
 

Onderzoek naar de oorzaak van lekkage verschijnselen bij
woningen te Someren
Citation for published version (APA):
Wijnans, M. (1987). Onderzoek naar de oorzaak van lekkage verschijnselen bij woningen te Someren. (TU
Eindhoven. Fac. Bouwkunde : publicaties Bouwkundewinkel). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/a093ef38-2189-44a2-ba3d-793716118534


o
\ \

-~..-.
BOUWKUNDE-WINKEL EINDHOVEN

Onderzoek naar de oorzaak van
lekkage verschijnselen bij
woningen te Someren.

Een onderzoek van de bouwkunde
winkel van de technische
universiteit te Eindhoven.

DE Bouwkundewinkel is een van de acht Wetenschapswinkels aan de
Technische Universiteit Eindhoven.

De TUE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen
en zaken die voortvloeien uit de toepassing of het gebruik van
resultaten van het verrichte onderzoek,behoudens in geval
van opzet,grove schuld of grove nalatigheid van de TUE of de
onderzoekers.
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Inleiding

Bij de bouwkundewinkel kwam een aanvraag binnen over lekkage
verschijnselen bij de daken van Rosdaal 9 en 10 te Someren.
Deze daken waren gerenoveerd in 1982 door de firma van Gastel.
Deze firma gaf 10 jaar garantie op zijn werk. Echter na 4 jaar
weigerde zij nog enige reparatie te verrichten.
De bewoners van Rosdaal 9 spande hierop een kortgeding aan tegen
de firma van Gastel. Dit kortgeding werd verloren door de
aanvragers.
De bewoners van Rosdaal 9 en 10 'stelde aan de bouwkundewinkel de
vraag of zij konden onderzoeken wat de oorzaak van deze lekages
was.
Dit was van belang om weer een kortgeding aan te spannen of om
over te gaan op reparatie of restauratie.

Marian Wijnans.



Voorgeschiedenis

De daken van Rosdaal 9,10,11 en12 te Someren, zijn in 1982
gerenoveerd door de firma van Gastel. Deze firma werd gekozen uit
een aantal alternatieven met als belangrijkste redenen:

1 Er was 10 jaar garantie op het geleverde werk
2 De f irma van Gaste I was I id van "Vebidak".

De daken van Rosdaal 11 en 12 werden op 28 en 29 januari 1982
gerenoveerd, die van Rosdaal 9 en lOop 1,2 en 3 februari 1982.
Rosdaal 11 en 12 hebben sindsdien, volgens hun zeggen, geen
lekkages gehad.

Daarintegen vertoonde Rosdaal 9 en 10 al in december 1982
lekkages.
De firma van Gastel wilde na 4 jaar niets meer aan het nog steeds
lekkende dak doen.
De bewoners van Rosdaal 9 en 10 vonden echter dat de firma van
Gastel nog 6 jaar (tot en met januari 1992) hun lekkages moest
repareren. Dit met het OOg op de 10 jaar durende garantie.
Na enige correspondentie en een ultimatum, besluiten de bewoners
van Rosdaal 9 en 10 dat de heer van Gennip, wonenden op Rosdaal
9, een kort geding zou aanspannen tegen de firma van Gastel.

Dit kortgeding wordt echter verloren door de heer van Gennip,
omdat de advokaat van de heer van Gennip tijdens de zitting niet
heeft kunnen aantonen dat de lekkages gevolgen zijn van een
slechte uitvoering.
De tegenpartij noemde de oorzaak "bouwkundige gebreken", die niet
het gevolg waren van de werkzaamheden van de dakdekker, Firma van
Gaste I.



dakbedekking
architect.

van Gastel

Onderzoek

Samen met een lid van de bouwkundewinkel ben ik naar Someren
gegaan om. op advies van de begeleider. de situatie ter plekke te
gaan bekijken.

Uit gesprekken met de bewoners bleek dat Rosdaal 10 vooral
lekkage verschijnselen had bij de inpandige goot aan de voorzijde
en dat Rosdaal 9 bij de inpandige goot aan de voorzijde en aan de
achterzijde lekkageverschijselen vertoonde.

