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Over dit controleplan… 

 

Nederland is een land van dakpannen, keramisch of beton. De vijfde gevel wordt in veel gevallen, 

zeker bij woningen, gedekt met pannen. In het verleden werden nagenoeg alle dakpannen 

betrokken van Nederlandse dakpanfabrikanten. Nu worden ook veel pannen ingevoerd vanuit het 

buitenland. Redenen hiervoor zijn dat er meer keuze is in vorm en kleur en wellicht zal ook de 

prijs een rol spelen. In de uitvoering van projecten worden we weinig geconfronteerd met 

problemen. De dakpan laat zich vrij gemakkelijk zagen als de maatvoering van een dakraam niet 

overeenstemt met de pannenmaat. Problemen met dakpannen lezen we in de kranten, als het 

weer flink gestormd heeft. Wel zijn bij de betonnen pannen problemen geweest met de 

kleurconsistentie. We zullen in dit controleplan het proces beschrijven, gericht op een 

probleemloze procesgang. In uitvoering is de grens tussen een dakpan en een geheel vlakke pan, 

een lei, niet aanwezig, vandaar dat we de keramische en betonnen leien in dit plan meenemen. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - De dakpanfabrikanten geven in hun documentatie aan dat de minimale dakhelling 17,5º moet zijn. De 

maximale dakhelling kan 90º zijn. De architect zal een keuze moeten maken uit fabrikaat, materiaal, vorm en kleur. 

Het is goed om te weten dat sommige fabrikanten betonnen dakpannen maken met hergebruik van oude 

grondstoffen. Deze pannen bestaan uit meer dan 20% puingranulaat en voldoen daarmee aan de maatregelen die in 

het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen worden genoemd. 

1. Materiaal: betonnen pannen zijn over het algemeen zwaarder dan keramische pannen. Met betrekking tot de 

kwaliteit en de garantietermijn (30 jaar) verschillen deze producten niet veel van elkaar. Wel is het zo dat 

betonnen dakpannen in esthetisch opzicht sneller verouderen.  

2. Vorm: de mogelijkheden zijn groot en variëren van een gegolfde pan tot een vlakke pan, met daarnaast nog een 

lei-vorm. Belangrijk bij de keuze zijn de werkende maten van pannen. Er zijn pannen die nagenoeg geen 

mogelijkheid hebben om 

toleranties in de maatvoering op te 

vangen. Met de werkende maten 

moet een dak worden uitgetekend 

en kan de panlatafstand worden 

bepaald. Tevens kunnen 

dakdoorbrekingen in de 

horizontale maatvoering worden 

vastgesteld. 

3. Kleur: bij het vaststellen van 

fabrikaat en materiaal moet 

aandacht geschonken worden aan 

de kleurvastheid. Dit is van belang 

bij de wijze van het opperen van de 

pannen. De aannemer is gebaat bij 

het aanleveren van complete 

pakketten op het dak en wil deze 

het liefst niet sorteren. De 

fabrikant moet dit garanderen. 

Fig. 1 | Belangrijk bij de keuze van dakpannen zijn de werkende maten van de pannen 
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4. Hulpstukken: bij het ontwerpen van daken moet worden aangegeven met welke hulppannen moet worden 

gewerkt. We noemen bijvoorbeeld de chaperonpan. De architect moet bij de detaillering uitgaan van de 

mogelijkheden die een bepaald fabrikaat heeft. 

 

 

II. Financiën 

Als de voorbereiding van de architect goed is geweest, dan zijn in het bestek alle relevante onderdelen van het 

pannendak opgenomen. We noemen hier ventilerende nok- en keperprofielen, dakvoetprofielen, hulppannen met 

doorvoermogelijkheden en voldoende panhaken om te voldoen aan het Bouwbesluit. In sommige gevallen kan het 

van belang zijn dat hoekkeperklemmen worden toegepast. Bij zware geluidseisen kan het nodig zijn dat een 

geluidwerende panconstructie wordt toegepast. Bij te renoveren daken zijn speciale overgangsprofielen beschikbaar 

tussen het renovatiedak en het dak van de buren. Zijn deze voorzieningen opgenomen in het bestek en de 

bestektekeningen, dan is er geen aanleiding voor verrekening van kosten tussen opdrachtgever en aannemer. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - De voornaamste bron voor de regelgeving is in dit verband het Bouwbesluit. Hierin zijn eisen 

aangegeven voor de verankering van dakpannen en leien en de geluidsisolatie tussen woningen onderling. 

