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ZO CONTACTEERT U ONS

Specifieke vragen over producten, technische 
info, referentielijsten, aanvullende inlichtingen? 

Commerciële Advieslijn 
T 056 43 93 70 - F 056 40 32 38
e-mail: information@koramic.com
Technische Advieslijn
T 056 24 96 26 - F 056 20 12 06
e-mail: jean-marie.poppe@koramic.com

U kan altijd terecht op onze website: 

www.koramic.com

KORAMIC KLEIDAKPANNEN - Toonzaal & Informatiedienst: Ter Bede Business Center, B-8500 Kortrijk

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze
keramische pannen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Koramic houdt zich het recht voor
het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. 04-2005
Keramische dakpannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. 
De in de toonzalen meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. 
Ze hebben aldus geen contractuele waarde.

UW HANDELAAR/DAKDEKKER

DE KORAMIC TOONZALEN

In de meer dan 2000 m2 grote Koramic Toonzaal (Kapel ter Bede - Kortrijk)
vindt u het volledige assortiment van Koramic Kleidakpannen aanschouwelijk
voorgesteld op grote hellende daken en in een overzichtelijke panotheek.
Grote foto’s van realisaties helpen u bij uw keuze. De showroom is open op
maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 18 uur, woensdag en vrijdag
van 9 tot 19 uur. Op zaterdag van 9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur.

U kunt ook terecht in onze toonzaal te Wanlin: Route de Beauraing 131,
Wanlin-sur-Lesse (autoweg E411, uitrit 22). 
T 082- 66 55 00 - F 082- 66 55 17. De openingsuren zijn: van maandag
tot en met zaterdag van 10 tot 16.30 uur.

Onze keramische dakpannen vindt u eveneens bij uw bouwstofhandelaar
in de buurt of op onze stand tijdens zowat alle grote bouwbeurzen. 

ZO BEKOMT U GRATIS INFO

U wenst gratis onze Kleidakpannengids andere informatie 
te ontvangen?

Documentatiedienst: 
T 056 24 95 04 - F 056 20 47 60 - e-mail: documentation@koramic.com
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KIEZEN VOOR DUURZAAM VERBOUWEN

De verbouwing van een woning kan uitgroeien tot een boeiend project. Getuige

hiervan de sprekende voorbeelden die u in deze ’Gids voor renovatie met

kleidakpannen’ vindt. Voorbeelden van diverse ingrepen. Nu eens werd alleen

de dakbedekking vernieuwd, dan weer bleven enkel de oude muren overeind en

werd al de rest vervangen. U ontdekt het verhaal van de bewoners, hun archi-

tect en hun dakdekker. 

De gulden raad van specialisten luidt inderdaad: begin een verbouwing altijd met

het dak. Nogal wat verbouwers negeren dit advies, dikwijls vanuit budgettaire

overwegingen. Een spijtige kortetermijnvisie, want het dak boven uw hoofd ver-

vult een aantal uiterst belangrijke functies. Het beschermt uw woning tegen de

weersomstandigheden, regelt door zijn isolerende functie mee het binnenkli-

maat, dempt het buitenlawaai en levert een belangrijke esthetische bijdrage aan

uw huis als 'vijfde gevel'.

Welke elementen zijn belangrijk als u uw dak onder handen neemt?

Een eerste punt van controle is de stevigheid en de kwaliteit van de constructie.

Is het hout, waarmee de dakconstructie is opgebouwd, in goede staat? 

Is de draagkracht (nog) voldoende? Zijn bepaalde delen niet vervormd of aan-

getast door insecten of schimmels? Vervult het dak zijn functies naar behoren?

Is het regen- en luchtdicht? Zijn alle aansluitingen met schouwen, dakkapellen

en andere dakonderbrekingen goed afgewerkt? Is het voldoende geïsoleerd?

Ook de dakbedekkingsmaterialen vergen aandacht. Kunt u om het even welke

nieuwe bedekking toepassen, of zijn er beperkingen omwille van de draagkracht

en/of de helling? Wil u dakvlakramen inbrengen en kan dat zomaar?

Heel belangrijk zijn verder de stedenbouwkundige voorschriften. Zijn er restricties

met betrekking tot de kroonlijsthoogte, dakhelling en dakbedekkingmaterialen?

Tenslotte is er uw budget. Kijk daarbij niet alleen naar de onmiddellijke uitgave,

maar ook naar de opbrengst op langere termijn. Investeren in een degelijk en

goed geïsoleerd dak betekent een blijvende besparing op uw energierekening.

Ga zeker na of u in aanmerking komt voor een overheidspremie of tussenkomst.

In deze ’Gids voor renovatie met kleidakpannen’ vindt u, naast mooie voor-

beelden, een complete checklist voor uw dakrenovatie plus een heleboel tips.

Omdat een dak zowel constructief als functioneel een cruciaal onderdeel van uw

woning vormt, doet u het best een beroep op specialisten bij ingrijpende reno-

vatiewerken. De architect en de dakdekker vormen daarvoor de ideale tandem,

indien gewenst bijgestaan door de commercieel adviseur van Koramic

Kleidakpannen. Samen beantwoorden zij uw vragen en verzekeren u een tech-

nisch en esthetisch vlekkeloze uitvoering van de werken.

Stefaan Bral

Directeur verkoop & marketing Renovatie van een boerderij tot woning
Dakdekker: Tom Vansteelandt - De Manlaan 15 A - Varsenare bij Brugge

Kleidakpannen: Koramic Aleonard Patrimoine, 3 kleuren en 2 formaten
Zie reportage pagina 18 & 19
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De dakrenovatie chec klist Kleidakpannen. Om meer te beleven.
De dakrenovatie checklist

OPGEPAST VOOR VOCHT

Waterinfiltratie doorheen de dakstructuur kan te wijten zijn aan
diverse factoren.

Een eerste mogelijke oorzaak is de slechte staat van de
dakbedekking zelf.
• Een versleten dakbedekking, scheuren in het dichtingsmembraan 

op een plat dak.
• Gebrekkige of slecht uitgevoerde lasnaden tussen de banen van 

de dakbedekking op een plat dak.

Ook een slechte uitvoering van de dakbedekking kan 
tot problemen leiden.
• Een nonchalante uitvoering van de detaillering en de waterdichting

van de dakdoorbrekingen, bvb slecht geplaatste loodslabben bij de
inbouw van dakvlakramen, slordige detaillering van de kielgoot.

• Een verkeerde aansluiting aan de opgaande muren. Baksteen en 
mortel zijn niet waterdicht. Alle zink- en loodaansluitingen moeten 
voldoende diep in de voeg zitten, en ononderbroken aansluitend 
op de waterkering worden aangebracht.

• Een ongeschikte combinatie van dakbedekkingsmateriaal en dak-
helling. Bij een mansardedak moet de hellingshoek van het boven-
schild voldoende steil zijn om de dakbedekking waterdicht te krijgen.

• Onvoldoende overlapping van de onderdakplaten.

Een andere - en zeker niet de minst belangrijke - oorzaak is een onge-
schikte combinatie van dakbedekking, onderdak, isolatie en damp-
scherm. Dat kan aanleiding geven tot condensatie in de dakopbouw.
Een nauwkeurige analyse van de dakopbouw is, zeker bij renovatie,
essentieel omdat de zolderruimte dikwijls een andere functie krijgt en
wordt omgevormd van opslagruimte tot leef- of slaapruimte.

Tot slot willen we nog eens hameren op het belang van een onderdak,
dat vandaag gelukkig al goed is ingeburgerd in de constructie van hellen-
de daken. De geventilleerde dakbedekking en het onderdak moeten
samen de dakconstructie regendicht maken. De uitvoering van het onder-
dak moet gebeuren volgens welbepaalde normen. Voor de overlappingen
van de platen of banen gelden specifieke voorschriften. Op het onderdak
komen de tengellatten. Die lopen verticaal op de gordingen en creëren,
samen met de pannenlatten, de nodige ruimte voor de afvoer van het
regenwater dat mogelijks binnendringt bij zwaar stormweer. Het ideale
onderdak is volgens de aanbevelingen dampopen en eventueel capillair.

HAAL NIET ZOMAAR ELEMENTEN WEG

Win altijd het advies van een vakman (architect, dakdekker) in voor u
zelf aan de dakstructuur gaat knoeien, anders loopt u serieuze risico’s
zonder dat u het beseft.

Bij rijwoningen lopen de gordingen, de horizontale dragende balken
van de dakstructuur, soms door in de zolder van de aanpalende
woning(en). Als u die gording zomaar doorzaagt, kan dat zware gevol-
gen hebben.

Bij bredere daken worden de gordingen dikwijls extra ondersteund
omdat de maximum overspanning van het timmerhout beperkt is. Deze
ondersteuning bestaat uit driehoekige constructies in hout (de 'kap-
gebinten') die rusten op steunmuren. Mits een correct ontwerp en een
dito uitvoering wordt zo een niet vervormbare constructie gecreëerd.
Maar onder invloed van bepaalde factoren kan er vervorming optreden
doordat de draagmuren wijken. Dit laatste kan het gevolg zijn van een
slechte verankering van de dakstructuur aan de dragende muren, een
verkeerde belasting van de zolder, te zwakke fundamenten of aftake-
ling van het metselwerk.

Insecten
Er bestaan vele insectensoorten die hout kunnen aantasten, maar de
meest gebruikelijke zijn de kevers. Ook hier geldt de vuistregel dat u het
onheil alleen kunt bestrijden met aangepaste producten, zodat een juiste
diagnose van essentieel belang is. De aard van de behandeling en de
kostprijs verschillen naargelang de insectensoort, maar de verschillen zijn
minder groot dan voor de diverse zwamvariëteiten. De houtsoort, de kleur
en de vorm van het boormeel, de afmetingen en de vorm van de boor-
gaatjes verraden om welke soort het precies gaat en helpen bij de keuze
van het bestrijdingsproduct.

Soms steekt een gedeelte van de gevel uit boven de zoldervloer - de
borstwering. Om de niet-vervormbaarheid en de stabiliteit hiervan te

verzekeren, worden er aan het kapgebinte
extra verstevigingen aangebracht. Deze ver-
stevigingen mag u zeker niet zomaar verwij-
deren als u de zolder bewoonbaar wil maken.

Ook het dakbedekkingmateriaal zorgt soms
voor gevaarlijke situaties. Als dit materiaal
asbest bevat, moet u het zeker laten verwij-
deren door een specialist.

IS HET HOUT NOG IN ORDE?

Volgens houtspecialisten is het hout van dragende constructies nog te
dikwijls onvoldoende behandeld tegen insecten en zwammen.
Problemen zijn dan praktisch onvermijdelijk. Maar ook een preventieve
behandeling vormt geen waterdichte garantie. Als de omgevingsfactoren
uitzonderlijk gunstig zijn, kunnen er zich ook bij behandeld hout aan-
tastingen voordoen.

