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ZIE MAATREGEL 2 + optie dakkapel

toelichting achtergrond optie dakkapel
Tot heden heeft het gemeentelijk Welstandsbeleid dakkapellen in de wijk de Mosterdhof te-
gengehouden. Dit had te maken met de bijzondere architectuur van de woningen in wijk, de 
flauwe dakhelling van 25 graden en de strakke detaillering van de woningen, dat wil zeggen 
zonder grote dakranden en overstekken. 

Bij bewoners bestaat de wens om de zolderverdieping nuttiger te kunnen gebruiken door 
het plaatsen van een dakkapel. In overleg met de gemeente en de welstandadviseur heeft 
het ontwerpteam nu een ‘trendsettende’ dakkapel ontworpen, die bij de architectuur van de 
woningen past en door de gemeente als enig toegelaten dakkapel wordt erkend.  

een strakke dakkapel
De dakkapel is specifiek ontworpen als een sprekende, maar ook ondergeschikte accessoire 
passend bij de uitstraling van de woning. Dit is in lijn met de algemene criteria van het wel-
standsbeleid. Het is een uitkijk op het dak, waarbij de detaillering is geabstraheerd in de vierkante 
vorm. Belangrijk onderdeel daarbij is de rand van 25cm rondom het raamkozijn. De dakkapel kent 
een aantal vaste maten, en kan op twee posities op het dak worden geplaatst. De dakkapel is 
ontwikkeld op basis van een betaalbaar prefab-ruwbouw sandwichsysteem, bv. Unilin. De ma-
terialiseren is een grijs gepoedercoate aluminium plankprofiel, waarbij de schroeven verdekt zijn 
weggewerkt. Om de dakkapel inwendig te gebruiken is het nodig om een vloertje te maken in de 
vide van de slaapkamers op de verdieping.

3.
Aanbrengen ‘trendsetter’ dakkapel 

inclusief het dak isoleren, vervanging 
van dakplaten en dakbedekking

aanmelden of vragen: info@mooimosterdhof.nl



omschrijving werkzaamheden (aanvullend op maatregel 2)
• Plaatsen prefab dakkapel.
• Uitbreiding zoldervloer: Onderdeel van de dakkapelaanpak is het vergroten van het vloeropper-

vlak ter-plaatse van de vide in de slaapkamer eerste verdieping (zie onderstaande weergave).

mogelijke extra kosten
• Aftimmeren evt. dakramen per stuk 
• Afwerken en creëren extra dak doorvoer 

aandachtspunten voor uitvoering voor de bewoner
• zie maatregel 2.

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel ligt tussen de € 32.500,- en 37.500,- 
voor het hele dak, inclusief dakkapel.

aanbieders voor collectieve inkoop
Gelders Dakherstel + Gelders Dakkapel, Elst

planning 
• Bewoner meldt zich aan via info@mooimosterdhof.nl, deadline 1 oktober 2022.
• Gelders Dakherstel neemt contact op voor het maken van een afspraak thuis
• In oktober 2022 vinden de afspraken plaats
• begin november ontvangt de bewoner de individuele offerte van Gelders Dakherstel
• Voor 1 december 2022 laat de bewoner definitief weten om mee te doen
• standaard bouwaanvraag indienen bij gem. Westervoort, leges ca. €300,-
• uitvoering vanaf eind maart 2023
• daarvoor of daarna: aanvraag van subsidie of lening, afhankelijk van type regeling

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/
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3.

aanmelden of vragen: info@mooimosterdhof.nl

dakisolatie, dakbedekking en dakkapel

Woonplan
Deze maatregel 

past in stap 1 en 2