Daarnaast zijn de attesten met certificaten belangrijk. 

1. Bouwbesluit: de verankering van dakpannen in het schuine vlak, de nokvorsten en de hoekkeperpannen moeten 

voldoen aan het Bouwbesluit. De aannemer moet een berekening laten maken conform de NEN 6707. In het 

attest moet een rekenwaarde staan aangegeven van de weerstand tegen afwaaien van het type anker. 

2. Attest met productcertificaat: bij sommige pannen staan overlap-eisen omschreven die bij bepaalde 

dakhellingen moeten worden aangehouden. Ook staat vermeld tot welke dakhelling een type pan kan worden 

aangebracht zonder een extra waterkerende folie. 

3. Garantieverklaring: vooraf moet een concept-garantieverklaring worden overhandigd.  

4. V&G-plan uitvoeringsfase: met name werken op grote hoogte brengt risico's met zich mee. Daarom moet het 

V&G-plan van de aannemer geactualiseerd worden met de werkzaamheden van de desbetreffende 

onderaannemer. 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Wanneer dakpannen vanuit het buitenland moeten worden ingevoerd, heeft men te maken met 

levertijden. De aannemer moet een afweging maken van reservepannen. Komt hij pannen te kort, dan kan de 

levertijd een probleem geven. Houdt hij pannen over, dan heeft hij een verliespost. De wijze van transport, de 

opslag en het transport vanaf de opslag naar het dak moeten goed georganiseerd worden. Het is geheel aan de 

aannemer om dit goed te organiseren; de opdrachtgever heeft uitsluitend belang bij een compleet dak bij 

oplevering. Toch kan de bouwbegeleider een rol spelen in dit proces, voornamelijk sturend en controlerend. 

1. Bestek en bestektekeningen: uitgangspunt voor het pannendak. De bouwbegeleider moet controleren of alle 

genoemde onderdelen een plaats hebben gekregen in de contractstukken. Indien hier zaken ontbreken, dan kan 

hij dit bespreekbaar maken. 

2. Werktekeningen: zelden zal een pannendak worden uitgetekend op een complete maatvoering. Toch zullen in 

deze fase ontbrekende details moeten worden uitgewerkt. Het gaat daarbij vrijwel altijd om de aansluitdetails. 

Doorsneden over de nok, de kil- en hoekkeper, het gootdetail en details rondom dakdoorbrekingen moeten 

vastgesteld zijn alvorens een dak kan worden gedekt met pannen. Belangrijk detail hierbij is het wel of niet 

toepassen van een verholen gootconstructie. 

3. Bemonstering: tijdens de bemonstering van belangrijke onderdelen van het project moet ook de dakpan worden 
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bemonsterd. Alle partijen moeten vooraf overeenstemming hebben over de toe te passen producten. Het 

bezoeken van referentieprojecten behoort ook tot de mogelijkheden, mits van recente datum. Tegelijkertijd 

moeten de benodigde attesten en KOMO-verklaringen worden overhandigd.  

4. Verankering: volgens het Bouwbesluit moeten panhaken worden toegepast. De hoeveelheden en de plaatsen 

zijn afhankelijk van type pan, dakhelling, hoogte van het dak, enz. De aannemer moet een verankeringsplan 

opstellen.  

5. Transport en opslag: partijen hebben belang bij een gestroomlijnde manier van transport, opslag, vervoer op 

het dak en het leggen van de pannen. Daarom is het goed om dit onderwerp aan de orde te stellen. We 

herkennen allemaal het beeld van een pallet dakpannen dat scheef op de grond staat. Bij het lossnijden van de 

beschermfolie vallen alle pannen om, met als gevolg veel breukschade. Dit kunnen we voorkomen door goede 

afspraken te maken over het transport en de tussentijdse opslag. Met name de opslag van hulppannen vraagt 

bijzondere aandacht. 