Zwammen
Bij houtproblemen met zwammen denkt
iedereen meteen aan de beruchte huis-
zwam. Onterecht, want er bestaan heel
wat andere soorten schimmels die dol
zijn op hout en die u alleen kunt verwijde-
ren met behulp van aangepaste maatre-
gelen of producten. Voor u het hout cura-
tief laat behandelen, moet u eerst de
zwamsoort identificeren. Zowel de aard
van behandeling als de kostprijs kunnen
sterk verschillen naargelang de soort. Om te weten met welke aantasting
u te maken hebt, kunt u een staal laten analyseren in een gespecialiseerd
lab (zie ‘Nut-tige adressen’).

De ergste aantasting is die door de huiszwam, omdat die zich over om
het eender welk materiaal verspreidt en zo langzamerhand het hele huis
inpalmt. De huiszwam is moeilijk op te sporen en alles behalve gemak-
kelijk te verwijderen. Bovendien kost het weghalen veel geld en blijft het
altijd bang afwachten of de operatie echt is geslaagd. Aantasting van dra-
gende structuren kan in het ergste geval leiden tot instortingsgevaar.

WAT WIJST OP ZWAMAANTASTING?

• Kleurverandering en vlekken op muren, pleisterwerk, 

behangpapier; de aanwezigheid van een bruin poeder 

(sporen); zwamdraden en vruchtlichamen; loskomende verf; 

een muffe paddestoelgeur.

• Een doffe klank als u met een hard voorwerp op aangetast 

hout klopt; zachte zwakke plaatsen in het hout; 

een poederige of vezelige houtstructuur; 

barsten die het houtoppervlak in rechthoekjes verdelen.

• Vervorming van de houten elementen (holle of bolle 

buitenkanten); vervorming van de constructies 

(golvingen van de noklijn of de dakvlakken).

WAT WIJST OP AANTASTING DOOR INSECTEN?

• Uitvliegopeningen, boorgangen en boormeel.

• Een doffe klank als u op het hout klopt; 

zachte plaatsen in het hout.

• Vervorming van elementen of van de constructie.

• Bepaalde geluiden: knagen of lokroepen tussen 

mannetjes en wijfjes.

NUTTIGE ADRESSEN

Universiteit Gent

Faculteit van de Bio-ingenieurswetenschappen

Laboratorium voor Houttechnologie

Coupure Links 653, 9000 Gent

tel. 09 264 61 18, fax 09 264 62 33 - www.woodlab.be

Brussels Intercommunaal

Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie (BILSB)

Maalbeeklaan 3, 1000 Brussel

Tel. 02 230 80 01 - fax 02 280 08 38 - www.licb.irisnet.be

Ministère de la Région Wallonne

Direction générale des Ressources Naturelles

et de l'Environnement

Centre de recherche de la Nature des Fôrest et du Bois

Direction de Technologie du Bois

Avenue du Maréchal Juin 23, 5030 Gembloux

tel. 081 62 64 20 - fax 081 61 57 27 http://environnement.wal-

lonie.be/crnfb/site/dtb/dtb01.cfm

4 5



4 5

De dakrenovatie chec klist Kleidakpannen. Om meer te beleven.
De dakrenovatie checklist 

VERGEET NIET TE ISOLEREN

In een woning verdwijnt een groot deel van de warmte via het dak.
Als u de komende jaren wil besparen op uw energiefactuur, moet
u uw dak dan ook degelijk isoleren. Indien u van plan bent de zol-
der in gebruik te nemen, isoleert u de dakschilden van het hellend
dak. Als u de zolder niet gebruikt, is het thermisch beter dat u de
zoldervloer isoleert.

Om condensatie en schimmelvorming te vermijden, moet de
dakopbouw de luchtdichtheid verzekeren. U kunt dit bereiken
door een geschikte toepassing van een lucht/dampscherm.

Een handige isolatieoplossing bij renovatie is het sarkingdak. Bij
dit systeem wordt de isolatie aan de bovenzijde van de draag-
structuur bevestigd. U moet dus de bestaande binnenafwerking
niet verwijderen. Een ander voordeel is dat koudebruggen gemak-
kelijker worden voorkomen omdat de isolatieplaten doorlopend
kunnen worden gelegd. Deze oplossing is vooral interessant bij
rechthoekige dakschilden met een minimum aan doorbrekingen
zoals dakkapellen of dakvlakramen, omdat dan niet te veel kunst-
grepen moeten worden verricht.

BRENG DE DAKGOOT IN ORDE

Ga samen met de dakdekker of de architect na of de dakgoten
nog in goede staat zijn en laat eventueel de nodige werken uit-
voeren. Ga niet zelf onbesuisd aan het werk. Sommige dakgoten
zijn weliswaar beloopbaar maar kunnen, als ze in slechte staat
zijn, tot levensgevaarlijke situaties leiden. Ook het veilig plaatsen
van een ladder vergt de nodige kennis en inzicht.

Kijk zeker naar de afvoer-
capaciteit van de dak-
goot. Een exemplaar met
een te klein debiet zal
gemakkelijker verstopt
raken of overlopen. Ook
de vorm speelt een rol.
Halfronde goten zorgen
voor een snellere afvoer
van het regenwater dan
vierkante exemplaren.

Afvoerbuizen plaatst u het best op minstens 2 cm van de muur om
te voorkomen dat bij vochtproblemen en lekken het water zou
doordringen in de muren. Breng ze ook zo verticaal mogelijk aan
om de kans op verstoppingen te beperken. Beugels mogen niet te
strak rond de afvoerbuis zitten zodat deze nog kan uitzetten en
krimpen.

Dakgoten moet u geregeld onderhouden. Verwijder mossen, vuil
en bladresten en controleer bevestigingspunten en beugels.

Als u kiest voor dakgoten en afvoerpijpen in metaal, neemt u het
best eenzelfde materiaal om het risico van galvanische corrosie
tegen te gaan. Goten in kunststof zijn goedkoop en gemakkelijk te
bevestigen. Nadeel is dat ze een kortere levensduur hebben dan
metalen exemplaren. Deze laatste zijn dan weer gevoeliger voor
zure regen en corrosie. Een interessant alternatief zijn naadloze
dakgoten in aluminium. Deze worden direct op de bouwplaats op
maat vervaardigd door middel van een profielwals, gemonteerd
op een vrachtwagen. Solderen of lijmen hoeft niet omdat ze naad-
en voegloos worden geproduceerd. Tot diezelfde categorie beho-
ren exemplaren in staal met PVC-bescherming, die eveneens
direct op de bouwplaats worden gemaakt.

De auditieve test is erg belangrijk wanneer u een bestaand dak wil isole-
ren. Op een geïsoleerd dak ondergaat een dakpan namelijk een totaal
andere vocht- en temperatuurbelasting dan op een niet-geïsoleerd dak.
Keramische dakpannen die worden gerecupereerd van een niet-geïso-
leerd dak en die bij het aantikken een doffe klank laten horen, lopen een
hoger risico op vorstschade wanneer ze op een geïsoleerd dak worden
gelegd.

Een uitstekend alternatief voor oude pannen met een rustiek verweerd
karakter is de ‘Oude Pottelbergse pan 451 Vieilli’. Het authentieke ver-
weerde uitzicht van de Vieilli uitvoering van de Oude Pottelbergse pan
wordt verkregen door een speciale bewerking van de ongebakken pan-
nen. Deze Vieilli oppervlaktebehandeling wordt toegepast op zowel
natuurrode als blauw gesmoorde pannen. De gebakken pannen zijn ech-
ter op hun mooist wanneer beide kleuren door elkaar gemengd worden
op het dak. De samenstelling van deze mengeling kan naar wens wor-
den bepaald. De grootste troef van deze pannen is het gamma hulp-
stukken dat zorgt voor een perfecte afwerking.

KIJK UIT ALS U OUDE PANNEN RECUPEREERT

Als u oude pannen wil hergebruiken, moet u eerst nagaan of u er nog vol-
doende hebt en of er ter aanvulling compatibele pannen verkrijgbaar zijn.

Uiteraard moet de kwaliteit van de oude pannen in orde zijn. U moet ze
dus grondig (laten) controleren, vooral op vorstschade. Pannen met mos-
vorming geeft u eerst een reinigingsbeurt en laat u drogen voor u ze aan
een inspectie onderwerpt.

De eigenlijke controle gebeurt in twee fasen: visueel voor zichtbare scha-
de en auditief voor interne schade.

De visuele inspectie: bekijk elke pan afzonderlijk en speur naar afschilfe-
ringen, scheuren en barsten, een beschadigde bevestigingsneus of afge-
brokkelde sluitingsmechanismen. Goed om te weten: haarscheurtjes (cra-
quelé) bij geglazuurde kleidakpannen doen géén afbreuk aan de kwaliteit
van de dakpan.

De auditieve inspectie: pannen die uiterlijk geen schade vertonen, kunnen
eventueel intern beschadigd zijn. Of dat zo is, kunt u te weten komen via
de sonoriteitstest. Geef de droge pannen een tik met een licht metalen
voorwerp, bvb met een sleutel of een staafje. Alleen pannen die een zui-
vere en heldere klank produceren, mag u opnieuw gebruiken. Als ze een
doffe klank laten horen, is de kans op interne scheurtjes of barstjes vrij
groot en moet u de pannen vervangen.

Voor renovatie Na renovatie: - Architect: F. Van Der Auwera - Everberg
- Dakdekker: Altimo - Molenstede
- Kleidakpannen: Migeon Actua - bruin

Oude pannen = geen passende hulpstukken Na renovatie: - Dakdekker: Troiani - Chatelineau
- Kleidakpannen: Stormpan 44 - natuurrood

Oude Pottelbergse pan 451 - Vieilli
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10 Gouden tips Kleidakpannen. Om meer te beleven.
10 Gouden tips voor het kiezen van uw dak

Veel kandidaat-bouwers of -verbouwers staan er niet bij stil. Een goede keuze maken van

het dakbedekkingsmateriaal voor uw woning is nochtans cruciaal. Voor u verzamelden wij

enkele "gouden tips" die u van dienst kunnen zijn bij het kiezen van uw dak.

1. HOUD REKENING MET DE STEDENBOUWKUNDIGE 
VOORSCHRIFTEN

Vooraleer over te gaan tot de keuze van uw dakpannen laat u zich best
even inlichten door uw architect of bouwpromotor over de geldende
stedenbouwkundige voorschriften. Deze voorschriften kunnen de
keuzevrijheid beperken en omschrijven nauwkeurig welke dakvormen,
hellingsgraad, dakbedekkingsmaterialen en dakbedekkingskleuren
toegelaten zijn. Ze zijn opgesteld om een goede integratie van uw
woning in de omgeving te verzekeren. Het is goed om weten dat
afwijkingen kunnen aangevraagd worden.

