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BOUWPLAATSAannemer

Ophoping van water op het dak

Lekkage uit 
onverwachte hoek 
Nadat de uitbreiding van een woning is opgeleverd, vormt zich een geelbruine

vlek in de hoek van het plafond in de woonkamer. Een kijkje op het dak leert 

dat de gevelafdekkers de boosdoeners zijn. Doordat water verkeerd afstroomt,

ontstaat een ophoping van water dat uiteindelijk naar binnen kruipt.
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De eigenaar van een in 2008 opgeleverde woning be-
sluit de woning in 2009 uit te breiden. Aan de zijkant
van de woning wordt tot aan de erfgrens een aan-

bouw toegevoegd. Omdat niet over de erfgrens mag worden
gebouwd, wordt exact tot op de erfgrens gebouwd. Dit heeft
echter wel tot gevolg dat er geen dakoverstek en geen dakran-
den kunnen worden toegepast. Er wordt besloten de gevels
bovendaks door te zetten en te voorzien van betonnen afdek-
banden. De dakbedekking is tegen het doorgezette metselwerk
opgezet.
Na enkele flinke regenbuien vormt zich in het plafond van de
woonkamer een geelbruine vlek. Echt water hebben de bewo-
ners nog niet zien lopen/vallen. De aannemer wordt gevraagd
de oorzaak te achterhalen. Omdat de vakman er niet uitkomt,
wordt de bouwpatholoog erbij gehaald. Hem wordt gevraagd
de zaak te onderzoeken en aan te geven waardoor de vlek-
vorming is ontstaan.

Onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek door de bouwpatholoog is de
problematiek met de bewoners en de aannemer besproken.
Daarbij is aangegeven sinds wanneer de problemen zich voor-
doen. Tevens is verteld hoe de verbouwing van de woning is
uitgevoerd. Vervolgens zijn de beschikbare (verbouw)tekenin-
gen bestudeerd en is aanvullend de aftekening in het plafond
onderzocht. Tijdens het onderzoek is getracht lekkage op te
wekken.
De uitbouw is voorzien van een plat dak met een bitumineuze
dakbedekking. De gevels van de uitbouw zijn doorgezet tot
boven het dak en aan de binnenzijde uitgevoerd in kalkzand-
steen, aan de buitenzijde in metselwerk. Op de bovenzijde
van de doorgezette gevels zijn betonnen afdekbanden aange-
bracht. Deze afdekbanden zijn zo gelegd dat het afstromende
water op het eigen dak loost. Ter plaatse van de uitwendige
hoek stroomt het water van de ene afdekband af tegen de hier
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vochtig is. De gipsplaten zijn duidelijk aangetast door vocht.
Op het plafond is een tweede isolatielaag aanwezig. Deze laag
is verzadigd met vocht.

Analyse en conclusie
Uit de uitgevoerde tests blijkt dat wanneer water op de afdek-
banden terechtkomt, dit afstroomt richting het dak. In combi-
natie met het op het dak gevallen water, het afschot en de
plaats van de dakdoorvoer ontstaat een ophoping van water
in de hoek van het dak. Dit is precies de hoek waar zich binnen
de aftekening in het plafond voordoet. 
Wanneer het water bijvoorbeeld door windbelasting of zeer
veel aanbod opstuwt in de hoek, is het zeer aannemelijk dat
water tussen het lood en de opgezette dakbedekking omhoog
kruipt. Eenmaal achter het lood en tot aan de bovenzijde van
de dakbedekking is het water in feite binnen. Het volgt zijn
weg omlaag en komt op de isolatiedeken en uiteindelijk het
gipsplafond terecht. Omdat het aanbod incidenteel is en niet
heel veel, droogt het water op en ontstaat uiteindelijk een
geelbruine vlek.

Herstel
Het herstel bestaat uit een aantal verschillende aspecten. 
Ter plaatse van de hoek moet een speciaal daarvoor bedoelde
hoekafdekband worden toegepast, zodat al het afstromende
water op het dak terechtkomt. Verder moet de dakbedekking
achter het lood hoger worden opgezet. Opgestuwd water kan
zo niet meer achter de dakbedekking komen. Bovendien is het
raadzaam om enkele noodoverlopen aan te brengen, zodat bij
een flink wateraanbod het water nooit hoger komt dan de on-
derzijde van het lood. Het water blijft zo ver onder de boven-
zijde van de opgezette dakbedekking. ■

www.bouwpathologie.nl

Opgestuwd water kan achter de dakbedekking komen, met lekkage

tot gevolg.
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haaks op geplaatste andere afdekband. De naden tussen de
afdekbanden zijn afgedicht met kit.
De dakbedekking is rondom opgezet tegen het metselwerk.
Voor het grootste deel tegen de doorgezette gevels van de uit-
bouw (kalkzandsteen) en deels tegen het opgaande metsel-
werk van de woning. Over de dakbedekking is een strook lood
aangebracht. Dit lood is in de doorgezette gevels onder de
betonbanden opgenomen.

Hoekpunt
De aftekening bevindt zich in de hoek van de uitbouw, daar
waar een dakdoorvoer en de aansluiting van twee betonban-
den aanwezig zijn. Tijdens het kunstmatig beregenen van het
dak blijkt dat veel water in de hoek terechtkomt, precies op de
plek waar binnen de aftekening zit. Ter plaatse is de dakbedek-
king achter het lood minimaal opgezet.
Aan de binnenzijde blijkt dat de aftekening in het plafond
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