6. Dakdetails: het is voor de controle gemakkelijk als isolatiedetails, bijvoorbeeld bij woningscheidende 

bouwmuren, vooraf worden afgewerkt en niet worden uitbesteed aan de pannenlegger. Op deze manier kan een 

dakconstructie worden gekeurd voordat de pannen worden aangebracht.  

7. Pasmaken van pannen: de praktijk wijst uit dat met name bij dakramen pannen moeten worden gezaagd. Dit 

kan ook niet anders, dakramen worden ontworpen met een bepaalde pannenmaat die voor andere fabrikaten 

niet klopt. Bij door en door gekleurde betonpannen hoeft aan de zaagzijde geen bijzondere afwerking te zijn 

toegepast. Bij gebakken pannen moet de zaagsnede worden behandeld in de kleur van de toplaag van de pan. 

8. Doorbuiging ondergrond: vooraf kan een dak worden gecontroleerd op doorbuiging. Het dak is dan echter nog 

niet belast met de pannen. We moeten rekening houden met een gewicht van ca. 45 kg per m
2

 voor de pannen. 

De bouwbegeleider zal met de aannemer een afspraak maken om een controle op doorbuiging te houden nadat 

het eerste dak is voorzien van de dakpannen. Dit is mede bepalend voor de verdere voortgang van de 

pannenlegger. 

9. Waterafvoer: in de organisatie van de aannemer moet geregeld worden wanneer de gootconstructie wordt 

aangebracht, de aansluitende HWA wordt aangesloten en de HWA wordt aangesloten op het gemeenteriool of 

dat op een andere wijze kan worden geloosd. 

 

 

 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier geeft inzicht in de belangrijkste zaken met betrekking tot pannendaken. De 

bouwbegeleider zal voor zijn project een eigen planning kunnen opstellen op basis van deze gegevens. 

 

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                    

2. Werktekeningen en dakdetails                    

3. Bemonstering en berekening                    

4. Bestelling dakpannen                    

5. Leveren en aanbrengen pannen                     
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Opslag 

2. Keuring ondergrond 

3. Transport naar het dak 

4. Paspannen 

5. Controle tijdens het aanbrengen van pannen 

6. Controle achteraf 

7. Waterafvoer 

8. Reservematerialen 

 

   

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - In de uitvoering van een dak dat met pannen wordt gedekt gaat meestal weinig fout. Vooraf kan men op 

basis van de informatie vaststellen wat de panlatafstand moet worden. Vooral bij sneldekpannen is ca. 5 mm 

speling mogelijk. Bij gebakken pannen kan het raadzaam zijn om door tien pannen te drukken en te trekken de 

gemiddelde panlatafstand vast te stellen. De technische informatie van de pannenfabrikant geeft inzicht hoe men 

moet omgaan met de maatvoering van bijvoorbeeld gevelpannen. 

1. Opslag: dit vraagt bijzondere aandacht van de bouwbegeleider. De opslag moet vlak zijn, nooit meer dan 3 

pannen hoog (verticaal) opgetast en moet worden beschermd tegen vervuiling van bijvoorbeeld bouwwegen. Bij 

geglazuurde pannen is dit extra belangrijk, er mogen geen schilfers afbreken ten gevolge van een slechte 

opslag. Pannen die over zijn nadat een dak gereed is gekomen, moeten worden opgeslagen om breuk en 

vandalisme te voorkomen. 

2. Keuring ondergrond: de ondergrond en de dakconstructie moeten worden gecontroleerd voordat de dakdekker 

met zijn werkzaamheden aanvangt. Met name met betrekking tot isolatie op de bouwmuren, onderbreking van 

de panlatten bij de bouwmuren, ondersteuning van de panlatten bij kopgevels, het aanbrengen van PUR en de 

koppeling van dakdoosconstructies. Ook de vlakheid van de constructie kan onderdeel zijn van de controle 

vooraf.  

3. Transport naar het dak: er bestaan prachtige apparaten en machines om de pannen vanaf maaiveld tot op het 

dak te brengen. Maak afspraken over de beveiliging van deze apparaten. Na werktijd mag dit niet als klimbaan 

gebruikt worden door kinderen, ook al niet in verband met hun eigen veiligheid. 

