een kwestie van wat marktpartijen overeenkomen. 
De NEN 2057 geeft uitsluitend handvatten voor  
de bepaling van de hogere kwaliteit. 

HET JAAR 2020
Om de Europese doelstellingen van het jaar 2020 
te behalen, zullen er nieuwe eisen komen: de 
zogenaamde Bijna Energie Neutrale Gebouwen 
(BENG) eisen. Deze eisen zijn gekoppeld aan een 
reeks van Europese normen en bepalingsmetho-
den die zijn verbonden aan de energieprestatie 
van een gebouw. Maar daarnaast is er binnen de 
Europese standaardisatie CEN ook een nieuwe 
berekeningsmethode ontwikkeld voor de bereke-
ning van daglicht in gebouwen. Goede spreiding 
van daglicht en uitzicht gedurende de dag en de 
seizoenen staan in deze norm centraal, omdat 
deze aspecten bijdragen aan een verbetering van 
het psychologisch welbevinden van de mensen die 
in de gebouwen verblijven. 

Er wordt gewerkt met daglichtfactoren die door 
visualisatiesoftware kunnen worden gesimu-
leerd. Met deze tools wordt de lichtspreiding en 
de  contrasten in de ruimte vooraf inzichtelijk 
 gemaakt. De norm geeft hiervoor minimale waar-
den, waardoor de kwaliteit van de ruimte voor 
de gebruikers zal verbeteren ten opzichte van de 
huidige situatie. De norm prEN 17037 is recent ter 
kritiek  (CEN Enquiry) aan de markt aangeboden 
en zou een welkome norm zijn om de gebruikers 
van gebouwen te bieden wat hen toekomt: een 
woning met veel daglicht waarbij uitzicht, licht-
spreiding en een lage energierekening de gunstige 

gevolgen zijn.

De prEN 17037 stelt onomwonden dat daglicht, 
waar mogelijk, de belangrijkste bron voor verlich-
ting dient te zijn in alle ruimten met ramen en 
daglichtvoorzieningen. In de norm staan aanbeve-
lingen voor het ontwerp met betrekking tot zowel 
de daglichttoetreding als het uitzicht. Tevens ver-
schaft de norm onder andere aanbevelingen over 
de manieren waarop zonlicht zo lang mogelijk in 
de ruimte kan blijven vallen. De specificaties en 
rekenmethoden zijn in andere Europese normen 
geformuleerd en zijn dus geen onderdeel van deze 
nieuwe norm. 

Echter parallel aan dit proces is ook de Omgevings-
wet aangepast. Dit wordt ook wel de grootste 
wetswijziging genoemd sinds de grondwetsher-
ziening in 1848. Het bekende BouwBesluit zal 
hierbinnen plaatsmaken voor Besluit Bouwen 
Leefomgeving. In het in juli 2016 gepubliceerde 
ontwerpbesluit is in artikel 3.85 de daglichtopper-
vlakte benoemd. Echter hier wordt helaas expliciet 
een minimale daglichtoppervlakte benoemd van 
slechts 0,5 m2 zonder een relatie te leggen met de 
achterliggende vloeroppervlakte. Het wordt aan 
de markt overgelaten om hier een hoger niveau 
te realiseren. ‘De markt’ is met dit voorstel aan zet 
om gezonde en goede gebouwen te realiseren. De 
mogelijkheden en methoden zijn er en de over-
heid wenst, door het wegnemen van minimale 
wettelijke eisen, dat de ‘markt’ met verstand zijn 
verantwoordelijkheid neemt. ●
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Fraai pannendak op particuliere woning
Wat is er allemaal mogelijk op  

het hellende dak? De diverse oplos
singen leveren dikwijls esthetisch 
prachtige daken op. Steil Dak licht 

bijzondere hellende daken uit.  
In dit artikel behandelen we het  

dak van een particuliere woning in 
Kessel. De bewoner zelf heeft het 

dak voorzien van een fraaie dakpan.

rayonmanager Maryn Andriessen. “Gekozen  
is voor de dakpan Monier Postel Orage antraciet 
vol donker engobe,” vertelt hij. “De uitstraling  
en de kleurstelling van de dakpan waren van 
essentieel belang, maar de doorslag werd gegeven 
door de begeleiding en advisering die wij konden 
bieden. En wellicht heeft gunning daar ook mee  
te maken gehad want ik kom uit hetzelfde dorp.”

Het betreft een vlakke stormpan met een kleine  
wel, die op het gehele dak is aangebracht, of 
eigenlijk de daken, want het dak bestaat uit 
meerdere (toren)daken, die allemaal meerdere 
dakvlakken hebben – en waarvan een flink aantal 
door dakkapellen worden onderbroken. De dakpan 
zorgt door de kleur en de vormgeving voor een 
strakke, stijlvolle uitstraling. 

Door het bijzondere ontwerp was het waterdicht 
inwerken van de daken geen eenvoudige klus, 
zeker als in aanmerking wordt genomen dat het 
werk niet door een ervaren dakdekker is uitge-
voerd. De isolatielaag bestaat uit isolatieplaten die 
aan het Bouwbesluit voldoen, de dakpannen zijn 
volgens de geldende (verwerkings)voorschriften 
hier bovenop aangebracht.

Met name de aansluitingen maakten dit werk 
uitdagend. Er moesten bijvoorbeeld veel dakpan-
nen worden geslepen om ze netjes op alle randen 
aan te laten sluiten. De dakpan is op basis van 
mangaan ingekleurd. Hierdoor wordt voorkomen 
dat door het slijpen de onderliggende oranje kleur 
van de dakpan zichtbaar wordt. Ook de overige 
detailleringen, zoals de aansluitingen bij de dak-

goten, de nokken en de ornamenten vroegen veel 
aandacht. Door een nauwe samenspraak met de 
leverancier en het gegeven dat het dak in eigen 
beheer werd uitgevoerd (waardoor er relatief wei-
nig tijdsdruk op de werkzaamheden stond) is tot 
dit fraaie resultaat gekomen. ●

Het betreft een particuliere nieuwbouwwoning  
in het Limburgse Kessel. De eigenaar is een 
 aannemer die het dak in eigen beheer heeft uit-
gevoerd. Hierbij werd hij intensief bijgestaan door 
leverancier Monier. 