2. HOUD REKENING MET DE STIJL VAN UW WONING

Of u uiteindelijk voor tegelpannen, vlakke pannen, pannen met zachte
golving of holle pannen met sterke golving kiest, heeft voornamelijk te
maken met het uitzicht en de stijl van uw woning. Voor bepaalde
woningstijlen zijn tegel- of leipannen interessanter, andere stijlen worden
beter gecombineerd met bijvoorbeeld holle gegolfde of vlakke pannen.
Een dak met tegelpannen bijvoorbeeld oogt net als een leien dak, vooral
als men dan nog opteert voor de leikleur of de blauwgesmoorde
uitvoering van de Pottelberg tegelpan 301.
3. HOUD REKENING MET DE GROOTTE VAN HET  DAKVLAK 

EN HET AANTAL DAKONDERBREKINGEN

Onder druk van de stijgende plaatsingskosten is er een evolutie naar het
gebruik van steeds grotere dakpannen die sneller geplaatst kunnen
worden en waarbij er een gevoelige besparing op het plaatsingsloon en
de pannenlatten kan gerealiseerd worden. Voorbeelden uit het Koramic
gamma zijn de Alegra, Jura Nova, Mega en de Actua. Van deze pannen
zijn er slechts 10 nodig om een vierkante meter te dekken. Het is vooral
bij een groot dakvlak met weinig dakonderbrekingen zoals dakkapellen,
dakvlakramen of schoorstenen dat men maximaal voordeel kan halen uit
grootformaat pannen. Voor een woning met kleinere dakvlakken en veel
dakonderbrekingen kiest men dus beter voor een kleiner formaat van
pannen. De kleinste zijn de tegel- of leipannen. Ze hebben het voordeel
dat je er alle dakvormen mee kan bedekken, ook de meest  ingewikkelde.

4. HOUD REKENING MET EEN BOOMRIJKE OMGEVING

In boomrijke zones (zeker als die aan de noordelijke kant van de woning
liggen), kiest u best voor pannen met een volledige oppervlaktebehande-
ling, zoals geëngobeerde of - beter nog - geglazuurde pannen (glanzend
of mat). De gladde en glasharde afwerking van de glazuurlaag bemoeilijkt
het vastzetten op de pan van mos en algen en biedt zo een uitzonderlijke
bescherming tegen algen, mossen en schimmelgroei.

5. HOUD REKENING
MET DE KLEUR VAN GEVEL, 
RAMEN EN DEUREN

Bij het kiezen van de kleur van de dakpannen houdt u best rekening met
de totale esthetiek van de woning. Het dak, ook vijfde gevel genoemd,
mag niet los gezien worden van de rest van het gebouw. De kleur van
het dak kan in contrast of in perfecte harmonie zijn met de kleur van
gevel, ramen en deuren.  Het kiezen van een identieke kleur voor de
dakpannen,  als voor ramen, deuren, garagepoort tot zelfs de
regenwaterafleiders kan een stijlvol effect teweeg brengen.

6. HOUD REKENING MET DE HELLING VAN UW DAK

Houd bij de keuze van de dakpannen rekening met de minimale
dakhelling (met onderdak), opgegeven door de fabrikant. Bepaalde
dakpannen zijn immers niet geschikt voor daken met een kleine helling.
Tegelpannen mogen in principe niet geplaatst worden op hellingen kleiner
dan 35°. Onder bepaalde voorwaarden kan uw dakdekker - na
ruggespraak met de fabrikant - uw dak onder een lagere helling uitvoeren.
Bij daken met kleinere dakhelling opteert men beter voor pannen met
sluitingen. Sluitingen dienen immers om te voorkomen dat het
neervallende en afstromende regenwater het dak binnendringt. Het zijn
gootjes die het water naar het waterafvoerende vlak van de onderliggende
pan afvoeren. Er zijn zijdelingse sluitingen en kopsluitingen. Ze kunnen
enkel, dubbel of driedubbel zijn. Voor daken met een lage helling opteert
men vaak voor pannen met dubbele of driedubbele sluitingen.

7. OVERTUIG U VAN DE KWALITEIT

Ga na of de kwaliteit van de gekozen dakpannen beantwoordt aan de
Belgische norm voor kleidakpannen. Bij Koramic wordt de kwaliteit van
alle dakpannen permanent opgevolgd en gecontroleerd door eigen
mensen in de productie-eenheden en in onze laboratoria, maar ook
door externe laboratoria onder toezicht van erkende certificering- en
keuringsorganismen. Alle Europese keurmerken voor kleidakpannen
waaronder het Belgische BENOR, het Nederlandse KOMO, het Franse
NF en het Duitse Güteschütz, worden sinds januari 1999 afgeleverd op
basis van de Europese productnorm EN 1304 voor kleidakpannen.
Koramic garandeert dat alle kleidakpannen die in haar Europese
vestigingen worden vervaardigd, voldoen aan deze Europese norm.

8. DENK AAN DE TOEKOMST

Mocht er in de toekomst, als gevolg van storm of andere onvoorspelbare
oorzaken, schade optreden aan uw dak of u zou de woning willen
uitbreiden, dan is het van het grootste belang dat u nadien nog dezelfde
dakpannen kan bijkopen. Kies daarom voor een betrouwbare fabrikant
die u de zekerheid geeft dat de pannen die u vandaag kiest, ook morgen
en overmorgen nog verkrijgbaar zijn. Koramic kan u dankzij meer dan
honderd jaar ervaring deze zekerheid bieden.

9. VRAAG NAAR DE GARANTIE

Ga zeker na welke garantie geboden wordt. Bij Koramic wordt de
vorstbestandheid van alle pannen gegarandeerd voor 30 jaar. Die
uitzonderlijk lange garantie voorziet zowel in het gratis leveren als plaatsen
van nieuwe pannen. Wie oude recuperatiedakpannen koopt krijgt meestal
geen enkele garantie. Alle risico’s zijn voor de koper. Oude pannen zijn
meestal afkomstig van daken zonder warmte isolatie. Wanneer deze
bijvoorbeeld op een dak geplaatst worden met isolatie, kunnen de pannen
door vorstinwerking snel aangetast worden en stuk vriezen.

10. BESPAAR NIET OP DE HULPSTUKKEN

Voor een perfecte technische, regendichte en esthetische 
dakafwerking zijn hulpstukken noodzakelijk. Ventilatiepannen en/of
metalen droge ondervorsten zorgen bijvoorbeeld voor de nodige
ventilatie tussen de dakpannen en het onderdak. De gebrekkige
beschikbaarheid van hulpstukken, is een belangrijk minpunt voor het
hergebruik van oude pannen.

GRAFIROL
DROGE
ONDERVORSTEN
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De echte Italiaanse terra cotta tintMetamorfose: van prefab naar loft
Kleidakpannen. Om meer te beleven.

als bureau. De oude badkamer werd vernieuwd; voor de
rest werd het rechter gedeelte slechts lichtjes gereno-
veerd: nieuwe deuren, bovenlichten. Hier zitten nu de
technische functies: wassen, strijken, koele berging, bij-
keuken.

LOFT
Opnieuw om differentiële zettingen tussen oud en nieuw
zoveel mogelijk te beperken, werd het nieuwe gedeelte
extra solide gefundeerd. Conceptueel gaf John Bontinck
het een heel open geest mee, een soort loft op het platte-
land. “Ik wou de sfeer van de voormalige vakantiewoning
behouden.” Koken, eten en zitten gebeurt in een grote
open ruimte op het gelijkvloers, bevloerd met een parket
in geceruseerde eik. De planken lopen visueel door op het terras van 15 x 5 meter, dat
is afgewerkt met padouk. De volledig beglaasde achterwand omvat drie grote schuif-
deuren die in de zomer de overgang tussen binnen en buiten volledig verdoezelen.
Tegen de voormalige achtermuur van de bungalow rust de trap naar de verdieping. Hier
zijn drie evenwaardige slaap- en aan de uiteinden twee dito badkamers ondergebracht.
Er ligt een parket in eik, en het uitzicht op de omgeving is compleet. In totaal bedraagt
de bewoonbare oppervlakte nu circa 330 m2. “Het nieuwe gedeelte is traditioneel gere-
aliseerd, met extra dikke binnenmuren van 19 cm. Ook hier wou ik een duurzame oplos-
sing, die het nodige akoestische comfort garandeert en waaraan je probleemloos een
kader kunt ophangen.”

MULTIFUNCTIONEEL PANTSER
En dan is er de opmerkelijke rode schubbenlaag waarmee de gevel is bekleed. “Dat heb
ik gedaan om esthetische en technische redenen. Esthetisch wou ik een ruwe bolster,
en eenzelfde materiaal voor alle gevels. Technisch moest de afwerking eventuele zettin-
gen kunnen opvangen en de onvermijdelijke verschillen tussen oud en nieuw verstop-
pen.” “Ik heb allerlei alternatieven bekeken. Een gevel in baksteen zou erg zwaar zijn
geworden, en ik wou zeker geen uitzettingsvoeg tussen oud en nieuw. Een bepleistering
zou minder mooi verouderen en snel vervuilen door de hoge eiken rondom de woning.
Cortenstaal loste het probleem van de zettingen niet op, en vergde een moeilijke con-
structie. De beste oplossing waren tegelpannen. Ze maken een eenvoudige en lichte
constructie mogelijk, onttrekken de verschillen tussen oud en nieuw aan het oog, kun-
nen eventuele zettingsverschillen aan, hebben een prima prijs-kwaliteitverhouding, en
resulteren in een blijvend mooi en duurzaam resultaat.

TERRACOTTA
“Wat de kleur betreft, wou ik de echte Italiaanse terracotta tint. Die contrasteert mooi
met de groene omgeving en de paplaurierhaag die intussen is aangeplant en die ook
een wat ruw, korrelig blad heeft.” De uitvoering werd minutieus bestudeerd. Rond
ramen en deuropeningen werd een kader in trespa gemaakt, dat uit de tegelpanbekle-
ding steekt. De hoeken zijn uitgevoerd met hoekpannen, wat het leguaaneffect ver-
sterkt. “Een oplossing met een alu of inox profiel zou te afgestreken
geweest zijn.” Onder de woning zit een plint in gefrijnde blauwe
steen. “De plint maakt dat het volume lijkt te zweven boven het ter-
rein. Als de pannen tot helemaal beneden hadden doorgelopen,
zou alles er te plomp hebben uitgezien. Nu zie je dat het volume
niet alleen een volume is, maar ook een jas die over het gebouw
is gedrapeerd.”

TIP
“Afbraak wordt soms als een goedkoper alternatief naar voor
geschoven, maar is dat ook zo? Alleen al het afval storten is
erg duur. In dit geval liepen de containerkosten voor de
afbraak van het dak op tot meer dan 4 000 euro.”

