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Van keramiek  
naar staalplaat
In Zoetermeer zijn dit jaar 120 huizen van de woningcorporatie  
De Goede Woning gerenoveerd tot Nul op de Meter-woningen.  
Onderdeel van de renovatie was de aanpak van de zadeldaken:  
de keramische dakpannen zijn vervangen door stalen sandwich  
dakelementen. Een uitgekiende maatvoering maakte combinaties  
van dakramen met zonnepanelen mogelijk. Dit project is een  
doorontwikkeling van een renovatieaanpak van woningen/daken  
door Weijerseikhout en Dura Vermeer.
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De eengezinswoningen rond de Van der Maasstraat in de 
wijk Palenstein zijn gebouwd aan het eind van het jaren 
zestig van de vorige eeuw. Toen speelde energiezuinigheid 
en duurzaamheid nog geen rol. Vandaag de dag wordt 
er van nieuwbouwwoningen vereist dat die aardgasvrij 
gebouwd worden. Dat lijkt op zich geen problemen op 
te leveren. De grote uitdaging ligt evenwel bij bestaande 
woningvoorraad.

De gemeente Zoetermeer heeft zich tot doel gesteld in 
2035 ‘gasloos’ te zijn. Om dat te bereiken is een  
plan de campagne opgesteld, waarin is bepaald dat de wijk 
Palenstein als eerste wordt aangepakt. En binnen deze 
wijk zijn de 120 woningen rond de Van der Maasstraat van 
woningcorporatie De Goede Woning als eerste project aan 
een renovatie en upgrading tot Nul op de Meter-woningen 
onderworpen.

Eén van de uitgangspunten bij de aanpak van de wonin-
gen binnen dit project was de bestaande constructie van 
gevels en daken zoveel mogelijk te handhaven. Duurzaam 
bezig zijn dus door op deze manier nauwelijks materiaal te 
verspillen. Bovendien werkte het gehandhaafde casco mee 
aan de energetische toestand van de nieuwe woning.
Om de woningen is een nieuwe gebouwschil aangebracht, 
bestaande uit geprefabriceerde elementen voor de voor-, 
achter- en zijgevels en voor de zadeldaken. Het ontwerp is 
van de hand van A3 Architecten; de uitvoering is gedaan 
door Dura Vermeer met Weijerseikhout als partij voor de 
daken. Hoewel een Nul op de Meter-renovatie ingrijpend is, 
zijn de bewoners wel in hun woningen gebleven.

DAKCONSTRUCTIES
De bestaande dakconstructie toonde aan dat er energetisch 
wel het één en ander aan de woningen moest gebeuren. 
Op de houten kapspanten liggen houten gordingen van 
160x60 mm en daar overheen dakelementen van het type 
Conex/Abex. Deze elementen zijn opgebouwd uit een 
laag houten tengels van 15x35 mm, een houtwolcement 
plaat van 20 mm dik en opnieuw een laag houten tengels 
van 15x35 mm. Over de bovenste laag tengels zijn houten 
panlatten, 22 x 33 mm, aangebracht en daarop keramische 
dakpannen, type Opnieuw Verbeterde Holle (OVH).

De verbetering van het energieplaatje van de dakconstruc tie 
van de woningen is bereikt door de pannen te vervangen 
door stalen sandwichelementen. Om dat voor elkaar te 
krijgen, is een aantal maatregelen getroffen. De keramische 
dakpannen zijn verwijderd en de gootconstructies aan 
weerszijden van het dak zijn weggehaald. De rest van de 
oude dakopbouw is blijven zitten. Aan de dakvoet zijn de 
bestaande sporen voor de gootconstructie ingekort tot 
boven het buitenblad van de bestaande gevel en de hout-
wolcement platen nog iets verder tot boven de muurplaat. 
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De woningen voor en na de  
renovatie. Let op de plaatsing  
van de zonnepanelen met  
één horizontale strook vrij  
voor de dakramen.

Voor

Na
Op de gehandhaafde, oude dakconstructie is extra balkhout 
 aangebracht om een spouw te creëren voor de leidingsystemen.

Met het neerleggen van de prefab dakelementen is het dak  
in één keer waterdicht.
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Vervolgens is er boven de muurplaat balkhout, 220x70 mm, 
aangebracht, bevestigd met hoekankers op de ingekorte 
sporen. Verder zijn er boven de gordingen op de houtwol-
cement platen, nieuwe houten oplegregels 63 x100 mm 
geplaatst. Met dit extra houtwerk is er boven de bestaan-
de dakconstructie spouwruimte gecreëerd voor nieuwe 
leidingsystemen.