Deze begeleiding was zelfs een belangrijk 
 argument om voor deze dakpan te kiezen. In 
 eerste instantie was voor een andere dakpan 
 gekozen. De keuze voor de dakpan viel nadat  
de opdrachtgever een gesprek had gehad met 
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Het mooiste dak van 2016
In deze rubriek is het woord aan 
de markt. Heeft u een mening  
die u heel graag wilt verkondigen, 
stuur dan uw bijdrage naar de 
redactie van Steil Dak. 

Ik heb de redactie van dit blad gevraagd om nu al 
een aantal projecten te laten zien die al wat ouder 
zijn, maar door hun ontwerp wel heel bijzonder! 
Allemaal daken met dakpannen!

En tijdens de uitreiking van de prijs schoot er nog 
een gedachte door mijn hoofd, namelijk: hoe zit 
het met de duurzaamheid van dit soort daken? 
Een mooi ontwerp: ja. Vakkundig gemaakt: ja. 
Duurzaam (vooral levensduur): ik weet het niet, ik 
heb er geen verstand van. Wat ik wel onthouden 
heb: er was in Nederland een zeer kundig (bouw-
kundig) hoogleraar, die te pas en te onpas bij zijn 
presentaties riep: ”Platte daken zouden bij wet ver-
boden moeten worden! Ze zijn duur en ze zijn niet 
duurzaam genoeg!”

Het is al lang geleden dat hij dit zei, de techniek 
en de materialen zijn in de tussenliggende tijd 
waarschijnlijk sterk verbeterd. Maar ik weet zeker 
dat zijn stelling nog steeds van toepassing is: kijk 
maar naar de geschiedenis van hellende daken, 
gedekt met schubvormige dakbedekkingen. Die 
daken kunnen meer dan 100 jaar meegaan en dat 
zie ik daken met materialen voor platte daken nog 
niet doen. 

Nederlandse daklandschappen zijn en moeten een 
onderdeel blijven van onze cultuur zoals je dat ook 
in andere landen vindt, bouwwerken die duur-
zaam zijn en geschikt voor ons klimaat. Trouwens, 
over cultuur gesproken: kijk eens naar de tekenin-
gen van kinderen op school. Het gebeurt nage-
noeg nooit dat er een huis getekend wordt met 
een plat dak. Altijd een hellend dak en het liefst 
met een schoorsteen. 

Dus waar draait het om bij het ontwerpen van 
daken: het moet een mooi ontwerp zijn, het moet 
functioneel zijn en het moet maakbaar zijn. Vorm, 
functie, proces - dat zijn de uitgangspunten. Ik zou 
zeggen: ontwerpers, doe uw best; fabrikanten, help 
de ontwerpers; dakdekkers, vergaar uw kennis om 
het dak te kunnen maken. En dan weet ik zeker dat 
bij een volgende verkiezing het mooiste ontwerp 
van een hellend dak, met inachtneming van het 
criterium ‘duurzaamheid’, het gaat winnen van die 
andere (mooie) daken. ●

Een hellende daken-fan

Niet zo lang geleden mocht ik de prijsuitreiking 
bijwonen van het Dak van het Jaar, zeg maar het 
mooiste dak van Nederland. Nou, ik was benieuwd. 
Er kwamen heel mooie en bijzondere projecten 
voorbij; de jury koos uiteindelijk voor het project 
OVT Terminal in Arnhem. Een spraakmakend 
bouwproject door zijn ontwerp: eigenlijk zou het 
niet gebouwd kunnen worden. Welke bouwer en 
welke onderaannemer zou dit kunnen maken? 
Vragen die geleid hebben tot forse vertragingen 
van de bouw. 

O, wat ben ik jaloers wat er allemaal met materiaal 
voor platte daken kan. En wat een enthousiasme 
bij het dakdekkerbedrijf die het dak met gebogen 
vormen heeft durven maken! Vol trots namen zij 
hun prijs in ontvangst.

Een dak met dakpannen kan toch niet in de scha-
duw staan van een dergelijk project? Is een zadel-
dakje mooi? Van architecten heb ik vaker begrepen 
dat een dak gedekt met dakpannen ouderwets is. 
Dat zeggen vooral de mensen die zijn opgeleid in 
Delft. Zij ontwerpen liever een soort kubus, daar 
kun je tenminste wat mee - zeggen ze.

Tijdens de uitreiking maakte mijn jaloezie plaats 
voor verontwaardiging. Volgens mij kun je juist 
heel veel met hellende daken met dakpannen. Ik 
weet zeker dat als een architect de ruimte krijgt 
van de opdrachtgever en een bijzonder ontwerp 
maakt (in samenspraak met de hellende daken- 
industrie en de dakdekker), dan komen er projec-
ten uit die beslist in de schaduw kunnen staan  
van daken voorzien van materialen voor het platte 
dak. De ontwerpers mogen best creatief zijn, de 
technische mensen van de dakpannenindustrie 
en zeker ook de dakdekker kunnen daarbij helpen. 

HET ADRES 
voor al uw voorkomende 

RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN!

Heerenweg 58  Sumar 
Tel.: 0512 - 37 26 31 b.g.g. 06 - 53 98 33 76
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Vereniging Gebouwschil Nederland is in oprichting
Het Hellende Dak (HHD), de branchevereniging voor de hellende 
 dakenbranche, bereidt een  fusie voor met twee  brancheverenigingen 
voor de  gevelbranche. Het is de bedoeling dat uit deze fusie de 
 Vereniging Gebouwschil Nederland (VGN) zal ontstaan.

