Monumentenwachters inspecteren en
reinigen een historisch pannendak.
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In Nederland
zijn veruit de
meeste historische gebouwen voorzien van een
pannendak. De verklaring voert terug
naar de 14e eeuw. Toen begonnen stadsbesturen, om de kans op brand te
verkleinen, daken van riet en stro te
verbieden en ‘harde dekking’ verplicht
te stellen. Leisteen en metalen waren
schaars en kostbaar, maar klei was op
veel plaatsen onder handbereik. Dus
sloeg men aan het pannen bakken.

EEN KLEIN
ONDERHOUD

De vervaardiging van dakpannen is lange tijd
gekenmerkt door handwerk en wisselende
productieomstandigheden. Pas in de tweede
helft van de 19e eeuw komt geleidelijk de industriële fabricage van maatvaste pannen van
constante kwaliteit op gang. Het grote verschil
tussen een historisch en een modern pannendak
is dan ook dat bij het eerste vrijwel geen pan
hetzelfde is en dat bij het tweede alle pannen
nagenoeg gelijk zijn. Hierdoor ziet een dakvlak

Behoud van het historisch pannendak
met historische pannen er veel levendiger uit.
Met zijn karakteristieke voorkomen draagt het in
hoge mate bij aan het authentieke aanzien van
een historisch pand.
Lange tijd werd de holle of Hollandse pan het
meest toegepast (zie bovenstaande foto). Deze
siert nog altijd veel monumentale gebouwen,
in de rode en/of de ‘blauwe’ variant. Deze pan is
niet volledig waterkerend, maar wel behoorlijk
stormvast. In de loop van de 19e eeuw werden
vele nieuwe dakpantypen ontwikkeld, met
name om het waterkerend vermogen te vergroten en om daken een chiquer aanzien te geven.
Deze pannen werden eerst gedeeltelijk, en later
volledig machinaal vervaardigd.
Uit het oogpunt van monumentenzorg is het
dringend gewenst historische daken te behouden. Er zijn bij groot onderhoud en renovatie al
veel te veel handgevormde en vroeg-industriële
pannen in de container verdwenen. Ook na het
aanbrengen van dakisolatieplaten zijn de oude
pannen opnieuw te gebruiken, zo nodig met
wat aanvulling ter vervanging van slechte exemplaren. Veel klassieke dakpantypen zijn nog
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tweedehands verkrijgbaar; enkele worden
speciaal voor restauratiedoeleinden vervaardigd.
Bij beschermde monumenten is voor het vervangen van de dakbedekking vergunning nodig.
Na het lezen van dit nummer van Monumentenwacht Informatie zult u wellicht beter begrijpen
waarom. De volgende pagina’s geven basaal
inzicht in de waarde en de kenmerken van het
historische pannendak en de mogelijkheden om
dit zo goed mogelijk in stand te houden. Dit alles
overigens in zeer compacte vorm. Maar, zoals u
weet: met aanvullende vragen kunt u altijd
terecht bij uw monumentenwacht.
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Hoe behoud je
een historisch pannendak?
Wie een gebouw met een historisch pannendak bezit of beheert, heeft, voor zover je
dat mag zeggen, de morele plicht om dit zo goed mogelijk in stand te houden. Ook als
het pand geen beschermd monument is. Historische pannendaken zijn namelijk niet
alleen zeer karakteristiek en fraai om te zien, ze worden ook steeds schaarser. Dit
artikel geeft beknopt antwoord op tien vaak gestelde vragen. Veel werkzaamheden
kunt u het best overlaten aan Monumentenwacht of een andere professionele organisatie. Maar u kunt ook het een en ander zelf doen. Zolang u maar op uw veiligheid let.
1. Hoe weet ik of ik een historisch waardevol (pannen)dak heb?
Dat hangt af van diverse factoren. Belangrijke
gegevens zijn de ouderdom van de dakpannen,
de uitvoering ervan (gekleurd, geglazuurd) en de
zeldzaamheid ervan. Daken met handgevormde
pannen zijn altijd van waarde en dit geldt eveneens voor veel vroeg-industriële pannendaken.
Ook de dakconstructie, de wijze waarop de
dakafwerkingen zijn uitgevoerd en de toepassing van bijzondere hulpstukken (zoals nokvorsten, lichtpannen en pironnen) zijn van invloed.
Zeer algemeen gesteld zijn dakpannen tot aan
WO I bijna altijd behoudenswaardig. Bij pannen
uit het interbellum geldt dit voor de meer bijzondere uitvoeringen. Pannen van na WO II zijn
meestal niet van bijzondere waarde. Het mooiste is natuurlijk historische pannen op een historische dakconstructie. Maar ook bij oude pannen
op een nieuwe of vernieuwde constructie en bij
nieuwe pannen op een historische kap is een
deel van het dak van monumentale waarde.

