
20 maart 2010

BOUWPLAATSAannemer

Folie kan water niet goed afvoeren

Lekkage na 
dakrenovatie
De eigenaar van een jarenzestigwoning laat begin 2009 het zadeldak renoveren.

Na die renovatie blijkt het bij hevige regenval en wind op diverse plaatsen te

lekken. Oorzaak van de lekkages ligt in een verkeerd aangebrachte waterkerende

folie onder de dakpannen, ter plaatse van de dakdoorbrekingen.

TEKST EN BEELD ING. PETER BORGERS, BUREAU BOUWPATHOLOGIE BB

De eigenaar van een tussenwoning uit de jaren 60 van
de vorige eeuw laat in 2009 het dak van de woning
geheel renoveren. Die renovatie bestaat uit het plaat-

sen van enkele dakvensters, het isoleren van het dak en het
onder de dakpannen – aan de buitenzijde van het dak – aan-
brengen van een waterkerende folie. Na de renovatie lekt het
diverse keren, niet elke keer op dezelfde plaats, en alleen wan-
neer het zeer hard regent in combinatie met veel wind of bij
stuifsneeuw. Reden voor de eigenaar om te twijfelen aan de
juistheid van de uitvoering. Want voor de renovatie lekte het
nooit. De betrokken aannemer wordt erbij gehaald om de lek-
kages op te lossen. Maar de vakman geeft aan niets verkeerd
te hebben gedaan. Ten einde raad schakelt de bewoner een
expert in. Bureau voor Bouwpathologie BB onderzoekt de zaak.

Onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek door de bouwpatholoog, is
de problematiek met de bewoners besproken. Daarbij is aan-
gegeven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, waar het lekt
en onder welke omstandigheden de lekkages optreden.
Tevens zijn de renovatietekeningen van het dak bestudeerd
en beoordeeld. Hierin zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Binnen
Het betreft een tussenwoning in een rij, bestaande uit twee
woonlagen en een zolder. De woning is voorzien van een zadel-
dak, dat is gedekt met keramische pannen. De voorgevel van de
woning is op het noordoosten georiënteerd. De lekkages doen
zich allemaal voor in de nabijheid van een dakdoorbreking. 

De keramische dakpannen liggen niet overal even recht en strak. Water kan door de slechte afdichting onder het pannendek komen.

10BWA003_Schade.qxp  3/16/10  11:48 AM  Page 20



maart 2010 21

Aan de bovenzijde en de beide zijkanten van het dakraam komt
bij hevige neerslag water naar binnen. De lekkageaftekening
aan de binnenzijde is niet duidelijk waarneembaar. De eige-
naar heeft aangegeven het netjes te willen houden en heeft 
zodoende al geprobeerd om de verkleuringen weg te werken.

Buiten
Aan de buitenzijde valt op dat de dakpannen niet overal even
recht en strak liggen. Na verwijdering van een aantal dakpannen
is de op het dakbeschot aangebrachte waterkerende, dampdoor-
latende folie goed zichtbaar. Aan de bovenzijde van het dakraam
is de folie onder het dakraam geschoven. Hetzelfde geldt voor de
zijkanten van het dakraam. Bij de overige  dakdoorbrekingen is
de folie doorbroken en niet waterafvoerend aangebracht.

Analyse en conclusie
De lekkages doen zich alleen voor op het moment dat het zeer
hard regent in combinatie met veel wind uit een bepaalde rich-
ting. De windrichting bepaalt als het ware aan welke zijde van

het dak het gaat lekken. Gezien de afdichting van het pannen-
dek is het zeer logisch dat er regelmatig water onder de dakpan-
nen terechtkomt. Dit water stroomt dan vervolgens onder de
dakpannen over de folie af naar de goot. Ter plaatse van de dak-
doorbrekingen is de folie echter onderbroken en niet opgezet
over de waterdichte laag van de doorbreking. Hierdoor stroomt
het water ter plaatse van de dakdoorbrekingen als het op de
 folie is beland, relatief eenvoudig naar binnen.

Herstel
De oplossing voor dit probleem is niet moeilijk. De dampopen
waterkerende folie op het dak moet opnieuw worden aan-
gebracht en wel zodanig dat het water ter plaatse van de
 dakopeningen naar buiten wordt afgevoerd en verder over de
 dakpannen stroomt. ■

www.bouwpathologie.nl

Aan de bovenzijde van het dakraam is de folie onder het dakraam

geschoven.

Om water naar buiten af te kunnen voeren, moet de folie opnieuw

worden aangebracht.

Keramische pan
Panlat 22x38mm
Waterk. dampdoorl. folie
Tengels + ventilatie
Underlayment 18mm
Minerale wol 100mm
Regelwerk 20x50mm
Dampdichte folie
Gipskartonplaat 9,5mmOntwerp
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