De fusie zal gaan plaatsvinden met de branchever-
enigingen Aannemers Vereniging Metselwerken 
(AVM) en Vereniging Nederlandse Voegbedrijven 
(VNV). Om de fusie voor te bereiden is inmid-
dels een zogeheten ‘omni-vereniging’ opgericht, 
een vereniging waar de drie branchepartijen lid 
van zijn. Vanuit deze omni-vereniging zal verder 
 worden gewerkt aan de fusie. Op deze manier 
kunnen zaken als de organisatieopzet, vermogens, 
contributie, etc. worden geregeld. Het is de bedoe-
ling dat de fusie tussen de drie verenigingen in 
de loop van 2017 voltooid zal zijn en de Vereniging 
Gebouwschil Nederland een feit zal zijn.

VERANDERENDE MARKT
Waarom is deze stap nodig? “De markt verandert,” 
aldus bestuurslid van HHD Geert Segers. “De rol 
van de branchevereniging in de markt dus ook. Het 
is minder dan voorheen vanzelfsprekend dat een 
bedrijf zich aansluit bij, en tijd en energie investeert 
in, een branchevereniging. Alle brancheverenigin-
gen hebben te maken met teruglopende leden-
aantallen. Dan kun je twee dingen doen: het aantal 
activiteiten terugschroeven of de contributies 
verhogen. Beide maatregelen dragen het gevaar 
van een neerwaartse spiraal in zich, van nog minder 
zichtbaarheid en teruglopende ledenaantallen.”

“Dat is onwenselijk omdat het werk van een 
 branchevereniging onverminderd belangrijk blijft.  
De vereniging regelt en organiseert (vaak achter 
de schermen) een groot aantal zaken die in het 
belang van de hele branche zijn. Denk daarbij  
aan zaken als scholing, normering, arbeidsvoor-
waarden, arbeidsomstandigheden en imago.”

“Om in de toekomst de belangen van de branche 
op een goede manier te kunnen blijven beharti-
gen, moet de samenwerking worden gezocht  
met verwante branchepartijen. Gezamenlijk kun-
nen we efficiënter en slagvaardiger opereren.  

te halen,” aldus Segers. 
“Daarna komt pas de 
 installatietechniek in 
beeld. Bij dit onderwerp 
zie je goed de meerwaar-
de van een integrale 
aanpak, en daarmee 
een goede afstemming 
tussen de diverse specia-
listen.”

De leden van de respec-
tievelijke verenigingen 
hebben positief gerea-
geerd op deze ontwikke-
ling. De gekozen richting 
en het voorgestelde 
tempo zijn inmiddels 
onderschreven. Segers: 
“Het besef groeit dat 
samenwerking de beste 
garantie voor de toe-
komst is. Traditioneel 
werken de verschillende 
disciplines vanuit hun 
eigen eilandje en als er 
iets misgaat wordt naar 
elkaar gewezen. Met een 
gedeelde verantwoorde-
lijkheid, en een gedeeld 

belang, wordt deze weinig productieve werkprak-
tijk voorkomen.”

In de toekomst zal wellicht de deur worden open-
gezet naar andere branchepartijen om zich aan 
te sluiten, maar in eerste instantie zal worden 
gestart met deze drie partijen. Steil Dak zal u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. ●

De verschillen tussen de brancheorganisaties 
 liggen immers voornamelijk op inhoudelijk, 
vaktechnisch vlak. De hele organisatie daarachter 
is voor alle brancheverenigingen ongeveer het-
zelfde. Alle verenigingen hebben een secretariaat, 
bestuurs- en ledenvergaderingen, een website,  
etc. Door samen te werken krijg je niet alleen  
een efficiënte organisatie, maar ook meer 
 slagkracht omdat je gezamenlijk een sterker  
blok vormt. Tenslotte zal samenwerking naar  
onze verwachting leiden tot meer synergie  
en een groter begrip en respect voor elkaars  
werk. De Wet Private Kwaliteitsborging, die per  
1 januari 2017 ingevoerd moet worden, is bijvoor-
beeld een onderwerp die noopt tot samenwerking. 
De VGN stelt ons in staat om een uniform beleid 
vast te stellen en uit te voeren.”

Alle betrokken partijen zijn lid van de Aannemers-
federatie Nederland (AFNL). Hoe verhoudt deze 
samenwerking zich tot de koepelorganisatie? “De 
AFNL ondersteunt deze ontwikkelingen,” vertelt 
Segers desgevraagd. “Het is ook niet onze bedoe-
ling te concurreren tegen de AFNL. Onze activi-
teiten zijn erop gericht om het draagvlak van de 
respectievelijke brancheverenigingen te vergroten. 
Daar ligt ook het belang van de AFNL.”

INTEGRALE AANPAK
“Het is bij deze stappen van belang dat de branche-
verenigingen kritisch naar de eigen rol kijken.  
De leden doen dat zelf immers ook. Waarom is de 
vereniging relevant? Op welke wijze is het lidmaat-
schap van de vereniging van waarde? Er zijn 
 ver schillende thema’s die de nieuwe vereniging  
zal kunnen oppakken, zoals bijvoorbeeld innovatie  
en duurzaamheid. Ook wordt nagedacht over de 
samenwerking met kennisinstituten. De leden 
 zullen nadrukkelijk bij de oprichting en ontwikke-
ling van de nieuwe vereniging worden betrokken, 
o.a. via deelname aan diverse commissies.”