OOPJE
Bewoner van het huis is architect
John Bontinck van het Gentse
Bontinck Architecture and Engineering,

waar hij alweer de vierde generatie vertegenwoordigt.
Acht jaar geleden kocht hij het ruim 4 000 m2 grote terrein omwille
van de interessante prijs en ligging. De 35 jaar oude vakantiebungalow
in prefab beton nam hij er bij. Ruim drie jaar dacht hij na over zijn toe-
komstige woning. De bungalow was met zijn 120 m2 sowieso te klein
voor een gezin van vier. Maar werd het afbreken of uitbreiden? “Als
architect wil je met je eigen woning een statement maken. Anderzijds
word je geconfronteerd met wat al bestaat en met financiële overwe-
gingen. Uiteindelijk heb ik voor een duurzame benadering gekozen en
uitgebreid. De constructie op zich was heel stevig, met een kloeke fun-
dering en wanden. Die behouden als basis voor de uitbreiding was ook
financieel interessanter.”

METAMORFOSE
De bungalow werd aan de tuinzijde vergroot

met een volume van 7,5 bij 15 meter in twee
bouwlagen. Vanuit esthetische overwegingen werd

het bungalowdak, waaronder zich een kleine kruipzolder
bevond, afgebroken. In plaats daarvan kwam een lichte constructie

met houten I-liggers, die rust op een nieuw gegoten randbalk op de
bestaande wanden. Op die manier werd de belasting gereduceerd en
het risico van differentiële zettingen beperkt. Op de constructie kwam
een plat dak, onderaan werd een vals plafond in gipskarton bevestigd.
De openingen in de voor- en zijgevel bleven behouden, alleen het gat
voor de voordeur werd lichtjes vergroot. Waar nodig werd de enkele
beglazing vervangen door dubbele. De oude achtergevel doet nu
dienst als binnenmuur. Vroeger omvatte het linker gedeelte de leef-
ruimte, het rechter de slaapvertrekken, en kwam je in de keuken als je
de gang volgde. In de nieuwe organisatie is de leefruimte ingenomen

JURASSIC PARK
In Nazareth staat een opmerkelijke
woning, die met haar rode schubbenjas
zo lijkt weggelopen uit Jurassic Park.
Toch is ze op en top hedendaags, met
een volledig beglaasde tuingevel die
wordt omlijst door een uitkraging.
Niemand herkent in het volume de voor-
malige vakantiebungalow in prefab
beton. En nochtans gaf net deze bunga-
low aanleiding tot de opmerkelijke wan-
dafwerking.

Technische fiche
Opdracht: prefab bungalow verbouwen 
tot hedendaagse woning

Opdrachtgever: de architect

Architect: John Bontinck, 
Bontinck Architecture and Engineering, Gent

Dakdekker: Peter Van Immerzele, Oosterzele

Kleidakpannen: 
Koramic Pottelberg tegelpan 301, natuurrood
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Een nieuwe duurzame hoed ... en jasThuis op kantoor

… EN JAS
Hoed én mantel, inderdaad, want met de vervanging van de dakbedekking was de klus niet geklaard. De dakvorm van de
woning was indertijd aangepast aan de dakbedekking. Daardoor bedekten knikstukken enkele gedeeltes van de gevel. Na
verwijdering van de golfplaten moest Guido Lapers een alternatief zoeken voor de vrijgekomen kale gedeelten. “De oplos-
sing drong zich vanzelf op: een gevelbekleding met tegelpannen in dezelfde kleur en afwerking, die ik dan meteen kon door-
trekken in het nieuwe volume. De uniformiteit in kleur en materiaal geven het geheel een veel sterkere uitstraling dan bij-
voorbeeld een gevelbekleding met hout. Bovendien is het een oplossing die mooi, duurzaam, onderhoudsvriendelijk en ener-
giezuinig is, en die een optimaal leef- en gebruikscomfort garandeert. Wat wil je meer?”

KLASSEJOB
De vervanging van het hoofddak verliep heel vlot. Isolatie en onderdak waren al aanwezig, zodat alleen de golfplaten en lat-
ten moesten worden verwijderd, nieuwe pannenlatten geplaatst en de pannen gelegd. De gevelbekleding vergde wat meer
aandacht. Met al zijn bouwervaring koos Guido Lapers voor de volgende opbouw: een extra dik binnenspouwblad van 18
cm in binnenmuurbaksteen, een lattenwerk dat is ingevuld met 5 cm glaswolisolatie, als dichting een verticaal geplaatste
menuiserite plaat, en tenslotte de tengellatten en latten voor de bevestiging van de tegelpannen. Hoeken en aansluitingen
werden secuur bestudeerd. “Op een hoek die wat inspringt hebben we gebruik gemaakt van hoekpannen. Aan het raam
plaatsten we een massieve houten blok in hetzelfde afzelia als het schrijnwerk. De tegelpannen vallen iets dieper dan dit blok,
zodat hun dikte erdoor wordt bedekt. Aan het snijpunt van dak en gevel, waar hellend en verticaal gedeelte in elkaar over-
gaan, hangt een halfronde zinken goot. In de kil tussen de twee zadeldaken hebben we een bakgoot geïnstalleerd met een
verticale regenwaterafvoer aan de straatzijde. Aan de tuinzijde wordt de beperkte hoeveelheid water op het zadeldak dat daar
lichtjes oversteekt, afgevoerd via een spuwer.”

EEN BEETJE ZEN
Het kantoorvolume zit onder twee kleine zadeldaken, die via een plat tussenstuk aansluiten bij een identiek, voordien al
bestaand dak. Op de as werd een inkompartij ingeplant die toegang biedt tot het bureau. Dat laatste is erg ruimtelijk, dank-
zij de openheid tot aan de nok, het dakvlakraam dat extra daglicht aanvoert en de volledig beglaasde gevel aan de tuinzij-
de. De horizontale geleding van het schrijnwerk in warm roodbruine afzelia onder de daken doet een beetje Japans aan. Een
beetje zen in zaken, waarom niet? Wat houden die zaken precies in? “Ik heb de afgelopen 26 jaar achter-
eenvolgens gewerkt op een architectenatelier, binnen een groot bouwbedrijf waar ik als aannemer func-
tioneerde, en bij een firma die was gespecialiseerd in renovatie- en interieurwerken. Sinds ruim een jaar
werk ik als zelfstandig geregistreerd aannemer, gespecialiseerd in renovatiewerken.

Mijn klanten zijn mensen die hun woning willen ren-
overen maar zelf geen tijd hebben om vaklui te zoe-
ken, de werken te coördineren et cetera. Daarvoor
kunnen ze terecht bij mijn bvba Woonexponent.”

TIP
“Open kaart spelen met de aannemer voorkomt
dikwijls ontgoochelingen. Nogal wat mensen noe-
men geen budget, geven een lange lijst ingrepen
mee, en staan dan verbaasd als de raming drie
keer hun voorziene budget overschrijdt. Realisme
van in het begin zet iedereen meteen op het juiste
spoor.”

HUIS OP KANTOOR
Ruim een jaar geleden nam Guido Lapers een kloek besluit.
Na 26 jaar dienst bij een aantal bedrijven in de bouwsector,
ging hij zijn eigen koers varen. Als wieg voor zijn kersverse

vennootschap breidde hij zijn woning uit met een prettig kantoorgedeel-
te dat een heel aparte jas van gebakken klei om kreeg. Hij maakte van
de gelegenheid gebruik om ook de bestaande dakbedekking van
aftandse, asbesthoudende golfplaten in vezelcement te vervangen.

LIEVER GEEN VERSTELWERK …
Toen hij zowat 25 jaar geleden zijn woning bouwde, liet Guido Lapers
zich verleiden door de op dat ogenblik sterk gepropageerde, gekleurde
en geprofileerde golfplaten in vezelcement. “Vormelijk sloten ze aan bij
de hedendaagse stijl van het huis. Er waren ook voldoende hulpstukken
beschikbaar voor toepassing in de woningbouw: nokken, knikstukken.
Maar in de loop der jaren kregen de golfplaten af te rekenen met een
serieuze mosvorming. Ook moesten ze dringend een keer worden bijge-
kleurd. En het probleem van asbest in de platen bleef met dat alles
onopgelost. Daarom heb ik, in plaats van halfslachtige oplapmaatrege-
len te treffen, in een keer de complete dakbedekking vernieuwd.”

… MAAR 
EEN NIEUWE 
DUURZAME HOED …
Dat zijn dak voortaan 
bekroond zou worden met klei-
dakpannen, stond voor Guido
Lapers meteen vast. “Op termijn is het
een veel duurzamer oplossing. Betonnen pan-
nen zijn misschien op het moment van aankoop wat goedkoper, maar ze
gaan minder lang mee en vervuilen na enkele jaren. Ook op leien is mos-
vorming na verloop van tijd onvermijdelijk. Nee, geef mij maar een pan
in gebakken aarde. Het is een klassieker uit het gamma geworden: de
Stormpan 993, in mat geglazuurde afwerking. Van deze pan weet ik
zeker dat ze over enkele tientallen jaren nog altijd even aantrekkelijk zal
ogen. Ze is zowel op de woning als op het nieuwe kantoorvolume
geplaatst.”
De kleur vergde wat wikken en wegen. Uiteindelijk viel Guido’s keuze op
leikleur. “Zwart zou, gezien het volume, wat te heftig zijn geweest. Een
meer rode tint was dan weer wat te rustiek voor de stijl van de woning.
Het neutrale grijs was volgens mij de ideale tint voor hoed en mantel.”

Technische fiche

Opdracht: uitbreiding privé-woning 
met kantoorruimte + renovatie bestaand dak

Opdrachtgever: Woonexponent bvba
Guido Lapers, Hamme

Dakdekker: Guy Smet, Hamme

Kleidakpannen: Koramic Pottelberg 
Dak: Stormpan 993 leikleur mat geglazuurd
Gevelbekleding: Tegelpan 301 leikleur mat geglazuurd
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Compleet gestriptStriptease Migeon Actua bruin
Kleidakpannen. Om meer te beleven.

“Een bijkomend gegeven was dat het zuiden vooraan zit. Niet meteen ideaal, maar
je moet puzzelen met de stukken die je hebt. In feite heb ik de minst evidente func-
ties aan de zuidkant gestoken: de inkom en de badkamer.” De badkamer verhuisde
inderdaad naar beneden tegen de voorgevel. Door het resterende deel van deze
gevel wat naar achter te brengen, ontstond een overdekte inkompartij die de brug
slaat tussen de straat en het privé-gedeelte. Meteen had de gevel zijn extra dimen-
sie. De wand in mat glas laat het warme zuiderlicht ongestoord naar de inkomruim-
te en vandaar via een matglazen deur verder de leefruimte in stromen.

