Het regent vaker en harder,
en jouw dak kan dat niet aan
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Extensief groen dak

Een groen dak draagt bij aan het tijdelijk
vasthouden van regenwater. Extensieve sedum
of kruidendaken zijn vanwege hun lage gewicht
geschikt voor bijna alle type daken. Ze worden
vaak toegepast op bestaande bebouwing,
uitbouwen en tuinhuisjes. En met speciale
constructies zelfs ook mogelijk op schuine
daken. Het onderhoud is minimaal. Wel is het
waterbergende en vertragend vermogen
beperkt. Een sedumdak is prima te combineren
met zonnepanelen. Het groen zorgt voor een
minder heet dak en dat verbetert het
rendement van de zonnepanelen.*
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Waterdak

Aanbrengen noodoverloop

De aanwezigheid van een noodoverloop is
essentieel om tijdens hoosbuien regenwater
van het dak te kunnen verwerken. Het is ook
een relatief eenvoudige en goedkope
maatregel om regenwaterschade te
voorkomen. Ook bij kleine daken helpt dit als
‘verklikker’. Als de noodoverloop bij een normale
bui gaat spuiten, is de dakgoot of regenpijp
verstopt en moet je preventieve maatregelen
nemen. Bij een extreme hoosbui kan een
noodoverloop de waterdruk van het dak
aanzienlijk verminderen. Laat je adviseren door
je plaatselijke loodgieter.

Intensief Groen dak

Een intensief natuurdak is een soort tuin op het
dak. Net als alle andere groene daken helpen ze
bij de waterberging en temperatuurbeheersing.
Ze vergroten de biodiversiteit, zorgen voor een
langere levensduur van de dakbedekking,
reduceren geluid en binden fijnstof. Een intensief
natuurdak heeft, net zoals een tuin, wel
onderhoud nodig. Denk aan watergeven, snoeien
en onkruid wieden. Daarnaast hebben ze een
hoger gewicht en zijn kostbaarder in de aanleg
dan een sedumdak, maar kunnen dan ook veel
meer regenwater vasthouden.*
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Een waterdak is een dak dat speciaal is ingericht
om het regenwater tijdelijk op het dak vast te
houden. Het is een retentie dak, maar dan
zonder een groene beplantingslaag. De kosten
voor aanleg en onderhoud zijn dan ook een stuk
lager. Door de afvoer zwaar te ‘knijpen’ wordt
regenwater tijdelijk op het dak vastgehouden.
Hierbij is een bladvang wel noodzakelijk om
verstoppingen te voorkomen. Een andere
mogelijkheid is het toepassen van een Smartklep, zoals bij een polderdak.
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Hoge opstand

Een hoge opstand van minimaal 120 mm helpt
lekkages aan het dak te voorkomen. Bij een
extreme bui kan het water niet snel genoeg van
het dak af. Met name door de wind stroomt
water bij een lage dakopstand namelijk vaak
binnen via dakramen, schoorstenen en
dakrandhoogtes. Let op: bij het aanbrengen van
een extra isolatielaag moeten alle opstanden
rond openingen en dakranden ook omhoog!
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Constructie regenpijp

De constructie van de regenpijp heeft grote
invloed op het regenbestendig maken van je
gebouw. Plaats bij de dakafvoer een bladvanger
om verstoppingen te voorkomen. Sluit de
dakuitloop aan op de regenpijp met behulp van
een vergaarbak die kan dienen als ‘verklikker’ bij
verstoppingen. Overweeg bij het plaatsen van
een nieuwe regenpijp ook om de pijp aan de
buitenkant van de gevel te plaatsen.
Zo voorkom je mogelijke schade en is de
regenpijp makkelijker af te koppelen van het
riool. Laat je ook hierbij adviseren door je
plaatselijke loodgieter.

* Overweeg je een groen dak? Laat je dan eerst adviseren door een professionele aanbieder.
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Retentiedak / polderdak

Van alle groene daken verhogen retentie- en
polderdaken de sponswerking van de stad het
meest. Bij een retentiedak ligt het groene dak
(beplanting en substraat) op een laag kratten
waarin je veel regenwater kan bergen.
Een polderdak is een retentiedak met een
besturingssysteem dat gekoppeld is aan de
weersverwachtingen. Voor de bui laat de Smartklep de waterberging op het dak leeglopen.
Hiermee vermindert het regenwaterschade bij
hoosbuien en gebruik je regenwater voor de
dakbeplanting. *

6

Dakgoot schoonmaken

De meeste meldingen van regenwaterschade
bij verzekeraars gaan over daklekkages.
Verstopte en kapotte dakgoten zijn hiervan de
grootste oorzaak. Regelmatig schoonmaken,
checken en repareren van de dakgoot is
daarom een zeer belangrijke maatregel om
regenschade te verminderen. Eenvoudig en
effectief!