Bij de oprichting is tevens goed gekeken naar de 
oprichting van een vergelijkbare vereniging in 
Zwitserland. De Gebäudehülle is een branche-
vereniging en kennisinstituut voor de gebouw-
schil. Duurzaamheid en energie zijn binnen deze 
vereniging belangrijke thema’s en dat zal in 
Nederland niet anders zijn. “Uit het thermisch 
optimaliseren van de gebouwschil is al veel winst 
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Softwareprogramma voor bedrijfsvoering dakdekkers hellende daken
HandSoft Pro van Gilde Software is 
in de dakenbranche een goed inge
burgerd softwareprogramma voor 
de bedrijfsvoering van de dakdekker. 
Recent is het programma uitgebreid 
met een database speciaal voor de 
dakdekker hellende daken.

Het softwareprogramma is jaren geleden als 
calculatieprogramma ontwikkeld en uitgegroeid 
tot een pakket voor de hele bedrijfsvoering. Het 
gehele proces van projectopname, crm, calculatie, 
offreren, uitvoering, urenregistratie, facturatie  
en boekhouding is geïntegreerd. Door gebruik te 
maken van sets/normen kan er eenvoudig, snel en 
zonder vergissingen een dak worden gecalculeerd. 
Een set is een combinatie van een commerciële 
tekst, één of meerdere artikelen en een verwer-
kingstijd. Het programma heeft koppelingen met 
de prijslijsten van de respectievelijke leveranciers. 
De gebruiker kan alle gegevens al naar gelang de 
situatie aanpassen. 

Bert Ramakers van Dak-Engineering is vertrouwd 
en bekend met de werkzaamheden en materialen 
op het gebied van het hellende dak. Door jarenlan-
ge ervaring met het opstellen van calculatie en de 
daaruit voortvloeiende werkvoorbereidingen en 
zijn ervaring met het werken met Handsoft Pro, 
heeft hij in overleg met Gilde Software het sys-
teem gevuld met producten voor het hellende dak. 
Sinds december 2015 is het systeem gereed om  
te worden vermarkt. Jasper Mondeel van leveran-
cier Gilde Software geeft een demonstratie. “Door 
de inzet van deze database kan een nieuwe klant/
gebruiker, na installatie van de software, direct  
aan de slag,” vertelt hij. “Maar ook voor onze be-
staande klanten is dit zeer interessant.”

SETS
“Het systeem is gevuld met een zo compleet 
 mogelijk assortiment van producten die benodigd 
zijn voor het realiseren van hellende daken,” ver-
telt hij. “Alle producten voor het gehele dak zijn in 
het systeem opgenomen. Van de drie grootste le-
veranciers in Nederland zijn alle dakpanmodellen 
en kleuren als standaard materiaal opgenomen, 
alsook de speciale pannen zoals nokvorsten. Daar-
naast bevat het systeem alles voor het onderdak: 
dakelementen, onderdakfolies inclusief bevesti-
gingsmaterialen; ook alle overige producten (denk 
aan dakramen, doorvoeren, goten, etc.) zijn in het 
systeem opgenomen. Wij hebben bij het invoeren 
een uniek productnummer gehanteerd maar de 
klant kan eenvoudig eigen productnummers toe-
voegen zodat het past in de eigen bedrijfsvoering. 
Het is zaak dit zodanig te doen, dat er in een later 
stadium andere producten op een logische manier 
in de systematiek kunnen worden ingepast.”

“Vervolgens kunnen deze producten worden 

 samengevoegd tot complete dakopbouwen 
 (Jumbo`s),” vervolgt Mondeel. “Welk product wordt 
met welk product toegepast? Elke dakpan heeft 
een eigen type panhaak bijvoorbeeld. En met welk 
type bevestiger wordt de isolatie beves tigd? Door-
dat al deze informatie in het systeem staat voor-
geprogrammeerd, is het voor de gebrui ker alleen 
een kwestie van de opbouw te kiezen die voor de 
betreffende situatie het meest geschikt is. Op deze 
manier is het nagenoeg uitgesloten dat in deze 
fase vergissingen worden gemaakt.”

AANPASSINGEN DOORVOEREN
De verschillende sets staan in het software-
programma voorgeprogrammeerd, maar is  
concurrentie dan nog wel mogelijk? “Jazeker,” 
 reageert Mondeel. “Elke offerte is uniek en kan  
per situatie worden aangepast. Het programma 
biedt ruimschoots de gelegenheid om bijvoor-
beeld aan passingen in het materiaalgebruik, uren 
of offerte teksten door te voeren. Het systeem 
waarschuwt niet als er een ondergrens in kwaliteit 
is bereikt, dat is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker. Voor de bepaling van het juiste aantal 
panhaken of berekening van de Rc-waarde kan 
 Gilde Dak-Office worden gebruikt. Prijsaanpassin-
gen van de leveranciers dienen door de gebruiker 
zelf te worden ge-update daar ook iedere gebrui-
ker zijn eigen leveranciers heeft. Dit kan met de 
hand, maar natuurlijk ook geautomatiseerd.”

“De meeste winst valt overigens doorgaans te 
behalen in de tijdwinst: het systeem hanteert 
voor de verwerking standaard tijdspannes. Men 
kan deze ook naar beneden bijstellen als men 
verwacht een werk sneller te kunnen uitvoeren. 
Een aanpassing in het ene document wordt 
automatisch doorgevoerd in de andere relevante 
documenten. Zo kunnen lopende het project alle 
gegevens worden aangepast, zonder dat in een 
ander document per ongeluk de oude informatie 
blijft staan.”

“Het systeem werkt optimaal als vervolgens 
ook de werkvoorbereiding en facturering vanuit 
HandSoft Pro wordt gedaan. Dat is het meest 
efficiënt en voorkomt vergissingen. Vanuit de 
calculatie kan direct één van de offertevarianten 
worden gekozen en digitaal met bedrijfspapier 
worden verstuurd. Deze wordt per bedrijf natuur-
lijk in de eigen huisstijl opgemaakt. Als de offerte 
wordt geaccordeerd, kan met een druk op de knop 
de opdracht worden vastgelegd. En zo verder: 

na verwerking kan dezelfde basis leiden tot de 
factuur, bestellingen etc. Vanzelfsprekend kunnen 
gedurende het bouwproces, al naar gelang de situ-
atie daarom vraagt, gegevens worden aangepast. 
De correspondentie rond een project (zoals foto`s, 
tekeningen, meetstaat en e-mails) kan eenvoudig 
in de map van het betreffende project worden op-
geslagen. Op deze manier zorgt het systeem dus 
tevens voor dossiervorming.”