GEBOETSEERDE GEVEL IN KLEI, HOUT EN STEEN
“Met deze indeling was meteen de voorgevel geboetseerd. Het natte gedeelte heb
ik aan de buitenkant aangeduid met een afwerking in hout die doorloopt tot de
kroonlijst. Boven het inspringende gedeelte heb ik de dakbedekking van bruine
Migeon Actua kleidakpannen als een schil laten doorlopen over de gevel van de ver-
dieping.” De onderste lijn van de gevelpannen sluit netjes aan bij een kleine uitkra-
ging in de voorgevel van de buurman. Het resterende stukje muur dat mee de inkom
omkadert, bekleedde de architect in hetzelfde materiaal als de sokkel en de toe-
gangstrap van de woning: blauwe hardsteen. “De drie gevelmaterialen houden
elkaar in evenwicht. Alle materialen plooien ook netjes mee naar binnen de over-
dekte inkompartij in, of schijnen dat in het geval van de dakpannen toch te doen.”

DE STUKJES VAN DE PUZZEL
De bestaande trap werd gesupprimeerd en vervangen door een nieuw exemplaar in
het inkomgedeelte, opgebouwd uit een transparante metalen structuur en massief
houten inlegtreden. In het vroegere bureau rechts daarvan wordt nog altijd gestoeid
met belastingaangiftes en andere paperassen, maar op termijn is het om te vormen
tot slaapkamer. De bestaande patio brengt hier daglicht binnen. Door het toilet op te
schuiven richting badkamer, nam de living ruimere afmetingen aan en krijgt hij nu
ook daglicht via diezelfde patio. Het verraderlijke hoogteverschil van 18 cm, dat al
heel wat geschramde knietjes had opgeleverd, werd weggewerkt. Het zit nu minder
storend in de buitentrap en de inkompartij. De keldertoegang die vroeger wegge-
borgen zat achter de wand waarop de trap steunde, werd opengemaakt. Een fijne
inox reling vergemakkelijkt het gebruik van de trap in gemetselde bakstenen, die
onderaan uitgeeft op een nieuw ingebrachte deur.

VLAKAF MOOI
Op de verdieping voegde Steven Dhondt tegen de voorgevel een extra zithoek/kin-
derspeelhoek toe. De vroegere rommelzolder werd omgetoverd tot hobbyruimte. Het
dak werd geïsoleerd en de loodzware ruitvormige betonpannen werden vervangen
door platte Migeon Actua pannen. Waarom precies deze pan? “Ze bood zich van-
zelf aan”, aldus de architect. “Ik zocht een mooie, vlakke pan die ik ook als gevel-
pan kon gebruiken en die moest aansluiten bij de hedendaagse toets van de nieu-

we gevel. De kleur is vastgelegd in overleg met mijn ouders. Door
de brede, redelijk lompe gevel tweeledig te maken, oogt
hij veel slanker. Om dat effect te onderstrepen, was een
gevelpan met een wat donkerder aspect nodig. Zo is het
bruin geworden. Een meer oranje tint zou onvoldoende
contrast met de vergrijzende cederplanken hebben opgele-
verd.” Van de bekleding met hout en kleipannen werd
gebruik gemaakt om de gevel, gerealiseerd in een volle
steen van 20 cm, te isoleren. Wooncomfort en energiefac-
tuur zullen er wel bij varen.

TIP
“Mijn vader heeft zelf de werken gecoördineerd. Architectuur
is dan ook zijn lang leven. Maar uiteraard kun je als verbouwer
op die manier ook heel wat centen besparen mits goede
afspraken met de architect.”

TRIPTEASE
Van opleiding is Steven Dhondt
ingenieur-architect, maar zijn dage-
lijks brood verdient hij met zijn

oude jeugdliefde: het tekenen van strips. De
architectuur blijft hem echter boeien. Toen zijn
ouders hun rijwoning wilden verbouwen, liet
hij zijn stripfiguren dan ook even sprakeloos
met een lege tekstballon achter om een aan-
gepaste renovatie te schetsen.

VERLANGLIJSTJE
Het lijstje met items die voor verandering in
aanmerking kwamen of moesten komen, was
relatief lang. De architect zat zelf nogal tegen
de voorgevel aan te hikken. Troosteloos en
afgeleefd straalde die, door het gebrek aan
reliëf, niet het minste karakter uit. Daarnaast
moest de renovatie rekening houden met het
feit dat zijn ouders ooit wellicht wat minder
vlot te been zullen zijn. Vandaar de vraag naar
de nodige voorzieningen op het gelijkvloers
om daar te kunnen wonen. Een ander gege-
ven was de continue uitbreiding van de fami-
lie. Stevens twee zussen zitten al in de kinde-
ren, en zelf hebben hij en zijn vrouw er ook zin
in. Gezien de zondagse familiereünies bij de
(groot)ouders, was wat extra ruimte welkom,
zeker in de krappe living. Een laatste pijnpunt
was het spelonkachtig karakter van deze
living: erg diep, met weinig rechtstreeks dag-
licht. De architect: “Ik heb van binnen naar
buiten gewerkt, met de bedoeling 3D in de
gevel te brengen en hem een ziel te geven.
Eerst heb ik de binnenruimte gereorganiseerd
op maat van het verlanglijstje. Daarna heb ik
de consequenties voor de gevel beke-
ken, en de concrete vertaling daarvan
in vlakken, volumes, lijnen.”

COMPLEET GESTRIPT
De woning kon niet verhelen
dat ze ooit als bank had
gefungeerd. Een anoniem
inkomsas gaf uit in een gro-
tere bureauruimte, waarin
vroeger de balie was onder-
gebracht. Van hier vertrok
een lange, smalle, donkere
gang richting leefruimte
achteraan. Een weinig ergono-
mische draaitrap in een hoekje
voerde naar de verdieping.
Steven Dhondt stripte de gelijk-
vloerse verdieping volledig, op de
gemene muren en één dragende dwar-
se muur na. Op de schone lei die hij hier-
mee bekwam schetste hij de nieuwe indeling.

Technische fiche

Opdracht: totaalrenovatie van een rijwoning

Opdrachtgever: de bewoners, 
tevens de ouders van de architect

Architect: ingenieur-architect Steven Dhondt, Lozer

Dakdekker: Roger Goeminne, Huise

Kleidakpannen: Koramic Migeon Actua bruin
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Migeon Actua
bruin



nodig hersteld. Het houten schrijnwerk werd vervangen door wit aluminium. De
oude schoorstenen werden afgebroken en vervangen door een nieuw exemplaar.

MODERNE PAN VERZOENT 
OUD EN NIEUW
Het bestaande dak, bedekt met goedkope
leien, kon een opfrisbeurt dringend gebrui-
ken. Om tot een hedendaagse opbouw te
komen, werden de bestaande, amper 8 cm
dikke kepers vervangen door nieuwe van
18 cm. Deze volledige dikte werd gebruikt
voor isolatie, zodat de kamers onder het
dak vandaag een perfect gebruikscomfort
hebben. Zowel op het bestaande als op de
nieuwe daken werd gekozen voor een dak-
bedekking met Migeon Vauban pannen in
gewolkte uitvoering. De architect: “We wil-
den een rustige pan die niet te rustiek
mocht ogen, en zowel bij de oude als bij de
nieuwe stijl moest passen. Het aspect heb-
ben de opdrachtgevers gekozen: zij wilden een genuanceerd effect, omdat ze
vreesden dat een uniforme kleur wat te koel zou aanvoelen. Nadat de gevelge-
deelten in baksteen van de nieuwe volumes zoals gepland ecru zullen zijn geschil-

derd, zal de pan helemaal tot haar recht komen.” De uitbreiding werd tegen
de achtergevel gerealiseerd en omvat twee delen: een volume met twee

bouwlagen en een laag volume. In de bestaande villa zitten nu alle
professionele functies, in de nieuwe volumes de privé-vertrek-

ken. Het middelste gedeelte herbergt een vestiaire, toilet, open
keuken met eethoek en op de verdieping een slaapkamer

met buitenterras, open tot in de nok, en een ruime badka-
mer. In het achterste volume dat drie trapjes lager ligt,
noodt een zithoek uit tot prettig verpozen. “Alles is com-
pleet naar de prachtige, 300 meter diepe tuin gericht.”

FRAAI DAKWERK
De dakwerker verrichte ronduit schitterend werk.
Evident was dat allerminst, want er waren niet alleen
verschillende daken, maar ook nog heel wat moeilijke
details en aansluitingen die niet meteen zichtbaar zijn.

Zo linkte de architect oud en nieuw aan elkaar door
middel van een trapkoker, die vertrekt in de kelder en

doorloopt tot boven. Om van oud naar nieuw te gaan, moet
je op alle niveaus rond deze koker, die wordt bekroond door

een glazen constructie.
In het bestaande gebouw werd een deel van de nok ingevuld met

glas. Zo krijgt het bureau tegen de voormalige achtergevel, die
uiteraard is dichtgebouwd door de uitbreiding, toch daglicht. Daarvoor

werd in deze ruimte een spectaculaire, ruim negen meter hoge vide tot in
het dak aangebracht.
In het kleine nieuwe gedeelte van de bestaande woning werd op vraag van
de bouwheer een erker met een hoekraam gemaakt. De heer des huizes
gebruikt de ruimte op de verdieping als kantoor, en wou graag uitzicht op de
tuin. Meteen werd ook bijkomende loophoogte gecreëerd zodat de ruimte nu
optimaal te benutten valt. De architect: “Precies omwille van de vele complexe
aansluitingen hebben we op strategische plaatsen enkele dakvlakramen inge-
bracht, waarlangs we eventuele probleempunten nog zouden kunnen bereiken.
Je weet maar nooit … Maar de job is zo goed uitgevoerd dat deze toegangen
niet nodig blijken.”

Kleidakpannen. Om meer te beleven.

TWEE GEZICHTEN
Oud en nieuw op een geslaagde manier aan mekaar knopen is een van
de grootste uitdagingen bij een renovatie met uitbreiding. Architect
Pascal Lafort deed de oefening met dit project. In een ware beauty con-
test laat hij de voorgevel in authentieke jaren ’30 stijl wedijveren met het
nieuwe gedeelte in klassiek-moderne look.

