
DAKUPDATE EDITIE 8 2019

Dakbehoud Nederland is specialist op het gebied van dakonderhoud en  
dakmanagement. Wij delen graag onze kennis over daken met u om u  
op de hoogte te houden van belangrijke thema’s in de dakenbranche,  
zoals dakveiligheid en verduurzaming van daken.

ZONNEPANELEN REINIGEN GEEFT 10% MEER RENDEMENT

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 

het jaarlijks reinigen van zonnepanelen 

gemiddeld 10% meer rendement oplevert. 

TNO onderzocht dit al in 2003 en in 2018 

hebben verschillende grote landelijke leveran-

ciers van zonnepanelen zelf onderzoek gedaan 

waar dezelfde conclusie uit naar voren kwam.

Vergelijk het met uw auto of de ramen van uw 

woning. Regen spoelt niet al het vuil weg en 

het heeft schadelijke gevolgen als de atmosfe-

rische vervuiling niet verwijderd wordt.  

Met atmosferische vervuiling bedoelen wij de 

minuscule stoffen die in de lucht komen door 

de natuur zelf en door menselijke vervuiling, 

zoals vogeluitwerpselen en CO2 uitstoot door 

de industrie of ons autogebruik.

Het reinigen van zonnepanelen werkt ook  

levensduur verlengend voor de zonnepanelen. 

Daarom biedt Dakbehoud Nederland nu ook 

het jaarlijks reinigen van zonnepanelen met 

warm osmosewater. Uw Dakbehoud contact-

persoon vertelt u graag meer.
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Green Deal Groene Daken is ruim vier jaar 

actief geweest om een pad te effenen voor een 

groen en multifunctioneel daklandschap. Zij 

hebben in samenwerking met verschillende 

stakeholders diverse verdienmodellen ontwik-

keld voor de beoogde duurzame daken.

De GDGD heeft diverse overheden bereid 

gevonden om zich te verbinden aan het 

maatschappelijk doel. De ‘NTA 8292 begroeide 

daken’, ‘Facts and Values Groen Blauw’ en 

‘Hemelwater belasten of belonen’, zijn in deze 

periode gepubliceerd en ook in de Tweede 

Kamer is het geluid van de GDGD doorgedron-

gen in de vorm van de motie groene daken.

De Green Deal Groene Daken stopt nu, waarbij 

alle partners van de GDGD doorgaan in het 

platform ‘Nationaal Daken Plan’. Zij zetten zich 

de komende vier jaar in om het dakenland-

schap te ontwikkelen als definitieve oplossing 

voor meerdere maatschappelijke opgaven. Niet 

alleen groen maar ook energie en biodiversi-

teit zijn de toekomstige thema’s. 

VAN GREEN DEAL NAAR NATIONAAL DAKEN PLAN

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger licht haar intenties over 
de motie groene daken toe. 
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IS MIJN DAK GESCHIKT VOOR ZONNEPANELEN?

Zonnepanelen worden regelmatig aangebracht 

zonder dat er aandacht voor de dakbedek-

kingsconstructie geweest is. Terwijl renovatie 

van de dakbedekkingsconstructie misschien 

wel eerder gepland stond of extra isoleren een 

betere keuze was geweest. Laat daarom altijd 

eerst uitzoeken of het platte dak aan de beurt 

is voor renovatie en überhaupt geschikt is voor 

zonnepanelen voor u deze eerst laat plaatsen.

Voorzieningen op het dak moeten worden 

gecontroleerd, de dakbedekking moet 

geïnspecteerd worden en de dakbedek-

kingsconstructie zal middels een insnijding 

onderzocht worden. Een PV-dakscan maakt 

duidelijk of het dakbedekkingssysteem 

geschikt is voor zonnepanelen en of de 

resterende levensduurverwachting in lijn is met 

het aan te brengen zonne-energiesysteem. Kan 

het dakbedekkingssysteem het gewicht van de 

zonnepanelen dragen en moet de dakbedek-

kingsconstructie niet binnen een te korte 

termijn al worden gerenoveerd. 
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Dakbehoud Nederland

Nevelgaarde 40

3436 ZZ Nieuwegein

036 530 44 90

info@dakbehoud.nl

WWW.DAKBEHOUD.NL

PLANTEN VOOR ALLE DAKEN

Een bundeling van 65 artikelen van Annemieke 

Langendoen die laat zien dat er meer mogelijk 

is dan alleen sedum op daken. 

www.nda.nl/planten-voor-alle-daken/

HANDREIKING NATUURDAKEN 

Green Deal Groene Daken heeft kennis en 

ervaringen vanuit de praktijk gebundeld in een 

stappenplan voor iedereen die een natuurdak 

wil aanleggen. 

www.nda.nl/handreiking-natuurdaken/

FACTS & VALUES GROEN BLAUWE DAKEN 

Green Deal Groene Daken heeft zo kwantita-

tief mogelijk in kaart gebracht wat de winst 

van (blauw)groene daken is. 

www.nda.nl/groendak-voordelen/

Grip op uw daken

Vraag uw Dakbehoud contactpersoon 
naar het Duurzaam Dak Concept!

 Leveranciers, adviesbureau DIAC en 

uitvoerende partijen werken samen met 

de opdrachtgever, volgens de principes 

van RGS (Resultaat Gericht Samenwerken), 

om een duurzaam dak te realiseren. 

Design & Construct (en beheer). 

Met verzekerde waterdichtheidsgarantie 

van de Stichting Waarborgfonds DAK-

MERK & de aanvullende Multi Garantie 

van HDI Gerling via het dakbedekkingsbe-

drijf, samen met een Groenkeur gecertifi-

ceerd hoveniersbedrijf voor intensieve 

daktuininrichting.

UW DAK 
VERDUURZAMEN? 

NASLAGWERKEN VOOR 
GROENE DAKEN

Zoekt u naar informatie of inspiratie over 
natuur op daken? Probeer dan deze 
naslagwerken:
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