INSTRUCTIE
“Wij leveren een standaard versie van het soft-
wareprogramma die naadloos aansluit bij de 
dakenbranche. Met zo`n 500 dakdekkers als klant 
hebben we hierin de nodige ervaring opgedaan. 
Samen met de consultant wordt de werking en 
inrichting van het systeem verder op klantwens 
 ingericht. Het staat de gebruiker vervolgens 
natuurlijk vrij het systeem naar eigen inzicht in 
te richten en te gebruiken. Het programma is 
‘Microsoft based’, hierdoor voelt het gebruik heel 
natuurlijk aan. Door de logische opzet van het 
programma, is het eenvoudig om de gegevens 
te raadplegen. Er zijn verschillende manieren om 
binnen het systeem te zoeken. Vergelijk het met 
Windows: als je een document per ongeluk in de 
verkeerde map opslaat, heb je verschillende ma-
nieren om het weer te vinden. Er zijn verschillende 
functionaliteiten in het systeem die het werken 
vergemakkelijken.”

Zoals gezegd is de versie van HandSoft Pro voor 
het hellende dak eind vorig jaar opgeleverd. 
Inmiddels werken er diverse gebruikers met 
het systeem, maar de markt wordt pas sinds de 
bouwvak actief benaderd. Gilde Software heeft 
veel ervaring in de levering en implementatie van 
dit type softwareprogramma’s en biedt dan ook de 
ondersteuning die nodig is om optimaal met het 
programma te kunnen werken. ●
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Groendaksysteem voor hellende daken
Wie aan ‘groendaken’ denkt, denkt 

in eerste instantie niet aan  hellende 
daken. Toch zijn er ook systemen 

beschikbaar waarmee hellende 
 daken als groendaken kunnen wor
den uitgevoerd. Eén daarvan is het 

Topgreensysteem dat in Nederland 
door Joru Support Greenroofs bv  
uit Horst Melderslo op de markt 

wordt gebracht.

peling geplaatst (2,6 elementen per m2). De elemen-
ten zijn zodanig ontworpen dat ze het substraat 
en vocht kunnen vasthouden. Zodra de elementen 
zijn bevestigd, worden deze afgevuld met het 
nieuwe Pearl Light Substraat (RHP-gecertificeerd 
) van BVB-Substrates. Hier bovenop wordt een 
gepantserde sedummat van Sempergreen (type T) 
aangebracht. Doordat deze mat aan elkaar en aan 
de ondergrond vastgroeit, ontstaat een homogeen 
groenpakket dat niet afschuift of kan wegwaaien.

Opvallend aan dit systeem is het lichte gewicht 
(45 kg/m2 verzadigd). Dit is nagenoeg gelijk aan 
bestaande hellende pandaken. Bestaande hellen-
de pandaken kunnen dus gemakkelijk vervangen 
worden door groendaken zonder dat een zwaar-
dere constructie nodig is. Op het dak hoeft geen 
waterdichte en dampremmende laag aangebracht 
te worden, daar deze opbouw dampvrij is. 

MONTAGE
Voor de aanleg van een begroeid dak met de 
Topgreen groene dakpan GDP 45 is de werkwij-
ze vergelijkbaar met dat van een conventioneel 
pannendak. Het dak is dus aan te brengen door 
iedere dakdekker. Als eerste monteert men een 
diffusieopen onderspanbaan. Vervolgens worden 
de tegenlatten geplaatst, waarna de panlatten 
worden geplaatst op een onderlinge afstand van 
50 cm. De daklatten worden van boven naar onder 
gemonteerd, d.w.z. vanaf de nok. De elementen 
(‘dakpannen’) worden vervolgens vergelijkbaar 
met gewone dakpannen op het dak gelegd. Bij het 
leggen van de ‘groene dakpan’ wordt linksonder 
begonnen. De ‘pan’ wordt op de bovenste lat opge-
hangen en de elementen kunnen boven elkaar of 
in de vorm van een trap worden ingebouwd. 

Het door ATKA gmbh gepatenteerde systeem is 
opgebouwd uit elementen die zijn toe te passen op 
dakhellingen van 31-45º. Dit is een hellingsgraad die 
te vergelijken is met dat van een gewoon woonhuis. 
De elementen zijn vervaardigd uit recy clebaar PP-C 
(polypropyleen-copolymeer) en hebben standaard 
een afmeting van 80x54x6,5 cm. Ze worden in kop-

Bij de planning van nieuwe daken moet de lengte 
van de daksparren en de breedte van de daken 
dusdanig bepaald worden dat geen groene dak-
pan op maat gezaagd hoeft te worden. Als dit niet 
mogelijk is, kan de groene dakpan worden gekort. 
In dat geval moet wel rekening worden gehouden 
met een goede aansluiting van de gekorte dakpan 
met de naastgelegen stegplaten. Dit is noodzake-
lijk omdat de stegplaten ervoor zorgen dat er geen 
water uit de substraatkamers komt en zo bijvoor-
beeld op de afdichtingsbaan terechtkomt. 

AANSLUITINGEN
Voor de aansluitingen met de nok is een speciaal 
nokelement beschikbaar. Voor nokontluchting zijn 
speciale ontluchtingsbuisjes beschikbaar. Om bij 
extreme droogte water te kunnen geven, wordt er 
een druppelleiding in de nok bevestigd. 