4. Paspannen: indien pannen moeten worden gezaagd, dan moet bij sommige pannen het zaagvlak worden 

behandeld met een kleurmengsel. Dit mengsel moet door de fabrikant van de pannen worden aangeleverd. 

Behandeling moet direct na het leggen plaatsvinden in verband met de bereikbaarheid van de pannen. 

5. Controle tijdens het aanbrengen van pannen: het al of niet toepassen van opwaaiankers is iets dat alleen maar 

kan worden waargenomen tijden het aanbrengen van de pannen. Enige controle daarop wordt sterk aanbevolen. 

Verholen gootconstructies moeten voldoende hoogte hebben om te voorkomen dat bladeren verstoppingen 

kunnen veroorzaken. Loodaansluitingen moeten na de werkzaamheden worden aangeklopt en eventueel 

worden rechtgesneden. Dakdoorvoeringen moeten door de pannenlegger worden aangebracht en direct worden 

gebeugeld door de installateurs. Een goede afstemming van werkzaamheden is hier belangrijk. De diverse 

profielen, bijvoorbeeld het dakvoetprofiel of het geluidwerende profiel ter plaatse van een bouwmuur, moeten 

tijdens het leggen van de pannen worden aangebracht. De profielen mogen geen aanleiding geven tot 

onvlakheden in het dak. De panlatten moeten ter plaatsen van de bouwmuur zijn onderbroken met minimaal 

25 mm. Ze moeten in dezelfde richting doorlopen.  
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6. Controle achteraf: nadat de pannen zijn aangebracht, moet een dakvlak worden gecontroleerd op vlakheid en 

doorbuiging. Ook kan worden gekeken naar de egaliteit van de kleur van het pannendak. Met name de bijzon-

dere pannen, zoals gevelpannen, onderpannen en chaperonpannen kunnen qua kleur afwijken van het dakvlak. 

7. Waterafvoer: de gootconstructie kan pas worden aangebracht nadat de dakconstructie is belast met het gewicht 

van de pannen. Pas daarna is het verantwoord om de gootbeugels aan de draad te stellen. Dit moet zo snel 

mogelijk gebeuren om te voorkomen dat het regenwater op gevels terecht kan komen. Denk aan het reinigen 

van goten voordat een steiger wordt gedemonteerd. 

8. Reservematerialen: als in het bestek reservepannen staan vermeld, moeten deze per woning worden 

opgeslagen. Staan deze niet vermeld en zijn er toch pannen over, dan kan men overwegen alsnog 

reservepannen ter beschikking te stellen. 
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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. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

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

10. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

11. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

12. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

13. Controle op vlakheid ondergrond    

14. Controle op aanbrengen isolatie, PUR en folies    

15. Controle op schuinte loodvoorzieningen    

16. Aantal dakdoorvoeringen bekend en doorgesproken    

17. Panlatafstand berekend    

18. Verf aanwezig om zaagkanten te behandelen    

19. Installateurs stand-by voor afmonteren dakdoorvoeringen    

20. Is er een werkplan ingediend ter controle    

21. Is het werkplan goedgekeurd    

22. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

23. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

24. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

25. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

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

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

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

28. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

29. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

30. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

31. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet    

32. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

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

34. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

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

C. Uitvoering    

36. Geen beschadigde pannen toepassen    

37. Geen beschadigingen aan folie en isolatie tijdens leggen van de 

pannen 

   

38. Voldoende panhaken toegepast    

39. Alle profielen correct aangebracht    

40. Verholen goten voldoende diep en doorlopend tot in de goot    

41. Lood aangeklopt    

42. Gootconstructie opgestart of aangebracht    

43. Regenwaterafvoer geborgd    

44. Aansluiting onderpannen, gevelpannen en chaperonpannen correct    

D. Nacontrole    

45. Vlakheid van het dak nadat de pannen zijn aangebracht    

46. Geen kleurverschil in de vlakken aanwezig    

47. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

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

 

 Eventuele opmerkingen: 
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Vervolg opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