is meegebakken. Met
zijn nokje(s) haakt de
pan achter de panlat.
Hij wordt verder op
zijn plaats gehouden
door de raakvlakken of de
speciaal ontworpen sluitingen (overlappingen) met de omringende pannen.
Vanouds werden de panlatten direct haaks op
de daksporen gespijkerd. Omdat de vroegere
pannensoorten niet volledig waterkerend waren,
werden bij zo’n onbeschoten kap tussen de pannen vaak bosjes roggestro gestoken; de zogeheten
strodokken of stropoppen. Ook kon het dak van
binnen of van buiten worden afgesmeerd met
kalkspecie. Nog een oplossing tegen door de
wind opgestuwde regen en stuifsneeuw was het
aanbrengen van een rietlaag tussen de sporen.

2. Hoe zit een pannendak in elkaar?
Een dakpan is bovenaan de achterzijde voorzien
van één of twee nokjes of neusjes. Zo’n nokje is
een enigszins hoekige uitstulping die met de pan

Om een onbeschoten kap beter waterkerend te
maken, konden strodokken worden aangebracht

In de 19e eeuw werden kappen steeds vaker
voorzien van een houten dakbeschot. Dan zijn
hierop eerst verticale tengels (latten) aangebracht en daarover de horizontale panlatten.

3. Wat zijn de meest voorkomende
problemen?
Wat betreft de dakpannen zelf: het wegslijten
van de nokjes, waardoor de pannen te gemakkelijk afglijden; het afschilferen (en dus dun worden)
van de pannen; het ontstaan van gaatjes en
scheuren in pannen; en uiteindelijk het breken
van pannen. Andere bekende problemen zijn
het losraken van gemetselde vorsten en speciekragen. Daarnaast kan de onderconstructie
gebreken vertonen, bijvoorbeeld in de vorm van
verzakte of verrotte panlatten.

4. Wat kan ik zelf doen?
Van eenvoudig naar ingewikkelder kunt u:
· uw dak regelmatig inspecteren. Doe dit vooral
na storm. Gebruik eventueel een verrekijker.
Let aan de buitenzijde niet alleen op de dakpannen, maar ook op nokken, kilgoten,
speciekragen, loodaansluitingen en meer.
Let aan de binnenzijde vooral op aansluitingen
en uiteraard op (sporen van) lekkage.
· uw waarnemingen registreren en kijken
of er opvallende zaken zijn; als er bijvoorbeeld
telkens op dezelfde plaats pannen losraken
of afwaaien, kunt u deze beter (laten) vastzetten;
· uitzoeken welk type pan er op uw dak ligt.
Wees erop bedacht dat er verschillende soorten én ondersoorten gebruikt kunnen zijn.
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Soms is de naam van de fabrikant in de
pannen opgenomen (zie inzet links);
· een voorraad reservepannen aanleggen
(zie vraag 5);
· afgegleden pannen terugleggen en beschadigde
of kapotte pannen vervangen (zie vraag 6).

5. Hoe kom ik aan de juiste (tweedehands)
dakpannen?
Als het gaat om enkele pannen van een courant
klassiek type, dan zal Monumentenwacht die
meestal op voorraad hebben. Hebt u echter een
grotere hoeveelheid nodig, of een bijzonder type
pan of hulpstuk, dan zult u elders uw geluk
moeten beproeven. U kunt altijd informeren bij
plaatselijke aannemers; soms houden zij oudere
of speciale pannen apart. Een andere goede
optie is contact leggen met een depot voor historische bouwmaterialen. Sommige zijn gerelateerd
aan Monumentenwacht en werken op niet- of
semicommerciële basis. Als dit niets oplevert,
resteren de commerciële handel in historische
bouwmaterialen en aanbiedingen (veelal van
particulieren) op internet of in andere media.
Sommige historische pannensoorten worden
(tijdelijk) nieuw gemaakt; ook dat kan soms
uitkomst brengen.
Het is ten zeerste aan te bevelen een voorraadje
reservepannen aan te leggen. Neem altijd een of
enkele voorbeeldpannen mee en bekijk zeer
kritisch of de ‘nieuwe’ pannen hier in alle opzichten voldoende op aansluiten. Ook binnen één
type pan komen vaak vele varianten voor, die
onderling niet altijd goed passen.
Zie erop toe dat gebruikte pannen beschikken
over goede nokjes, dat zij niet overmatig geschilferd zijn, en dat zij geen gaatjes, scheurtjes of
barsten bevatten. Als u twee pannen rustig tegen
elkaar tikt, moet u een helder geluid horen. Dit
heet het ‘klinken’ van de pannen. Een dof geluid
wijst op scheurvorming. Sla dakpannen staand
op; dat verkleint de kans op schade.