De heer Brinkman. wonende op Rosdaal 10. meende zich te kunnen
herinneren dat het op 1.2 en 3 februari 1982. tijdens het
renoveren van de dakbedekking Rosdaal. bijzonder vochtig was en
het zelfs gedurende deze dagen enige malen heeft geregend.

Bij de panden Rosdaal 9 en 10 zat de dakbedekking vol blazen.
deze vertoonde op veel plaatsen scheuren.
De loodslabbe. die volgens het vonnis niet aanwezig zou zijn. was
er weI doch op enkele plaatsen gescheurd.
Ter plaatse van de inpandigedakgoot aan de voorzijde. sluit de
naad van de dakbedekking niet goed af. hier kan een vinger tussen
gestoken worden.
De aansluitingen van de dakbedekking op de dakdoorvoeren zijn
slecht. Ook hier kan er een vinger onder gestoken worden.
Op veel plaatsen is te zien dat het dak gerepareerd is. het heeft
veel weg van een lappendeken.
Voor zo ver dat te zien is zijn aIle dakgoten met
bekleed. dit is de bedoeling geweest van de
integenstelling tot wat de pleitnota van de firma
zegt.
Op het dak van het pand Rosdaal 9 is te zien dat de heer van
Gennip zelf heeft geprobeerd zijn dak waterdicht te krijgen. Hij
heeft de naden met (waarschijnlijk) bitumenachtige kit dicht
gestreken.

In het vonnis en in de pleitnota van de firma van Gastel wordt
herhaaldelijk gesproken over bouwkundige gebreken. Het enige
bouwkundige gebrek dat ik heb kunnen constateren is de gescheurde
loodslabbe. Dit kan echter niet de oorzaak zijn van de lekkages
aan de voorzijde van de panden Rosdaal 9 en10.
Over andere bouwkundige gebreken zegt noch het vonnis noch de
pleitnota van de firma van gastel iets. Ik heb ook niet kunnen
zien of deze er eventueel zijn.



Aanbeveling

Bij eventuele verdere behandeling of onderzoeken raad ik de heren
van Gennip en Brinkman aan. na te gaan of het op 1.2 en 3
februari 1982 inderdaad vochtig was en of het toen inderdaad
geregend heeft.
Dit omdat er onderandere in een Duitse publikatie (zie bijlage)
uitdrukkelijk gewaarschuwt wordt dat een dakbedekking droog moet
zijn voordat er een nieuwe laag over aangebracht kan worden.
Vooral bij daken met een helling van meer dan 5 graden (hierdoor
kan er geen grind opgebracht worden). moeten de omstandigheden
zeer gunstig zijn in verband met de vorming van blazen.
Hierdoor zouden. eventueel. de blazen in de dakbedekking van
Rosdaal 9 en 10 te verklaren zijn.

Ik raad de heren van Gennip en Brinkman aan om verdere stappen
tegen de firma van Gastel eerst goed te onderzoeken. wellicht kan
het bureau voor rechtshulp hierin bemiddelen.
Tegen de nog steeds optredende lekkages raad ik aan om de
dakbedekking opnieuw te renoveren. omdat repareren volgens mij
geen zin heeft. Het aantal blazen en scheuren is te groote
Verder raad ik aan de dakbedekker te wijzen op het gescheurde
lood. De dakdekker kan u adviseren bij reparatie.
Ais dakbedekking raad ik teervrije bitumen aan. De door de heer
Brinkman voorgestelde gevouwen aluminium dakplaten als
dakbedekking. is een waarschijnlijk dure en uiterlijk minder
fraaie oplossing.

oktober 1987



1st eine KiesUberschUttung, z.B. wegen
mangelnder Tragfahigkeit der Tragkon
struktion oder bei Gefalle Uber 5 0

nicht ausfUhrbar, ist eine angemessene
Funktionssicherheit der Uberklebten
Dachhaut nicht qewdhrleistet da cos

Risiko von Blasenbildungen sehr groB
ist.
Eine DachhautUberklebung kann daher
in einem solchen Fall nur
- entweder als vorUbergehende Siche

rungsmaBnahme fUr einen Uberschau
baren Zeitraum oder

- bei einer unter besonders gUnstigen
Umstanden (Trockenheit. sorgfaltige
Verklebung) durchzufUhrenden Verkle
bung

empfohlen werden.
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