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Over dit controleplan… 

 

Samengestelde houten dakelementen worden met name in de woningbouw toegepast. Meestal 

zijn het constructies die bestaan uit een binnenbeplating, een balklaag en een buitenbeplating, 

afgewerkt met een dampdoorlatende folie. Soms zijn ook de panlatten reeds aangebracht. Vaak 

zijn deze constructies dubbel uitgevoerd, waarbij de verbinding bestaat uit een aantal 

scharnieren; de zogenaamde klapkap. Op deze manier kan een deel van het dak compleet 

dichtgemaakt worden. In de uitvoering worden we soms geconfronteerd met een aantal 

problemen die voortvloeien uit het ontwerp of de uitwerking van het ontwerp. Vandaar dat over 

dit onderwerp een controleplan is geschreven. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - Een belangrijk besteksartikel is ongetwijfeld de eis die wordt gesteld aan de maximale doorbuiging. 

“Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies” (de opvolger van TGB Hout) geeft aan hoe groot deze 

doorbuiging mag zijn. Daarbij speelt ook het gewicht van de dakbedekking mee. Bij veel projecten is een 

doorbuiging zichtbaar wanneer men in het verlengde van een dakvlak kan kijken. Bij discussie achteraf kan men 

soms wel gelijk krijgen, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Daarom is het zaak om vooraf uitgangspunten 

af te stemmen. 

1. Bestek: op basis van het bestek kan men bij de constructeur navragen hoe groot de doorbuiging van een dak 

mag zijn, nadat alle belasting is aangebracht. Zo heeft men vooraf een idee wat van een constructie mag 

worden verwacht. 

2. Doorbuiging: als vastgesteld kan worden dat de doorbuiging van een dakconstructie zichtbaar zal worden, kan 

in dit stadium worden nagedacht over een aanscherping van de doorbuigingseis. Wellicht dat dit consequenties 

heeft voor de prijs en/of levertijd, maar beter vooraf afgewogen dan achteraf spijt krijgen.  

3. Binnenafwerking: de afwerking van de binnenzijde is vaak afhankelijk van de functie van de ruimte waarover het 

dakvlak wordt aangebracht. Is het een onbenoemde ruimte, dan wordt in de meeste gevallen de 

binnenbeplating niet nader afgewerkt. Gaat het om bijvoorbeeld een slaapkamer, dan wordt de onderzijde van 

het dak meestal wel visueel afgewerkt. Er moeten dan ook eisen gesteld worden aan de afwerking van de platen, 

plaatnaden en bevestigingsmiddelen. Het bestek moet daar duidelijk in zijn. 

4. Details: de details bij de aansluitingen en de details van de platen onderling zijn bepalend voor het uiteindelijke 

resultaat. Wanneer geen aparte eisen zijn gesteld, is men overgeleverd aan de toleranties die vermeld staan in 

het desbetreffende KOMO-certificaat. Met name in de slaapkamer kan een wisseling tussen platen onderling als 

erg storend worden ervaren. 

5. Buitenafwerking: de buitenafwerking kan bestaan uit betonnen of gebakken dakpannen, felsbeplating of leien. 

Als dakramen in een dakvlak worden toegepast, is het belangrijk te weten wat de werkende maat is van de 

pannen om te voorkomen dat gezaagde pannen moeten worden toegepast. De plaats van het dakraam moet 

worden afgestemd op de pannenmaat. 

6. Isolatie: aan het dak wordt een isolatie-eis gesteld (Rc-waarde). De eis geldt voor de gehele constructie, inclusief 

pannen. Deze Rc-waarde is als eenheid gebruikt bij de berekening van de EPC, de energieprestatienorm. Het 

wijzigen van de isolatie, materiaal en dikte is van invloed op de uitkomst van de EPC-berekening. 
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II. Financiën 

INLEIDING - Samengestelde dakconstructies geven doorgaans geen aanleiding voor meer- en minderwerk. Dit kan 

wel worden veroorzaakt als de uitgangspunten in het bestek als onvoldoende worden ervaren. Men kan vooraf 

overwegen zaken anders uit te voeren, de praktijk geeft aan dat dit weinig voorkomt. 

1. Keuze materiaal: als de aannemer een ander fabrikaat voorstelt dan het bestek aangeeft, dan moet de 

gelijkwaardigheid worden aangetoond. Hierbij moet ook naar de prijs-/kwaliteitverhouding worden gekeken. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - Voordat een fabriek met de tekeningenproductie gaat beginnen, moeten de benodigde attesten en 

garantieverklaringen zijn afgegeven aan de bouwdirectie. Vooraf moet helder zijn of de garantie dekkend is ten 

opzichte van de bestekseis. 

1. Attesten en certificaten: verstrekken van Komo-attest met productcertificaat van het compleet samengestelde 

element. Hierin komen onder andere de constructie en de isolatie-, geluids- en brandwerendheidseisen aan bod. 