6. Hoe vervang je een dakpan?
Het terugleggen of vervangen van een pan is niet
moeilijk. In principe kun je het prima zelf doen,
maar bereikbaarheid en veiligheid kunnen
beperkende factoren zijn. Neem hiermee geen
enkel risico, dus voer dit klusje alleen uit vanaf
een solide, betrouwbare positie zonder valgevaar.
Laat anders het werk over aan bijvoorbeeld
Monumentenwacht.
Neem een vervangende pan van goede kwaliteit
mee naar de werkplek. Licht met één hand de
onderzijde van de bovenliggende dakpan(nen)
iets op. Til met de andere hand de te vervangen
pan iets op, waardoor het nokje niet langer achter

De opmerkelijke, eind 19e eeuw ontwikkelde Lucas IJsbrandszoonpan komt op beperkte schaal voor in het
noorden van het land.

de panlat haakt. Voer de oude pan bij voorkeur
af via de eerder afgelegde route; gooi pannen
of brokstukken nooit zomaar naar beneden.
Controleer of de panlat nog in goede staat is. Zo
niet, dan is ingrijpender herstelwerk nodig. Til
de onderzijde van de bovenliggende pan(nen)
weer iets op, haak het nokje van de ‘nieuwe’ pan
om de panlat en manoeuvreer hem in een zodanige positie dat hij aan alle zijden goed aansluit
op de omringende pannen.

7. Wanneer is een extra bevestiging nodig?
Een extra bevestiging kan nuttig zijn bij pannen
die op een windgevoelige plek liggen. Ook ‘stukjes dakpan’ die op maat zijn gemaakt, omdat zij
bijvoorbeeld aansluiten op een kilgoot, kunnen
extra ondersteuning vaak goed gebruiken.

Een door Monumentenwacht uit koperstrip gebogen
panhaak

Het aanbrengen van een (geschikte) panhaak is
een goede keus. De klassieke panhaak is min of
meer S-vormig. Eén bocht haakt over de ondergelegen pan en panlat. In de andere bocht valt
de onderzijde van de te ondersteunen pan. De
panhaak moet een zodanige lengte hebben dat
als de te ondersteunen pan aan zijn nokje hangt,
de onderzijde van de panhaak mooi om de
onderzijde van de dakpan krult. Een te korte
panhaak ‘tilt de pan van de panlat’, een te lange
haak biedt onvoldoende steun.
Er bestaan vele soorten voorgevormde panhaken in goede en minder goede kwaliteiten.
Monumentenwacht kan hierover adviseren.
Een goed alternatief kunnen zelf uit koperen
strips gebogen haken zijn.

8. Hoe zit het met hulpstukken?
Bij de vroegste dakpansoorten beperkte het aantal
hulpstukken zich tot nokvorsten, licht- of luchtpannen en soms een speciale kantpan. Toen rond 1900
de machinale productie van dakpannen
goed op gang was gekomen, nam
het assortiment bijzondere
pannen en accessoires
sterk toe. Voor mansardekappen werden
bijvoorbeeld knikpannen
ontwikkeld; hiermee kan
Knikpan
zeer fraai de hoek in de
gebroken kap worden gedekt. Ook kwamen er
ballonpannen die de nok volledig overbruggen,
broekstukken voor de overgang tussen nok en
hoekkepers, en allerlei fraaie ornamenten, zoals
(geglazuurde) pironnen. Veel originele hulpstukken zijn inmiddels moeilijk te verkrijgen. Probeer
dan toch een compromis te bereiken. Een niet passend of ‘universeel’ hulpstuk doet doorgaans meer
kwaad dan goed op een historisch pannendak.

9. Hoe moet een historisch pannendak
worden afgewerkt?
Vanouds werd voor de afwerking van pannendaken kalkspecie gebruikt; bijvoorbeeld bij het
metselen van vorsten en voor de aansluitingen bij
schoorstenen en muren. In bepaalde gevallen kan
het uit historisch perspectief gewenst zijn deze
afwerkingen in stand te houden. Vaak is een
afwerking met lood echter praktischer, vooral
omdat deze nauwelijks onderhoud behoeft.
Moderne hecht- en vulmaterialen om bijvoorbeeld snel nokvorsten vast te zetten, horen niet
thuis op een historisch pannendak.