CHARME BLIJFT OVEREIND
Een advocatenechtpaar had de kleine villa uit de jaren ’30 aangekocht
om er hun werkruimtes en privé-woning in onder te brengen. Gezien de
beperkte oppervlakte drong een uitbreiding zich op. Hiervoor namen ze
architect Pascal Lafort onder de arm.
De architect was gecharmeerd van de authentieke voorgevel en wist de
opdrachtgevers ertoe te overhalen deze intact te laten. Het kleine,

nieuw aangebouwde gedeelte links werd aan deze stijl aangepast. De
twee nieuwbouwvolumes achteraan daarentegen kregen op vraag van
de opdrachtgevers een modern-klassieke verpakking aangemeten.
De architect: “Een aantal kleine ingrepen in de voorgevel verwijzen naar
het tweede gezicht van de woning zonder uit de toon te vallen met de
oorspronkelijke uitstraling. Zo hebben we het oude dakvenster vervan-
gen door een minikopie van het bestaande mansardedak die aanleunt
bij de nieuwe stijl. Het terras boven de erker was er slecht aan toe. Het
plat dak lekte, de isolatie leek nergens op en de vier bestaande bakste-
nen steunpilaren vormden evenveel koudebruggen. Daarom hebben we
gekozen voor een radicale aanpak. Het plat dak is compleet vervangen
en degelijk geïsoleerd, en de nieuwe balustrade in metaal staat los van
de dakconstructie.” Voor de rest werd het gevelgedeelte in baksteen
gereinigd, en het deel dat was afgewerkt met een cementering waar

Technische fiche

Opdracht: renovatie en uitbreiding
van een kleine villa tot woonruimte
en advocatenbureau

Opdrachtgever: de bewoners

Architect: Pascal Lafort, 
Sint-Lievens-Houtem

Dakdekker: Verhoeyen Albert 
en Zoon, Sint-Lievens-Houtem

Kleidakpannen: 
Koramic Migeon Vauban gewolkt
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Kleidakpannen. Om meer te beleven.

BEESTENBOEL
De U-vormige boerderij met een doorgang in de vorm van een poort richting terras achteraan dateert

uit 1953, en was constructief in relatief goede staat. De werken aan de buitenzijde bleven dan ook
betrekkelijk bescheiden. Het schrijnwerk werd vervangen, hier en daar werd een raamopening

vergroot en het dak werd vernieuwd. “Eigenlijk wilden we rond de buitengevels een nieuwe
gevelsteen plaatsen, maar budgettair kwam dat veel te duur uit. Daarom heb ik zelf alles geka-
leid met een speciale verf die de muren beschermt tegen de slagregen. Van opstijgend vocht
was geen sprake, maar het gebouw was dan ook nog niet zo oud.”
De twee schuren die aan het hoofdgebouw waren bijgebouwd, werden afgebroken. Een
derde losstaande schuur moeten Tom en Virginie nog onder handen nemen. Die zal worden
opgekalefaterd tot onderkomen voor de uitgebreide collectie neerhofdieren die Virginie wil
aanleggen. “De opslagplaats voor dakmaterialen van Tom is elders ondergebracht. We moch-
ten hier geen loods bijbouwen, zodat we thuis alleen over een bureau beschikken.”

GEZELLIGHEID HEEFT GEEN PRIJS
In de woning ging het er iets turbulenter aan toe. “In feite was het hier gewoon een ruwbouw. We

hebben muren uitgebroken, kamers vergroot, vloeren, nutsleidingen, keuken en badkamer compleet
vernieuwd. De rode draad daarbij was dat het gezellig moest worden. Om het budget te drukken, heb-

ben we heel veel werken zelf uitgevoerd. Niet dat ik zo handig ben, maar als het je portemonnee ten
goede komt, steek je al snel een tandje bij. Ik was pas afgestudeerd en had alle tijd, en uiteindelijk bleek het

best prettig om doen.” “De vloeren hebben we tegen een vriendenprijs gekocht bij mijn zuster. In de hal en living
hebben we gekozen voor een Franse witsteen, in de andere ruimtes op het gelijkvloers voor een

keramische tegel die sterk gelijkt op blauwe hardsteen. Beige en zwart vormen dus het basiskoloriet. De wan-
den heb ik zelf in aansluitende tinten geschilderd. Op de verdieping hebben we voorlopig laminaat geplaatst.”

ROLLS ROYCE
Voor een dakdekker vormt het dak natuurlijk letterlijk de kroon op het werk. De bestaande storm-
pannen konden eventueel nog een tijdje mee, maar omdat de kapconstructie hier en daar wat ver-
sterking kon gebruiken en het dak moest worden geïsoleerd, besloten Tom en Virginie om maar
meteen een nieuwe dakbedekking te leggen. Omdat de muren in een tint beige waren gekaleid,
wilden ze een meer genuanceerde pan op het dak. “We wilden ook geen dak dat er nieuw uit zag,
dat zou gevloekt hebben met de rest van de woning.” Uiteindelijk kozen ze voor de Rolls Royce
onder de renovatiepannen: de Patrimoine tegelpan. “Tom had de pannen al eens ergens geplaatst,
en wij waren er smoorverliefd op.” De Patrimoine is beschikbaar in vier verschillende kleuren die
naar wens gemengd kunnen worden. Bovendien bestaat ze in twee formaten, zodat er een ‘door-
leefd’ dak mee kan worden gecreëerd dat perfect aansluit bij de look van het oude huis, maar dan
met alle voordelen van een nieuw kwaliteitsproduct.

HET IDEALE MENGSEL
“Toen wij de Patrimoine plaatsten, waren er nog maar drie kleuren beschikbaar: rouge de mars, vert de lichen en noir de vigne. We
hebben verschillende referenties bezocht om tot de volgens ons ideale mengeling te komen. Het mengen was een hele klus, want
elke kleur komt apart toe op paletten, en alles moet door elkaar worden geklutst zonder brokken te maken.”
“Werk is er er vandaag nog altijd à volonté. Heel wat zondagen vind je ons hier aan de slag. Gelukkig konden en kunnen we terug-
vallen op familie. In feite mag je spreken van een familieproject: mijn zus leverde de vloeren, mijn man heeft het dak in orde gebracht,
ik heb waar ik kon een handje toegestoken, en mijn vader die schrijnwerker is heeft ook een deel van de werken op zich genomen.
Hij heeft bijvoorbeeld de mooie bakgoten met mouluren gemaakt die het dak nog meer cachet geven.”

NIMAL FARM
Wie de handen uit de mouwen wil steken, kan veel realise-
ren. Vraag dat maar aan dakdekker Tom Vansteelandt en
zijn vrouw Virginie. In de buurt van Brugge bracht het jonge

koppel met een startersbudget een oude boerderij in orde. Nu de wer-
ken achter de rug zijn, beginnen ze stilaan aan hun collectie neerhof-
dieren.

BEGINNEN MET HET EINDE
Er zat flink wat druk op de ketel. De huwelijksdatum lag vast, de
woning was aangekocht, en Tom en Virginie wilden onder geen beding
na de plechtigheid eerst nog een ander huis huren. En zoals gebruike-
lijk bij een verbouwing: je weet waar je begint, maar niet waar je ein-
digt. Virginie: “Aanvankelijk wilden we ons in een eerste fase beperken
tot de keuken en het bureau, zodat we voorlopig konden wonen en
werken. Maar dat betekent geld in het water gooien, want achteraf
moet je zaken weer uitbreken en werken opnieuw uitvoeren. Daarom
hebben we alleen die werken uitgesteld die we achteraf zonder bijko-

mende complicaties konden uitvoeren. Vandaar dat het schrijnwerk
van de ramen nog een tweede laag verf moet krijgen, en dat we
gebruik maken van het bestaande terras in betontegels en kasseien.
Gelukkig dat we het zo hebben aangepakt. Toen we verhuisden, waren
de slaapkamers niet geschilderd. Uiteindelijk heeft het anderhalf jaar
geduurd voor dat in orde is gekomen.”

Technische fiche

Opdracht: renovatie van een boerderij 
tot woning

Opdrachtgever: de dakdekker 
en zijn echtgenote

Dakdekker: Tom Vansteelandt
De Manlaan 15 A - Varsenare bij Brugge

Kleidakpannen: Koramic Aleonard Patrimoine, 
3 kleuren en 2 formaten
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kwaliteit & garantie Kleidakpannen. Om meer te beleven.
Waarom kiezen voor kleidakpannen van Koramic

HET DAK BOVEN UW HOOFD

De keuze van uw dakpannen verdient uw aandacht. Het gaat immers
over het dak boven uw hoofd! Niet alleen is het dak een zeer
belangrijke esthetische factor, het is bovendien van cruciaal belang
voor de bescherming van uw woning tegen onze vaak barre
weersomstandigheden. Er zijn talrijke
uitstekende redenen om te kiezen voor
kleidakpannen van Koramic.

VORSTBESTANDHEID

Vorstbestandheid is één van de 
belangrijkste eigenschappen die een
dakpan moet bezitten. Dankzij de
geselecteerde grondstoffen,
optimale mengelingsamenstellingen,
de toepassing van de modernste 
productietechnieken en de meer dan honderdjarige
knowhow slaagt Koramic erin heel bijzondere poriënstructuren in
haar dakpannen te ontwikkelen waardoor ze een meer dan optimale
vorstbestandheid verkrijgen. Deze poriënstructuren maken dat bij
regen en sneeuw een groot aantal van de poriën niet met water
kunnen gevuld worden. Deze niet vulbare poriën vormen wat men
zou kunnen noemen "een expansievat" dat bij ijsvorming alle druk
opvangt. Immers, wanneer water door vorst in ijs wordt omgezet,
wordt het ijsvolume 10% groter dan het watervolume, waardoor
hoge spanningen kunnen ontstaan. De bij Koramic ontwikkelde
poriënstructuren zijn in staat deze spanningen, zonder beschadiging
van de pan, op te vangen.

EEN DUURZAME INVESTERING VOOR DE TOEKOMST

Kleidakpannen bestaan - hoe kan het anders - uit gebakken klei. 
Eén van de belangrijkste voordelen van dit natuurlijk materiaal is
zijn vormvastheid. De uitzetting onder invloed van temperatuur-

schommelingen bedraagt amper de helft van deze van beton en ook
bij vocht is de expansie verwaarloosbaar klein. Zo blijven - mede
door toedoen van de vorstbestandheid van onze gebakken aarde -
de kwaliteiten en de weerstand na vele jaren onveranderd. Zeker in
ons land met vaak barre weersomstandigheden is deze eigenschap
van kleidakpannen een belangrijk voordeel. Kleidakpannen zijn niet
alleen een waarborg voor een weerbestendig dak, zij verhogen
bovendien de waarde van uw woning. Zo kunt u uw keuze voor
keramische dakpannen gerust zien als een goede investering in de
toekomst.

EEN NATUURLIJK PRODUCT 
VOOR EEN GEZOND LEEFKLIMAAT

Het leefklimaat binnenin een woning is afhankelijk van een aantal
factoren die door de architect, bij het ontwerp, goed moeten
afgewogen worden. De keramische dakpannen voldoen, samen met
een correct uitgevoerde dakopbouw, aan de essentiële eis met
betrekking tot een gezond leefklimaat; ze vormen een water-
ondoorlatend dakschild. Door zijn relatieve "lucht-openheid" (*) en
aangevuld met bijkomende ventilatie-hulpmiddelen, gaat een
dakbedekking met kleidakpannen bovendien bijdragen tot de
duurzaamheid van de volledige dakconstructie en het optimaal
thermisch rendement van de toegepaste isolatie. Een correct
ontworpen en uitgevoerde dakconstructie met kleidakpannen blijft
dus, mede door de verluchte dakopbouw, een bouwsysteem waarbij
condensatie en rottingsverschijnselen van de draag-structuur geen
kans krijgen.