Voor de aansluiting met de goot is een gootplaat 
beschikbaar met een opvanggoot voor het grind. 
Met dit laatste accessoire wordt voorkomen dat 
substraat, sedum of grind in de goot terecht komt. 
Hiermee wordt voorkomen dat de afvoeren ver-
stopt kunnen raken. Grind op het hellende dak ligt 
niet voor de hand, maar met deze elementen kan 
bijvoorbeeld in de randzones grind worden toege-
past. Denk ook aan toepassing van zonnepanelen: 
voor een goede gewichtsverdeling moet onder 
de panelen eveneens grind worden aangebracht. 
Voor de montage van zonnepanelen heeft men 
een bevestigingssysteem beschikbaar dat sterk 
genoeg is om het systeem op zijn plaats te hou-
den, ook bij hevige wind, zonder dat dit nadelige 
gevolgen heeft voor de waterdichting van het dak. 
De bevestigingsschroef wordt ingewerkt met een 
afdichtingsrubber. 

Schoorstenen en dakramen worden op de traditi-
onele manier ingewerkt met een schoorsteenbe-
kleding met een plaataansluiting aan de onder- en 
zijkant (bij een schoorsteen) of een manchet en 
slabbe bij een dakraam. De leverancier biedt een 
projectbegeleiding om de verwerking van het 
systeem probleemloos te laten verlopen.

ONTWERPMOGELIJKHEDEN
Door hellende daken met dit nieuwe systeem als 
groendaken in te richten, zijn de mogelijkheden 
om mooie hellende daken te maken alleen maar 

gegroeid. Aanvullend krijgen hellende daken nu 
ook een waterbufferende functie, het systeem 
kan 7 á 9 l/m2 water vasthouden. Hiermee kan 
men een antwoord geven op de huidige water-
problematiek die wordt veroorzaakt door hevige 
buien. De huidige rioleringssystemen zijn op deze 
heftige buien niet berekend waardoor steeds vaker 
wateroverlast plaatsvindt. Diverse architecten 
hebben inmiddels al aangegeven deze oplossing 
interessant te vinden. De eerste projecten met dit 
type hellende groendaken zijn inmiddels succesvol 
uitgevoerd. Deze zullen in een volgende editie van 
Steil Dak nader worden belicht. ●
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Op maat gemaakte kraan is visitekaartje voor vakmanschap

Traditioneel worden dakpannen 
veelal met pannenliften naar het 

dak getransporteerd. Dat is niet 
meer van deze tijd, vond Arie Bellis 
van Bellis Dakpannen uit Schagen. 

Het bedrijf deed onlangs de investe
ring in een nieuwe kraan (AMAK 35), 

die speciaal op de eigen wensen  
is aangepast.

Om de kraan in actie te zien, hebben we met  
Arie Bellis afgesproken bij de nieuwbouw van  
een particuliere woning in de nieuwe wijk  
De Fruittuinen in Andijk. Het bedrijf voert hier de 
dakwerkzaamheden uit in onderaanneming van 
Bouwbedrijf Desaunois bv te Zwaagdijk. 

Het dakdekkerbedrijf is gespecialiseerd in alle 
werkzaamheden die met het hellende dak te 
maken hebben. Het bedrijf heeft de kraan aange-
schaft bij Vlutters Tools & Safety. “Bij de aanschaf 
van een nieuwe kraan ga je niet over één nacht 
ijs,” vertelt Bellis. “Dit is een proces van een paar 
jaar geweest waarbij wij steeds nadachten over 
hoe we de kraan moesten inrichten om hem op-
timaal in onze werkpraktijk te kunnen gebruiken. 
Leverancier Vlutters brengt de kranen van AMAK in 
Nederland op de markt en communiceerde onze 
wensen vervolgens met de Duitse fabrikant. Het 
resultaat is een kraan die optimaal op onze werk-
zaamheden is afgestemd en het ideale visitekaart-
je is voor ons bedrijf. Het gebeurt regelmatig dat 
we, als we ergens een werk hebben uitgevoerd, 
aanvragen krijgen van mensen die de kraan aan 
het werk hebben gezien.”

MINDER FYSIEKE BELASTING
De kranen van AMAK zijn relatief nieuw op de 
Nederlandse markt. De AMAK 35 betreft een 
telescopische aluminium dakdekkerskraan die als 
aanhanger is te verplaatsen. De kraan heeft een 
volhydraulische knikarm en de afstempelbasis is 
voorzien van ASC-besturing, waardoor ze voldoet 
aan de strenge veiligheidseisen. De aluminium 
kraan is volledig draaibaar en voorzien van een ra-
diografische afstandsbesturing met groot display. 
Alle kraanfuncties functioneren met last en zijn te 
controleren op de diagnosefunctie van de kraan- 
display. Eventueel is de kraan om te bouwen tot 
hoogwerker. 

Het voordeel van een kraan is volgens Bellis evi-
dent. “In Duitsland en België is het gebruik van een 
kraan al veel meer ingeburgerd. De Nederlandse 
markt loopt in dit opzicht achter maar zal nu toch 
ook mee moeten.” Met name het voordeel voor de 
fysieke belasting van de werknemers is volgens 
Bellis een belangrijk pluspunt. “Op de traditionele 
manier worden de pallets dakpannen met behulp 
van een pannenlift naar het dakvlak gebracht, en 
van daar uit handmatig over het dakvlak verspreid. 
Dat is lichamelijk zwaar. Bij het gebruik van de 

kraan worden de dakpannen in pallets of trays 
naar het dak getild. In veel gevallen staat daar een 
verrijdbare trolley opgesteld zodat de pannen ook 
mechanisch over het dakvlak kunnen worden ver-
plaatst. De dakdekker hoeft zodoende alleen nog 
maar de dakpannen te leggen.”