2. Houtverduurzamingsmiddel: houtverduurzamingsmiddelen en de manier waarop deze zijn aangebracht moeten 

KOMO-gecertificeerd zijn, en dit moet ook aantoonbaar zijn. Bij voorkeur milieuvriendelijke middelen 

toepassen. 

3. FSC of PEFC keurmerk: als het bestek dit voorschrijft, dan opletten of het geleverde hout is voorzien van het FSC 

of PEFC keurmerk (FSC = Forest Stewardship Council, PEFC = Programme for Endorsement of Forest Certification 

Schemes; beide zijn keurmerk voor duurzaam geproduceerd en verantwoord gekapt hout). 

4. Garantie: de concept-garantieverklaring moet de datum van oplevering als ingangsdatum hebben. 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Er worden in voorbesprekingen diverse afspraken gemaakt over de te verwachte kwaliteit en 

samenstelling van het element. Het is hierom ook raadzaam om bij aanvang van de productie de fabriek te 

bezoeken en te controleren of de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Echter voordat het zover is, kunnen 

de volgende punten worden besproken en doorgenomen. 

1. Vaststellen tekeningenprocedure: er 

moeten afspraken worden gemaakt over 

de te volgen procedure. Nadat de 

bestektekeningen en details definitief 

zijn, zal de architect werktekeningen 

maken. Bij de werktekeningen moeten 

voldoende details worden gemaakt die 

voor een fabrikant bindend zijn. Hierna 

kan de fabrikant productietekeningen 

maken. Deze productietekeningen 

worden door de installateurs voorzien 

van sparingen waar dakdoorvoeringen 

komen. Bijvoorbeeld rookgasafvoeren, 

ont- en beluchtingsleidingen, luchttoe- 

voer- en afvoerkanalen enz. De 

installateurs moeten aangeven of 

hiervoor ravelingen noodzakelijk is. Fig. 1 | Een van de aandachtspunten is de manier van opslag van dakelementen 
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2. Samenstelling van het element: de elementen worden als een complete constructie op het werk geleverd. Dit 

geeft beperkingen in de toelaatbare breedte i.v.m. het transport. Aan de binnenzijde van de woning, tussen de 

beplating en de balklaag, moet een dampremmende folie worden aangebracht. De buitenzijde moet worden 

afgewerkt met een waterdichte maar dampdoorlatende folie. Als in de fabriek geen panlatten worden 

aangebracht, kan deze folie ook mandragend worden uitgevoerd. In een aantal gevallen wordt ook de 

buitenzijde van het element voorzien van een vezelplaatmateriaal. Dit kan onderdeel zijn van de berekeningen, 

bijvoorbeeld om de werking van sporen te beperken of de doorbuiging te beperken.  

3. Opslag op de bouwplaats: als een tussentijdse opslag van de elementen voorzien wordt, dan mogen aan deze 

opslag eisen worden gesteld. Zo moet de opslag waterdicht worden gemaakt om te voorkomen dat regenwater 

in de constructie kan komen. Ook moet worden voorkomen dat de elementen in plassen water komen te staan. 

4. Bedekking: in de meeste gevallen worden eisen gesteld aan de termijn hoelang een dak onbedekt mag blijven. 

Vocht (regen, sneeuw, smeltwater) heeft vaak ernstige gevolgen voor de beplating, binnen- of buitenzijde. Los 

daarvan is het belangrijk dat de planning van de dakplaten en van de dakdekker zo nauwkeurig mogelijk op 

elkaar worden afgestemd. 

5. Geluid: er zijn drie bronnen van geluid die moeten worden bestreden: 

- geluid dat via kieren van de ene woning in de andere woning kan komen: aandacht voor aansluitdetails van de 

kap op de bouwmuren 

- flankerende geluidsoverdracht, dat door de dakplaten in de andere woning kan komen: aandacht voor 

isolatie/gescheiden constructies 

- geluid van buiten, dat door de dakplaat heen naar binnen kan komen. 

De detaillering en de uitvoering moeten erop zijn gericht dat dit geluid zo goed mogelijk wordt bestreden. 

 

 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan 

verlopen. Er moet ingeschat worden of dit overeenkomt met het werkelijke project. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Tekeningenprocedure architect                    

2. Bemonstering                    

3. Tekeningen fabrikant                    

4. Maatvoering sparingen installateurs                    

5. Productie dakelementen                    

6. Aanvoer en montage op de bouw                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Werkbezoek fabriek 

2. Constructie 

3. Plaatsen dakelementen 

4. Aanbrengen dakbedekking 

 

   

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - Een deel van het project wordt door het toepassen van prefab elementen verlegd naar de fabriek. Dat 

houdt in dat ook de werkzaamheden van de bouwbegeleider worden verlegd. Hij zal zeker één of meerdere 

werkbezoeken willen afleggen tijdens de productie van de dakelementen. Het feit dat een fabriek levert onder 

KOMO-keur, of zelfs het feit dat de fabriek ISO-gecertificeerd is, is voor de opdrachtgever geen garantie dat hij de 

kwaliteit krijgt die hij mag verwachten. 

