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Geen verkeerd idee, maar de wijze waarop hij 
dat uitvoerde was dramatisch. In tegenstelling 
tot de afspraak plaatste hij bitumenleien met 
een inlage van wolvilt op het dak in plaats 
van die met een glasvliesinlage. Na enkele 
jaren waren deze bitumenleien aangetast 
door vocht en pimpling. De Amerikaanse 
leverancier van de bitumenleien stuurde 
een vertegenwoordiger naar ons huis. 
Deze constateerde dat de dakdekker geen 
timberline fiberglas self-sealing had geplaatst 
maar bitumenleien met een inlage van 
wolvilt. Achteraf heb ik betreurd dat de 
kwestie zich hoofdzakelijk tussen mij en de 
leverancier afspeelde. De dakdekker werd 
daarmee buitenspel gezet. Aangezien er 
destijds geen Geschillenregeling bestond, 

heb ik het geschil voorgelegd aan de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw. De zaak werd 
door mij verloren, mede omdat de betreffende 
dakdekker al geruime tijd geen contact meer 
met de Amerikaanse leverancier had gehad. 
Rond deze periode voerden wij eveneens 
een behoorlijke verbouwing uit aan ons huis. 
De aannemer heeft ons toen op het spoor 
van VEBIDAK gezet.”
 
Perfect dak 
Zodoende nam Jacques Dielen in 1992 
contact op met de afdeling Technische 
Zaken van VEBIDAK. André van den 
Engel: “De uitspraak van de Raad van 
Arbitrage konden wij alleen maar beamen. 
Het wolvilt was aangetast door vocht en 
de bovendeklaag was gecraqueleerd. Wij 
raakten er bij betrokken om een technische 
oplossing voor deze vervelende kwestie te 

bedenken. Bovendien wilden wij dat Dielen 
weer vertrouwen kreeg in het vakmanschap 
van de dakbedekkingsbranche. Hij wilde een 
serieus dakbedekkingsbedrijf en van onze 
zijde controle op de uitvoering. De renovatie 
is uiteindelijk tot op het hout uitgevoerd. 
Vanzelfsprekend zijn de bitumenleien met de 
inlage van wolvilt 24 jaar geleden vervangen. 
Een VEBIDAK-lid, Van Doorn Dakspecialist, 
voerde de renovatie uit. Dielen: “Het is toen 

perfect gedaan.” We hebben ons 24 jaar geen 
enkele zorg over het dak hoeven maken. De 
dakbedekking heeft in deze lange periode 
zijn nut bewezen maar was nu vanwege 
veroudering en mosaangroei toch echt weer 
aan vervanging toe.“ 

Regie
Jacques Dielen nam wederom contact 
met VEBIDAK op. Hij had twee offertes 
opgevraagd en heeft die inhoudelijk laten 
beoordelen door VEBIDAK. “Gezien de 
eerdere goede ervaringen ging mijn voorkeur 

wederom uit naar Van Doorn Dakspecialist. 
Daar ben ik dus voor de tweede keer mee 
in zee gegaan. Weer tot volle tevredenheid. 
Het leuke is dat één van de dakdekkers die 
destijds het dak bedekte het werk dit jaar 
wederom heeft uitgevoerd. Hij herkende 
het dak. Zelfde bedrijf, zelfde werknemer, 
dito dienstverlener en opdrachtgever. 
De oude bitumenleien zijn vervangen. 
Nu is de dampremmende onderlaag en 

vrijwel alle isolatie blijven zitten en werd 
er vanaf de waterkerende laag vernieuwd.” 
Jacques Dielen is een man die het liefste de 
regie in eigen hand houdt. Dat kan wel eens 
verkeren. “Ik heb al mijn daken ettelijke keren 
zélf gereinigd. Eén keer liep het niet goed 
af en ben ik in de vijver midden tussen de 
koikarpers gevallen. Ik heb heel veel geluk 
gehad. Ik moest mijn vrouw verzekeren dat 
ik de rest van mijn leven nooit en te nimmer 
meer op een dak zou staan. Dat heb ik 
gedaan. Ze heeft gelijk. Een schoenmaker 
moet zich bij de leest houden ...” 

Oude liefde roest niet

Het bouwtechnisch adviesteam van VEBIDAK helpt menigeen verder. In de regiobijeenkomsten vertelden de teamleden hoe. Een bij-
zonder verhaal was dat van André van den Engel over het woonhuis met een bitumenleien bedekt dak van Jacques Dielen uit Amers-
foort. In 1992 meldde Dielen zich bij de afdeling Technische Zaken voor advies. In 2018 gebeurde dat weer. Oude liefde roest kennelijk 
niet. In de regiobijeenkomsten hoorden we waarom.

Jacques Dielen is 83 jaar. Die leeftijd is 
hem nauwelijks aan te zien. Hij heeft drie 
studies achter de rug: Werktuigbouwkunde, 
Metaalkunde/Metallurgie en Economie. Zijn 
werkzame leven bracht hem onder andere 
als commercieel directeur bij machinefabriek 
Dikkers in Hengelo. Destijds woonde hij 
in Delden. Uiteindelijk zou het Amersfoort 
worden na de aanschaf van een bouwkavel. 
Daarop ontwikkelde hij in samenwerking met 
architect David Zuiderhoek een woning. Het 
is een bungalow die in u-vorm is gebouwd. 
Daaromheen is een Japanse tuin aangelegd. 
Die heeft hij mede ontworpen. Het idee 
achter de Japanse tuin is dat deze er uit ziet 

alsof het om een natuurlijk landschap gaat. 
Een essentieel onderdeel van de inrichting 
is dat de plek van elke steen en boom 
perfect is uitgedacht maar dat het net lijkt of 
deze lukraak zijn geplaatst. Waterpartijen, 
de bron van alle leven, zijn eveneens een 
belangrijk stijlelement voor deze tuin. Dat 
geldt ook voor de koikarpers. Zijn Japanse 
tuin straalt sereniteit uit. Dielen vindt dat 
deze daardoor een prima plek biedt voor 
beschouwing. De bungalow heeft een 
lessenaarsdak, een dakvorm die uit slechts 
één dakvlak of dakschild bestaat en onder 
een helling is aangebracht. De oorspronkelijke 
bitumineuze leien werden in 1983 vervangen. 

Jaren later kwam Dielen erachter dat de 
kouddakconstructie de boosdoener was. 

Dramatische uitvoering
Een kouddakconstructie is de minst ideale 
vorm van een geïsoleerd dak. Dielen: “Tien 
jaar na de vervanging van de bitumineuze 
leien bleek het dauwpunt zich tussen 
de houten ondergrond en isolatiewol 
te bevinden. Zodra de temperatuur bij 
gelijkblijvende dampdruk daalde, trad 
dauwvorming in mijn woning op. Het 
regende dus condensaat. De toenmalige 
dakdekker adviseerde de dakopbouw te 
vervangen voor een warmdakconstructie. 

 ‘Eén keer liep het niet goed af en ben ik in de vijver 

 midden tussen de koikarpers gevallen’. 
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