“Het (verticaal en horizontaal) verplaatsen van de 
dakpannen is het zwaarste deel van het dakdek-
ken op het hellende dak,” vertelt Bellis. “Het is niet 
gezond voor je lichaam als je dag in dag uit met 
de dakpannen aan het sjouwen bent (slijtage). De 
kraan is dus een aanzienlijke verbetering van de 
arbeidsomstandigheden omdat de fysieke be-
lasting wordt verminderd. Maar het verplaatsen 
van de dakpannen is ook het meest tijdrovende 
onderdeel van de werkzaamheden. Door de inzet 
van de kraan wordt dus een aanzienlijke tijdwinst 
behaald ten opzichte van de traditionele methode. 
Hierdoor kunnen wij onze werkzaamheden tegen 

een concurrerende prijs aanbieden en tevens 
kwalitatief beter werk leveren. Doordat er immers 
minder over het dak hoeft te worden gelopen, is er 
ook minder kans op beschadigingen (van de folie 
en/of de panlatten).”

FORSER
“Iedereen met een BE-rijbewijs mag de kraan ver-
plaatsen. Het mooie is dat de kraan op de bouw-
plaats weinig ruimte nodig heeft waardoor hij ook 
in stedelijk gebied goed is te gebruiken. Meer dan 
twee parkeerplaatsen hebben we doorgaans niet 
nodig, en dan kan het verkeer nog gewoon voort-
gang vinden. De straat hoeft dus niet te worden 
afgesloten en er hoeven geen vergunningen te 
worden aangevraagd voor het opstellen van de 
kraan.” 

“De AMAK 35 is wat forser dan de 25-versie, die 
wij overigens eerder ook al hadden aangeschaft,” 
vervolgt Bellis. “De kraan bereikt een hoogte van 
31 meter en een diepte van 21 meter. Dat betekent 
dat we - door een extra giek – in dit geval zelfs iets 
in de achtertuin van het huis kunnen zetten. De 
eerste zes meter kan de kraan een gewicht van 
1500 kg verplaatsen. Dat is het merendeel van 
de werken. Tot 21 meter kan een gewicht van 250 
kg worden verplaatst; wij verplaatsen doorgaans 
hooguit 220 kg dus dat is ruim voldoende.”

Deze kraan is zoals gezegd helemaal op maat ge-
maakt naar de wensen van het dakdekkerbedrijf. 
Zo is de mast bijvoorbeeld uitgerust met een led-
verlichting. “In de wintermaanden willen we ook 
vroeg in de ochtend of laat in de middag kunnen 
werken. Met de verlichting zijn wij ook als het 
donker is zichtbaar voor de omgeving en wordt 
tegelijk onze werkplek verlicht. Verder hebben we 
de kraan afgenomen met een uitgebreid assorti-
ment aan pannenklemmen, netten, puinbakken, 
etc. zodat we de kraan in de meest uiteenlopende 
situaties, voor de meest uiteenlopende werkzaam-
heden kunnen inzetten.”

Met de aanschaf van deze kraan loopt het dak-
dekkerbedrijf vooruit op de ontwikkelingen in de 
Nederlandse markt. “Vakmanschap wordt in de 
huidige markt steeds belangrijker,” besluit Bellis. 
“Net als gezond en veilig werken. Daarbij is het be-
langrijk om efficiënt te werken om prijstechnisch 
concurrerend te kunnen blijven. De investering in 
deze kraan levert ons een win-win situatie op.” ●
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PILOT VOOR KWALITEITSBORGING IN DE BOUW 

Op 6 september 2016 was een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de kwartier-
makers van het Instituut voor Bouwkwaliteit te gast bij het project ‘Binnenhofjes’ in Zwolle.
Nijhuis Bouw uit Rijssen en Nieman  Kwaliteitsborging gaven inzicht in de aanpak en resultaten van dit 
project.  Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). 

De gasten zijn meegenomen in het door Nieman ontwikkelde dashboard dat het mogelijk maakt om 
structureel toe te werken naar een compleet ‘as 
built’ dossier op het moment van oplevering. 
Het dashboard is met hulp van Nijhuis Bouw 
tot een hoger niveau gebracht. Door de input 
van Nijhuis is het zowel voor Nijhuis als Nieman 
een goed werkbaar hulpmiddel geworden om 
risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te 
maken. Nijhuis werkt met vaste partners en is 
daarmee goed in staat Nieman te voorzien van 
de voor hem relevante informatie op het juiste 
moment. Daarnaast heeft  Nijhuis een eigen 
gemaakte applicatie voor kwaliteitsborging.
De dialoog tussen Nijhuis en Nieman werd dui-
delijk zichtbaar in de getoonde voorbeelden. Het 
project in Zwolle bestaat uit 48 sociale huurwo-
ningen en is één van de drie WKB-projecten die momenteel door Nijhuis wordt gerealiseerd.

Niet alleen het ministerie en de kwartiermakers waren te gast, de uitleg van de pilot mocht ook rekenen op 
een brede belangstelling, waaronder de architect (19 Het Atelier), de opdrachtgever (Woningstichting SWZ) 
en de gemeente Zwolle. Meer informatie over dit project wordt gegeven op de Praktijkdag ‘Kwaliteitsbor-
ging voor het bouwen’ op 23 november 2016 in Cinemec te Utrecht. ●

ACTUALITEITEN     dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

dakpannen rondom een dakvenster, etc. Het anker kan ook worden gebruikt als gebiedsbe-
grenzer voor werkzaamheden op een plat dak dat grenst aan een hellend dak, zoals bijvoor-
beeld een dakkapel. Ook schoorsteenvegers maken inmiddels gebruik van de Dakhaas.
 
Het constructieanker wordt met behulp van (minimaal) twee bevestigingsschroeven beves-
tigd aan een constructief deel van het dak, bijvoorbeeld een gording, spantbeen of spoor. 
De meegeleverde handleiding bij het product beschrijft uitvoerig de montagevoorschriften. 
Indien gewenst geeft Protect PBM een korte instructie op de werkvloer.
 