De nieuwe prefab dakelementen zijn Kingspan sandwich-
panelen van het type KS 1000 RW met een Rc-waarde 
van 7,37 m2K/W. De beplating bestaat uit zink/aluminium 
gegalvaniseerd staal met een dikte van 0,5 mm voor de 
buitenkant en 0,4 mm voor de binnenplaat. De beplating 
is gecoat in Quadcore RAL 7016. De kern is 120 mm dik en 
bestaat uit PIR isolatieschuim. De nieuwe goten zijn van 
het type Highline en bestaan uit zetwerk van 0,6 mm dik 
gecoat staal.

AANPASSINGEN
De woningen hadden in de oude dakconstructie twee dak-
ramen voor licht onder de kap. Die moesten in de nieuwe 
situatie terugkomen, maar dat heeft om een speciale 
 oplossing gevraagd. Omdat het niet mogelijk bleek om dak- 
ramen prefab in de dakelementen aan te brengen, zijn ze 
ter plekke ingezaagd en ingewerkt. Een bijkomstigheid 
die de zaken nog ingewikkelder maakte, was dat de daken 
volgelegd zijn met zonnepanelen. Het was dus noodzake-
lijk om de plaatsen en de maatvoeringen van de sparingen 
vooraf goed te bepalen om ze tussen de zonnepanelen (met vaste maten) te laten vallen/passen. Dit maatvoering-

probleem is opgelost door in horizontale richting één baan 
zonnepanelen weg te laten. Nadat de dakramen waren 
geplaatst, zijn de tussenruimte niet alsnog ingevuld met 
zonnepanelen.

Een ander punt waar adequate oplossingen voor gevonden 
moesten worden, waren de aansluitdetails van de verschil-
lende geprefabriceerde onderdelen van de nieuwe schil. 
Details bij goot, gevel en dakelementen, bij de kopgevels,  
in de nok en bij de woningscheidende aansluitingen.  
Een goed energetisch plaatje staat of valt bij luchtlekken  
in de schil. In samenwerking met Kingspan en hoofdaan-
nemer Dura Vermeer heeft Weijerseikhout zelf oplossingen 
ontwikkeld, die tot goede resultaten leiden. 

BOUWSNELHEID
In Zoetermeer is voor het aanbrengen van de nieuwe 
dakconstructie een doorlooptijd van drie dagen per woning 
gerealiseerd. De eerste dag zijn de pannen aan de voorkant 
eraf gehaald en de nieuwe dakelementen erop gelegd.  
De tweede dag is hetzelfde gebeurd aan de achterzijde  
van de woning. En de derde dag is gebruikt voor de afwer-
king. In dit ‘tempo’ bleek het mogelijk de daken van de  
120 woningen in een periode van maart tot september  
van dit jaar om te bouwen en hun bijdrage te leveren aan 
Nul op de Meter-woningen. ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

ZOEKEN NAAR OPTIMALISATIE
Ombouwen van de bestaande woningvoorraad naar  
´gasloos´ en Nul op de Meter is een forse uitdaging, die het  
nodige van alle bouwpartners vraagt. Niet alleen qua 
bouwtijd en kosten, maar ook aan bekwaam en vakkundig 
personeel. Dura Vermeer en Weijerseikhout hebben dat 
gezamenlijk onderkend en zijn al enige jaren met ontwikke-
lingen bezig om het proces van ombouwen te optimaliseren. 
Daarbij zoeken ze naar efficiënte werkwijzen, bijvoorbeeld 
door verwerkingsstappen uit de procedure te halen.  
Door zoveel mogelijk, zo niet alle bouwelementen te pre-
fabriceren, met als achterliggende gedachte: met zo min 
mogelijk (vak)mensen productie te draaien.
In de afgelopen vijf jaar zijn er projecten gerealiseerd,  
waarin steeds een stapje verder is gezet in de richting van  
het optimaal haalbare.Projecten in Nunspeet (2015),  
Abcoude (2017) en Baambrugge (2018). Bij dit project in 
 Palenstein Zoetermeer is men weer verder gekomen en  
beide partners zijn positief over de toekomst.
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• ZONNEPANELEN: ZELZIUZ ZM, DENEKAMPDe nieuwe gootconstructie is net als de dakelementen gemaakt van gezet en gecoat staal.

Op de ribben van de stalen dakelementen zijn houders bevestigd 
voor het plaatsen van de zonnepanelen.

Het nieuwe dak geeft net als de prefab voorzetgevel de woningen een totaal ander, meer eigentijds aanzien.
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