1. Werkbezoek fabriek: tijdens deze bezoeken kan aandacht worden geschonken aan de kwaliteit van het hout 

(vingerlassen toegestaan), de beplating (voldoende beschermd tegen transportschade), de isolatie (juiste dikte 

en voldoende geborgd tegen verschuiving) en de folies. Als op de fabriek een definitieve beplating wordt 

aangebracht, inclusief afwerking, dan moet ook aandacht worden geschonken aan de afwerking en 

bevestigingsmiddelen, bijvoorbeeld nietgaatjes. 

2. Constructie: voordat de elementen kunnen worden aangebracht, moet de constructie correct zijn afgewerkt. 

Eventuele reparaties moeten zijn uitgevoerd en er moet een maatcontrole hebben plaatsgevonden. De 

muurplaten moeten voldoende verankerd zijn. 

3. Plaatsen dakelementen: al direct bij de 

eerste kappen moet kritisch gekeken 

worden naar het resultaat van de 

platen bij de bouwmuren en bij de 

platen onderling. Sterke wisselingen 

moeten worden genivelleerd, zonder 

dat deze gevolgen hebben voor het 

totale dakvlak. Bij de bouwmuren moet 

de juiste isolatie worden toegepast en 

de panlatten moeten minimaal  

20 mm tussenruimte hebben. De 

bouwmuur moet voldoende hoog 

doorlopen tussen de kappen. 

Tussenliggende ondersteuningen in de 

vorm van knieschotten moeten vooraf 

worden gesteld en onderkauwd. Men 

kan in overleg met de installateurs de 

gaten aanbrengen in de dakplaten 

voor de benodigde afvoerkanalen. 

4. Aanbrengen dakbedekking: zo snel 

mogelijk moet de dakbedekking 

worden aangebracht. Dit voorkomt dat 
  

de dakelementen vochtig kunnen Fig. 2 | Plaatsen van de dakelementen 
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worden ten gevolge van regen. Maar daaraan voorafgaand moeten alle folies die moeten overlappen correct 

verwerkt zijn, alle aanvullende isolatie en de eventuele PUR-naden compleet als bewerking zijn uitgevoerd. 

Hetzelfde geldt voor de dakgoten bij hellende daken. Om te voorkomen dat regenwater langs de gevels naar 

beneden stroomt, moeten de goten vervolgens meteen worden voorzien van afvoeren die het water afvoeren 

naar het maaiveld of naar de riolering. Tijdens het aanbrengen van de dakbedekking bij platte daken moeten de 

afvoerpijpen direct worden aangebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige internetsites: 

 
www.houtinfo.nl: uiteenlopende informatie over diverse toepassingen van hout 

 
www.houtdatabase.nl: eigenschappen, kenmerken, be- en verwerkbaarheid en toepassingen van veel 

houtsoorten 

 
www.nbvt.nl: website van Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, onder andere voor 

houtskeletbouw 



  CONTROLEPLAN HOUTEN DAKELEMENTEN 24.52.32 

 

 © 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

 Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 7 - 9 

C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Fabrikaat bekend en voldoet aan besteksuitgangspunten    

2. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

3. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

4. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

5. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

6. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

7. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

8. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

9. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

10. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

11. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

12. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

B. Voorbereiding    

13. Controle maatvoering afvoerpijpen, zo nodig proefwoning    

14. Beoordeling details op geluidsisolatie    

15. Hemelwaterafvoer aanvragen en realiseren    

16. Is er een werkplan ingediend ter controle    

17. Is het werkplan goedgekeurd    

18. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

19. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

20. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

21. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

22. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

23. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

24. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

25. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

26. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

27. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

28. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

29. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

30. Controle casco op reparaties    

31. Aanbrengen muurplaten en knieschotten    

32. Maatvoeringscontrole vooraf    

33. Plaatsen dakelementen    

34. Afwerken bouwmuren met isolatie en folie    

35. Afwerken elementnaden onderling, wisseling controleren    

36. Aanbrengen gaten voor afvoerpijpen    

37. Aanbrengen dakbedekking    

38. Aanbrengen afvoerpijpen    

39. Aanbrengen goten, HWA en aansluitingen    

D. Nacontrole    

40. Controle op vlakheid van het gehele dakoppervlak    

41. Controleren op afwerking binnenzijde woning    

42. Dakramen controleren op werking    

43. Zorgen voor voldoende ventilatiemogelijkheden    

44. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

45. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

 

 Eventuele opmerkingen: 
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Vervolg opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