Het positioneringsgedeelte is speciaal voor dit systeem ontwikkeld en kan dan ook niet los 
worden gebruikt. Het zit met een koppelingsband vast aan het constructieanker en wordt 
om de panlatten heen geklemd. Het positioneringsgedeelte kan dus worden verplaatst. Wel 
is het belangrijk dat zo dicht mogelijk bij het constructieanker wordt gewerkt en dat de lijn 
zo kort mogelijk wordt gehouden. 

Bij een val zullen de krachten in eerste instantie worden opgevangen door het positione-
ringsanker. Pas in tweede instantie wordt het constructieanker belast. Stel uw leeflijn zo in, dat u nooit 
verder kunt vallen dan met uw voeten in de dakgoot. De Dakhaas is door het Duitse Dekra Exam Gmbh 
getest en goed gekeurd volgens EN795: 2012, klasse A en B. Deze laatste is de enige klasse binnen de 
EN795 waarbij het  CE kan worden verleend. De Dakhaas voldoet hiermee aan de nieuwste, recent gehar-
moniseerde regelgeving.
 
De Dakhaas is alleen te gebruiken in combinatie met een full body harnasgordel conform EN361 en een 
demper EN355. Na gebruik kan het anker weer worden losgeschroefd en meegenomen. Het geheel kan  
bij een volgend project worden hergebruikt. Het betreft hier dus een eenmalige investering. Het veilig-
heidsanker moet na gebruik wel worden gecontroleerd, gedroogd en schoongemaakt. Het ankerpunt 
dient jaarlijks door Protect PBM - of een door haar geautoriseerd keuringsstation - te worden gekeurd. ●

Na een intensieve ontwikkelperiode brengt 
 Protect PBM uit Brummen de Dakhaas op de 
markt: een compact, herbruikbaar veiligheidsan-
ker voor het veilig werken op hellende daken. Het 
betreft een combinatie van een constructieanker 
en een tijdelijk ankerpunt (positioneringsanker).
 
De Dakhaas bestaat uit een RVS constructieanker 
en een positioneringsgedeelte. De onderdelen 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden d.m.v. 
een koppelingsband met een lengte van 2 meter. 
Het systeem is ontwikkeld voor het verrichten 
van kortdurende werkzaamheden op hellen-
de daken, waar een collectieve oplossing niet 
praktisch is. Denk daarbij aan het repareren van 
dakpannen, de montage van zonnepanelen, het 
schoonmaken van dakgoten, het aanslijpen van 

NIEUWE UNIVERSELE VERZAMELKAP VERKRIJGBAAR

De Kompakt 2.0 WTW/WP van Ubbink voor lucht-warmtepompen is nu verkrijgbaar. Dit is een 
combinatie met een luchtwarmtepomp voor het energieneutraal maken van woningen. Het 
minimaliseren van de luchtweerstand in het toe- en afvoerkanaal is cruciaal voor een goede 
 opbrengst van de warmtepomp. Een diameter van 200 mm inwendig is hierbij noodzakelijk. 
Daarom is het product voorzien van een enkelwandige HDPE doorvoer rond 200 mm. Het lucht-
kanaal kan onderdaks verlengd worden met geïsoleerd spiralo 200 mm. Deze sluit u  
aan de binnenzijde van de woning luchtdicht af met het optioneel verkrijgbare  
Ubbink Luchtdicht Dakdoorvoermanchet. De verzamelkap is geschikt voor toepassing  
op alle dakhellingen (15°-55°). ●

Agenda
30 september - 1 oktober 2016
2ND EUROPEAN ASBESTOS FORUM
NH Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam
Info: www.europeanasbestosforum.org

4 - 6 oktober 2016 
VAKBEURS ENERGIE 2016
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.energievakbeurs.nl

23 november 2016
PRAKTIJKDAG KWALITEITSBORGING IN DE BOUW
Cinemec te Utrecht
Info: www.niemankwaliteitsborging.nl

MOBIEL VERANKERINGSPUNT VOOR 
 WERKZAAMHEDEN OP HELLENDE DAKEN

TOTAALOPLOSSING VOOR COMBINATIE VENTILATIE 
EN DAGLICHT ONDER HET HELLENDE DAK

FAKRO en BUVA hebben samen een oplossing ontwikkeld 
met een maximale lichtinval, lange levensduur, zeer hoge 
ventilatiecapaciteit, sterke geluidswering en zelfregelende 
functie. Het complete systeem  is snel en gemakkelijk te 
verwerken in het dak. 

Het betreft een combinatie van een FAKRO dakraam met een BUVA SusStream ventilatierooster. Het dak-
raam wordt voorzien van een opzetmodule. Zo ontstaat er één systeem dat direct op een bouwplaats of bij 
een prefab dakenfabrikant wordt geleverd. Het systeem is op de standaard wijze in het dak te verwerken. Na 
montage schuift de installateur makkelijk de SusStream in de opzetmodule. De totaaloplossing is dan klaar 
voor gebruik. ●

NIEUWE TESTWAND VOOR NA-ISOLATIE

Op 1 september j.l. is de nieuwe testwand voor na-isolatie van SKG-IKOB 
in  Geldermalsen geopend door dhr. R. van Boxtel, voorzitter van VENIN 
(Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland). Het is de enige 
permanente testopstelling voor na-isolatiemateriaal in Nederland. De 
wand is bedoeld om zowel de producten en machines te keuren en om het 
uitvoerend personeel van na-isolatiebedrijven op te leiden. De testwand is 
speciaal ontworpen om minerale wol voor de toepassing als na-isolatiemateriaal te testen. 



NIEU
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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



DIVISION INSULATION

Kijk voor uitgebreide informatie en video’s op:

www.unilininsulation.com/nl/luchtdichtbouwen

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

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