(*) De graad van "lucht-openheid "is afhankelijk van het model van
de pan en de ouderdom van het dak. Een tegelpannendak is
luchtdichter dan een dak met sluitingspannen. Een oud dak met
sluitingspannen waar zich, in de loop der jaren, in de sluiting stof
heeft opgehoopt, is eveneens luchtdichter dan een nieuw dak met
sluitingspannen. Een bijkomende verluchting door middel van
ventilatiepannen, droge ondervorsten, voldoende dikke tengel- en
pannenlatten, blijft dus aangeraden.

BLIJVEND MOOI

Wellicht is het voor u belangrijk dat uw
dak er over vele jaren nog even

aantrekkelijk uitziet als toen u het koos. Het
geleidelijk optreden van een natuurlijke

patina is evenwel niet te vermijden. Het dak van een
woning staat immers bloot aan een veelheid van invloeden

zoals extreme temperatuurschommelingen, alle vormen van
neerslag, luchtvervuiling, erosie, corrosie, enz ... Een belangrijke
eigenschap van kleidakpannen is dat ze, als gevolg van hun
scheikundige stabiliteit, aan al deze agressieve invloeden weerstand
bieden. Daardoor blijft hun kleurvastheid gegarandeerd. Onder de
natuurlijke patina is de oorspronkelijke kleur nog altijd nieuw. Aan de
kust, waar zand, zout en wind voor grote problemen kunnen zorgen
bij veel andere bouwmaterialen, doorstaat de keramische dakpan
iedere belasting met de grootste onderscheiding.

30 JAAR WAARBORG

Koramic maakt reeds sedert 1883 kleidak-
pannen. Wanneer wij dus een garantie geven op
langere termijn, dan weten wij waarover wij het
hebben. Alle producten uit de Koramic vestigingen
worden gemaakt volgens een jarenlang zorgvuldig
opgebouwde knowhow en zijn onderworpen aan de
strengste kwaliteitsvereisten. Ons Centraal Laboratorium
controleert op zeer regelmatige basis zowel de grondstoffen als de
eindproducten. Koramic garandeert op al haar kleidakpannen een
vorstbestandheid voor een periode van 30 jaar! Deze garantie
voorziet zowel in leveren als plaatsen van nieuwe pannen. Indien u dit
wenst, kan u een specimen van de waarborgbon ontvangen op
eenvoudig verzoek.

KWALITEITSCERTIFICATEN OP PRODUCTEN

De kwaliteit van onze dakpannen wordt permanent opgevolgd en
gecontroleerd door onze eigen mensen in de productie-eenheden en
in onze laboratoria, maar ook door externe laboratoria onder toezicht
van erkende certificerings- en keuringsorganismen. Alle Europese
keurmerken voor kleidakpannen, waaronder het Belgische BENOR,
het Nederlandse KOMO, het Franse NF en het Duitse Gütschütz,
worden sinds januari 1999 afgeleverd op basis van de Europese
productnorm EN 1304 voor kleidakpannen. Koramic garandeert dat
alle kleidakpannen die in haar Europese vestigingen worden
vervaardigd, voldoen aan deze Europese norm EN 1304.

CERTIFICATEN OP KWALITEITSSYSTEMEN

Het ISO 9001 certificaat garandeert de werking van een nauwgezet
kwaliteitssysteem van bij de ontwikkeling, over de productie tot de
commercialisering van onze kleidakpannen.

BEGIJNHOF KORTRIJK - WERELDERFGOED UNESCO
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Uw wegwijzer voor d akrenovatie Kleidakpannen. Om meer te beleven.
Uw wegwijzer voor dakrenovatie
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WAARVOOR IS (G)EEN 
STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNING VEREIST?

Vlaams Gewest

Het algemene principe luidt dat u een stedenbouwkundi-
ge vergunning nodig hebt voor het afbreken, herbouwen,
verbouwen of uitbreiden van een bestaand bouwwerk.

U moet ook een stedenbouwkundige vergunning aan-
vragen als u de hoofdfunctie (bestemming) van een
gebouw geheel of gedeeltelijk wil wijzigen in een ande-
re hoofdfunctie, zelfs als u daarvoor geen werken uit-
voert. Hoofdfuncties zijn: wonen; verblijfs- en dagre-
creatie; landbouw in de ruime betekenis; handel, hore-
ca, kantoorfunctie en diensten; industrie en ambacht.
Als u een exploitatiewoning koopt, verbonden aan een
gebouw voor landbouw of industrie en ambacht, en
deze woning na de aankoop geen binding meer heeft
met de exploitatie, hebt u eveneens een vergunning
nodig.

U moet een stedenbouwkundige vergunning aanvragen
als u het aantal woongelegenheden wijzigt, bestemd
voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande.
Deze verplichting geldt zowel voor een eengezinswo-
ning als voor een etagewoning, een flatgebouw, een
studio of een (on)gemeubileerde kamer. Ook als het
aantal woongelegenheden wijzigt zonder werken uit te
voeren, moet u een vergunning aanvragen.

Soms zijn werken, hoewel ze vrijgesteld zijn van een ver-
gunning, strijdig met andere geldende reglementeringen:
stedenbouwkundige of verkavelingsverordeningen, ruim-
telijke uitvoeringsplannen, bijzonder plannen van aanleg,
verkavelingsvergunningen, de regelgeving van monumen-
ten en landschappen… Bij twijfel kunt u aankloppen bij de
dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente.

VRIJSTELLINGEN

U mag zonder vergunning de noodzakelijke instand-
houdings- en onderhoudswerken uitvoeren om een
gebouw in goede staat te houden en voor instorting
of slijtage te behoeden. Deze werken mogen wel
geen betrekking hebben op de stabiliteit, en ze
mogen het uitzicht of de omvang van het gebouw niet
wijzigen. U mag kepers, pannenlatten en kleidakpan-
nen vernieuwen, maar niét dragende dakbalken (dak-
gebinte) en kleidakpannen vervangen door nieuwe
dragende balken en kleidakpannen. U mag zonder
vergunning ramen vervangen, maar niét de indeling
ervan wijzigen.

U mag zonder vergunning vrijstaande gebouwen of
constructies afbreken indien is voldaan aan de volgen-
de voorwaarden.

- De constructie is niet van belang voor de kwaliteit 
van de leefomgeving, heeft geen volkskundige, 
historische of esthetische waarde, dient niet als 
referentie voor de bevolking van een wijk of buurt, 
en draagt niet bij tot het gevoel van een plaatselijke 
bevolking tot een bepaalde plek te behoren. Meer 
concreet mag u o.a. volgende zaken niét afbreken 
zonder vergunning: koetshuizen, oranjerieën, 
priëlen, bakhuizen, omheiningsmuren, ijskelders, 
kiosken, putten.

- De constructie is niet opgenomen in de inventaris 
van het bouwkundige erfgoed.

- De grondoppervlakte bedraagt minder dan 100 m2.

U mag zonder vergunning tijdelijke werken verrichten
die nodig zijn voor het uitvoeren van vergunde werken.
Daarbij moet u wel binnen de werkstrook blijven, die is
afgebakend in de stedenbouwkundige vergunning.
Voorbeelden: een bouwplaatskraan plaatsen, tijdelijk
grond opslaan, tijdelijk een verharde werfweg aanleggen.

U mag zonder vergunning binnen een gebouw techni-
sche installaties plaatsen: sanitair, elektriciteit, verwar-
ming, isolatie, verluchting. Daarbij mag u wel de hoofd-
functie of het aantal woongelegenheden niet wijzigen 

U mag zonder vergunning werken binnen een gebouw
uitvoeren om het in te richten of om de lokalen
geschikt te maken voor gebruik. De werken mogen
wel geen constructieproblemen met zich meebrengen,
en u mag de hoofdfunctie of het aantal woongelegen-
heden niet wijzigen.

U mag zonder vergunning dakvlakvensters, fotovoltaï-
sche zonnepanelen of zonneboilers in het dakvlak
plaatsen tot maximum 20% van de oppervlakte van dit
vlak. Op een plat dak mag u zonder vergunning foto-
voltaïsche zonnepanelen of zonneboilers installeren.

In een woongebouw mag u zonder vergunning functies
uitoefenen die complementair zijn aan het wonen.
Voorbeelden: kantoor, vrij beroep, handel, horeca,
dienstverlening, ambacht. Wel moet voldaan zijn aan de
volgende voorwaarden.

- Het woongebouw moet in een woongebied of daar
mee vergelijkbaar gebied liggen.

- De woonfunctie moet de hoofdfunctie blijven.

- De complementaire functie moet een kleinere 
oppervlakte innemen dan de woonfunctie én mag 
hoogstens 100 m2 beslaan.

- De complementaire functie mag niet strijdig zijn met
geldende verordeningen, plannen en vergunningen.

Er zijn nog tal van andere vrijstellingen, o.a. met
betrekking tot ondergrondse brandstoftanks, tuinuit-
rusting, afsluitingen, verhardingen en terrassen. 

Voor meer inlichtingen: 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie voor ruimtelijke ordening, huisvesting 
en monumenten en landschappen, 
Afdeling stedenbouwkundige vergunningen, 
tel. 02 553 83 34, www.ruimtelijkeordening.be.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het algemene principe luidt dat u een stedenbouwkun-
dige vergunning moet aanvragen voor iedere construc-
tie, afbraak, renovatie en verbouwing waarvoor werken
moeten worden uitgevoerd die te maken hebben met
de structuur van het gebouw, met het volume, of met
het architectonisch aspect.

U moet ook een stedenbouwkundige vergunning aan-
vragen voor een verandering van de bestemming of van
het oorspronkelijk gebruik van het gebouw. Als u bij-
voorbeeld een gebouw dat bestemd is voor huisvesting
gaat gebruiken voor kantoren, hebt u een vergunning
nodig, zelfs indien er geen werken worden uitgevoerd.

Werken die vrijgesteld zijn van de verplichting tot ver-
gunning, mogen nooit strijdig zijn met een bestem-
mingsplan, een stedenbouwkundige verordening of een
verkavelingsvergunning. Ook mag het gebouw waaraan
de werken worden uitgevoerd, niet het voorwerp zijn
van een beschermingsmaatregel.

VRIJSTELLINGEN

U mag zonder vergunning de noodzakelijke instand-
houdings- en onderhoudswerken uitvoeren om een
gebouw in goede staat te houden en voor instorting of
slijtage te behoeden.
Tijdens de periode die nodig is om vergunde werken uit
te voeren, mag u op het bouwterrein zonder vergunning
tijdelijke infrastructuurbouwwerken verrichten.

U mag zonder vergunning sanitaire, elektrische, verwar-
mings-, isolerings- en verluchtingsinstallaties plaatsen.
Wel mag u daarbij het aantal woningen en de indeling
ervan binnen een woongebouw niet wijzigen. Ook mag
u het bouwvolume en het architecturaal aanzicht van
het gebouw niet wijzigen.