10. Moet je een pannendak (laten) schoonmaken?
Dat is sterk afhankelijk van de omstandigheden.
Bij sommige dakvlakken hoeft het nooit,
bij andere kan het dringend gewenst zijn.
Zie voor meer informatie het artikel op pagina 4.
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Wanneer moet je een
pannendak schoonmaken?
Om met het gemakkelijkste gedeelte van het antwoord te beginnen: als een dak
niet noemenswaardig verontreinigd raakt, heeft schoonmaken geen zin. Maar als
zich op een dak bladeren, takjes, boomvruchten en ander (zwerf)vuil verzamelen,
of als er (steeds meer) mos op groeit, dan is een schoonmaakbeurt verstandig en
soms zelfs noodzakelijk.
De belangrijkste functie van dakpannen is het
keren van hemelwater. De dakhelling zorgt
ervoor dat het water van de pannen af stroomt.
Als een pannendak vervuild raakt, komt de
vlotte, ongehinderde afvoer van het water in het
geding. Verontreiniging, vooral in de vorm van
bladeren en mossen, houdt vocht langere tijd
vast. Hierdoor koekt nieuwe verontreiniging
gemakkelijker aan en breiden mossen zich
verder uit. Extreme vervuiling kan lekkage tot
gevolg hebben, omdat het hemelwater dan
een weg zoekt tussen de pannen door. Zo ver
moet u het uiteraard niet laten komen.
De kans op verontreiniging en de mate waarin
die zich zal voordoen, worden bepaald door een
reeks factoren. Sommige daarvan zijn te beïnvloeden, andere niet. Naarmate meer factoren
tegelijk van toepassing zijn, neemt de kans op
problemen toe.
Een belangrijke factor is de ‘oriëntatie’ ofwel de
windrichting waarop het dak ligt. Omdat een
dak bijna altijd uit twee of meer vlakken bestaat,
die verschillend georiënteerd zijn, kan de situatie het best per dakvlak worden bekeken. Een
dakvlak op het oosten, zuiden of westen ont-

Plaatselijke factoren bepalen of zich mosgroei
ontwikkelt. De rechterzijde van dit dak krijgt
regelmatig zon, de linkerzijde niet.
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vangt in principe gedurende een deel van de dag
licht en warmte van de zon. Hierdoor drogen
de pannen relatief snel op. Verontreinigingen
hechten zich dan minder gemakkelijk aan de
dakpannen en de kans op mosgroei is beperkt.
Dakvlakken op het noordoosten, noorden en
noordwesten blijven langer vochtig en zijn daarom gevoeliger voor verontreiniging en mosgroei.
De directe omgeving bepaalt of zon en wind
goed toegang hebben tot een dakvlak. Gebouwen
en bomen kunnen een dakvlak in de schaduw
houden, waardoor het langer vochtig blijft.
Ze kunnen ook zorgen voor enige luwte, waardoor het dakvlak minder snel droog waait.
Daarnaast kunnen bomen op vele manieren
voor vervuiling zorgen: bloesem, bladeren,
vruchten en takjes kunnen op het dak belanden.
Voorkom daarom dat bomen en (klim)struiken
te dicht op daken staan of eroverheen groeien.
Van een steil dakvlak loopt niet alleen water
sneller af, ook de kans dat zich vuil aanhecht is
kleiner. Flauwe daken zijn gevoeliger voor vervuiling en mosgroei. Tot slot is ook de aard van
de dakpan medebepalend voor de kans op vervuiling en mosgroei. Het gaat dan vooral om het
oppervlak. Bij hard gebakken, gladde en geglazuurde pannen is de kans op vervuiling en
mosgroei veel kleiner dan bij enigszins poreuze,
ongeglazuurde pannen met een ruw oppervlak.
Er is geen enkele reden om in paniek te raken
van enige vervuiling en/of mosgroei. Als deze
echter blijft toenemen, is het verstandig het dak
te (laten) reinigen. Vaak is mechanisch verwijderen, met een schraper of ruwe borstel, voor
langere tijd voldoende. Soms zijn ingrijpender
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maatregelen nodig en kan behandeling met een
mosgroeiremmend middel zinvol zijn. Dakdekkers- en schoonmaakbedrijven bieden vele
soorten behandelingen aan, maar deze zijn niet
altijd geschikt voor historische pannendaken of
onnodig kostbaar. Overleg daarom eerst met
Monumentenwacht. Tot slot, om misverstanden
te voorkomen: bij zowel ‘vuile’ als ‘schone’ dakvlakken blijft het noodzakelijk de onderliggende
goten en hemelwaterafvoeren regelmatig te
(laten) reinigen.

Steile dakvlakken met geglazuurde pannen raken
niet snel vervuild of begroeid.

Meer informatie
Enkele van de vele bronnen die u kunt raadplegen, zijn:
• Het pannendak, Gids techniek 12 (2008),
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
www.cultureelerfgoed.nl/publicaties
• Dakpannen - 2600 jaar terracotta of
keramische dakpan. Arie Schellingerhout,
Primavera Pers, 2009.
Wilt u vele soorten (historische) dakpannen
en hulpstukken zien, dan kunt u op
afspraak het Dakpannenmuseum te Alem
(Gld) bezoeken. Neem hiervoor contact op
met de heer H. Mombers, tel 06 12 96 10 96.
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