
de dakrand afsnijden van de randstroken. 
Maar waarom niet een van de randstroken 
iets over de dakrand heen laten doorste-
ken (zie afbeelding 2)? Het is geen extra 
moeite maar vereist wel gewenning. Het 
voordeel is dat aan de voorzijde van de 
dakrand er geen water meer kan afdrui-
pen tot onder de randstroken met aan-
tasting van de muurplaat – of erger nog 
– inwatering tot gevolg. Bij een aluminium 
daktrim kan dit optreden bij de stuiknaden 
tussen de daktrimmen. Bij een enkeltrim 
(‘monotrim’) zou het doorzetten van de 
randstrook eigenlijk een voorwaarde 
moeten zijn! Het voorkomt ook proble-
men met (brede) afdekkappen op een 
dakrand waarvan de bovenzijde niet 
afwatert naar het dakvlak. Een afdekkap 
is niet waterdicht en het eventuele water 
onder de afdekkap kan net zo goed aan 
de voorzijde van de dakrand afdruipen. Bij 
een doorgezette randstrook is de dak-
randafwerking eigenlijk al afwaterend 
zonder de afdekkap (zie afbeelding 3).

Geadviseerd wordt de (eerste) randstrook 
bij kunststof en bitumen dakbedekking 
niet klem tegen de voorzijde van de dak-
rand af te snijden maar circa 30 mm door 
te laten steken over de dakrand om inwa-
tering onder de randstroken te voorko-
men.

DAKrANDOVErSTEK
De waterbelasting (regen) op het deel van 
de gevel direct onder een dakrandover-
stek is gering. Maar wist u dat dit al 
behoorlijk merkbaar is bij een overstek 
van enkele centimeters? Het bovenste 
deel van de gevel wordt veel minder nat 
door regen en daarmee ook minder ver-
vuild. Het is wederom een automatisme 
van de dakdekker om een daktrim klem 
tegen de gevel te zetten. Echter, voor de 
gevel is het beter dat een daktrim of 
afdekkap wat verder over de dakrand uit-
kraagt. Bij metselwerk is minder uitbloei 
te verwachten en bij een lichte kleur met-
selwerk minder vlekvorming. Bij toepas-

sing van stucwerk op buitengevelisolatie 
(ISPO) is het eigenlijk standaard dat de 
muurplaat enkele centimeters doorsteekt 
over de dakrand om het stucwerk schoner 
te houden. Een overstekvan 4 cm zou 
technisch gezien een mooie maat zijn 
maar wordt niet altijd mooi gevonden. 
Ook 2 à 3 cm werkt al aardig en kan voor 
een groot deel vervuiling op de gevel 
voorkomen, vooral onder stuiknaden van 
daktrimmen en afdekkappen.

Indien in het ontwerp nog de mogelijkheid 
bestaat om een kleine wijziging door te 
voeren of in het geval van renovatie, kan 
overwogen worden om de muurplaat 
enkele centimeters over de dakrand door 
te laten steken om vervuiling van de 
onderliggende gevel aanzienlijk te ver-
minderen, vooral bij besmettelijke en/of 
poreuze gevels.  

Ook zijn er enkele dakdetails toe-
gevoegd: dakranddetails en 
opstandafwerkingen met schuine 

opstanden, een kolomaansluiting en een 
brandveilig detail bij de aansluiting van 
een plat dak op een schuin dak. Daarnaast 
is de inhoud aangepast aan de huidige 
wet- en regelgeving (Bouwbesluit) en aan 
de stand der techniek. 

De geactualiseerde inhoud is op 19 juni jl. 
voorgelegd aan het College van Des-
kundigen ‘Isolatiematerialen en Dakbe-
dekkingen’. Deze vaststelling door het 
College is noodzakelijk omdat de geactu-
aliseerde Vakrichtlijn eveneens als bijlage 
van BRL 4702 geldt. Deze BRL is van 
belang voor KOMO procesgecertificeerde 
dakbedekkingsbedrijven. Dit betekent dat 
de wijzigingen in de Vakrichtlijn bij deze 
bedrijven directe invloed zullen hebben op 
de inspecties en de audits

Na de vaststelling zal VEBIDAK, zoals 
gebruikelijk, de Vakrichtlijn tevens als 
zelfstandig document verspreiden. Ook 
ditmaal zal elk lid per vestiging één exem-
plaar kosteloos ontvangen. Daarnaast zal 

VEBIDAK de Vakrichtlijn verspreiden 
onder opdrachtgevers. De herziene 
Vakrichtlijn zal worden voorzien van een 
leeswijzer die de wijzigingen ten opzichte 
van de versie 2010 zal tonen.  

Nieuwe Vakrichtlijn ‘Gesloten dakbedekkingssystemen’ 
vastgesteld door College van Deskundigen

De actualisatie van de Vakrichtlijn ‘Gesloten dakbedekkingssystemen’ door 
VEBIDAK, Dakmerk en BDA Dakadvies is afgerond. De tekst is uitgebreid met TPO/
TPE dakbedekkingen.
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