U mag zonder vergunning binnen een gebouw ver-
bouwingswerken uitvoeren of werken om lokalen
geschikt te maken voor gebruik. Wel mag u het aantal
woningen en de indeling ervan binnen een woonge-
bouw niet wijzigen. Ook mag u het bouwvolume en het
architecturaal aanzicht van het gebouw niet wijzigen.
Tevens mag u via de werken geen stabiliteitsprobleem
oplossen. Tenslotte mogen de werken niet gepaard
gaan met een vergunning voor de verandering van
gebruik of bestemming.

U mag zonder vergunning bijgebouwen afbreken met
een grondoppervlakte van minder dan 100 m2, die niet
zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.De afbraak
mag wel geen stabiliteitsproblemen meebrengen voor
de gebouwen die blijven staan. Ook is heropbouw niet
toegelaten. De vrijkomende ruimte moet een binnen-
pleintje of tuin worden, en eventuele blote muren moe-
ten worden bepleisterd.

U mag zonder vergunning lichtkoepels, dakvensters,
glasramen of zonnecollectoren in een hellend dakvlak
(helling: <45°) plaatsen tot maximum 20% van de
oppervlakte van het vlak. Opgelet: deze plaatsing is
toch onderworpen aan een vergunningsplicht als het
dakvlak zich binnen de beschermingsperimeter van een
beschermd goed bevindt.

U mag zonder vergunning de bestemming wijzigen van
een gedeelte van een woning om er een (para)medisch
vrij beroep of een onderneming voor intellectuele
dienstverlening in onder te brengen. Er moet wel vol-
daan zijn aan volgende voorwaarden.

- De vloeroppervlakte, gebruikt voor deze activiteit, 
mag hoogstens 75 m2 beslaan.

- De activiteiten moeten een aanvulling zijn van de 
hoofdverblijfplaats van de uitoefenaar van het vrij 
beroep of van een van de vennoten of bestuurders 
van de onderneming.

Er zijn nog tal van andere vrijstellingen, o.a. met betrek-
king tot het optrekken van vrijstaande nevengebouwen
die niet bestemd zijn voor bewoning, tuinuitrusting, ter-
rassen en verhardingen, de vervanging van ramen, win-
kelramen, inkomdeuren, inrij- en garagepoorten, het
aanbrengen, wegwerken of wijzigen van openingen en
ramen.

Voor meer inlichtingen: 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuur ruimtelijke ordening en huisvesting, 
tel. 02 204 21 11, www.bruxelles.irisnet.be.
De Stadswinkel, tel. 02 512 86 19, www.curbain.be.

Waals Gewest

Het algemene principe luidt dat u een stedenbouwkun-
dige vergunning nodig hebt voor het optrekken van een
vaste constructie, voor slopen, voor heropbouwen en
voor alle verbouwingswerken die raken aan steunmuren
en dragende elementen, aan het volume of aan het
architectonisch aspect van een bestaande constructie.

Er is ook een vergunning vereist voor werken waardoor
een bijkomende woongelegenheid tot stand komt
binnen een bestaand gebouw. In bepaalde gevallen
vergt de wijziging van bestemming van een gebouw
een vergunning. De meeste restauratiewerken aan
beschermde gebouwen mogen ook niet zonder ver-
gunning gebeuren.

Houd er rekening mee dat werken, waarvoor in princi-
pe geen vergunning nodig is, strijdig kunnen zijn met
andere reglementeringen (bvb verkavelingsvergunning).
Bij twijfel kunt u aankloppen bij de dienst Stedenbouw
van uw gemeente.

VRIJSTELLINGEN

U mag zonder vergunning instandhoudings- en onder-
houdswerken en werken binnen en buiten uitvoeren,
die geen dragende structuren aantasten, en het
gebouwde volume of het architectonische uitzicht niet
wijzigen.

U mag zonder vergunning tijdelijke infrastructuurwerken
uitvoeren op een bouwplaats, waar vergunde werken
worden verricht.

U mag zonder vergunning gebouwen kleiner dan 12 m2

slopen voorzover ze niet op de scheiding met de open-
bare weg staan.

U mag zonder vergunning zonneboilers of fotovoltaï-
sche zonnepanelen plaatsen. Wel mogen ze hoogstens
10% van de dakoppervlakte innemen, moeten ze een
rechthoek vormen, mogen ze niet verder reiken dan de
dakrand, mogen ze hoogstens 30 cm dik zijn en moe-
ten ze in harmonie blijven met het gebouw.

U mag zonder vergunning per vergund gebouw twee
bijgebouwen optrekken, indien is voldaan aan een aan-
tal voorwaarden. De bijgebouwen mogen elk niet groter
zijn dan 12 m2, ze mogen aan de nok niet hoger zijn dan
3,50 m (dakrand: 2,50 m), en ze moeten op 1 m van de
scheiding blijven of - als de verkavelingsvergunning dit
toestaat - met een gemene muur worden opgericht.
Slechts een van de twee bijgebouwen mag aan het
hoofdvolume aansluiten, en moet dan in hetzelfde
gevelmateriaal worden uitgevoerd. De twee gebouwen
mogen niet tegen elkaar aan worden gebouwd.
Minstens 15% van het terrein moet onbebouwd blijven.

U mag zonder vergunning een hele reeks werken uit-
voeren voor de aanleg van terras en tuin. 

Voor meer inlichtingen: 
Ministerie van het Waals Gewest, 
Bestuur ruimtelijke ordening en stedenbouw, 
tel. 081 33 21 11, http://mrw.wallonie.be/dgatlp 

WELKE PREMIES EN 
TUSSENKOMSTEN 
BESTAAN ER?

Federaal

U hebt recht op een belastingvermindering wanneer u
bij de verbouwing van uw woning een of meer van de
volgende energiebesparende investeringen doet:

- het dak isoleren;

- een systeem van waterverwarming op basis van 
zonne-energie installeren;

- een systeem voor elektriciteitsproductie op basis 
van zonne-energie installeren;

- dubbele beglazing plaatsen;
- een oude stookketel vervangen;

- thermostaatkranen of een klokthermostaat 
installeren;

- een energie-audit laten uitvoeren.

U hebt recht op een belastingvermindering als u een
woning vernieuwt die gelegen is in een zone voor
positief grootstedelijk beleid. De gedetailleerde lijst
van de weerhouden gemeenten, zones, straten en
huisnummers vindt u in het Belgisch Staatsblad van
20 juni 2003. Die kunt u consulteren via de website
www.just.fgov.be.

Voor de renovatie van woningen, ouder dan 15 jaar -
en tot eind 2005 (eventueel verlengbaar) ook voor
woningen ouder dan 5 jaar - geldt een verlaagd BTW-
tarief van 6 %.

Vlaams Gewest

Aanpassings- en verbeteringspremie. De aanpassings-
premie is bedoeld voor wie een woning aanpast aan de
lichamelijke gesteldheid van een gehandicapt of bejaard
gezinslid. De verbeteringspremie is bedoeld om de
kwaliteit van een bescheiden woning te verbeteren.

Premies voor restauratiewerken aan beschermde
monumenten.

Gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Bevriezing kadastraal inkomen ter bestrijding van leeg-
stand en verkrotting. Een eigenaar die een klein han-
delspand omvormt tot woning, moet drie jaar lang geen
onroerende voorheffing betalen. Voor wie een pand
renoveert dat op de lijst van verwaarloosde of onbe-
woonbaar verklaarde woningen staat, gaat het nieuwe,
verhoogde kadastraal inkomen pas na vijf jaar in.

Goedkope leningen. Hiervoor kunt u terecht bij de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Sociale Krediet-
vennootschappen, het Vlaams Woningfonds, de
Stichting voor Sociaal Woonkrediet of de provincie. Ook
banken kunnen goedkope leningen met gewestwaar-
borg aanbieden.

Soms kent de provincie of de gemeente nog speciale
premies of aanvullende goedkope leningen toe.

Voor meer inlichtingen: 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie voor ruimtelijke ordening, huisvesting en
monumenten en landschappen, 
tel. 02 553 82 74, www.wonen.vlaanderen.be.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Premie voor de renovatie van het woonmilieu. Deze pre-
mie geldt uitsluitend voor woningen of voor gebouwen
die worden heringericht tot woongelegenheden.

Premie voor gevelverfraaiing. Er zijn voorwaarden met
betrekking tot het gebouw én tot de aard van de werken.

Subsidies voor onderhouds- en restauratiewerken aan
een beschermd monument en voor onderzoeken vóór
die werken. Tevens is voor monumenten een vrijstelling
van de onroerende voorheffing mogelijk, en een fiscale
aftrek voor bepaalde uitgaven.

Premie voor het plaatsen van een zonneboiler.

Diverse energiepremies (aankoop energievriendelijke
koelkast, diepvriezer en wasmachine, temperatuurrege-
ling) en financiële steun vanwege de energieleverancier
voor rationeel energieverbruik.

Sommige gemeenten hebben eigen renovatiepremies
of andere financiële tegemoetkomingen.

Voor meer inlichtingen: 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuur ruimtelijke ordening en huisvesting, 
tel. 02 204 21 11, www.bruxelles.irisnet.be.
De Stadswinkel, tel. 02 512 86 19, www.curbain.be

Waals Gewest

Premie voor renovatiewerken.

Premie voor aanpassingswerken aan te verbeteren
woningen of aan gebouwen die voordien geen woon-
bestemming hadden.

Premie voor het slopen van niet meer te verbeteren
gebouwen.

Premie voor wie een woning bouwt of aankoopt en
omvormt om ze als sociale woning te laten verhuren via
een daartoe bevoegde instelling.

Tegemoetkoming in de leninglast voor jongeren.

Premie voor verbeterings- en verfraaiingswerken aan de
buitenkant van woningen in bepaalde gebieden.

Tussenkomsten voor restauratiewerken aan bescherm-
de monumenten.

Tussenkomsten voor ingrepen met het oog op rationeel
energieverbruik.

Gratis verzekering tegen inkomensverlies.

Financiële tegemoetkoming voor de integratie van per-
sonen met een handicap. Een premie is mogelijk voor
de aanpassing van een woning, en voor de inrichting
van keuken en badkamer.

Voor goedkope leningen kunt u terecht bij het ‘Fonds
du Logement des Familles nombreuses’, de ‘Guichets
du Crédit Social’, de ‘Société wallonne du Crédit
Social’. De provincie of gemeente kent soms nog aan-
vullende goedkope leningen toe.

Voor meer inlichtingen: 
Ministerie van het Waals Gewest, Bestuur huisvesting,
tel. 081 33 21 11,
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Log/
Pages/Aides/AidesMenu.htm

Dit overzicht is louter informatief 

omdat de reglementering 

nogal eens verandert. 

Voor een actuele stand van zaken 

kunt u terecht op de vermelde 

infoadressen en websites.


