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Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel?

Historisch leidak
Uitvoeringsrichtlijn URL 4010

Bij historische leidaken komen in Nederland twee werkmethoden  
verreweg het meeste voor. Bij daken die zijn bedekt met rechthoekige 
leien, spreken we van Maasdekking. Als de leien een schubvorm heb-
ben en in schuine rijen op het dak zijn gelegd, is er sprake van Rijndek-
king. Het verrichten van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan 
leien daken is specialistisch werk. 

Dit infoblad geeft informatie over belangrijke zaken die spelen bij het 
vernieuwen van historische leidaken en het belang van het toepassen 
van de URL 4010.

Wat houdt de uitvoeringsrichtlijn 
Historisch leidak in? 
De uitvoeringsrichtlijn (URL) beschrijft 
nauwkeurig hoe herstel- en onder-
houdswerkzaamheden aan een his-
torisch leidak moeten worden uitge-
voerd. 

Een duurzaam resultaat 
•  Juiste steenkeuze voor het beste 

beeld en een langere levensduur. 
•  Zorgvuldige en correcte plaatsing 

houdt dak waterdicht.
•  Lood zorgt voor een goede aanslui-

ting.

Hoe goed herstel te garanderen? 
Herstel van historisch leiwerk is bij-
zonder vakwerk. Er is veel kennis en 
ervaring voor vereist. Daarom is het 
verstandig een erkende aannemer 
de herstelwerkzaamheden te laten 
uitvoeren. Een overzicht van erken-
de aannemers staat op de website 
van de ERM. Is uw aannemer niet er-
kend, vraag dan of deze aantoonbare 
kennis van de URL 4010 in huis heeft. 
De URL bevat veel informatie en een 
compleet overzicht van alle eisen 
waaraan het herstel van een histo-
risch leidak moet voldoen. Deze kunt 
u downloaden van de ERM-website 
www.stichtingerm.nl

1. Zorgvuldig vooronderzoek
Tijdens een vooronderzoek moet 
worden vastgesteld om welke 
leien het gaat en uit welke steen-
groeve ze afkomstig zijn. De nieu-
we lei moet qua kleur, structuur, 
kwaliteit en afmetingen verge-
lijkbaar zijn. Een verkeerde keuze 
leidt tot een afwijkend uiterlijk of 
een verkorte levensduur. Ook de 
kwaliteit van de bestaande leien 
moet goed worden onderzocht. 
Gezien de beperkte levensduur 
van een lei (ca. 80 jaar) wordt ge-
deeltelijke vervanging in het alge-
meen afgeraden (zie foto).

2. Het correct plaatsen van de
 leien 
Leien zijn een natuurproduct, elke 
lei is anders. De dikste leien kun-
nen het best onderaan het dak 
worden aangebracht, omdat die 
het meeste regenwater te ver-
duren krijgen. Ook de minimaal 
vereiste overlap van de leien is 
belangrijk als het gaat om het in 
standhouden van de kwaliteit van 
het dak. De overlap is afhankelijk 
van de dakhelling. Een te kleine 
overlap (zie foto) leidt onherroe-
pelijk tot lekkages.

3.  Het zorgvuldig aanbrengen 
van lood.

Door de starre vorm van leien en 
sterk wisselende dakvormen, is 
toepassing van lood noodzake-
lijk om alle aansluitingen water-
dicht te krijgen. Lood en leien zijn 
daarom onlosmakelijk met elkaar 
verbonden! Voor het aanbrengen 
van lood bij een historisch leien-
dak is vakmanschap vereist. Zie 
ook (foto) het grote assortiment 
traditioneel gereedschap dat een 
vakman nodig heeft om het dak 
waterdicht te krijgen (zie foto). On-
zorgvuldig aangebracht lood leidt 
snel tot lekkages. 


