Buitengevel
De groeiende vraag naar duurzame dakbedekking en het stijgende aantal renovatieprojecten zorgt voor
een opmars van epdm-folie. Jaarlijks wordt in Nederland rond de 20 miljoen vierkante meter dakbedekking
aangebracht. Het marktaandeel van de traditionele bitumineuze dakbedekking is de afgelopen zeven jaar
met bijna 18 procent afgenomen. Vorig jaar werd 35 procent van de daken al bekleed met een kunststof
dakbedekking, waaronder het synthetische epdm-rubberfolie.

Grote voordelen epdm-membraan
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Rubberen dak verovert Nederland

Als sinds de jaren zestig produceert Hertalan Rubber Products uit Kampen epdmdakbanen. Het bedrijf is Europa’s eerste en
in de Benelux de enige fabrikant van rubber dakfolie. De vraag naar epdm is de afgelopen jaren flink gestegen. Met name het
op maat gemaakte rubbermembraan is populair vanwege het grote gebruiksgemak.
Zo krijgt inmiddels de helft van de daken
van de eigen zorgwoningen van organisatie
InteraktContour Group bij renovatie al een
rubberen dak.
Als het aan bouwadviseur Co Karssing van
de zorgorganisatie ligt, dan verdient epdm
de voorkeur boven bitumen. De meeste
mensen kennen epdm als de sterke grijze
folie waarmee ook de vijvers worden be-
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kleed. Echter steeds meer platte daken, en
ook licht hellende daken, hebben rubberfolie als dakbedekking. In de beginjaren
was het rubberfolie veel duurder in vergelijking met de traditionele dakbedekking.
Maar door de sterkere prijsverhoging van
bitumen worden de prijsverschillen steeds
geringer. Dit in combinatie met het grote
aantal positieve eigenschappen van epdm,
maakt de keuze voor een rubberen dakbedekking steeds voordeliger. ‘De extra investeringen in een epdm-dak haal je er op
langere termijn altijd uit’, stelt marketing
manager Patrick Huijbrecht van Hertalan.
‘Het materiaal vergt veel minder onderhoud dan een bitumen dak. Epdm heeft
afhankelijk van de dikte een bedrijfsduur
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van tenminste veertig jaar. Een bitumen
dak moet al na vijftien jaar worden vervangen. Maar het grote voordeel is vooral het
gebruiksgemak. In de fabriek maken we
een membraan op maat dat als een groot
vel over het dak kan worden gelegd. Hierdoor is het dak bekleden een fluitje van een
cent.’
Een van de vaste klanten van Hertalan is
de Stichting InteraktContour Group uit
Nunspeet. De organisatie biedt al vijftig
jaar begeleiding en zorg aan mensen met
hersenletsel, een lichamelijke beperking
of chronisch ziekten. Met 65 woonlocaties
en activiteitencentra in het gebied tussen
Almere, Oldenzaal, Steenwijk en Veenendaal is het onderhoud van de gebouwen

Buitengevel
een belangrijke kostenpost. Het gros van
de gebouwen wordt gehuurd. Ruim dertig
procent is eigendom van InteraktContour
Group. Voor Co Karssing, die als bouwadviseur optreedt is het in kaart brengen en het
vervangen van daken een omvangrijke klus.

Condensatieproblemen
‘Het is waar. Het dak wordt nog vaak gezien als de sluitpost. Ten onrechte. Ik zie
het juist als een mogelijkheid om op kosten
te besparen. Een goed isolerend dak zorgt
dat in de wintermaanden er minder hoeft
te worden gestookt en in de zomermaanden minder gekoeld’, stelt Karssing. ‘Als je
extra isolatiemateriaal aanbrengt boven op
de bestaande isolatielaag kun je zo jaarlijks

honderden kuub op gasverbruik besparen.
Het voordeel van epdm is dat het op nagenoeg elke ondergrond kan worden gelegd.
En omdat het wordt verlijmd en koud verwerkt is er ook geen brandgevaar. Drie van
de zeven daken die we de afgelopen vijf jaar
hebben vervangen zijn bekleed met epdm
van Hertalan.’ En heel wat daken zijn aan
vervanging toe. Vaak is een lekkage, vochtkringen in het plafond, de reden om het
dak nader te inspecteren. Dan blijkt dat de
oorzaak niet of slechts gedeeltelijk op het
dak zelf te vinden, zoals losliggende naden,
scheurvorming of losse of gestolen voetlood in de gevels. In het verleden zijn veel
bouwfouten gemaakt. Er is geen rekening

gehouden met het dauwpunt waardoor
er condensatieproblemen ontstaan in de
isolatielaag. De vochtproblemen zijn niet
goed voor de gezondheid van bewoners
of bezoekers van de activiteitencentra. ‘In
heel Nederland zijn op uitgebreide schaal
dezelfde bouwfouten gemaakt. Er is geen
rekening gehouden met de verbeterde isolatie in relatie tot het vochttransport. We
zijn echt niet de enige’, merkt Karssing op.
Als er een lekkage is ontdekt is de belangrijkste vraag of het bestaande dak eraf kan
en moet of dat er een nieuwe laag over de
bestaande dakbedekking heen kan worden
gelegd. Een rubberen daklaag is niet alleen
waterdicht, ook dampdiffusiedicht. ‘Het
grote voordeel van een epdm-membraam

palen welk materiaal het meest geschikt is,
indien gewenst kan dat ook bitumen zijn.
Al zou Karssing het liefst in alle gevallen
een rubber dakfolie aanbevelen, worden er
ook bij InteraktContour Group nog bitumen daken gelegd, maar wel steeds minder. ‘Op sommige daken zijn veel details,
zoals schoorstenen en uitlaten. Dat is bij
epdm geen probleem omdat daar bij de fabricage van het membraan al rekening mee
wordt gehouden. Soms is het leggen van
bitumen daklagen zelfs verboden vanwege
brandgevaar zoals onder hellende daken.’
Het groeiende aantal renovatieprojecten,
de strengere eisen en regels ten aanzien
van daken, de opkomst van de groene daken - epdm is zeer geschikt als ondergrond

is dat er snel en veilig kan worden gewerkt.
Bij ons gaat het om gebouwen die permanent in gebruik zijn zoals woonlocaties en
activiteitencentra waar onze cliënten dagbesteding krijgen. Het dak kan er niet zo
maar af. Het gebouw moet ook tijdens de
legwerkzaamheden waterdicht zijn en blijven. Het werken met epdm membranen
biedt hierbij de ideale oplossing door de
snelle en veilige verwerking.’

voor planten of zonne-energiepanelen maar ook de duurzaamheideisen van de
overheid bij aanbestedingen. Alles draagt
bij aan de groeiende populariteit van het
rubberen dakfolie. Marketing manager
Huijbrecht van Hertalan ziet de toekomst
dan ook zonnig tegemoet. ‘Jaarlijks wordt
om en nabij 20 miljoen vierkante meter
dakbedekking gelegd. Wat je ziet is dat een
paar jaar geleden slechts zeven procent een
epdm-laag kreeg. Dat is nu al een aandeel
va zestien procent geworden. En het zal mij
niets verbazen als over tien jaar al meer dan
een kwart van de daken een epdm-bedekking heeft.‘ 

Naar een kwart
Bij zijn advieswerkzaamheden krijgt Karssing ondersteuning van Hertalan. De deskundigen van de rubberfabrikant maken de
berekeningen die nodig zijn en kunnen be-
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